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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
       อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก่อก าเนิดขึ้นจากโรงเรียนมัธยม
วิสามัญการเรือน จนปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพัฒนา
ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเข้มแข็งของ
ความสามารถทางวิชาการที่มีมาอยู่เดิม และปรับปรุงพัฒนาให้
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้ปรัชญา 
“มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่ รอดได้อย่าง
ยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability 
Based on Quality Management)” และด าเนินงานตามพันกิจ คือ 
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของสังคม 
โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สร้าง 
พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
และการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศใน
ลักษณะการให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา 
พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในครั้งนี้
เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่มีความส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
งานวิจัย ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยที่มีคุณภาพ ไปสู่การพัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือเป็น
ประโยชน์ทั้งต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจได้น าเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุม เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะชน อันจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในสถาบันการศึกษาเดียวกันและระหว่างสถาบันการศึกษา อันจะน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยต่อไป 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้  จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เปิด
โอกาส ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือเป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์งานวิจัย และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงกับสังคมและประเทศชาติในอนาคต  
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การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 
4.0” ที่จัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ  Hall 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้เกิด
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันผ่านเวทีการประชุม
วิชาการ เพ่ือน าเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีก
ทั้งยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของนักวิจัยรุ่นพ่ีให้กับนักวิจัยรุ่น
ใหม่เพ่ือให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ในการ
ประชุมนี้ ได้ เปิดรับผลงานวิจัยครอบคลุมสาขาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เคมีและเภสัช วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร การศึกษา และสังคมศาสตร์ 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง 

การจัดการประชุมตลอดจนหนังสือประมวลบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ (SDNC2018 
Conference Proceeding) ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกฝ่าย เครือข่ายความ
ร่วมมือ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานจัดงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าของผลงานวิจัยที่ร่วมเผยแพร่ใน
เอกสารฉบับนี้ และได้พากเพียรด าเนินงานวิจัยของตนให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น เพ่ือ
พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ของตนอย่างต่อเนื่อง ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
และศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา ที่ให้เกียรติอย่างสูงมาเป็นองค์ปาฐก และท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณ
คณะท างานทุกท่านที่ร่วมเสียสละเวลาในการส่งเสริมให้งานนี้ประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี 

 
 

สารจากประธานการจัดงาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพล ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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บทน า 
 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 (The 3rd Suan Dusit Academic 
National Conference 2018) เรื่อง “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล 
Thailand 4.0” (Innovative and Interdisciplinary Research towards a value-based Thailand 
4.0) จัดขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.  2561 
ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง มาเป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งท่านได้แสดงวิสัยทัศน์ในมุมมองแนวโน้มทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การศึกษาและสังคม ในยุค Thailand 4.0 และศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ซึ่งท่านได้
แสดงวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมงานวิจัยสู่ผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ ตลอดจนนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 หนังสือประมวลบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ (SDNC 2018 Conference Proceeding) 
ฉบับนี้ ได้รวมบทความวิจัยที่เข้าร่วมน าเสนอผลงานจ านวนรวมทั้งสิ้น 109 เรื่อง แบ่งเป็นบทความสาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 เรื่อง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 20 เรื่อง สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เคมีและเภสัช 10 เรื่อง สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 12 เรื่อง สาขาการศึกษา 21 เรื่อง และสาขาสังคมศาสตร์ 24 เรื่อง จาก
บทความทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นการพัฒนาของงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ในประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศเพ่ิมมากขึ้น และช่วย
ให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ยั่งยืน  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะหน่วยงานหลักของการจัด 
การประชุมในครั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าของผลงานบทความวิจัยทุกท่านที่ร่วมน าเสนอผลงานและเผยแพร่ใน
เอกสารฉบับนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานเจ้าภาพร่วม องค์ปาฐก ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และ
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ที่ให้เกียรติอย่างสูงในการปาฐกถาพิเศษ และท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกฝ่าย คณะท างานทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมเสียสละเวลาในการท างานนี้ให้ประสบ
ผลส าเร็จลุล่วงโดยดี จนเกิดผลงานที่ทรงคุณค่า 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 

“งำนวิจัยสร้ำงมูลค่ำ บูรณำกำรสหสำขำ พัฒนำชำติก้ำวไกล Thailand 4.0” 
วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2018   

 กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย สถำนที:่ ห้อง Hall 3 ชั้น 3  
 

ล ำดับ เวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. การเปลี่ยนแปลงของยีน Ubiquitin Specific Protease 14 
[AGAG/-] และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน ้าดีภายในตับ 

อุบล ชื่นส้าราญ 

2 13.15-13.30 น. การจัดการมูลฝอยติดเชื อของสถานพยาบาลประเภทไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) ในจังหวัดชลบุรี 

ทนงศักดิ์ อิ วบาง 

3 13.30-13.45 น. การเปรียบเทียบผลของการพักโดยยืดและไม่ยืดกล้ามเนื อคอ 
บ่า ต่อความไม่สบายของกล้ามเนื อ และประสิทธิภาพของ
การท้างานในขณะท้างานคอมพิวเตอร  

ณัฏฐิกา นาคเพขร 

4 13.45-14.00 น. การวิเคราะห การเคลื่อนไหวของล้าตัว เชิงกราน รยางค ขา
และความแข็งแรงของกล้ามเนื อสะโพก ขณะยืนย่อขาข้าง
เดียว ในเพศหญิงและเพศชายสุขภาพดี 

ลักษิกา หวังธ้ารง 

5 14.00-14.15 น. ความสอดคล้องระหว่างความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าเมื่อคัด
กรองด้วยแบบประเมินเท้าเบาหวานของกระทรวงสาธารณสุข
กับแบบประเมิน Michigan Neuropathy screening 
Instrument ในเบาหวานชนิดที่ 2: การศึกษาเบื องต้น 

สุรพินิจ สายสถิตย  

6 14.15-14.30 น. ผลของการฝึกหายใจต่ออาการอยากบุหรี่และสมรรถภาพปอด สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร 

7 14.30-14.45 น. ผลของการออกก้าลังกายเพ่ือลดท่าทางไหล่งุ้มต่อการขยายตัว
ของทรวงอก ความแข็งแรงกล้ามเนื อหายใจและสมรรถภาพ
ปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั นเรื อรัง: การศึกษาน้าร่อง 

อุสา ชินวะโร 

8 14.45-15.00 น. การประยุกต ใช้เทคนิคการวิเคราะห การแบ่งกลุ่มสองขั น 
ในการแยกกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

เบญจมาศ ตุลยนิติกุล 
และ นพวรรณ  
ลาภประสพ 

9 15.00-15.15 น. การลดลงของความไม่สมมาตรของการเคลื่อนไหว 
ในการปรับขนาดนิ วมือขณะเอื อมมือจับวัตถุในผู้สูงอายุ 

ณัฐกาญจน  รุณรงค  

10 15.15-15.30 น. การวิเคราะห หาสาเหตุ และมาตรการป้องกันสาย
ไฟฟ้าแรงสูงขาดในเมืองพัทยา 

ชนม นิภา กุลชาติสถาพร 



ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 

“งำนวิจัยสร้ำงมูลค่ำ บูรณำกำรสหสำขำ พัฒนำชำติก้ำวไกล Thailand 4.0” 
วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2018   

 กลุ่มกำรศึกษำ ห้องที่ 1       สถำนที:่ ห้อง 301 ชั้น 3  
 

ล ำดับ เวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. ความต้องการจ้าเป็นของการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ สังกัดของ
องค กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อริศจิกา สุวรรณ 

2 13.15-13.30 น. ต้นแบบระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

บรรพต  พิจิตรก้าเนิด 

3 13.30-13.45 น. เทคนิคการสอน เรื่อง การผสมแสงสีด้วยวิธีการ
สืบสวน 5 ขั นตอนและการแก้โจทย ปัญหาด้วย
เทคนิคโพลยา 

ชาติ ทีฆะ 

4 13.45-14.00 น. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

กรรณิกา เภาทอง 

5 14.00-14.15 น. การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษา
เลขานุการทางการแพทย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เบญจรัตน  ภู่สวัสดิ ์

6 14.15-14.30 น. หนังสือนิทานส้าหรับผู้พิการทางสายตา พลากร พันธุ มณี 

7 14.30-14.45 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกกลางคันของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

ชณิดาภา บุญประสม 

8 14.45-15.00 น. ผลการเรียนรู้เชิงรุกจากการออกแบบและพัฒนา
แอนิเมชันของนักศึกษาครู ด้วยเทคนิคการ
เคลื่อนไหวแบบหยุดตามขั นตอนของแบบจ้าลอง 
ADDIE 

จิระ จิตสุภา 

 
  



ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 

“งำนวิจัยสร้ำงมูลค่ำ บูรณำกำรสหสำขำ พัฒนำชำติก้ำวไกล Thailand 4.0” 
วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2018   

 กลุ่มกำรศึกษำ ห้องที่ 2       สถำนที:่ ห้อง 302 ชั้น 3  
 

ล ำดับ เวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. รูปแบบความสัมพันธ เชิงสาเหตุของความ 
พึงพอใจในชีวิตของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อัครเดช เกตุฉ่้า 

2 13.15-13.30 น. เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) ที่มีความสัมพันธ ต่อทัศนคติของผู้บริโภคไส้
กรอกตราสินค้าเบทาโกร ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

วราภรณ  เพชรสุภา 

3 13.30-13.45 น. การศึกษาความพึงพอใจต่อตนเองในการให้
ค้าปรึกษาของครูที่ปรึกษา 

กาญจน กมล สุวิทยารัตน  

4 13.45-14.00 น. การวิเคราะห องค ประกอบเชิงส้ารวจที่ส่งผลต่อการ
ส้าเร็จการศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส และ
การค้าชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา 

จาตุรันต  แช่มสุ่น 

5 14.00-14.15 น. การศึกษาความเข้าใจทางคณิตศาสตร เรื่อง 
อนุพันธ ของฟังก ชันอดิศัย โดยใช้ทฤษฎี APOS
ของนักศึกษาชั นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วราภรณ  วัฒนเขจร 

6 14.15-14.30 น. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง 
เวกเตอร ในสามมิติ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra 

ทศรัตณ  สุวรรณรัตน  

7 14.30-14.45 น. วิธีการสอนแบบอุปนัยร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 
STAD โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

ปราณี พรมติ๊บ 

8 14.45-15.00 น. การนิเทศการสอนผ่านระบบเทคโนโลยี : 
นวัตกรรมการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 

สิทธิพร เอ่ียมเสน 

 
  



ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 

“งำนวิจัยสร้ำงมูลค่ำ บูรณำกำรสหสำขำ พัฒนำชำติก้ำวไกล Thailand 4.0” 
วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2018   

 กลุ่มวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง เคมีและเภสัช    สถำนที:่ ห้อง 401 ชั้น 4 
 กลุ่มวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเกษตรและอำหำร 

 

ล ำดับ เวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. การประยุกต ใช้การทดลองแบบแฟคทอเรียลใน
การหาความเหมาะสมระหว่างเหล็กแผ่นรีดร้อน
และเหล็กเเผ่นเคลือบกัลวาไนซ ด้วยกระบวนการ
เชื่อมความต้านทานชนิดจุด 

ศิโรรัตน  ตู้เจริญ 

2 13.15-13.30 น. การปรับปรุงคุณสมบัติของกาวจากยางพารา 
ด้วย Carboxy Methyl Cellulose (CMC) และ 
Calcium Carbonate (CaCO3) 

ฐิตินันท  อึ งตระกูล 

3 13.30-13.45 น. การย่อยสลายไดโครโตฟอสในน ้าด้วยตัวเร่ง
ปฏิกิริยา Au/TiO2 ภายใต้แสงอาทิตย  

ดุสิต อังธารารักษ  

4 13.45-14.00 น. การพัฒนาเครื่องก้าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งด้วย
ระบบสายพานล้าเลียง 

สรอรรถ พักวัด 

5 14.00-14.15 น. การเพาะเลี ยงเนื อเย่ือกล้วยไม้หวายด้วยระบบ 
ไบโอรีแอ็คเตอร จมชั่วคราวโดยรีด  

สุเมธ ลิปิโรจนพงศ  

6 14.15-14.30 น. การพัฒนาชุดทดลองกระตุ้นผลผลิตก้อนเชื อ 
เห็ดนางฟ้าโดยใช้พัลส ไฟฟ้าความต่างศักย สูง 

นิรุทธ์ิ จันธิมา 

7 14.30-14.45 น. การศึกษาความสัมพันธ ระหว่างอัตราส่วน
ความชื นและระดับความสูงของเม็ดอาหารปลา 
ด้วยเครื่องอบลมร้อน 

ชัยชาญ สดุใจรัก 

 
  



ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 

“งำนวิจัยสร้ำงมูลค่ำ บูรณำกำรสหสำขำ พัฒนำชำติก้ำวไกล Thailand 4.0” 
วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2018   

 กลุ่มสังคมศำสตร์ ห้องท่ี 1      สถำนที:่ ห้อง 402 ชั้น 4 
 

ล ำดับ เวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. ปัจจัยแห่งความส้าเร็จในการจัดการขยะของ
องค การบริหารส่วนต้าบลบ้านทราย อ้าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

เขมิกา สงวนพวก 

2 13.15-13.30 น. การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางลดต้นทุน
ความสูญเปล่าของโรงสีเปี่ยมทรัพย ถาวร 
(1994)   อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห บุรี 

พิชญ กสินี  
นนท กาญจนจินดา 

3 13.30-13.45 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์จากการใช้ทุน
มนุษย ในกิจกรรมกีฬาภายใน: กรณีศึกษากีฬา 
ภายในมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร 

ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์ 

4 13.45-14.00 น. การวิเคราะห ปัจจัยและการจ้าแนกประเภท
อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ ในประเทศไทย 

เกรียง กิจบ้ารุงรัตน  

5 14.00-14.15 น. การศึกษาสภาวะความสุขของผู้มีรายได้น้อย 
ในจังหวัดลพบุรี 

จิราวรรณ สมหวัง 

6 14.15-14.30 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื อสินค้าผ่าน 
แอปพลิเคชันชอปปิ้งของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ของรัฐในกรุงเทพฯ 

ดนัยกฤต อินทฤทธิ์  

7 14.30-14.45 น. ปัจจัยทางประชากรศาสตร  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม: การสังเคราะห 
งานวิจัยโดยใช้หลักการวิเคราะห อภิมาน 

มณีเนตร วรชนะนันท  

8 14.45-15.00 น. การวิเคราะห องค ประกอบเชิงส้ารวจ
กระบวนการการบริหารจัดการคนเก่ง 
ในอุตสาหกรรมการผลิต 

ไพโรจน  พิภพเอกสิทธิ์ 

9 15.00-15.15 น. ฤดูกาลเพาะปลูกมันส้าปะหลังที่เหมาะสมของ
เกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กรณีศึกษา: จังหวัดนครราชสีมา 

อภินันท   
พัชโรภาสวัฒนกุล 



ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 

“งำนวิจัยสร้ำงมูลค่ำ บูรณำกำรสหสำขำ พัฒนำชำติก้ำวไกล Thailand 4.0” 
วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2018   

 กลุ่มสังคมศำสตร์ ห้องท่ี 2      สถำนที:่ ห้อง 403 ชั้น 4 
 

ล ำดับ เวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการซื อสินค้า
หรือบริการ ผ่าน QR Code ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ้ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธงชัย ชัยทวีปพร 

2 13.15-13.30 น. ปัจจัยทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื อสินค้า ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ธนบดี วายุวัฒนศิริ 

3 13.30-13.45 น. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดี
ของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท เคลื่อนที่ AIS 4G ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ช่อผกา พลากรกิจวัฒนา 

4 13.45-14.00 น. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ กับทัศนคติของผู้บริโภคไอศกรีมเนสท เล่ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อัญรินทร   
วิศาลกุลพิทักษ  

5 14.00-14.15 น. ความสัมพันธ ระหว่างชื่อเสียงองค กรกับกระบวนการตัดสินใจ
ซื อหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แห่งประเทศไทยของ
นักลงทุน 

ศิโรรัตน  ก้ามัชพล 

6 14.15-14.30 น. คุณค่าแบรนด และบุคลิกภาพแบรนด องค กรที่ส่งผลต่อกระบวน 
การตัดสินใจซื อห้องชุดของบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  
จ้ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แก้ว วงษ ล้วนงาม 

7 14.30-14.45 น. การเลือกท้าเลที่ตั งของโรงงานแป้งมันส้าปะหลังด้วย กระบวน 
การวิเคราะห ตามล้าดับชั น: กรณีศึกษา บริษัท ABC จ้ากัด 

พีรเดช คณาวัฒนกุล 

8 14.45-15.00 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ ต่อพฤติกรรมในการลงทุนโดยใช้ระบบ
จ้าลองการซื อขายหลักทรัพย  Click2win ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในจังหวัดสงขลา 

ชนวัฒน  ชุณหวิกสิต 

9 15.00-15.15 น. รูปแบบการเป็นองค กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

ณัฐจารี อรุณโชติ 

  



ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 

“งำนวิจัยสร้ำงมูลค่ำ บูรณำกำรสหสำขำ พัฒนำชำติก้ำวไกล Thailand 4.0” 
วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2018   

 กลุ่มสังคมศำสตร์ ห้องท่ี 3      สถำนที:่ ห้อง 404 ชั้น 4 
 

ล ำดับ เวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. ปัจจัยการรับรู้คุณค่าและคุณค่าตราสินค้าที่มีผล 
ต่อความตั งใจซื อผลิตภัณฑ เบียร ช้าง 

ธนกฤช รุ่งสาโรจน  

2 13.15-13.30 น. คุณลักษณะของน ้าตาลทรายชนิดขวดที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจซื อของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วิชชุดา นิจพันธ  

3 13.30-13.45 น. รูปแบบการด้าเนินชีวิตของผู้ตัดสินใจซื อของเล่น
ฝึกสมองส้าหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

ปกายมาศ อินทร สอาด 

4 13.45-14.00 น. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านโรงเรียน
ผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย 

กัญญนิจ วิเชียรรัตน   

5 14.00-14.15 น. การปรับตัวเพ่ือการด้ารงอยู่ในวิถีเมืองเสี่ยงภัย : 
กรณีอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

มณฑนา พิพัฒน เพ็ญ 

6 14.15-14.30 น. การออกแบบและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ 
เครื่องปั้นดินเผา ประเภทของที่ระลึก วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง  
จังหวัดอุดรธานี 

วรรณิกา เกิดบาง 

7 14.30-14.45 น. แนวทางการพัฒนาการด้าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค  

ณิชชา อ่อนอุดม 

8 14.45-15.00 น. การสื่อสารกับการชมมวยไทยของนักท่องเที่ยว 
ชาวจีน 

สารัช ตัญญู 

 
 



ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 

“งำนวิจัยสร้ำงมูลค่ำ บูรณำกำรสหสำขำ พัฒนำชำติก้ำวไกล Thailand 4.0” 
วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2018   

 กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ห้องที่ 1   สถำนที:่ ห้อง 502 ชั้น 5 
 

ล ำดับ เวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. ระบบติดตามขนส่งมวลชนสาธารณะชาญฉลาด
ด้วยสมาร ทโฟน 

เอกชัย ข้าตา  

2 13.15-13.30 น. การพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
อุบลราชธานีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  

ชายชาญ อึ งตระกูล 

3 13.30-13.45 น. การพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย ของอุปกรณ ไฟฟ้า 
ในที่พักอาศัย โดยใช้อินเทอร เน็ตของสรรพสิ่ง 

วินัย วงษ ไทย 

4 13.45-14.00 น. การพัฒนาเกมแอปพลิเคชัน: นกหรรษา ธีระศักดิ์ วงค พินิจ 

5 14.00-14.15 น. การพัฒนาแอปพลิเคชันล็อกเกอร ฝากของ ภูวดล นางาม 

6 14.15-14.30 น. เกมสร้างสรรค พิชิตแดนจอมมารขี เกียจเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ระดับชั น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

ขวัญฤทัย แสวงสุข และ
บัณฑิตา บุญมา 

7 14.30-14.45 น. การพัฒนาระบบออนไลน  ร้านไฮโดรโปนิกส ฟาร ม ณัฏฐิรา ศขุไพบูลย   

8 14.45-15.00 น. การศึกษาและพัฒนาระบบฮิวลิสติกส้าหรับ 
ปัญหาการเดินทางพนักงานขาย 

ชวลิต โควีระวงศ  

9 15.00-15.15 น. ไม้เท้าส้าหรับผู้พิการทางสายตา นิพัฒน  มานะกิจภิญโญ 

10 15.15-15.30 น. แอปพลิเคชันส้าหรับจองสนามฟุตบอลบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  

ศิริลักษณ  จันทร รักษา 

 
  



ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 

“งำนวิจัยสร้ำงมูลค่ำ บูรณำกำรสหสำขำ พัฒนำชำติก้ำวไกล Thailand 4.0” 
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 กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ห้องที่ 2   สถำนที:่ ห้อง 504 ชั้น 5 
 

ล ำดับ เวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานและการยอมรับ
แอพพลิเคชั่นส้าหรับรับชมภาพยนตร ออนไลน 
ผ่านแรงจูงใจด้านความบันเทิง 

จิรธยาน  เตชะวีรากร 

2 13.15-13.30 น. ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วไหลของ
น ้าประปาภายในที่อยู่อาศัยผ่านโปรแกรม
ประยุกต บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  

ณัฐพล แสงพุ่ม 

3 13.30-13.45 น. ระบบติดตามผลการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ 
แผงโซล่าร เซลล ด้วยเทคโนโลยีไอโอที 

ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน 

4 13.45-14.00 น. การค้นคืนสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทยด้วยออนโทโลยี 

ธิติพร ชาญศิริวัฒน  

5 14.00-14.15 น. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและการยอมรับ
การโฆษณาสินค้าบนแอปพลิเคชันไลน  กรณีศึกษา 
ไลน แอด 

นิชานันท  จันดา 

6 14.15-14.30 น. การเปรียบเทียบการยอมรับเฟซบุ๊กและไลน   
เพ่ือใช้เป็นระบบพาณิชย ส้าหรับสินค้าหนึ่งต้าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ  กรณีศึกษา ผ้ากาบบัวจังหวัด
อุบลราชธานี 

สันทนีย  กิจเพิ่มเกียรติ  

7 14.30-14.45 น. เว็บไซต การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบส้าหรับ 
ผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก 

ธนพล  แก้วนาค้า 

8 14.45-15.00 น. ระบบเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยี RFID 

ยศนนท  ยศยิ่งยง 

9 15.00-15.15 น. การประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ 

ธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 
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 กลุ่มกำรศึกษำ              บอร์ด A 
 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 070PEDU035 ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการ
สืบเสาะที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการ
จัดการเรียนการสอนเรื่องปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา 

ชาติ ทีฆะ 

2 070PEDU090 การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 โดยใช้ชุดทดลองการหาความยาว
โฟกัสและการเกิดภาพของเลนส์ร่วมกับการสอนแบบ
สาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ 

อัมรีย ์วาเลาะ 

3 070PEDU091 ชุดทดลองอย่าง่ายส าหรับหาค่าความหนาแน่นของ
ของเหลวโดยไม่ทราบมวล ด้วยหลักการของอาร์คิมีดีส 

ชาติ ทีฆะ 

4 073PEDU038 การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ประจ าที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรบรหิารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

ชลธิชา จิตนุ่ม 

5 078PEDU033 การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่มีต่อคุณลักษณะครู
ปฐมวัยมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสมรรถนะคร ู

รว ีศิริปริชยากร 

6 087PEDU136 การประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร ์

ศิรินันท ์ค าส ี

7 113PEDU129 ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความไม่ผูกพันมั่นหมายของลูกค้าต่อการ
ให้บริการ: กรณีศึกษาการยุติการต่ออายุสมาชิกสถาน
ออกก าลังกายที่ให้บริการโดยภาคเอกชน บริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ณัฐฐาพันธุ์ แสวงผล 

8 136PEDU092 การออกแบบและสร้างชุดการทดลอง การแทรกสอดของ
เสียงภายในท่อร่วมกับแอปพลิเคชันสมารต์โฟน 

ณัฐกมล ค ามา 
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 กลุ่มกำรศึกษำ         บอร์ด B 
 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 138PEDU093 การออกแบบและสร้างชุดทดลองพื้นเอียงเพื่อหา
ค่าสัมประสิทธิแ์รงเสียดทานสถิตของพื้นรองเท้า 

ณัชพล บัวสมบูรณ ์

2 140PEDU096 การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเรื่อง  
คลื่นตามยาวด้วยสลิงกี ้

นันทิดา วงค์ใหญ ่

3 141PEDU107 การออกแบบและสร้างชุดสาธิตความเร็วลมผ่าน
ท่อหลายขนาดตามหลักการสมการความต่อเนื่อง 

ชลิดา ดาวลอย 

4 150PEDU161 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อรองรับ
แนวคิดประเทศไทย 4.0 

ทิพย ์ ข าอยู ่  

5 164PEDU122 อิทธิพลที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัท
น าเที่ยวไปท่องเที่ยว ประเทศสิงคโปร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ทัศนีย ์จันทพรึก 

6 186PEDU172 การพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะครูอตัราจ้าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
5 จังหวัดชายแดนใต้ ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 

โชติกา โกสัยยะ 

7 215PEDU167 การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกเพ่ือ
พยากรณ์การเลือกสอบ เรียนต่อระดับ 
ปริญญาตรี ภาคปกติ ในมหาวิทยาลัยทักษณิ 
วิทยาเขตสงขลา 

วัลลยา ธรรมอภิบาล 
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 กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกลุ่มสังคมศำสตร ์       บอร์ด C 
 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 082PSOC044 การแปรรูปเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผักและ
ผลไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดภาชนะเครื่องใช้ 

รักชนก อินจันทร ์

2 206PSOC154 กลยุทธ์การสื่อสารของรายการเรียลลิตี้และแนวโน้มที่
เปลี่ยนแปลง กรณีรายการเดอะสตาร ์ค้นฟ้าคว้าดาว 

ภาณิน ีบุญเลิศ 

3 213PSOC165 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณภาพการบริการ 
และภาพลักษณ์ธนาคารที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจใช้บรกิารระบบพร้อมเพย์ ของผู้ใชบ้ริการ
ธนาคาร ที่อาศัยอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

นิชชา เมืองอินทร์ 

4 221PSOC174 การพัฒนาเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง วิชาการ
ถนอมอาหารเบ้ืองต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

กชพรรณ แซ่หย่อง 

5 225PSOC178 การศึกษาแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ 

ฐิติรดา เปรมปร ี

6 119PCOM141 ชุดการเรียนรู้กายวิภาคเสมือนจริง กรณีศึกษา “กบ” สุระสิทธิ ์ทรงม้า 

7 204PCOM147 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
การจัดการข้อมูลลานมันส าปะหลัง อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

นัทธมน โชติรัตน ์

8 231PCOM182 การออกแบบแอปพลิเคชันต้นแบบ เรื่อง ระบบการปลูก
ข้าวต้นเดียว ด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี ้

ศัชชญาส์ ดวงจันทร ์
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 กลุ่มวิทยำศำสตร์สิง่แวดล้อม เทคโนโลยีเกษตรและอำหำร    บอร์ด D 
 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 088PENV050 ผลของกระบวนการท าแห้งและสภาวะการเก็บ
รักษาต่อคุณสมบัติทางด้านกายภาพและเชิงหน้าที ่
ของใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในของส้มโอ 

สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี 

2 122PENV079 การใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนา
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอย ส าหรับนักเรียนใน
ชุมชนแหลมตุก๊แก (เกาะสิเหร่) 

ธนภรณ์ ณ รังส ี

3 086PENV087 การศึกษาคุณภาพและพัฒนาเชื้อตั้งต้นส าหรับ
การผลิตน้ าหมกัพืชเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย 

สุวภา ยศตะโคตร 

4 162PENV119 การแปรรูปเครือ่งดื่มมังคุดผงด้วยวิธีการอบแห้ง
แบบโฟม-แมท 

พรพิมล มะยะเฉียว 

5 121PENV123 สภาวะที่เหมาะสมต่อการท างานของเอนไซม์ 
โปรติเอสที่สกัดได้จากทางเดินอาหารของ 
ปลาเวียน 

กนกกร เรียบรอ้ย 

6 068PENV144 การใช้กากกาแฟเป็นส่วนผสมในสูตรเค้กชิฟฟ่อน ดวงใจ เทเวลา 

7 209PENV155 การศึกษาแนวทางลดต้นทุนการบ าบัดน้ าเสียจาก
การชะล้างเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการชุบ
หรือพ่นสีด้วยวิธีการบ าบัดทางเคมี 

ขวัญชนก อุนทะอ่อน 

8 165PENV157 ความเสถียรของสารให้สีที่สกัดได้จากเปลือกแก้ว
มังกรแดง และความเป็นไปได้ในการใช้งานด้านสี
ย้อมชีวภาพในงานบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 

สุรชัย ขันแก้ว   
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 กลุ่มวิทยำศำสตร์สิง่แวดล้อม เทคโนโลยีเกษตรและอำหำร      บอร์ด E 
 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 210PENV158 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมฝรั่งกุฎีจีนจาก 
แป้งข้าวสีนิล 

กนกวรรณ ทองเกียว 

2 211PENV160 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวกุหลาบมะตูม ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ 

3 212PENV177 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสด 
รสแกงเขียวหวาน 

ศศิอาภา บุญคง 

4 183PENV132 ปัญหาของยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในแหล่งน้ า 
และการดื้อยาของแบคทีเรีย 

พีรยา เนต ิ

5 239PENV190 การแปรรูปกะลามะพร้าวเป็นถ่านกัมมันต ์
เพื่อใช้ดูดซับโลหะหนักในน้ าเสียอุตสาหกรรม 

ฐิตินาถ สุคนเขตร ์  

6 245PENV201 มัฟฟินเสริมงาด า อรอนงค์ ทองม ี

7 246PENV202 ปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมดและ 
สารต้านอนุมูลอินสระในแป้งพายร่วนเสริม  
กากข้าวโพดหวานพิเศษพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม 

ธนิกานต์ นับวันด ี  
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 กลุ่มวิทยำศำสตร์สขุภำพ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย    บอร์ด F 
 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 102PHEA051 คุณภาพชีวิตและความคาดหวังคุณภาพชีวิต 
ของชาวนา ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 

สรญา แสนมาโนช 

2 103PHEA053 สภาวะสุขาภิบาลน้ าบริโภคในอ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 

ปฐม จูจันทร ์

3 128PHEA114 เมลาโทนินยับยั้งการเพิ่มขึ้นของระดับโปรตีน 
GFAP และ Synaptophysin ในสมองส่วน 
ซิรีเบลลั่มของหนูแก ่

กสิมา เอกธุวะปราณี 

4 173PHEA120 ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อการป้องกัน
โรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอาย ุในต าบลสระลงเรือ 
อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุร ี

ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก 

5 176PHEA124 อาการเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจของ
คนท างานในร้านอาหาร เขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

วราภรณ์ อุไรศรี 

6 166PHEA150 ความแตกต่างของระยะเวลาในการเกิดภาวะ 
ไตเสื่อมระหว่างผู้ที่ใช้ยาทีโนโฟเวียร์ และยาชนิด
อื่นๆ ในกลุ่ม Nucleoside reverse 
transcriptase inhibitors (NRTI) 

เมธาพร บ ารุงสวัสดิ์  

7 205PHEA153 ความรู้ด้านโภชนาการ และภาวะโภชนาการ 
ของผู้สูงอายุในต าบลท่าไฮ อ าเภอศรีธาตุ  
จังหวัดอุดรธานี 

สุพัชชา ศรีนา 

8 192PHEA156 การใช้แบบทดสอบ Mini-BESTest เพื่อ 
การท านายการหกล้มในวัยก่อนสูงอายุ 

อัญมณี ยิ่งยงยทุธ 
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บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 217PHEA173 พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน
ของพนักงานเก็บขยะประจ ารถในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี 

สุพัตรา บุตราช   

2 191PHEA176 ความเที่ยงของการประเมินการทรงตัว 
ขณะท ากิจกรรมที่ดัดแปลงมาจาก O Sullivan 
Functional Balance Grade ในผู้ที่ม ี
การบาดเจ็บของไขสันหลัง 

บุศรา ชินสงคราม 

3 220PHEA179 อาการเรื้อรังในระบบทางเดินหายใจของ
คนท างานในร้านอาหารเขตเทศบาลเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

จินตนา แพงค ารัก 

4 222PHEA175 การลดเวลาการหยุดสายการผลิตของ
โรงงานผลิตช้ินส่วนตัวถังรถยนต์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต 

พฤกษ์พนาพัฒน ์
ถนอมจิตร 
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 กลุ่มวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง เคมีและเภสัช      บอร์ด H 
 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 098PCHE052 การศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์ใน
กระบวนการกัดเจาะด้วยไฟฟ้าที่ส่งผลต่อสมบัติ
ทางกลและชั้นหลอมสีขาวในวัสดุท าแม่พิมพ์ 
(SKD11) 

นรินทร ์สุนทรพันธุ์ 

2 148PCHE103 การศึกษาสภาวะความเป็นกรด-ด่าง ที่มีผลต่อ
การเตรียมขนาดอนุภาคระดับนาโนของซิลเวอร์ 

สุดารัตน ์พรหมรักษา 

3 147PCHE104 การศึกษาสภาวะความเป็นกรด-ด่าง ที่มีผลต่อ
การเตรียมขนาดอนุภาคระดับนาโนโกลด ์

เมธปิยา เซาะลอ 

4 174PCHE121 การแยกและพสิูจน์โครงสร้างหลักของสารจาก
กิ่งของต้นพลับพลา 

สุธาริณ ีเปี่ยมทองค า 

5 177PCHE126 ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกับ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ และการออกแบบ สารยับยั้ง
เอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส ในกลุ่มไตรเอโซล 
ไตรเอซีน ไทเอโซล และอนุพนัธ ์

วศิน พิทักษ์ตระกูล 

6 218PCHE168 การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีไมโครเวฟ
ไฮโดรเทอร์มอล 

พรพัสนันท ์ 
เดชประสทิธิโชค 

7 229PCHE181 การเอนแคปซูเลช่ันของมะหาดและชะเอมเทศ
ในรูปแบบนีโอโซม 

ทัศนีย ์พาณิชย์กุล 
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 สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หน้า 

1 เว็บไซต์การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก 
*จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ธนพล แก้วนาค า และนภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ 
 

1 

2 การพัฒนาระบบออนไลน์ ร้านไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม 
*ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์ และศิโรรัตน์ เชื้อวงษ์ 
 

10 

3 ระบบติดตามขนส่งมวลชนสาธารณะชาญฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน 
*เอกชัย ข าตา และชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล 

 

20 

4 การเปรียบเทียบการยอมรับเฟซบุ๊กและไลน์ เพื่อใช้เป็นระบบพาณิชย์ 
ส าหรับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ผ้ากาบบัวจังหวัดอุบลราชธานี 
*สันทนีย์ กิจเพ่ิมเกียรติ และชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล 

 

26 

5 การพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ชายชาญ อึ้งตระกูล ,*วรัณศณางค์ บุณฑริก, และชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล 
 

35 

6 การพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย  
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่พักอาศัย โดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
*วินัย วงษ์ไทย, ธานี โกสุม, ศุภวัชร ธูปวงศ์ และศิริจรรยา จันทร์มี 
 

41 

7 การพัฒนาเกมแอปพลิเคชัน: นกหรรษา 
ธีระศักดิ์ วงค์พินิจ และ*ธิติพร  ชาญศิริวัฒน ์
 

49 

8 การพัฒนาแอปพลิเคชันล็อกเกอร์ฝากของ 
ภูวดล  นางาม และ*ธิติพร  ชาญศิริวัฒน์ 

 
 
 
 

56 
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 สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หน้า 

9 โมเดลการระบุระยะการสุกของมะเขือเทศสีดาจากสี โดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่าสี RGB  
ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม 
*ชูติวรรณ บุญอาชาทอง, ภูริพจน์ แก้วย่อง, ชาญวิทย์ ธูปประทีป, วันทนีย์ เจริญลาภ 

และอุดมศักดิ์ สุขสวัสดิ์ 
 

65 

10 เกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
*พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี, ธีระวัฒน์ บ ารุงทรัพย์, ขวัญฤทัย แสวงสุข, บัณฑิตา บุญมา  
และนภัสศรัณย์ ชัชวาาลานนท์ 
 

74 

11 การศึกษาและพัฒนาระบบฮิวลิสติกส าหรับปัญหาการเดินทางพนักงานขาย 
*ชวลิต โควีระวงศ์ 
 

81 

12 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้งานและการยอมรับแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชม 
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านแรงจูงใจด้านความบันเทิง 
*จิรธยาน์ เตชะวีรากร, สิริชนก ตรีชั้น, และธาดาธิเบศร์ ภูทอง 
 

87 

13 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติและการยอมรับการโฆษณาสินค้า 
บนแอปพลิเคชันไลน์ กรณีศึกษา ไลน์แอด 
*นิชานันท์  จันดา, สุรีย์  ฟูนิลกุล และสนิท  ศิริสวัสดิ์วัฒนา 
 

96 

14 ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วไหลของน้ าประปาภายในที่อยู่อาศัย  
ผ่านโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
*ณัฐพล แสงพุ่ม, ภชนัชญ์ โพธิ์พัฒน์, อุโฆษ แปลงประสพโชค และพิเชฐ มาเร็ว 
 

102 

15 แอปพลิเคชันส าหรับจองสนามฟุตบอลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
*ศิริลักษณ์ จันทร์รักษา, อภิสรา อ่อนท้าว และชุมพล โมฆรัตน์ 
 
 
 

109 
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SDNC2018 
 

 สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หน้า 

16 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูล 
ลานมันส าปะหลัง อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
*นัทธมน โชติรัตน์, อัญชลีกร บุญมาก, สุภารัตน์ คุ้มบ ารุง และลัดดา สวนมะลิ 

115 

17 ระบบเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี RFID 
*ยศนนท์ ยศยิ่งยง, กิตติภพ ลิ้มนิรมล และอรศิริ ศิลาสัย 
 

121 

18 การประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ 
มัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ 
*ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 

 

127 

19 ระบบติดตามผลการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ด้วย 
เทคโนโลยีไอโอที 
*ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน และสุพิชฌาย์ จันทร์เรือง 
 

134 

20 การออกแบบแอปพลิเคชันต้นแบบ เรื่อง ระบบการปลูกข้าวต้นเดียว  
ด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ 
*ศัชชญาส์  ดวงจันทร์, ทินกร ชุณหภัทรกุล, ปภาวรินท์ กุลรัตน์,  
กนกวรรณ สุขสายันต์ และเสฏฐวุฒิ ไพศาลรุ่งพนา 
 

140 

21 ไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางสายตา 
*นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และปเนต หมายมั่น 
 

147 

22 การค้นคืนสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยด้วยออนโทโลยี 
*ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ และ อชินี พลสวัสดิ์ 
 

153 
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SDNC2018 
 

 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

หน้า 

1 การเปลี่ยนแปลงของยีน Ubiquitin Specific Protease 14 [AGAG/-] และ 
ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ าดีภายในตับ 
*อุบล ชื่นส าราญ และทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร 
 

161 

2 คุณภาพชีวิตและความคาดหวังคุณภาพชีวิตของชาวนา ต าบลเชียงแหว  
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
สุทธิดา จันทร์แจ้ง, พัชราภรณ์ ไชยศรี และ *สรญา แสนมาโนช 
 

167 

3 สภาวะสุขาภิบาลน้ าบริโภคในอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
*ปฐม จูจันทร์ และนิภา ดีทุกประการ 
 

173 

4 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)  
ในจังหวัดชลบุรี 
*ทนงศักดิ์ อิ้วบาง และสุจิตรา วาสนาด ารงดี 
 

178 

5 เมลาโทนินยับยั้งการเพิ่มขึ้นของระดับโปรตีน GFAP และ Synaptophysin  
ในสมองส่วนซิรีเบลลั่มของหนูแก่ 
*กสิมา เอกธุวะปราณี, รัชฎาภรณ์ ประมงค์, ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ และปิยะรัตน์ โกวิทต
รพงศ์ 
 

185 

6 ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุ 
ในต าบลสระลงเรือ  อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
*ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก, ภัทราวดี อ่อนส่ง, มณฑาทิพย์ แสงสอน และจินตา เจะนะ 
 

191 

7 อาการเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจของคนท างานในร้านอาหาร เขตเทศบาล 
นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
*วราภรณ์ อุไรศรี 
 
 
 

200 
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 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

หน้า 

8 การเปรียบเทียบผลของการพักโดยยืดและไม่ยืดกล้ามเนื้อคอ บ่า ต่อความไม่สบาย 
ของกล้ามเนื้อ และประสิทธิภาพของการท างานในขณะท างานคอมพิวเตอร์ 
*ณัฏฐิกา นาคเพชร และมนทกาน ไชยกุมาร 
 

209 

9 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของล าตัว เชิงกราน รยางค์ขา และความแข็งแรง 
ของกล้ามเนื้อสะโพกขณะยืนย่อขาข้างเดียว ในเพศหญิงและเพศชายสุขภาพดี 
ลักษิกา หวังธ ารง , นัฐฐิมา ศรประดิษฐ์, ธนากร จิ๋วเจริญ และ *ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ 
 

216 

10 ความสอดคล้องระหว่างความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าเม่ือคัดกรองด้วยแบบประเมิน
เท้าเบาหวานของกระทรวงสาธารณสุขกับแบบประเมิน Michigan Neuropathy 
screening Instrument ในเบาหวานชนิดที่ 2: การศึกษาเบื้องต้น 
*สุรพินิจ สายสถิตย์ และสายธิดา ลาภอนันตสิน 
 

222 

11 ผลของการฝึกหายใจต่ออาการอยากบุหรี่และสมรรถภาพปอด 
*สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร 
 

229 

12 ผลของการออกกาลังกายต่อท่าทางไหล่งุ้มและการขยายตัวของทรวงอก  
ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: การศึกษานาร่อง 
*อุสา ชินวะโร, กนกวรรณ ทองโชติ และนิตยา วิริยะธารากิจ 
 

235 

13 การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มสองขั้นในการแยกกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 
นพวรรณ ลาภประสพ, สุปราณี ลิสวัสดิ์ และ *เบญจมาศ ตุลยนิติกุล 

 

242 

14 ความแตกต่างของระยะเวลาในการเกิดภาวะไตเสื่อมระหว่างผู้ที่ใช้ยาทีโนโฟเวียร์  
และยาชนิดอื่นๆ ในกลุ่ม Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTI) 
*เมธาพร บ ารุงสวัสดิ์, วินัย รตันสุวรรณ, มธุรส ทิพยมงคลกุล และนัฐสิทธิ์ ลาภปริสุทธิ 
 
 
 

250 
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SDNC2018 
 

 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

หน้า 

15 ความรู้ด้านโภชนาการ และภาวะด้านโภชนาการของผู้สูงอายุในต าบลท่าไฮ  
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
*สุพัชชา ศรีนา, มนฑิญา กงลา และธันนารี เจนวิถี 
 

258 

16 การลดลงของความไม่สมมาตรของการเคลื่อนไหวในการปรับขนาดนิ้วมือ 
ขณะเอื้อมมือจับวัตถุในผู้สูงอายุ 
*ณัฐกาญจน์ รุณรงค์, จารุกูล ตรีไตรลักษณะ, นลพรรณ ฉัตรไชยพรกุล,  
พิชญ์สินี สีวรฤทธิ์ และศิรดา นฤทุกข์ 
 

264 

17 พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานเก็บขยะประจ ารถ  
ในเขตเทศบาลนครอุดรธาน ี
*สุพัตรา บุตราช, ฐิรพร ไพศาล และนุชรี พลเยี่ยม 
 

270 

18 อาการเรื้อรังในระบบทางเดินหายใจของคนท างานในร้านอาหาร 
เขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
*จินตนา แพงค ารัก และชัชวาลย์ จันทรวิจิตร 
 

275 

19 การวิเคราะห์หาสาเหตุและมาตรการป้องกันสายไฟฟ้าแรงสูงขาดในเมืองพัทยา 
*ชนม์นิภา กุลชาติสถาพร, เลิศชัย ระตะนะอาพร และศิวพล ศรีสนพันธุ์ 
 

280 

20 การลดเวลาการหยุดสายการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
*พฤกษ์พนาพัฒน์ ถนอมจิตร 
 

287 
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SDNC2018 
 

 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เคมีและเภสัช 
 

หน้า 

1 การประยุกต์ใช้การทดลองแบบแฟคทอเรียลในการหาความเหมาะสมระหว่าง 
เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กเเผ่นเคลือบกัลวาไนซ์ด้วยกระบวนการเชื่อม 
ความต้านทานชนิดจุด 
ศิโรรัตน์ ตู้เจริญ, รัฐพงษ์ ทองสะอาด, ปรียาภรณ์ มังดินด า และ *ปรัชญา เพียสุระ 
 

293 

2 การศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์ในกระบวนกัดเจาะด้วยไฟฟ้าที่ส่งผลต่อสมบัติ 
ทางกลและชั้นหลอมสีขาวในวัสดุแม่พิมพ์ 
*นรินทร์ สุนทรพันธุ์, ปรัชญา เพียสุระ และสุทธิพงษ์ โสภา 
 

299 

3 การศึกษาสภาวะความเป็นกรด-ด่าง ท่ีมีผลต่อการเตรียมขนาดอนุภาคระดับนาโน 
ของซิลเวอร์ 
สุดารัตน์ พรหมรักษา, เมธปิยา เซาะลอ, รพีภรณ์ ศรีสุข, ระพีพันธ์ แดงตันกี 
และ *ศิววิทย์ บัวสุวรรณ 
 

305 

4 การศึกษาสภาวะความเป็นกรด-ด่าง ท่ีมีผลต่อการเตรียมขนาดอนุภาคระดับ 
นาโนโกลด์ 
เมธปิยา เซาะลอ, สุดารัตน์ พรหมรักษา, รพีภรณ์ ศรีสุข, ระพีพันธ์ แดงตันกี  
และ *ศิววิทย์ บัวสุวรรณ 
 

311 

5 การแยกและพิสูจน์โครงสร้างหลักของสารหลักจากต้นพลับพลา 
วิลาสินี กล่อมขาว1, สุธาริณี เปี่ยมทองค า1, ไซนับ เส็มสัน1, พิมพ์ชนก ชาญณรงค์1  
และ *วรพจน์ หริตกุล 
 

317 

6 ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ทางชีวภาพ และการออกแบบ 
สารยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส ในกลุ่มไตรเอโซล ไตรเอซีน ไทเอโซล และ
อนุพันธ์ 
วศิน พิทักษ์ตระกูล, สมศักดิ์ เพียรวณิช, ยงศักดิ์ ศรีธนาอนันต์ และ  
*วิภา ทัพเชียงใหม่ 
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SDNC2018 
 

 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เคมีและเภสัช 
 

หน้า 

7 การปรับปรุงคุณสมบัติของกาวจากยางพาราด้วย Carboxy Methyl Cellulose 
(CMC) และ Calcium Carbonate (CaCO3) 
ฐิตินันท์ อึ้งตระกูล, นันทพร ศรศิลป, หทัยชนก วัชรเวโรจน์, ระพีพันธ์ แดงตันกี  
และ *ศิววิทย์ บัวสุวรรณ 
 

329 

8 การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มอล 
*พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค, จิณวัฒน์ เสาทอง, พาขวัญ ดอกไม้เงิน และ 
คริสทอฟ ซอนแทค 
 

336 

9 การเอนแคปซูเลชั่นของมะหาดและชะเอมเทศในรูปแบบนีโอโซม 
จุฬาภา กาญจนาวาณิช, ธนัญญา สุขสุจริตพร, ขวัญจิต อิสระสุข, วิทวัส รัตนถาวร  
และ *ทัศนีย์ พาณิชย์กุล 
 

341 

10 การย่อยสลายไดโครโตฟอสในน้ าด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Au/TiO2 ภายใต้แสงอาทิตย์ 
*ดุสิต อังธารารักษ์, ศิววิทย์ บัวสุวรรณ และศศมล ผาสุข 
 

346 
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SDNC2018 
 

 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 
 

หน้า 

1 การใช้กากกาแฟเป็นส่วนผสมในสูตรเค้กชิฟฟ่อน 
ดวงใจ เทเวลา, ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, อนุวัตร แจ้งชัด และ *ศรชัย สินสุวรรณ 
 

352 

2 การศึกษาคุณภาพและพัฒนาเชื้อตั้งต้นส าหรับการผลิตน้ าหมักพืชเพื่อการบริโภค 
ที่ปลอดภัย 
*สุวภา ยศตะโคตร, ชนัญกาญจน์ แสงประสาน และอรุณ วงศ์จิรัฐิติ 
 

358 

3 ผลของกระบวนการท าแห้งและสภาวะการเก็บรักษาต่อคุณสมบัติทางด้านกายภาพ 
และเชิงหน้าที่ของใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในของส้มโอ 
*สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี และ นเรศ บางศิริ 
 

364 

4 การพัฒนาเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งด้วยระบบสายพานล าเลียง 
โกเมศ กาบแก้ว, สรอรรถ พักวัด, สิทธิชัย พระแก้ว, สันติภาพ กั้วพรหม,  
*สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ 
 

372 

5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้หวายด้วยระบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวโดยรีดท่อ 
*สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์, สรอรรถ พักวัด, สิทธิชัย พระแก้ว, สุเมธ ตรีศักดิ์ศรี 
 

378 

6 สภาวะท่ีเหมาะสมต่อการท างานของเอนไซม์โปรติเอสที่สกัดได้จากทางเดินอาหาร 
ของปลาเวียน 
*กนกกร เรียบร้อย และแพรวรรณ สว่างพิภพ 
 

384 

7 การใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาคู่มือการจัดการขยะมูลฝอย 
ส าหรับนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก (เกาะสิเหร่) 
*ธนภรณ์ ณ รังสี, ชนัญกาญจน์ แสงประสาน และอรุณ วงศ์จิรัฐิติ 
 

390 

8 การแปรรูปเครื่องดื่มมังคุดผงด้วยวิธีการอบแห้งแบบโฟม-แมท 
*พรพิมล มะยะเฉียว, นรากร หลีเห้ง และศรัญญา พูลแก้ว 
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SDNC2018 
 

 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 
 

หน้า 

9 
 

ปัญหาของยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในแหล่งน้ าและการดื้อยาของแบคทีเรีย 
*พีรยา เนติ และ ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย 
 

402 

10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความชื้นและระดับความสูง 
ของเม็ดอาหารปลาด้วยเครื่องอบลมร้อน 
*ชัยชาญ สุดใจรัก, สุวิช ศิริวฒันโยธิน, โชติกา วิริยะรัตนศักดิ์ และวริสา ยมเสถียรกุล 
 

407 

11 การศึกษาแนวทางลดต้นทุนการบ าบัดน้ าเสียจากการชะล้างเครื่องมือเครื่องจักร 
ในกระบวนการชุบหรือพ่นสีด้วยวิธีการบ าบัดทางเคมี 
*ขวัญชนก อุนทะอ่อน และกิติยศ ตั้งสัจจวงศ์ 
 

413 

12 มัฟฟินเสริมงาด า 
*อรอนงค์ ทองมี และธนิกานต์ นับวันดี 
 

419 
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SDNC2018 
 

 สาขาการศึกษา 
 

หน้า 

1 ความต้องการจ าเป็นของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต้นแบบสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
*อริศจิกา สุวรรณ และพงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์ 
 

423 

2 เทคนิคการสอน เรื่อง การผสมแสงสีด้วยวิธีการสืบสวน 5 ขั้นตอนและ 
การแก้โจทย์ปัญหาด้วยเทคนิคโพลยา 
*ชาติ ทีฆะ และอุดมศักดิ์ กิจทวี 
 

430 

3 ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนและเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนเรื่องปรากฏการณ์ทาง 
ดาราศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา 
*ชาติ ทีฆะ, วัฒนะ มากชื่น, อุดมศักดิ์ กิจทวี, จิราภรณ์ พงษ์โสภา, ตระกูล รัมมะฉัตร 
และรังสันต์ จอมทะรักษ์ 
 

438 

4 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ 
ชุดทดลองการหาความยาวโฟกัสและการเกิดภาพของเลนส์ร่วมกับการสอน 
แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ 
อัมรีย์ วาเลาะ, ฉันทพิชญา ไกรสน และ *ชาติ ทีฆะ 
 

446 

5 ชุดทดลองอย่างง่ายส าหรบัหาค่าความหนาแน่นของของเหลวโดยไม่ทราบมวล 
ด้วยหลักการของอาร์คิมีดีส 
*ชาติ ทีฆะ และทิพย์วิมล กิตติวราพล 
 

456 

6 การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าที่มีต่อการบริหารจัดการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
*ชลธิชา จิตนุ่ม, รภัทภร เพชรสุข และนคเรศ ณ พัทลุง 
 

463 

7 การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่มีต่อคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษที่ 21  
ตามหลักสมรรถนะครู  
*รวี ศิริปริชยากร และปรตา หวังดุล 

470 
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 สาขาการศึกษา 
 

หน้า 

8 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
*กรรณิกา เภาทอง, ทาริกา ศรีรุ่ง, จุฑามาศ คงเครือ, ญาฏิมา ไพยา, ธวัลพร มุณทาเย็น  
และรภัทภร เพชรสุข 
 

480 

9 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
*เบญจรัตน์ ภู่สวัสดิ์, ปิยมาศ ค าเภา, จุฑามาศ ครองชีพ, นาฏยา บุญมี  
และรภัทภร เพชรสุข 
 

486 

10 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
*ชณิดาภา บุญประสม 
 

491 

11 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความไม่ผูกพันหม้ันหมายของลูกค้าต่อการให้บริการ : กรณีศึกษา 
การยุติการต่ออายุสมาชิกสถานออกก าลังกายท่ีให้บริการโดยภาคเอกชน บริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัยบูรพา 
*ณัฐฐาพันธุ์ แสวงผล และระพีพร ศรีจ าปา 
 

499 

12 ผลการเรียนรู้เชิงรุกจากการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันของนักศึกษาครู 
ด้วยเทคนิคการเคลื่อนไหวแบบหยุดตามขั้นตอนของแบบจ าลอง ADDIE 
*จิระ จิตสุภา, ขวัญใจ จริยาทัศน์กร, นวลศรี สงสม, อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ, ฐิติพร เพ็งวัน  
และปรัชญนันท์ นิลสุข 
 

505 

13 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
*อัครเดช เกตุฉ่ า 
 
 
 

512 
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SDNC2018 
 

 สาขาการศึกษา 
 

หน้า 

14 เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติ 
ของผู้บริโภคไส้กรอกตราสินค้าเบทาโกรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
*วราภรณ์ เพชรสุภา, ทรงพร หาญสันติ และพวงชมพู โจนส์ 
 

519 

15 การศึกษาความพึงพอใจต่อตนเองในการให้ค าปรึกษาของครูที่ปรึกษา  
*กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ 
 

524 

16 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา สาขาการจัดการ 
โลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
*จาตุรันต์ แช่มสุ่น, ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล และธัชนันท์ สังวาลย์ 
 

530 

17 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อรองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0 
*ทิพย์ ข าอยู่, สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย และสมยศ เผือดจันทึก 
 
 

536 

18 อิทธิพลที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทน าเที่ยวไปท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ 
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
*ทัศนีย์ จันทพรึก และช านาญ งามมณีอุดม 
 

542 

19 การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะครูอัตราจ้าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 5 
จังหวัดชายแดนใต้ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
*โชติกา โกสัยยะ, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม 
 

548 

20 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ โดยใช้โปรแกรม 
GeoGebra  
*ทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์, ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ และวันดี เกษมสุขพิพัฒน์ 
 

556 

21 การนิเทศการสอนผ่านระบบเทคโนโลยี : นวัตกรรมการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 
*สิทธิพร เอ่ียมเสน 

563 
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SDNC2018 
 

 สาขาสังคมศาสตร์ 
 

หน้า 

1 ฤดูกาลเพาะปลูกมันส าปะหลังท่ีเหมาะสมของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กรณีศึกษา: จังหวัดนครราชสีมา 
*อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 
 

571 

2 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านทราย อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 
*เขมิกา สงวนพวก 
 

579 

3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์จากการใช้ทุนมนุษย์: กรณีศึกษากีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร 
*ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์, รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ และอัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี 
 

587 

4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันชอปปิ้งของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพฯ 
*ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์ 
 

595 

5 การศึกษาสภาวะความสุขของผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดลพบุรี  
*จิตรลดา รอดพลอย และจิราวรรณ สมหวัง 
 

602 

6 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม: การสังเคราะห์งานวิจัยโดยใช้หลักการ
วิเคราะห์อภิมาน 
*มยุรี เสือค าราม, ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์, มณีเนตร วรชนะนันท์ และ 
โกสินทร์ ประสานเกลียว 
 

609 

7 ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการซื้อสินค้าหรือบริการผ่าน  
QR Code ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
*ธงชัย ชัยทวีปพร, ทรงพร หาญสันติ และพวงชมพู โจนส์ 
 
 

619 
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SDNC2018 
 

 สาขาสังคมศาสตร์ 
 

หน้า 

8 คุณค่าแบรนดแ์ละบุคลิกภาพแบรนด์องค์กรที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ห้องชุดของบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
*แก้ว วงษ์ล้วนงาม 
 

626 

9 ความสมัพันธ์ระหว่างช่ือเสียงองค์กรกับกระบวนการตัดสินใจซื้อหุ้นที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุน 
*ศิโรรัตน์ ก ามัชพล 
 

632 

10 ปัจจัยทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
*ธนบดี วายุวัฒนศิริ และทรงพร หาญสันติ 
 

638 

11 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS 4G ในเขตกรุงเทพมหานคร 
*ช่อผกา พลากรกิจวัฒนา, ทรงพร หาญสันติ และพวงชมพู โจนส์ 
 

644 

12 ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ 
ของผู้บริโภคไอศกรีมเนสท์เล่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
*อัญรินทร์ วิศาลกุลพิทักษ์, ทรงพร หาญสันติ และพวงชมพู โจนส์ 
 

649 

13 การเลือกท าเลที่ตั้งของโรงงานแป้งมันส าปะหลังด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับ
ชั้น: กรณีศึกษา บริษัท ABC จ ากัด 
*พีรเดช คณาวัฒนกุล และทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร 
 

654 

14 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในการลงทุนโดยใช้ระบบจ าลองการซื้อขาย
หลักทรัพย์ Click2win ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลา 
ศุภกาญจน์ บุญทอง, ฉัฐวัฒน์ แต่งแก้ว, สิริธัญชนก ทองนอก, จตุรวิทย์ จินตาคม,  
กรกกนก อรรธสุธานันท์, สิริมนต์ จูห้อง และ *ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต 
 

659 
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 สาขาสังคมศาสตร์ 
 

หน้า 

15 รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วิทยาเขตจันทบุรี 
*ณัฐจารี อรุณโชติ, สุชนนี เมธิโยธิน, อนุสรณ์ วงศ์เหรียญทอง และจีรศักดิ์ รัตนะวงษ์ 
 

666 

16 ปัจจัยการรับรู้คุณค่าและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์ช้าง 
*ธนกฤช รุ่งสาโรจน์ และประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์ 
 

672 

17 คุณลักษณะของน้ าตาลทรายชนิดขวดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
*วิชชุดา นิจพันธ์ และธีรารัตน์ วรพิเชฐ 
 

678 

18 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตัดสินใจซื้อของเล่นฝึกสมองส าหรับผู้สูงอายุ 
ในกรุงเทพมหานคร 
*ปกายมาศ อินทร์สอาด และธีรารัตน์ วรพิเชฐ 
 

684 

19 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัด
เชียงราย 
*กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ และปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ 
 

690 

20 การปรับตัวเพื่อการด ารงอยู่ในวิถีเมืองเสี่ยงภัย : กรณีอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ*, ฑิฆัมพร เสนละเอียด และจิตติมา รุลปักษ์ 
 

696 

21 กลยุทธ์การสื่อสารของรายการเรียลลิตี้และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง กรณีรายการ 
เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว 
*ภาณินี บุญเลิศ 
 

703 

22 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณภาพการบริการ และภาพลักษณ์ธนาคารที่มี 
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์ ของผู้ใช้บริการธนาคาร 
ที่อาศัยอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
*นิชชา เมืองอินทร์ และระพีพร ศรีจ าปา 

709 
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หน้า 

23 การพัฒนาเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง วิชาการถนอมอาหารเบื้องต้น   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
*กชพรรณ แซ่หย่อง 
 

717 

24 การสื่อสารกับการชมมวยไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน  
*สารัช ตัญญู และวิโรจน์ สุทธิสีมา 
 

723 
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* ผู้ประสานงาน 

เว็บไซต์การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก 

 

Slow Tourism Web for the Elderly in Nakhon Nayok. 

 

*จุฑาวุฒิ จันทรมาล1ี, ธนพล แก้วนาค า1 และนภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์1 
1หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

Emails: juthawut_cha@dusit.ac.th, chimarusoichi_art@hotmail.co.th, napatsarun_cha@dusit.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบ (Slow Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมักใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่
ยาวนานขึ้น เพราะผู้คนต่างเบื่อหน่ายสังคมเมืองที่วุ่นวาย จึงอยากที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ ใช้เวลาการทํากิจกรรมอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ยาวนาน โดยเน้นการพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลาง
ธรรมชาติหรือวัฒนธรรม มีการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ชุมชนหรือเมืองขนาดเล็กที่มี
ความสงบและปราศจากมลพิษ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในจังหวัด
นครนายกเช่น เขื่อน วัด พุทธอุทยาน พุทธสถาน หมู่บ้าน ศาลเจ้า เป็นต้น 2) เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 13 ผลิตภัณฑ์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการด้านข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า เว็บไชต์ที่พัฒนาขึ้นมามีคุณภาพเหมาะสมตรง
ตามเกณฑ์การประเมินของผู้เชียวชาญ อยู่ในระดับดี (CVI = 0.87) และความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการด้านข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยค่าเฉลี่ย 
(�̅�=4.42) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) อยู่ที่ 0.52 สรุปได้ว่าเว็บไชต์นี้เป็นประโยชน์ และอํานวยความสะดวกกับ
การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบสําหรับผู้สูงอายุ อีกทั้งยังสนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ให้กับจังหวัดนครนายกได้อีกด้วย 
 

ค าส าคัญ : การท่องเที่ยวทีไ่ม่เรง่รีบ, ผู้สูงอายุ,  ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 
 
Abstract  

Slow Tourism is a tourist that often spend more time in the tourist attractions. People are tired of the 

busy city. I want to travel to relax both physically and mentally. Spend time in the long tourist attractions. 

With emphasis on recreation in nature or culture. Local tourism activities are appropriate. A community or 

small town that is peaceful and pollution free. This article aims to: 1) To present the major tourist attractions 

in Nakhon Nayok such as the Buddhist temple, the Buddhist temple, the shrine village, etc. 2) To introduce 

products and innovative health for the elderly. 3) To study the satisfaction of visitors to travel information 

services. Products and Innovations for the Elderly The study indicated that The quality of the web site 

development is based on the estimation criteria of the experts. At the level of good (CVI = 0.87) and 

satisfaction of visitors to travel information services Products and Innovations for the Elderly The Overall, 

the mean was ( �̅�=4.42)  and standard deviation (SD) was 0.52. And facilitate non-hustling travel for the 

elderly. It also supports new tourism in Nakhon Nayok. 
 

Keywords: Slow Tourism, Elderly, Content Validity Index 

 
บทน า  
 การท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism คือ การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบ นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ 
ยาวนานขึ้น เพราะผู้คนต่างเบื่อหน่ายสังคมเมืองที่วุ่นวาย จึงอยากที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ ใช้เวลาทํากิจกรรมอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ ยาวนานขึ้น การท่องเที่ยวแบบ Slow  Tourism ควรเกิด
ภายใต้แนวคิด 10 ประการ (10 Slow: 10 S) ประกอบด้วย 1) Slow Activity คือ การประกอบกิจกรรมการ
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ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งที่ยาวนานขึ้น เน้นการพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติหรือวัฒนธรรม 2) 
Slow Logistic คือ การเดินทางที่ไม่เร่งรีบจนเกินไป มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการเดินทาง 3) 
Slow Food คือ การปรุงอาหารที่ประณีต ใช้วัตถุดิบที่สด สะอาดและปลอดภัย 4) Slow Stay คือ การพักค้างแรมใน
แหล่งท่องเที่ยวที่ยาวนานขึ้น และมีการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 5) Slow Place/City  
คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นชุมชนหรือเมืองขนาดเล็กที่มีความสงบและปราศจากมลพิษ 6) Slow Money คือ การใช้
จ่ายที่สมควรจ่าย ไม่เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกันของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว 7) Slow Development  คือ 
การพัฒนาขนาดเล็กเพื่อการรองรับการท่องเที่ยว 8) Slow  Accommodation  คือ สถานที่ พักแรมที่ มีความสงบ 
สะอาด ปลอดภัยและมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี 9) Slow Life คือ การท่องเที่ยวท่ามกลางความสงบใน
ธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นชนบท 10) Slow Energy คือ การประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ประหยัดพลังงาน 
ซ่ึงถ้าประเทศไทยสามารถพัฒนา Slow Tourism ให้เกิดขึ้นได้ ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสร้างความย่ังยืนของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ เพราะ  Slow Tourism เป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วย (ชลดรงค์, 2557) 
 จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซ่ึงมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่
วันที่ 9 พฤษภาคม 2489 ภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันส่วนทาง
ตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาที่เรียกว่า “ที่ราบ
กรุงเทพฯ” อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากหมาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมาก อันทําให้มีนักท่องเที่ยวมี
จํานวนเพิ่มขึ้นมาก ทําให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี (เดชาธร, 2557) จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
เว็บไชต์เพื่อการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น (ชาญณรงค์ , 2555) ได้การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
กระบี่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี  (รุจิรา, 2559) ได้การ
พัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดลําปาง ให้มีคุณภาพ (สมศักดิ์และคณะ, 2553) ได้
พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วม ของเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ในชุมชนต้นแบบของจังหวดนครนายก ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงมีกรอบการดําเนินงานตามแผนแม่บท
ระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) เน้นการดําเนินงานในด้านศิลปวัฒนธรรม การนํา
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวที่ไม่
เร่งรีบสําหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก โดยศึกษาทรัพยากรพืชสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม ในเขต
พื้นที่ของจังหวัด นํามาวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุ เป็น
ฐานทรัพยากรในการพึ่งพาตนเอง สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ตามพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ 
รวมถึงแสดงศักยภาพของชุมชนชาวนครนายก ให้สามารถดํารงชีวิต อย่างม่ันคง ม่ันคั่ง และย่ังยืน อีกทั้งยังเป็นแนว
ทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงให้จังหวัดนครนายก ได้อีกด้วย (ปัทมา, 2558) 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคญัในจังหวดันครนายก เช่น เขื่อน วัด พุทธอุทยาน พุทธสถาน หมู่บ้าน 
ศาลเจ้า เป็นต้น  
 2. เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 13 ผลิตภัณฑ์ เช่น ครีมสมุนไพรนวดและ
บํารุงผิว น้ํามันสมุนไพรและบํารุงผิว ครีมกันแดด เจลบรรเทาการระคายเคือง ยาหม่องแบบขวดและแบบแท่ง เม็ดดิน 
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aroma แผ่นหอมปรับอากาศในรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ดูดกลิ่นในบ้าน ไคโตซานบีดจากเปลือกหอยเชอร์รี่ เครื่องวิเคราะห์
ความชื้นสําหรับการปลูกมะยงชิด 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการด้านข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
 การวิจัยในครั้งนี้สามารถจําแนกอุปกรณแ์ละวธิีการทดลอง ตามหัวข้อ ดังนี ้ 
 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที่ 1 ชุนชนในพื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 1 ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ในเขตพ้ืนที่จังหวัดหวัดนครนายก 2 แห่ง   
 กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุหรือผู้สนใจที่เข้ามาเย่ียมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบสําหรับผู้สูงอายุ
ในจังหวัดนครนายก จํานวน 30 คน โดยใช้สูตรการคํานวณการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบประชากร 
กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 (เพ็ญแข, 2541)    
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานจากสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครนายก เริ่มต้นโดยออกแบบ
ยูสเคสไดอะแกรมเพื่อให้เห็นภาพรวมของการทํางานทั้งระบบ แสดงดังภาพที่ 1  แล้วจึงพัฒนาเว็บไชต์ตามที่ได้
ออกแบบมาแล้วด้วยเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP Script Language and Complier รันบน Apache Web 
Server โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL เพื่อเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดนครนายก ผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 13 ผลิตภัณฑ์ มี PHP MyAdmin เป็นตัวจัดการฐานข้อมูลดังกล่าว 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ยูสเคสไดอะเกรมแสดงระบบภาพรวมการทํางานของเวบ็ไซต์การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบสําหรับผู้สูงอายุใน
 จังหวัดนครนายก 

ล็อกอินเข้าระบบ 

เลือกสถานทีท่่องเที่ยว 

เลือกดูประวัติจังหวัดนครนายก/
สภาพภูมิอากาศ 

ค้นหาข้อมูลที่สนใจ 

เลือกดูผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
เพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 

เพิ่ม/ลบ/ใส่/ปรับปรงุ    
ข้อมูลต่าง ๆ 

ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
          1. ตัวแทนชุนชนในพื้นที่ อ. ปากพลี จังหวัดนครนายก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. เพื่อมีส่วนร่วมในการกําหนดขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ กําหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรวมข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบสําหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก 
 ขั้นตอนที่  2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบสําหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
นครนายก ศึกษาและเรียงลําดับข้อมูลเพื่อกําหนดโครงสร้าง เนื้อหาข้อมูลและรายละเอียดแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ เพื่อออกแบบเว็บไซต์ 
 ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  
 2. ผู้สูงอายุหรือผู้สนใจที่เข้ามาเย่ียมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบสําหรับผู้สูงอายุใน
จังหวัดนครนายก โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้ามา
ใช้บริการด้านข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
          วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
        1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจะใช้ค่าร้อย
ละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ความพึงพอใจ    
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหาค่า t – test และ
จะนําข้อมูลที่ได้จากวิธีการสํารวจโดยอาศัยแบบสอบถาม นํามาวิเคราะห์สถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยหาค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของลักษณะการตอบแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้
เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผล ดังนี้ 
  ระดับ  ระดับคุณภาพ    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต ่ 
     5  (ดีมาก)   4.21 – 5.00  
     4  (ดี)      3.41 – 4.20  
     3  (ปานกลาง)   2.61 – 3.40  
     2  (น้อย)      1.81 – 2.60  
     1  (น้อยที่สุด)    1.00 – 1.80  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบ่งเป็น 
  3.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ 
   โดยใช้ ค่าร้อยละ = จํานวนผู้สูงอายุหรือผู้สนใจที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ X 100 
      จํานวนผู้สูงอายุหรือผู้สนใจที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมด 
   3.2 การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลด้านต่าง ๆ 

X̅ = ∑FX 
                   n 
     เม่ือ X̅  แทน ค่าเฉลี่ย F แทน ความถี่ (จํานวนคน) X แทน ค่าคะแนน 
  3.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) 
  3.4 คํานวณค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index: CVI)  
   สูตรคํานวณ CVI =   จํานวนคําถามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในระดับ 3 ถึงระดับ 4  
                             จํานวนคําถามทั้งหมด 
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   เกณฑ์คุณภาพคอื 0.80 ขึ้นไป 
ผลการทดลอง  
 ส่วนที่ 1 การใช้เว็บไชต์ แบง่ออก ดังนี้  
           1. แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบสําหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก โดยผู้สูงอายุหรือผู้สนใจที่เข้ามาเย่ียมชม
หรือใช้บริการเว็บไซต์การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบสําหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก ผ่านทาง http://slowtourism.sci. 
dusit.ac.th/ แสดงได้ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 เว็บไซต์การท่องเที่ยวทีไ่ม่เร่งรบีสําหรับผู้สงูอายุในจังหวดันครนายก 
 
 2. แนะนําผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 13 ผลิตภัณฑ์ เช่น ครีมสมุนไพรนวดและ
บํารุงผิว น้ํามันสมุนไพรและบํารุงผิว ครีมกันแดด เจลบรรเทาการระคายเคือง ยาหม่องแบบขวดและแบบแท่ง เม็ดดิน 
aroma แผ่นหอมปรับอากาศในรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ดูดกลิ่นในบ้าน ไคโตซานบีดจากเปลือกหอยเชอร์รี่ เครื่องวิเคราะห์
ความชื้นสําหรับการปลูกมะยงชิด แสดงได้ดังภาพที่ 3 
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* ผู้ประสานงาน 

ภาพที่ 3 แนะนําผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสขุภาพสําหรับผู้สงูอายุ 13 ผลิตภัณฑ์ 
 3. การสืบค้นข้อมูล โดยผู้สูงอายุหรือผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว แพ็คแก็จ
แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบสําหรับผู้สูงอายุ ตามช่วงวัยสําหรับผู้สูงวัย ข้อมูลผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก แสดงได้ดังภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4  การสืบค้นข้อมูล โดยผู้สูงอายุหรือผู้สนใจสามารถสืบคน้ข้อมูลต่าง ๆ 

 
 ส่วนที่ 2 คณุภาพของเว็บไซต์ 
 1. การหาคุณภาพของเว็บไซต์ โดยประเมินจากเว็บไซต์การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบสําหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
นครนายก โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 6 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจํานวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ จํานวน 3 ท่าน แสดงได้ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  
รายการประเมิน ระดับ   ระดับคุณภาพ 

1. ส่วนความถูกต้อง   
   1. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อที่กําหนด 4 ดี 
   2. ความถูกต้องของการจัดลําดับเนื้อหาการท่องเที่ยว 5 ดีมาก 
   3. ความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร 5 ดีมาก 
   4. ความถูกต้องในการนําเสนอข้อมูลหลักของสถานที่ท่องเที่ยว 4 ดี 
   5. ความถูกต้องในการนําเสนอข้อมูลรองของสถานที่ท่องเที่ยว 3 ปานกลาง 
2. ส่วนของภาพ   
   1. ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา 5 ดีมาก 
   2. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน 5 ดีมาก 
   3. ภาพประกอบดูน่าสนใจชวนให้ติดตาม 4 ดี 
   4. ภาพประกอบจัดวางได้อย่างเหมาะสม 3 ปานกลาง 
   5. ภาพประกอบมีความคมชัดสบายตา 3 ปานกลาง 
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* ผู้ประสานงาน 

รายการประเมิน ระดับ   ระดับคุณภาพ 
3. ส่วนของเนื้อหา   
   1. เนื้อหาสอดคล้องกับชื่อของเว็บไซต์ 5 ดีมาก 
   2. เนื้อหามีความสมบูรณ์ครบถ้วน 4 ดี 
   3. เนื้อหาสื่อความหมายให้กับผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน 4 ดี 
   4. ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละหน้า 3 ปานกลาง 
   5. การใช้หัวข้อกับรายละเอียดในเนื้อหา 5 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.13 ด ี

  
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพของเว็บไซต์ โดยร่วมทั้ง 3 ด้าน คือ ส่วนความถูกต้อง ส่วนของภาพ ส่วนของ
เนื้อหา มีค่าเฉลี่ย (�̅�) โดยรวมอยู่ที่ 4.13   ระดับคณุภาพ ดี 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ของด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
  

รายการประเมิน ระดับ   ระดับคุณภาพ 
1. ส่วนภาพและตัวอักษร   
   1. รูปภาพและตัวอักษรที่ใช้ในการนําเสนอ 3 ปานกลาง 
   2. ความสมบูรณ์ของภาพและการเชื่อมโยงของข้อความ 3 ปานกลาง 
   3. ลักษณะของสี ภาพ และข้อความที่ใช้ประกอบ 5 ดีมาก 
   4. การวางภาพ และขนาดของตัวอักษรที่ใช้ 4 ดี 
   5. ภาพ ข้อความ การสื่อความหมายได้ชัดเจน 3 ปานกลาง 
2. ส่วนการติดต่อของผู้ใช้และการออกแบบ   
   1. ความสวยงาม เหมาะสม และง่ายต่อการใช้งาน 3 ปานกลาง 
   2. ความน่าสนใจของเว็บไซต์ 4 ดี 
   3. การออกแบบดูสวยงาม สบายสายตาให้กับผู้สูงอายุ 5 ดีมาก 
   4. การออกแบบสอดคล้องกับชื่อของเว็บไชต์ 5 ดีมาก 
   5. ระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้า 4 ดี 
3. ส่วนของวิเคราะห์และพัฒนา   
   1. สื่อความหมายกับกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน 4 ดี 
   2. วิเคราะห์ความต้องการได้ตามความต้องกับผู้สูงวัย 4 ดี 
   3. พัฒนาเว็บไชต์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 4 ดี 
   4. เหมาะกับการนํามาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวแนวใหม่ 4 ดี 
   5. คุณประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการเข้ามาใช้งาน 5 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.00 ด ี
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จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคณุภาพของเว็บไซต์ โดยร่วมทั้ง 3 ด้าน คือ ส่วนภาพและตัวอกัษร ส่วนการติดต่อของ
ผู้ใช้และการออกแบบ สว่นของวเิคราะหแ์ละพัฒนา มีค่าเฉลี่ย (�̅�) โดยรวมอยูท่ี่ 4.00 ระดับคุณภาพ ดี 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ามาใช้งาน แสดงได้ดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้ามาใช้บริการด้านข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

เพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 

รายการประเมิน �̅� SD   ระดับคุณภาพ 
1. ส่วนภาพและตัวอักษร    
   1. รูปภาพและตัวอักษรที่ใช้ในการนําเสนอ 4.48 0.52 ดีมาก 
   2. ความสมบูรณ์ของภาพและการเชื่อมโยงของข้อความ 4.49 0.51 ดีมาก 
   3. ลักษณะของสี ภาพ และข้อความที่ใช้ประกอบ 4.51 0.51 ดีมาก 
   4. การวางภาพ และขนาดของตัวอักษรที่ใช้ 4.40 0.50 ดีมาก 
   5. ภาพ ข้อความ การสื่อความหมายได้ชัดเจน 4.40 0.60 ดีมาก 
2. ส่วนการติดต่อของผู้ใช้และการออกแบบ    
   1. ความสวยงาม เหมาะสม และง่ายต่อการใช้งาน 4.27 0.48 ดีมาก 
   2. ความน่าสนใจของเว็บไซต์ 4.09 0.51 ดี 
   3. การออกแบบดูสวยงาม สบายสายตาให้กับผู้สูงอายุ 4.60 0.55 ดีมาก 
   4. การออกแบบสอดคล้องกับชื่อของเว็บไชต์ 4.23 0.51 ดีมาก 
   5. ระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้า 4.37 0.49 ดีมาก 
3. ส่วนของการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    
   1. กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 4.51 0.53 ดีมาก 
   2. การสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด 4.49 0.51 ดีมาก 
   3. ภาพประกอบและเนื้อหามีส่วนช่วยในการตัดสินใจ 4.40 0.60 ดีมาก 
   4. เป็นการสร้างรายได้ท่ียั่งยืนให้กับชุมชนในจังหวัด 4.51 0.51 ดีมาก 
   5. เป็นแหล่งค้นคว้า อนุรักษ์ภูมิปัญญา ของชุมชนในจังหวัด 4.51 0.56 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.42 0.52 ดีมาก 

  
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการด้านข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ ในส่วนภาพและตัวอักษร ส่วนการติดต่อของผู้ใช้และการออกแบบ ส่วนของการ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ย (�̅�)  โดยรวมอยู่ที่ 4.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ (SD.) 0.52 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
วิจารณ์ผลการทดลอง  
จากผลการวิจัย  มีประเด็นที่น่าสนใจนํามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาพบว่าเว็บไซต์การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบและแนะนําผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก ในจังหวัดนครนายก มีคุณภาพเหมาะสมตรงตามเกณฑ์การประเมินของผู้เชียว
ชาญ อยู่ในระดับดี (CVI = 0.87) และความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการด้านข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยค่าเฉลี่ย (�̅�=4.42) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD.) อยู่ที่ 0.52 สรุปได้ว่าเว็บไชต์นี้เป็นประโยชน์ และอํานวยความสะดวกกับการท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบสําหรับผู้สูงอายุ 
อีกทั้งยังสนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ให้กับจังหวัดนครนายกได้อีกด้วย 
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* ผู้ประสานงาน 

 2. ผลการศึกษาพบว่าเว็บไซต์การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบและแนะนําผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก ยังขาดการทําการตลาดเพื่อกําหนดราคา เพ็คเกจสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนํา 
รวมถึงการกําหนดราคาของชุดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจัดให้อยู่ใน
รูปแบบสหกรณ์สินค้าและสวัสดิการชุมชนที่สนใจเข้าร่วมในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดนครนายก 
         3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ซ่ึงมีกรอบการดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) เน้นการ
ดําเนินงานในด้านศิลปวัฒนธรรม การนําทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซ่ึง
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาวิถีชุมชน ควรสงวนและรักษาไวใ้ห้คงอยูคู่่กับลูกหลานไทยสืบไป 
สรุปผลการทดลอง  
 1. เว็บไซต์การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบสําหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก สามารถแนะนะสถานที่ท่องเที่ยว 
ร่วมทั้งชุมเพ็คเกจตามช่วงชั้นของวัยให้กับผู้สูงอายุและผู้สนใจมีคุณภาพเหมาะสมตรงตามเกณฑ์การประเมินของผู้
เชียวชาญ อยู่ในระดับดี (CVI = 0.87) 
 2. เว็บไซต์การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบสําหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก สามารถสร้างพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้
บริการด้านข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
โดยค่าเฉลี่ย �̅�=4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) อยู่ที่ 0.52  
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรเ์พื่อใช้ในการงานวิจัย ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
เอกสารอ้างอิง  
ชลดรงค์ ทองสง. (2558). แนวคิดการพัฒนา Slow Tourism ในประเทศไทย. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา. 
 12(2): 1-6. 
ชาญณรงค์ แก้วกระจ่าง. (2555). การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ .สารนิพนธ์ กศ.ม. 
 (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
เดชาธร เงินทองแดง. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและธรรมชาติใน
 จังหวัดนครนายก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด. 
ปัทมา สารสุข. (2558). แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนครนายก. วารสาร
 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 14(2): 418-424. 
เพ็ญแข แสงแก้ว. (2541). การวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
รุจิรา จูเจริญ. (2559). การผลิตเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดล าปาง. วิทยานิพนธ์
 ปริญญา มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
สมศักดิ์ คู่หาสวรรค์เวช และประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์. (2559). พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วน
 ร่ ว ม ข อ ง เค รื อ ข่ า ย ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง เก ษ ต รจั งห วั ด ร ะย อ ง .  ก ารป ร ะชุ ม ท า ง วิ ช าก ารข อ ง
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 48: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2553. 
 (หน้า 109-116). กรุงเทพ:  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
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การพัฒนาระบบออนไลน์ ร้านไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม 
Online Development Hydroponics Farm 
* ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์1 และ ศิโรรัตน์ เช้ือวงษ์1 

1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
Emails: nattila@vru.ac.th, mookmumu_20wg@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ  
 เนื่องจากประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีการซื้อขายสินค้าในยุคปัจจุบันจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมที่ต้องอาศัยการขายของหน้าร้านมาสู่การ
ซื้อขายแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผู้ประกอบการแนวโน้มกระแสของคนรักสุขภาพในปัจจุบันมีมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจร้านขายวัตถุดิบประกอบอาหารด้าน
สุขภาพมีความต้องการมากขึ้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถเพิ่ม
ช่องทางการซื้อขาย การช าระเงินเข้าผ่านเว็บไซต์ ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการ 

จากความต้องการดังกล่าว ผู้วิจัยท าจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบร้านไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม ออนไลน์ขึ้นมา เพื่อ
วิเคราะห์และออกแบบระบบออนไลน์ร้านไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม และประเมินความสอดคล้องในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบจากผู้เช่ียวชาญ ส าหรับพัฒนาระบบผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฏีการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System development Life 
Cycle) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ 1.ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 2.วางแผนระบบ 3.การวิเคราะห์ระบบ    
4.ออกแบบระบบ 5.ประเมินความสอดคล้องในการวิเคราะห์และออกแบบระบบจากผู้เชี่ยวชาญ จากการประเมินความ
สอดคล้องในการวิเคราะห์และออกแบบ พบว่าความสอดคล้องในการวิเคราะห์และออกแบบระบบร้านออนไลน์ไฮโดรโป
นิกส์ฟาร์มได้คะแนน 4.39 อยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถน าระบบนี้ไปพัฒนาต่อได้ 

 
ค าส าคัญ : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,ระบบออนไลน์ร้านไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม, วงจรพัฒนาระบบแบบ SDLC, ความสอดคล้อง
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
 
Abstract  

In the age of Thailand 4.0 , the structure of economy was change into technology economy 

structure, dealing from storefront to E-commerce, purpose save cost and increase performance  entrepreneur. 

In the present, people who health care raise much more, effect on health stop food business has much more 

than. These service, validity dealing 

According to need facilitate of customer, so the developer has developed Online Development 

Hydroponics Farm System analysis and design pattern farm online including according assessment form. By 

using SDLC (System development Life Cycle) have 5 steps 1. Assess needs 2. Design Specification 3. 

System analysis 4. System design 5. Evaluate consistency in system analysis and design from experts. Based 

on an assessment of consistency in analysis and design system. Find the consistency in analysis and design 

Online Development Hydroponics Farm system, score was 4.39 at the high level. This system can be 

developed.  

 
Keywords: E-commerce, Online Development, Hydroponics Farm, System development Life Cycle, 

Consistency in system analysis and design 
 
บทน า  

เนื่องจากประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีการซ้ือขายสินค้าในยุคปัจจุบันจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมที่ต้องอาศัยการขายของหน้าร้าน
มาสู่การซ้ือขายแบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  (E-Commerce) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้ จ่าย และเพิ่ม
ประสทิธิภาพของผู้ประกอบการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หมายถึงการค้าขายและการท า
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ธุรกรรมผ่านทางระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต โดยมีพื้นที่หน้าร้าน เปิดโอกาสให้ผู้ซ้ือได้มีโอกาสพบเห็นสินค้า โดย
ลูกค้าจะเลือกสินค้า เลือกโปรโมชั่นที่ต้องการ สามารถช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ที่น่าเชื่อถือผ่านเว็บไซต์ และสินค้า
จะถูกจัดส่งที่บ้าน โดยข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพิ่มความสะดวกสบายในการจัดการ
ข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นให้แก่ผู้ประกอบการอีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่ายอีกด้วย  

การพัฒนาร้านค้าออนไลน์ผู้พัฒนาต้องค านึงถึง ระบบเครือข่าย ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ขอใช้บริการ (Client)  
และ ผู้ให้บริการ (Server) ให้บริการควบคุมด้านการสื่อสารที่จะต่อเชื่อมกับอุปกรณ์สื่อสารอื่น  โดยผู้ให้บริการ 
(Server)r จะต้องเปิดเครื่องไว้เพื่อรอให้บริการแก่คอมพิวเตอร์อื่นๆ   

วงจรการพัฒนาระบบ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกัน ตั้งแต่
เกิดจนตาย วงจรนี้จะเป็นขั้นตอนที่เป็นล้าดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อยเป็นระบบที่ใช้งานได้ ซ่ึงนักวิเคราะห์ระบบ 
ต้องท าความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องท้าอะไร และท้าอย่างไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่  ด้วยกัน 7 
ขั้นตอนคือ 

1. การค้นหาและเลือกสรรโครงการ เป็นขั้นตอนในการค้นหาโครงในการพัฒนาระบบ เริ่มต้นจากค้นหา
โครงการพัฒนาระบบที่เห็นสมควรต่อการได้รับการพัฒนา จ าแนกและจัดกลุ่มโครงการและเลือกโครงการที่เหมาะสม
ที่สุดในการพัฒนา  

2. การเริ่มต้นและวางแผนโครงการเป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นจัดท าโครงการ เริมจากการจัดตั้งทีมงาน 
ก าหนดต าแหน่งหน้าที่ให้กับทีมงานแต่ละคนอย่างชัดเจน เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางเลือกในการน้าระบบใหม่มาใช้งาน
และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด จากนั้นจะร่วมกันวางแผนจัดท าโครงการโดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และประมาณการต้นทุนและก าไรที่จะได้รับจากการลงทุนในโครงการพัฒนาระบบ 
เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารในการพิจารณาอนุมัติด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง
ด้วยการสัมภาษณ์การออกแบบสอบถาม รวมทั้งพิจารณาจากเอกสารการท างาน รายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ของ
บริษัทประกอบด้วย   

3. การวิเคราะห์ระบบเป็นขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการด าเนินงานของระบบเดิม การ
น าเสนอโครงการหลังจากนั้นจะรวบรวมความต้องการในระบบใหม่ จากผู้ใช้ระบบแล้วน ามาศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการเหล่านั้นด้วย การใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ ได้แก่ แบบจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ โดยใช้แผนภาพ
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) และแบบจ าลองข้อมูลโดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
(Entity Relationship Diagram: E-R Diagram)  

4. การออกแบบเชิงตรรกะเป็นขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการท างานของระบบตามทางเลือกที่ได้เลือก
ไว้จากขั้นตอน การวิเคราะห์ระบบ โดยการก าหนดถึงลักษณะของรูปแบบรายงานที่เกิดจากการท างานของระบบ 
ลักษณะของการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ และผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ซ่ึงจะเลือกใช้การน าเสนอรูปแบบของรายงาน และ
ลักษณะของจอภาพของระบบจะท าให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการ ท างานของระบบได้ชัดเจนขึ้น ขั้นตอนได้ดังนี้ 
ออกแบบแบบฟอร์มและรายงาน ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Logical  

5. การออกแบบเชิงกายภาพ ได้แก่ ออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพและออกแบบ Application  
6. การพัฒนาและติดต้ังระบบ เป็นขั้นตอนในการน าข้อมูลเฉพาะของการออกแบบมาท าการเขียนโปรแกรม

เพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะและรูปแบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ เม่ือพัฒนาระบบแล้วจะต้องท าการทดสอบโปรแกรม 
ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา และสุดท้ายคือการติดตั้งระบบ โดยท าการติดตั้งโปรแกรม 
ติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือและจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบใหม่สามารถใช้งาน
ได้   

7. การซ่อมบ ารุงระบบ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) หลังจากระบบใหม่ได้เริ่มใช้งาน 
ผู้ใช้ระบบจะพบกับ ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ และค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นเพื่อให้ตรง
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กับความต้องการของผู้ใช้เองได้ ได้แก่ เก็บรวบรวมค้าร้องขอให้ปรับปรุงระบบ วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ 
ออกแบบการท างานที่ต้องการปรับปรุง และปรับปรุงระบบ 

ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่นักวิจัยได้ท าการศกึษาได้แก่ จันทร์จิรา ทองพริก และคณะ 2559. ระบบขายมือ
ถือออนไลน์. 18 ต.ค. 2560, ระบบขายโทรศัพท์มือถือออนไลน์ จัดท าขึ้นเพื่อน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดงาน
งานด้านธุรกิจการขายโทรศัพท์มือถือรวมถึงการประชาสัมพันธ์ร้านออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และใช้ MySQL ในการสร้างฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือและ
ระบบสามารถจัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลสมาชิก จัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการการแจ้งช าระเงิน และ
สามารถสรุปยอดขายตามช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ธนภัทร พิบูลย์สวัสด์ิ และคณะ 2557. ระบบร้านขาย
เครื่องส าอางออนไลน์. 18 ต.ค. 2560 ระบบระบบขายเครื่องส าอางออนไลน์ คือ ระบบจ าหน่ายเครื่องส าอางแบบใหม่
ที่ได้พัฒนาบริการมาให้แก่ลูกค้า เพื่อลดต้นทุนในการเดินทางของลูกค้า  ง่ายต่อการเพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล 
การคิดค านวณราคาต่างๆ ภายในร้านโดยน าเทคโนโลยีการเขียนเว็บไซต์มาใช้ 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบออนไลนร์้านไฮโดรโปนกิส์ฟาร์ม 
2. เพื่อประเมินความสอดคล้องในการวิเคราะห์และออกแบบระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
ส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบโดยใช้ทฤษฏีการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System development 

Life Cycle) ผู้วิจัยได้น าขั้นตอนมาในบางส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนคือ 1.
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 2.วางแผนระบบ 3.การวเิคราะห์ระบบ 4.ออกแบบระบบ 5.ประเมินความ
สอดคล้องในการวิเคราะห์และออกแบบระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 

1. ศึกษาความเป็นไปได้ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาคน้คว้าเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกับการท าระบบขายสินค้าออนไลน์  

รวมถึงศึกษาช่องทางในการจัดสง่สินค้า เพือ่เปน็แนวทางในการวเิคราะห์ ออกแบบ 
           2. วางแผนระบบ 
 

หัวข้องาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 

1.ศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาระบบ      
2.วางแผนระบบ      
3.การวิเคราะห์ระบบ      
4.ออกแบบระบบ      
5.ประเมินความสอดคล้องในการวิ เคราะห์และ
ออกแบบระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 

    

  
3. วิเคราะห์ระบบ 

 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบและใช้วิธีการออกแบบเชิงโครงสร้าง ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
และออกแบบโดยใช้แผนภาพบริบท (Context Diagram) ออกแบบสิ่งน าเข้า (Input Design) และ การออกแบบน าออก 
(Output Design) โดยสิ่งน าเข้านั้น คือ ข้อมูล ข้อความ หรือ รหัสต่างๆ ที่ใส่เข้าไปยังระบบเพื่อให้เกิดการประมวลหรือ
ต้องใช้ในการประมวลผล เช่น การเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูล และแสดงผลออกมาเป็นสิ่งน าออก (Output Design) เช่น 
รายงาน ใบแจ้งช าระเงิน ใบเสร็จ ซึ่งสิ่งน าออกนั้นแบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่ ส าเนาถาวร (Hard Copy) คือเอกสารที่
ถูกพิมพ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และ ส าเนาช่ัวคราว (Soft Copy)  
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ภาพที่ 1 Data Flow Diagram Level 0 ระบบร้านมุกไฮโดรโปนิกส์ฟาร์มออนไลน ์
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 อธิบาย Data Flow Diagram Level 0 ระบบร้านมุกไฮโดรโปนิกส์ฟาร์มออนไลน์แบ่งการท างานออกเป็น 7 
กระบวนการ ดังนี ้
 กระบวนการที่ 1.0  สมัครสมาชิก เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องคือลูกค้า/สมาชิก ลูกค้า/สมาชิกจะต้องสมัคร
สมาชิกก่อนจึงจะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ เริ่มจากการกรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก จากนั้นจะได้รับการยืนยันการ
สมัครสมาชิกทางอีเมล์ และสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ 
 กระบวนการที่ 2.0  จัดการข้อมูลพนักงาน เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องคือผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบจะจัดการ
ข้อมูลพนักงานอันได้แก่ พนักงานจัดสินค้า พนักงานส่งสินค้า และผู้ดูแลระบบ รวมทั้งข้อมูลของผู้ประกอบการ 
 กระบวนการที่ 3.0  เข้าสู่ระบบ เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องคือลูกค้า/สมาชิก ผู้ดูแลระบบ พนักงานจัดสินค้า 
พนักงานส่งสินค้า และผู้ประกอบการ ท้ังหมดล้วนต้องใช้ Username/Password ในการเข้าสู่ระบบ ซึ่งกระบวนการนี้จะ
ดึงข้อมูลมาจากแฟ้มข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับระบบ 
 กระบวนการที่ 4.0  จัดการข้อมูลลูกค้า/สมาชิก เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องคือลูกค้า/สมาชิก ลูกค้าสมาชิก
จะสามารถแก้ไขข้อมูลของตนเองได้ 
 กระบวนการที่ 5.0  จัดการคลังข้อมูลสินค้า เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องคือผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบจะ
จัดการข้อมูลในแฟ้มข้อมูลสินค้าและแฟ้มประเภทสินค้า 
 กระบวนการที่ 6.0  สั่งซื้อสินค้า เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องคือลูกค้า/สมาชิก ลูกค้า/สมาชิกจะเลือกซื้อ
สินค้าตามรายการสินค้าไว้ในตะกร้าสินค้า เมื่อเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วจะส่งตะกร้าสินค้าที่เลือกไว้เข้าสู่ระบบ จากนั้นจะ
ได้ใบแจ้งช าระเงิน หลังจากช าระเงินแล้วจะน ารายละเอียดหลักฐานการช าระเงินส่งเข้ามายังระบบ 
 กระบวนการที่ 7.0  จัดส่งสินค้า เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องคือผู้ดูแลระบบ พนักงานจัดสินค้า พนักงานส่ง
สินค้า และผู้ประกอบการ ผู้ดูและระบบจะอัพเดทสถานะ การช าระเงิน ผู้จัดสินค้าจะพิมพ์ใบจัดสินค้าที่อัพเดทสถานะ 
การช าระเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อจัดสินค้าเรียบร้อยแล้วจะอัพเดทสถานะ การจัดสินค้า พนักงานส่งสินค้าจะพิมพ์ใบเสร็จ
ช าระเงิน และใบช่ือและที่อยู่ของลูกค้าของสินค้าที่จัดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นพนักงานจัดสินค้าจะอัพเดทสถานะ  การส่ง
สินค้า และแจ้งหมายเลข Kerry ไปยังลูกค้า/สมาชิก 
 กระบวนการที่ 8.0  ตรวจสอบการส่งสินค้า เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องคือลูกค้า/สมาชิก จะเข้ามาดูข้อมูล
การส่งสินค้า 
 กระบวนการที่ 9.0  ท ารายงาน เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องคือผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจะลือกรายงาน
ที่ต้องการซึ่งมีรายงานดังต่อไปนี้ รายงานยอดขายสินค้าต่อเดือน/ต่อปี รายงานสินค้าท่ีขายดีที่สุดต่อเดือน รายงานสินค้าที่
ต้องจัดซื้อ 
 4.  การออกแบบระบบ 
 ผลจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบร้านออนไลน์ไฮโดรโปนิกส์ฟาร์มระบบประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี ้
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 1)  หน้าสมัครสมาชิก 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 หน้าสมัครสมาชิก 
 2)  หน้าจัดการข้อมูลพนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 หน้าจัดการข้อมูลพนักงาน 
 3)  หน้าเข้าสู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าเข้าสู่ระบบ 
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 4)  หน้าจัดการข้อมูลลูกค้า/สมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5 หน้าเข้าสู่ระบบ 
 

 5)  หน้าจัดการคลังข้อมูลสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 6 หน้าจัดการคลังข้อมลูสนิค้า 
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6)  หน้าสั่งซื้อสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 หน้าสั่งซื้อสินค้า 
 

 7)  หน้าจัดส่งสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าจัดส่งสินค้า 
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 8)  หน้าตรวจสอบการส่งสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าตรวจสอบการส่งสนิค้า 
 

 9)  เมนูรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 เมนูรายงาน 
 

ผลการทดลอง หรือ ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
 หลังจากวิเคราะห์และออกแบบระบบไฮโดรโปนิกส์ฟาร์มออนไลน์แล้ว ผู้จัดท าได้ท าแบบประเมินความ
สอดคล้องของการวิเคราะห์และออกแบบ และได้รับลการประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 2 
ท่าน ผลคือ ค าถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสมดีแล้ว จึงได้น าแบบสอบถามความสอดคล้องของการวิเคราะห์
และออกแบบ ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม 2 ท่าน และ อาจารย์ 3 ท่าน  
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ตารางที่ 1 การประเมินความสอดคล้องในการวิเคราะห์และออกแบบ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
ก.แผนภาพบรบิท  (Context Diagram) 4.25 มาก 
ข.แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 4.38 มาก 
ค.ผังงานกระบวนการ (Process Flowchart) 4.59 มากที่สุด 
ง.การออกแบบสิ่งน าออก (Output Design) 4.41 มาก 
จ.การออกแบบสิง่น าเข้า (Input Design) 4.48 มาก 
ฉ.การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 4.23 มาก 

รวม 4.39 มาก 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง  

จากการประเมินความสอดคล้องในการวิเคราะห์และออกแบบ พบว่าความสอดคล้องในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบร้านออนไลน์ไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม ผังงานกระบวนการ (Process Flowchart) มีความสอดคล้อง มาก
ที่สุด แผนภาพบริบท  (Context Diagram) มีความสอดคล้อง มาก แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) มี
ความสอดคล้อง มาก การออกแบบสิ่งน าออก (Output Design) มีความสอดคล้อง มาก การออกแบบสิ่งน าเข้า 
(Input Design) มีความสอดคล้อง มาก การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) มีความสอดคล้อง มาก และ
ภาพรวมทั้งหมดของการวิเคราะห์และออกแบบระบบอยู่ในระดับมาก 
สรุปผลการทดลอง  

จากการประเมินความสอดคล้องในการวิเคราะห์และออกแบบ พบว่าความสอดคล้องในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบร้านออนไลน์ไฮโดรโปนิกส์ฟาร์มได้คะแนน 4.39 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสามารถน าระบบนี้ไปพัฒนาต่อได้ 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์ ในฐานะอาจารย์ที่
ปรึกษาที่ช่วยแนะแนวทาง ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงข้อบกพร่องจนสามารถท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ทาง
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ที่ได้สละเวลาตอบแบบสอบถาม
ความสอดคล้องในการพัฒนาระบบ ขอบของคุณผู้ตรวจบทความที่ ให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ เพื่อให้ระบบนี้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ระบบติดตามขนส่งมวลชนสาธารณะชาญฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน 
 

Smart Mass Public Transportation Tracking System Using Smartphone 

 

*เอกชัย ข าตา1 และชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล1 
1คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

Emails: ekkachai.kcs58@ubru.ac.th, charnsak@researcher.in.th 

 
บทคัดย่อ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบติดตามขนส่งมวลชนสาธารณะโดยใช้สมาร์ทโฟนที่ท างานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระบบจะถูกพัฒนาโดยใช้วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยภาษาจาวา ที่ท างานอยู่บนแอน
ดรอยด์สตูดิโอ ในส่วนของสภาพแวดล้อมในการใช้งานนั้นจะท างานอยู่บนระบบ Google Firebase ทั้งหมด ส าหรับ
แผนที่จะท างานผ่าน Google Maps API หลังจากพัฒนาระบบส าเร็จแล้ว ระบบจะถูกทดลองโดยวิธีการจ าลอง
สถานที่และทดลองใช้งานจริง ผลปรากฏว่าระบบสามารถระบุต าแหน่งของพนักงานขับรถได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
ประมาณเวลาในการรอรถยนต์สาธารณะได้ใกล้เคียง ผลของงานวิจัยนี้จะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการรอคอยรถยนต์
สาธารณะของผู้ใช้ได้ และยังเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบส าหรับติดตามแบบต้นทุนต่ าต่อไปในอนาคต
อีกด้วย 
 

ค าส าคัญ : แอปพลิเคชันบนมือถือ ระบบติดตาม ขนส่งมวลชนสาธารณะ ระบบที่ใช้การระบุต าแหน่ง 
 
Abstract  

The objective of this study is to develop the mass transportation tracking system using Android 

smartphone. The study used the software development lifecycle method to develop the software. The software 

developed with Java programming language using Android studio. Google Firebase was used as the ecosystem 

for the application. Moreover, Google Maps API was used for the map and navigation part of the application. 

After the prototype was finished. It was tested with 2 methods. The first one is the simulation using the 

application and test with the real location usage. The results showed that they both successfully located the 

location of the driver and could estimate the arrival time of them. The results of this study should help reduce 

the waiting time for users. It also can be used as a guideline for developers who would like to develop the low-

cost tracking system. 

 
Keywords: Mobile Application, Tracking System, Mass Public Transport, Location-based System 

 
บทน า  
 ปัญหาด้านการจราจรนับเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากจ านวนประชากรที่มากขึ้นท าให้เกิดการ
ใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้นแต่ในทางกลับกันถนนกลับมีเท่าเดิม หนึ่งในทางลดปัญหารถติดที่สามารถท าได้คือการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจูงใจให้ประชากรหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนมากย่ิงขึ้น  
ปัญหาด้านความไม่สะดวกสบายในการใช้งานระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่พบบ่อยที่สุด เช่น การที่ต้องรอรถประจ า
ทางโดยไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหน การคาดเดาระยะเวลาเพื่อรอใช้บริการจึงไม่สามารถท าได้  ท าให้ผู้โดยสาร
เสียเวลาอย่างมากในการใช้งานระบบขนส่งมวลชน งานวิจัยนี้จึงต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการพัฒนาระบบส าหรบั
ติดตามระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทย โดยท างานบนสมาร์โฟนที่ท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เนื่องจาก
ปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนที่ท างานด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีราคาถูกลงมาก โดยสมาร์ทโฟนในช่วงราคา 1,000 - 
2,000 บาท ก็จะได้สมาร์ทโฟนที่มีทั้งหน่วยประมวลผล หน่วยความจ า การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 4G รวมไปถึง
เซนเซอร์ต่าง ๆ เช่น เข็มทิศ ระบบระบุพิกัดดัวย GPS (Global Positioning System) (Misra & Enge, 2006) และ
อื่น ๆ ซ่ึงระบบที่อยู่ในสมาร์ทโฟนดังกล่าวนั้นเพียงพอแล้วที่จะน ามาใช้งานกับระบบติดตามรถขนส่งมวลชนอัจฉริยะ
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ได้ จึงท าให้ระบบติดตามขนส่งมวลชนอัจฉริยะในการศึกษานี้ มีต้นทุนต่าง ๆ ที่ถูกลงมาก เช่น ในการพัฒนาระบบ
สามารถท าได้ง่ายและรวดเร็วเนื่องจากมีเครื่องมือในการพัฒนาอยู่มากมาย ไม่จ าเป็นต้องท าการอบรมแก่ผู้ใช้มากนัก
เนื่องจากปัจจุบันทุกคนสามารถติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้อยู่แล้ว การบ ารุงรักษาที่ถูกลงมาก
เนื่องจากปกติแล้วสมาร์ทโฟนเหล่านี้จะมาพร้อมกับการรับประกัน 1-3 ปี เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นข้อดีของระบบที่ท าให้เกิด
การยอมรับใช้งานอย่างแพร่หลายในผู้ประกอบการเกี่ยวกับขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์  

เพื่อพัฒนาระบบติดตามขนส่งมวลชนอัจฉริยะบนสมาร์ทโฟนที่ท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
      งานวิจัยนี้พัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับสมาร์ทโฟนโดยใช้เครื่องมือ Android Studio 2.3.3 ตัวแอปพลิเคชันจะ
พัฒนาโดยใช้ภาษาจาวา (Java) การจัดการระบบแจ้งเตือน (Notification) การจัดการฐานข้อมูล (Firebase 
Database ) และ ส่วนประกอบอื่น ๆ จะถูกพัฒนาอยู่บนแพลตฟอร์ม (Platform) และระบบจัดการสภาพแวดล้อม 
(ecosystem) ที่ชื่อ Google Firebase (Google, 2018a) ส่วนระบบแผนที่ส าหรับใช้ระบุต าแหน่งของผู้ใช้และขนส่ง
มวลชนนั้นจะพัฒนาโดยใช้เครื่องมือจาก Google Map API (Google, 2018b) โดยแผนภาพการท างานของระบบ
ติดตามขนส่งมวลชนนี้จะเป็นไปดังภาพที่ 1 ในการพัฒนาจะท าการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเครื่องจ าลอง (Simulator) 
จากนั้นจึงน าไปทดลองใช้บนสมาร์ทโฟน โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือ 
Software Development Life Cycle (SDLC) (Blanchard, Fabrycky, & Fabrycky, 1990)  

 

ภาพที่ 1 การท างานของระบบตดิตามขนส่งมวลชนอัจฉริยะบนสมาร์ทโฟน 

โดยในการพัฒนาตามวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีขั้นตอนดังนี้  
1. เขาใจปญหา (Problem Recognition) เริ่มจากการศึกษาปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ดี

ขึ้น  ในงานวิจัยนี้พบว่าผู้โดยสารรถสาธารณะมีปัญหาในการใช้งานรถโดยสารที่หลากหลาย ซ่ึงปัญหา
ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้โดยสารไม่ทราบต าแหน่งของรถโดยสารที่ตนเองรออยู่ ท าให้เสียเวลาในการรอ
รถโดยสายนาน เป็นต้น 

2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ซอฟต์แวร์ ในงานวิจัยนี้สามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการใช้งานระบบระบุพิกัดบนสมาร์ทโฟน เพื่อแสดงให้เห็นถึงพิกัดของ
ผู้โดยสารและพนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง 

3. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirements Analysis) 
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งานวิจัยนี้วิเคราะห์โดยใช้ Use Case Diagram ดังภาพท่ี 2 โดยผู้โดยสารกับพนักงานขับรถสาธารณะจะมี
แอปพลิเคชัน 2 ตัวแยกจากกัน ทางฝั่งพนักงานขับรถจะเริ่มด้วยการลงทะเบียนผู้ใช้ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยผู้
สามารถเลือกได้ว่าจะท าการลงทะเบียนผ่านทางบัญชีของ Facebook หรือ ใช้อีเมล์ โดยอาจจะมีการจัดการผ่านทาง
ผู้ใช้บริการต่าง ๆ จากนั้น เม่ือพนักงานเริ่มปฏิบัติงานด้วยการขับรถ พนักงานจะกดปุ่ม “เริ่ม” เม่ือกดปุ่มนี้ ต าแหน่ง
ของพนักงานขับรถจะถูกส่งขึ้นไปยังฐานข้อมูลของระบบเพื่อท ากับอัพเดทต าแหน่งของรถคันนั้นตลอดเวลา ในฝั่งของ
ผู้โดยสารก็เช่นเดียวกัน ผู้โดยสารสามารถเลือกที่จะสมัครสมาชิกโดยใช้ Facebook หรือด้วยอีเมล์ จากนั้นเข้าสู่ระบบ 
ระบบจะท าการแสดงที่อยู่ปัจจุบันของผู้โดยสาร จากนั้นผู้โดยสารสามารถเลือกต าแหน่งที่ตัวเองจะออกไปรอรถได้ เช่น 
ป้ายรถเมล์ เป็นต้น และผู้โดยสารจะเห็นสถานะของรถโดยสารที่มีอยู่ทั้งหมด ในแผนที่ ผู้โดยสารสามารถเลือกรถที่
ต้องการจะขึ้นได้จากนั้น ระบบจะค านวณเวลาในการรอจนกว่ารถจะมาถึง  

 

ภาพที่ 2 แสดง Use Case Diagram ของงานวิจัยนี้ 
 

4. ออกแบบ (Design) 
 หลังจากได้ท าการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้แล้ว ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบระบบที่ต้องการพัฒนา โดยมีการ
ออกแบบในหลายส่วนด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1. ออกแบบระบบฐานข้อมูล 2. ส่วนติดต่อผู้ใช้ของผู้โดยสารและ
พนักงานขับรถ 
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การออกแบบฐานข้อมูล 
 ในการออกแบบฐานข้อมูลนี้จะใช้ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ (Entity Relationship Diagram) ในการ
ออกแบบ 

ภาพที่ 3 Entity Relationship Diagram  
ผลการทดลอง หรือ ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  

ขั้นตอนต่อไปหลังจากท าการออกแบบเสร็จสิ้นแล้วคือการพัฒนาระบบ โดยระบบที่พัฒนาออกมาได้นั้นมี
รูปแบบดังนี้  

 
ส าหรับพนักงานขับรถ 

ภาพที่ 4 แสดงการเข้าสู่ระบบของพนักงานขับรถ 
 

ในการท างานของพนักงานจะเน้นให้พนักงานให้ความสนใจกับสมาร์ทโฟนน้อยที่สุด เพื่อป้องกันการรบกวน
การบังคับพาหนะ โดยเริ่มแรกจะให้พนักงานเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ดังภาพที่ 4 เม่ือพนักงานขับรถเข้า
สู่ระบบแล้วจะมีเพียงเมนูเดียวให้เลือกคือ การเปิด หรือปิดสถานะติดตามดังภาพที่ 5 เม่ือพนักงานขับรถท าการเปิด
ระบบติดตามแอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลแบบเวลาจริงไปยังเครื่องแม่ข่ายเพื่อเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล FireBase 
โดยอัติโนมัต ิ
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิกและ การเปิด ปิด สถานะระบบติดตามของพนักงานขับรถ 

 
ส าหรับผู้โดยสาร 

 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิกด้วยอีเมล์หรือ Facebook Account 

  
ส าหรับในฝั่งผู้โดยสารจะเริ่มจากให้ผู้โดยสารสมัครสมาชิกด้วยอีเมล์ หรือผ่านทาง Facebook Account เม่ือ

สมัครสมาชิกส าเร็จจะสามารถเข้าใช้งานได้ทันที (ภาพที่ 6) เม่ือผู้ใช้ท าการเข้าสู่ระบบส าเร็จ ระบบจะแสดงต าแหน่ง
ปัจจุบันของผู้ใช้ และรถโดยสารสาธารณะที่อยู่โดยรอบ ผู้ใช้สามารถแตะที่บริเวณที่ตนเองต้องการจะไปรอรถระบบจะ
ท าการปักหมุดไว้ให้ จากนั้นแตะเลือกรถคันที่ต้องการขึ้นได้ ระบบจะท าการประมาณเวลาท่ีรถคันนั้นจะใช้เพื่อเดินทาง
มาถึงที่ผู้ใช้ได้ปักหมุดไว้ (ภาพที่ 7) 
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ภาพที่ 7 แสดงการเปิด ปิด สถานะระบบติดตาม 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง  
 หลังจากพัฒนาระบบต้นแบบเสร็จสิ้น ได้มีการทดสอบโดยใช้วิธีการจ าลองสถานการณ์ในการใช้งานขึ้น โดย
ใช้โปรแกรมจ าลองและทดลองใช้จริง ส าหรับในโปรแกรมจ าลองนั้นจะท าการระบุค่าพิกัดละติจูดและลองติจูดลงไปใน
ระบบฐานข้อมูลโดยตรง ส าหรับการทดลองจริงจะทดลองโดยการเปิดแอปพลิเคชันส าหรับพนักงานขับรถ โดยผลที่ได้
พบว่าตัวแอปพลิเคชันมีการค านวณระยะทางและเวลาได้อย่างถูกต้องทั้ง 2 การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง  

งานวิจัยนี้ต้องการพัฒนาระบบส าหรับติดตามขนส่งมวลชนสาธารณะโดยใช้สมาร์ทโฟนราคาถูกเป็นอุปกรณ์
ในการติดตาม ผลการทดลองพบว่าระบบต้นแบบสามารถท างานได้จริงตามที่ออกแบบไว้ ผลของงานวิจัยนี้จะสามารถ
ช่วยให้ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนาระบบติดตามรถขนส่งที่ต้นทุนต่ า สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดให้สามารใช้งานจริงได้ 
โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่น าเสนอในงานวิจัยชิ้นนี้   
กิตติกรรมประกาศ 
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การเปรียบเทียบการยอมรับเฟซบุ๊กและไลน์ เพื่อใช้เป็นระบบพาณิชย์ส าหรับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ผ้ากาบบัวจังหวัดอุบลราชธานี 

 
The Adoption of Facebook vs Line for Social Commerce of One Tambon One Product: A Case 

Study of Kabbua Fabric of Ubon Ratchathani Province 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
กับการซ้ือสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุบลราชธานี  และเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งาน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
อุบลราชธานี โดยใช้แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม กลุ่มประชากร
คือผู้ ซ้ือสินค้าผ้ากาบบัวออนไลน์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือผู้ ซ้ือสินค้าออนไลน์ในจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 394 คน ข้อมูลที่เก็บมาได้จะถูกวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติประกอบด้วย สถิติสหสัมพันธ์และ
สถิติวิเคราะห์การถดถอย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจที่จะใช้ เฟซบุ๊กในการซ้ือผ้ากาบบัวมากกว่าไลน์ 
ผลของงานวิจัยนี้สามารถใช้เพื่อแนะน าผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถเลือกใช้ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมกับสินค้าของตนเองได้ 

 
ค าส าคัญ : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การยอมรับเทคโนโลยี  
 
Abstract  

The objective of this research is to compare the adoption of the online social network for purchasing 

Kabbua fabric as OTOP of Ubon Ratchathani province using Technology Acceptance Model (TAM). The 

data were collected using a questionnaire. The population is online shoppers of the Kabbua fabric. The 

samples are the online shoppers who live in Ubon Ratchathani. There were 394 participants in this study. 

The data were analyzed using correlation and linear regression. The result shows that participants have 

higher intention to use Facebook for purchasing Kabbua fabric more than Line. The result could help the 

Kabbua fabric entrepreneurs to choose the right online social network for selling their products. 

 
Keywords: E-Commerce, Online Social Network, One Tambon One Product, Technology Acceptance. 
 
บทน า  
 โลกในยุคปัจจุบันก าลังถูกขับเคลื่อนไปด้วยสื่อสังคมออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นผล
เนื่องมาจากผู้ใช้ยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้นมากย่ิงขึ้น ประเทศไทยเองก็เช่นกัน ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ส ารวจพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตพบว่า ล่าสุดประชากรไทยประมาณ 30% ของทั้ง
ประเทศสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ประมาณ 21 ล้านคน โดยเฉลี่ยแล้วจะมีการใช้เวลา
ประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน อยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต ทั้งเพื่อความบันเทิง ขายสินค้า หาข้อมูล หรือใช้เพื่อการอื่นใดก็ตาม 
โดยนิยมใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากกว่าใช้ผ่านช่องทางอื่นๆ  (Electronic Transactions Development 
Agency, 2017) จากผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้สื่อสังคมออนไลน์ถูกน ามาพิจารณาใช้เป็น

26



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน   
 

เครื่องมือส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานวิจัยนี้ จนกลายเป็น ระบบพาณิชย์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Commerce) ซ่ึงบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการท าธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีข้อแตกต่างกัน 
แต่ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ผ้ากาบบัว ของจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสูง 

สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ้ากาบบัว ของจังหวัดอุบลราชธานี  ได้มีการประกาศให้ เป็นลายผ้า
เอกลักษณ์ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2543 (Kodkantha, 2018) โดยคณะท างาน
พิจารณาลายผ้าพ้ืนเมือง ตามโครงการสืบสานผ้าไทย สายใยเมืองอุบลฯ ได้ร่วมพิจารณาศึกษาประวัติความเป็นมาของ
ลายผ้าในอดีต มาปรับปรุงออกแบบสร้างสรรค์ลายผ้า เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และถูกก าหนดให้เป็น
หนึ่งในสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าและมีการจ าหน่ายทั้ง
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและมีการพัฒนาโดยน าไปวางจ าหน่ายในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

 จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้จึงต้องการหาเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมกับการ
จ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผ้ากาบบัว ของจังหวัดอุบลราชธานีโดยงานวิจัยเลือกที่จะเปรียบเทียบเฟซบุ๊ก
และไลน์ เนื่องจากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมที่สุด 2 อันดับแรกในประเทศไทย ผลที่ได้จะช่วยให้
ผู้ประกอบการผ้ากาบบัวสามารถเลือกสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อมากที่สุด 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบพาณิชย์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อจ าหน่ายสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ผ้ากาบบัว) 

2. เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับการใช้งานระหว่าง เฟซบุ๊กและไลน์ ในการใช้งานเป็นระบบพาณิชย์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ผ้ากาบบัว) 
 
วิธีการทดลอง  
 1. กรอบแนวคิดของงานวิจัย       

    หลังจากที่ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมในด้านต่างๆ แล้วงานวิจัยชิ้นนี้จึงได้สร้างกรอบแนวคิดของ
งานวิจัยออกมา 2 กรอบ ดังภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 เพื่อให้ใช้การทดลองครั้งนี้ 

 

ภาพที่ 1 แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามกรอบแนวคิด การใช้เฟซบุ๊ก 
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ภาพที่ 2 แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามกรอบแนวคิด การใช้ไลน์ 

 2. สมมุติฐานของงานวิจัย       
            จากกรอบแนวคิดของงานวิจัยสามารถน ามาสรุปเป็นสมมุติฐานต่างๆของงานวิจัยได้ทั้งหมด 8 สมมุติฐาน 
ดังนี้ 

      H1 การรับรู้ถึงความมีประโยชน์ มีผลทางบวกต่อทัศนคติการ ใช้เฟซบุ๊กเพื่อซ้ือผ้ากาบบัว 

      H2 การรับรู้ถึงความใช้งานง่าย มีผลทางบวกต่อทัศนคติการ ใช้เฟซบุ๊กเพื่อซ้ือผ้ากาบบัว 

      H3 การรับรู้ถึงอิทธิพลทางสังคม มีผลทางบวกต่อทัศนคติ การใช้เฟซบุ๊กเพื่อซ้ือผ้ากาบบัว 

      H4 ทัศนคติที่ดีต่อการใช้เฟซบุ๊กมีผลทางบวกต่อความตั้งใจ ใช้เฟซบุ๊กซ้ือผ้ากาบบัว 

            H5 การรับรู้ถึงความมีประโยชน์ มีผลทางบวกต่อทัศนคติการใช้ไลน์ เพื่อซ้ือผ้ากาบบัว 

            H6 การรับรู้ถึงความใช้งานง่าย มีผลทางบวกต่อทัศนคติการใช้ไลน์ เพื่อซ้ือผ้ากาบบัว 

            H7 การรับรู้ถึงอิทธิพลทางสังคม มีผลทางบวกต่อทัศนคติการใช้ไลน์ เพื่อซ้ือผ้ากาบบัว 

            H8 ทัศนคติที่ดีต่อการใช้ไลน์ มีผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้ไลน์ ซื้อผ้ากาบบัว 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
  ประชากรของงานวิจัยนี้คือ ผู้ซ้ือสินค้าออนไลน์ในจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน กลุ่ม

ตัวอย่างถูกสุ่มโดยวิชาการสุ่มแบบง่าย ท าให้งานวิจัยนี้เลือกใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน อ้างอิงจากตาราง
ส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ โดยเลือกจากตารางจ านวนประชากรที่มากกว่า 100,000 คนถึงค่าอนันต์ (Yamane, 
1973) ข้อมูลจะถูกเก็บโดยใช้แบบสอบถามซ่ึงแบบสอบถามที่ใช้ในการวจัิยครั้งนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ที่ 1 จะสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 จะเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการ
เลือกซ้ือสินค้า ผ้ากาบบัว โดยค าถามในแบบสอบถามทั้งหมดจะถูกอ้างอิงมาจาก ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีทั้งหมด 
(Davis, 1989) แบบสอบถามได้ถูกท าการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา (Content Validity) เพื่อให้แน่ใจว่าค าถาม
นั้นมีความสอดคล้องกับค าถามงานวิจัย ด้วยวิธีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 2 ท่าน ประเมินโดยใช้วิธีการ IOC 
(Item-Object Congruence) ค าถามทุกข้อมีค่า IOC ไม่ต่ ากว่า 0.5 ซ่ึงถือว่าผ่านเกณฑ์ ค าถามยังถูกทดสอบค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าอัลฟ่าของครอนบัคอีกด้วย  
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1 การท าการกลั่นกรองข้อมูล เพือ่ให้มั่นใจว่าข้อมูลที่น ามาค านวณมีความสมบูรณ์ 
   4.2 ข้อมูลที่ได้จะถูกน ามาหาค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างตัวแปรโดยการใชส้ถิติ ระหว่างข้อ 

      ค าถามเพื่อหาค่า โดยใช้ค่าอัลฟ่าของครอนบัค เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นว่าข้อค าถามแต่จะชุดไม่มี 
      ความสัมพันธ์กัน 

    4.3 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย (Simple Linear Regression) และ การวิเคราะห์การ 
         ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ในการหาผลกระทบระหว่างตัวแปรต้นและตัว 
         แปรตามและเพื่อใช้ทดสอบสมมุติฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ผลการทดลอง  
ผลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปตามตารางที่ 1 จากจ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 410 ชุดหลังจากผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองข้อมูลแล้ว พบว่ามีข้อมูลที่สมบูรณ์และใช้งานได้อยู่
ทั้งหมด 394 ชุด ดังแสดงในตางรางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค าถาม ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ ชาย 129 32.7 
หญิง 265 67.3 

อายุ 18-25 ปี 175 44.4 
26-33 ปี 88 25.1 
34-42 ปี 87 22.1 
มากกว่า 42 ปี 33 8.4 

ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 122 31.00 
ปริญญาตร ี 262 66.5 
ปริญญาโท 10 2.5 
ปริญญาเอก 0 0.00 

อาชีพ นักศึกษา 172 43.7 
ธุรกิจส่วนตัว 83 21.1 
รบัราชการ 90 22.8 
พนักงานราชการ 49 12.4 
อื่นๆ 0 0.00 
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ตารางที่ 2 ผลการวัดความสอดคล้องกัน ภายในชุดของข้อค าถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค 
 

construct Mean SD Cronbach's Alpha 
Perceived Usefulness (PUF)   0.716 
PUF_1 3.18 1.175  
PUF_2 3.62 1.012  
PUF_3 3.71 1.036  
Perceived ease of use (PEUF)   0.796 
PEUF_1 3.78 1.073  
PEUF_2 3.70 1.090  
PEUF_3 3.82 1.071  
Social Infuence (SIF)   0.570 
SIF_1 3.79 1.106  
SIF_2 3.43 1.179  
Attitude towad Purchase Kabbua Fabric on 
Facebook (ATF) 

  
0.794 

ATF_1 3.73 1.052  
ATF_2 3.67 1.098  
ATF_3 3.68 1.116  
Intention to Purchas Kabbua Fabric on 
Facebook (IPF) 

  
0.824 

IPF_1 3.67 1.084  
IPF_2 3.79 1.089  
Perceived Usefulness (PUL)   0.770 
PUL_1 3.16 1.157  
PUL_2 3.50 1.066  
PUL_3 3.57 1.140  
Perceived ease of use (PEUL)   0.804 
PEUL _1 3.62 1.156  
PEUL _2 3.59 1.123  
PEUL _3 3.71 1.093  
Social Infuence (SIL)   0.701 
SIL _1 3.65 1.125  
SIL _2 3.40 1.142  
Attitude towad Purchase Kabbua Fabric on Line 
(ATL) 

  
0.813 

ATL _1 3.69 1.108  
ATL _2 3.63 1.135  
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construct Mean SD Cronbach's Alpha 
ATL _3 3.64 1.175  
Intention to Purchase Kabbua Fabric on Line 
(IPL) 

  
0.823 

       
การวัดความเชื่อม่ันเพื่อบ่งบอกว่าแบบสอบถามสามารถวัดได้อย่างคงที่แน่นอนด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า

ของครอนบัค หากมีค่ามากกว่า 0.7 ถือว่ามีความสอดคล้องของข้อค าถามในแต่ละตัวแปร (Santos, 1999) 
 

ตารางที ่3 ผลการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปแบบ Correlations ของเฟซบุ๊กเพือ่ซื้อผ้ากาบบัว 

 Mean S.D PUF PEUF SIF ATPF  IPF 
PUF 3.5034 0.85975 1     
PEUF 3.7648 0.90858 .594** 1    
SIF 3.6104 0.95569 .579** .675** 1   
ATPF  3.6937 0.91626 .521** .689** .722** 1  
IPF 3.7272 1.00180 .482** .653** .636** .766* 1 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปร IPF และ ATPF เป็นคู่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด )α  = .0 766( ในขณะที่ IPF 
และ PUF เป็นคู่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าที่สุด )α  = .0 482( จึงถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้แต่ละข้อค าถามไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน นั่นคือมีค่า อัลฟ่าของครอนบัค ต่ ากว่า .0 8  (Santos, 1999) 
 

ตารางที ่4 ผลการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปแบ Correlations ของไลนเ์พื่อซ้ือผ้ากาบบัว 
 

 Mean S.D PUF PEUF SIF ATPF  IPF 
PUL 3.4078 0.92805 1     
PEUL 3.6371 0.95323 .686** 1    
SIL 3.5254 0.95142 .661** .738** 1   
ATPL  3.6523 0.97208 .629** .730** .746** 1  
IPL 3.6294 1.09114 .543** .657** .676** .751* 1 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
       จากตารางที่ 4 พบว่า IPL และ ATPL เป็นคู่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด (α =0.751) ในขณะที่ IPL 
และ PUL เป็นคู่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าที่สุด (α =.0.543) ดังนั้นจึงไม่มีตัวแปรใดมีลักษณะเหมือนกับอีกตัว
แปร 

ตารางที่ 2 ผลการวัดความสอดคล้องกัน ภายในชุดของข้อค าถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (ต่อ) 
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วิจารณ์ผลการทดลอง  

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ของการใช้เฟซบุ๊กเพื่อซ้ือผ้ากาบบวั 

ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของเฟซบุ๊กปรากฎว่า H1, H2 และ H3 มีนัยความส าคัญคิดเป็นร้อย
ละ 59.70% (R2 = 0.597,p < 0.01) ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ มีอิทธิพลต่อ ทัศนคติต่อการใช้งาน
เฟซบุ๊กเพื่อซื้อผ้ากาบบัวอย่างมีนัยส าคัญ (β = 0.048, t = 1.139, p > 0.01) ส่วน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
นั้นไม่มีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติต่อการใช้งานเฟซบุ๊กเพื่อซ้ือผ้ากาบบัวและ ความเห็นจากบุคคลรอบข้าง มี
อิทธิพลต่อ ทัศนคติต่อการใช้งานเฟซบุ๊กเพื่อซ้ือผ้ากาบบัวอย่างมีนัยส าคัญ (β = 0.456, t = 9.983, p < 0.01) ส่วน 
H4 มีนัยความส าคัญคิดเป็นร้อยละ 58.70% (R2 = 0.587,p < 0.01) ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าทัศนคติต่อการใช้งาน    
เฟซบุ๊กเพื่อซ้ือผ้ากาบบัวมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะซ้ือผ้ากาบบัวผ่านทางเฟซบุ๊กอย่างมีนัยส าคัญ (β = 0.766, t = 
23.610, p < 0.01) 
 

 
 

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ของการใช้ไลน์เพื่อซ้ือผ้ากาบบวั 
 

      ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของไลน์ ปรากฎว่า H5, H6 และ H7 มีนัยความส าคัญคิดเป็นร้อยละ 
63.4% (R2 = 0.634,p < 0.01) ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ไลน์ มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการ
ใช้งานไลน์เพื่อซื้อผ้ากาบบัวอย่างมีนัยส าคัญ (β = 0.122, t = 2.749, p < 0.01) ส่วน การรับรู้ต่อความง่ายในการใช้
งาน มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการใช้งานไลน์เพื่อซ้ือผ้ากาบบัวอย่างมีนัยส าคัญ (β = 0.340, t = 6.895, p < 0.01)  
และ อิทธิของบุคคลรอบข้าง มีอิทธิพลต่อ ทัศนคติต่อการใช้งานไลน์เพื่อซ้ือผ้ากาบบัว อย่างมีนัยส าคัญ (β = 0.414, t 
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= 8.658, p < 0.01) ส่วน H8 มีนัยความส าคัญคิดเป็นร้อยละ 56.30% (R2 = 0.563,p < 0.01) ผลการวิจัยชี้ให้เห็น
ว่าทัศนคติต่อการใช้งานไลน์เพื่อซ้ือผ้ากาบบัว มีอิทธิพลต่อ ความตั้งในในการใช้งานไลน์เพื่อซ้ือผ้ากาบบัว อย่างมี
นัยส าคัญ (β = 0.751, t = 22.494, p < 0.01) 
 จากผลดังกล่าวระหว่างไลน์กับเฟซบุ๊กจะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่จะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือได้
ใกล้เคียงกัน (β = 0.766 ส าหรับเฟซบุ๊กและ β = 0.751 ส าหรับไลน์) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีและ
พร้อมที่จะซ้ือผ้ากาบบัวผ่านทางเฟซบุ๊กและไลน์ แต่อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานและ
การรับรู้ถึงประโยชน์กับไลน์ในการใช้ซ้ือผ้ากาบบัวมากกว่าเฟซบุ๊กจึงเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะนิยมในการใช้ไลน์มากกว่า  
 
สรุปผลการทดลอง  

งานวิจัยนี้ต้องการค้นหาระบบพาณิชย์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมกับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ผ้ากาบบัว ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยท าการทดสอบกับปัจจัยการรับรู้ถึงความมีประโยชน์ การรับรู้ถึง
ความใช้งานง่าย การรับรู้อิทธิพลทางสังคมและ ทัศนคติการใช้ โดยทดลองกับสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กและไลน์ จาก
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจที่จะใช้ เฟซบุ๊กมากกว่าไลน์ ในการใช้ซ้ือผ้ากาบบัว แต่กลับคิดว่าการใช้ไลน์
ในการซ้ือผ้ากาบบัวนั้นมีประโยชน์มากกว่า ส่วนการใช้งานง่ายและคนรอบข้างแนะน าให้ใช้นั้นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียง
กัน 

 
ตารางที ่5 ตารางสรุปผลทดสอบสมมุติฐานของงานวิจัยนี ้

 
สมมุติฐาน ผลการทดสอบ 

H1 การรับรู้ถึงความมีประโยชน์ มีผลทางบวกต่อทัศนคติการ ใช้เฟซบุ๊กเพื่อซ้ือผ้ากาบบัว ยอมรับ 

H2 การรับรู้ถึงความใช้งานง่าย มีผลทางบวกต่อทัศนคติการ ใช้เฟซบุ๊กเพื่อซ้ือผ้ากาบบัว ปฏิเสธ 

H3 การรับรู้ถึงอิทธิพลทางสังคม มีผลทางบวกต่อทัศนคติ การใช้เฟซบุ๊กเพื่อซ้ือผ้ากาบบัว ยอมรับ 

H4 ทัศนคติที่ดีต่อการใชเ้ฟซบุ๊กมีผลทางบวกต่อความตั้งใจ ใช้เฟซบุ๊กซ้ือผ้ากาบบัว ยอมรับ 

H5 การรับรู้ถึงความมีประโยชน์ มีผลทางบวกต่อทัศนคติการใช้ไลน์ เพื่อซ้ือผ้ากาบบัว ยอมรับ 

H6 การรับรู้ถึงความใช้งานง่าย มีผลทางบวกต่อทัศนคติการใช้ไลน์ เพื่อซ้ือผ้ากาบบัว ยอมรับ 

H7 การรับรู้ถึงอิทธิพลทางสังคม มีผลทางบวกต่อทัศนคติการใช้ไลน์ เพื่อซ้ือผ้ากาบบัว ยอมรับ 

H8 ทัศนคติที่ดีต่อการใช้ไลน์ มีผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้ไลน์ ซื้อผ้ากาบบัว ยอมรับ 

 
สรุปแล้วการใช้งานสื่อทั้ง 2 ชนิดในการขายผ้ากาบบัวนั้นให้ผลในการยอมรับใกล้เคียงกัน อาจจะเป็นเพราะ

ทั้ง 2 สื่อสังคมออนไลน์มีคุณสมบัติบางอย่างที่คล้ายกัน และมีผู้ใช้งานมากอยู่แล้ว  
งานวิจัยต่อในในอนาคตควรวิจัยถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะมีผลกับการซ้ือสินค้าโอท็อปประเภทอื่นๆ หรือมอง

สินค้าในรูปแบบของกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการในกลุ่มที่กว้างมากยิ่งขึ้น 
 

33



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน   
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเอือ้เฟื้อข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ และความร่วมมือต่างๆของบุคคล
หลายท่าน ซ่ึงให้การสนับสนุนแกค่ณะผู้วิจัยตั้งแต่เริ่มต้นงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ทุก
ท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ ท าให้ผู้จัดท าได้สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท าการวิจัยนี้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ทุกท่านทีค่อยให้ก าลังใจในการท างานตลอดมา 
 
เอกสารอ้างอิง  
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of 

information technology. MIS Quarterly, 319–340. 
Electronic Transactions Development Agency. (2017). Thailand Internet User Profile 2017. 

Bangkok 
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to 

Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley. Retrieved from 
http://people.umass.edu/aizen/f&amp;a1975.html 

Montri Kodkantha (2018). The Kab bua fabric of Ubonratchathani. Retrieved April 14, 2018, 
from http://www.isangate.com/new/isan-knowledge/149-pa-kab-bua.html 

Santos, J. R. A. (1999). Cronbach’s alpha: A tool for assessing the reliability of scales. Journal 
of Extension, 37(2), 1–5. 

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis, 3rd ed. New York, USA: Harper & Row. 
  

 

34



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน 
   
 

1 

การพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

The Development of Mobile Application of Tourism Attractions in Ubon Ratchathani on Android 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีที่ท างานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนของการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐานและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สถานที่บางแห่ง
นักท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ทราบต าแหน่งและเส้นทางการเดินทาง การค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวออนไลน์ ต้อง
สืบค้นจากหลากหลายแหล่ง แอปพลิเคชันนี้ถูกพัฒนาด้วยภาษา Java บนเครื่องมือพัฒนา Android Studio 2.3.3 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล SQLite ผลของงานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและเส้นทางการเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและง่ายย่ิงขึ้น ซ่ึง นับเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  อีกด้วย 
 

ค าส าคัญ : แอปพลิเคชันมือถือ  ท่องเที่ยว  อุบลราชธาน ี
 
Abstract  

The objective of this research is to develop a mobile application of tourist attraction in Ubon 

Ratchathani on Android operating system. The weakest link of Ubon Ratchathani is that the basic infrastructure 

and management of tourist attraction still not meet the standard and effective enough. Some attractions still 

not know by the tourists. They don’t know the location and transportation options. They could search the 

information over the internet. However, they need to find the information from many sources. The application 

was developed using Java programming language with Android studio 2.3.3. The information on tourist 

attractions stored in SQLite database. The results from this research should help the tourists for accessing the 

information of attractions in a convenience way. This could support the tourism business in Ubon Ratchathani 

which comply with the twelve National Economic and Social Development Plan. 
Keywords: mobile application, tourism, Ubon Ratchathani 

 
บทน า  

ส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแนวทางการพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆน าไปประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาให้เป็นไปในแนวทางที่
สอดคล้องกัน โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสาระส าคัญของแนวทางการพัฒนาประเด็นหลักคือ “พัฒนาให้หลุด
พ้นจากความยากจนสู้เป้าหมายการพึ่งตนเอง” การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติสู่นานาชาติ เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาภาค ท าโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ ท่องเที่ยว อารยธรรมขอมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงและสุขภาพ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ในจังหวัด และการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12, 2560)  
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แผนการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2561-2564 จึงก าหนดกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องการ
ส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ 1. พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลากหลาย 2.
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการให้บริการโลจิสติกส์ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการท่องเที่ยว  3. 
ยกระดับการผลิตสินค้า การบริการ และการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาส และเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ๕. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยาย
ฐานการตลาด เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ (แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 
2561-2564, 2560) 

ส าหรับจังหวัดอุบลราชธานี จุดแข็งอย่างหนึ่งคือการมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม แหล่งท่องเที่ยวสายธรรมะ เป็น
ต้น  มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธรณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถรองรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
ด้านการเดินทาง  การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว กับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ดีระบบโครงสร้างพื้นฐานและการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ยังไม่ได้มาตรฐานและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ถึงแม้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่
รู้จักแพร่หลาย เช่น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม สามพันโบก วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว เป็นต้น แต่ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวยัง
ไม่เป็นที่รู้จักอีกมาก นอกจากนี้การที่นักท่องเที่ยวจะค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวยังต้องมีการค้นหาจากหลากหลาย
แหล่งข้อมูล นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลไม่สะดวก การรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีให้นักท่องเที่ยว
สามารถค้นหาได้ง่ายและสะดวกขึ้นในที่เดียวจึงเป็นอีกกลยุทธ์ในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก บริการ การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่หลายหลาย ให้แก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มโอกาสให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐาน ดึงดูดนักท่องเที่ยวและรายได้เพื่อพัฒนาจังหวัดต่อไป 

ที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยที่น าเสนอแนวคิดทฤษฎีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
วงศกร และคณะ (2559) ได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงอาหาร กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อช่วยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจและอาหารใน
ท้องถิ่น โดยแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวดังกล่าวประกอบไปด้วยความสามารถในการสืบค้นและแสดงข้อมูลสถานที่
ส าคัญ ร้านอาหาร เส้นทาง แผนที่น าทางในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ สุธิรา และคณะ (2560) ได้มีการศึกษาและพัฒนา
โมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซ่ึงสามารถแสดงข้อมูลสถานที่ 
ระบุต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ แสดงข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ และค้นหาข้อมูลสถานที่ได้ และผลการศึกษา
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบุว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยแอปพลิเคชัน
ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซ่ึงถือว่ามีผู้ใช้งานจ านวนมากและ
กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่มักพกโทรศัพท์มือถือติดตัวกันเป็นประจ า ท าให้การใช้งานสามารถ
ใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีบนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
1. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
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งานวิจัยนี้ท าการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบใช้เครื่องมือยูสเคสไดอะแกรม โดยจะมีผู้ใช้งานระบบอยู่ 2 
ประเภทคือ ผู้ใช้แอปพลิเคชัน และผู้ดูแลระบบ ดังแสดงในภาพที ่1 

  

 
ภาพที่ 1 ยูสเคสไดอะแกรมของแอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี 

2. พัฒนาแอปพลิเคชัน 
ในงานวิจัยนี้ ได้มีการใช้เครื่องมือในการพัฒนา ดังนี้ 
a) พัฒนาโดยใช้ Android Studio 2.3.3 บนระบบปฏิบัติการ Windows 10   
b) ใช้ภาษา Java ในการเขียนโปรแรกม 
c) ใช้ภาษา SQLite ในการจัดการระบบฐานขอ้มูล 
d) เรียกใช้งานระบบแผนที่ของ Google ผ่านทาง Google Map API (Application Programming 

Interface) 
e) ระบบต้องการสิทธิการเข้าถึงระบบแผนที่น าทาง (GPS) 
f) ใช้ Android Simulator ในการทดสอบแอปพลเิคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนในการพัฒนาจะเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆในจังหวัดอุบลราชธานี 

เพื่อน ามาสร้างฐานข้อมูล SQLite จากนั้นจึงท าการออกแบบหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้ให้สอดคล้องกับฐานข้อมูล จึงเริ่ม
พัฒนาแอปพลิเคชัน  

3. ทดสอบแอปพลเิคชัน 
หลังจากพัฒนาแอปพลิเคชันส าเร็จแล้ว ตัวแอปพลิเคชันจะถูกทดสอบโดยใช้ โปรแกรม Android Simulator 

ที่สามารถจ าลองสภาพแวดล้องของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาได้ หลังจากแอป
พลิเคชันสามารถท างานบนระบบจ าลองได้แล้วจึงน าไปติดตั้งในสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์ 
ผลการทดลอง  
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ผลจากการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวั ด
อุบลราชธานี ระบบสามารถท างานได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระบบแนะน าสถานที่  
ในหน้านี้ ระบบจะท างานโดยมีการแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของสถานที่คือ สถานทีท่่องเที่ยว ถานที่พัก 

โรงแรม ร้านอาหารภัตตาคาร สถานบันเทงิและแหล่งของฝาก ดังภาพที่ 2  

           

ภาพที่ 2 แสดงหน้าแรกและหนา้จอการเลือกสถานที่ตามหมวดต่าง ๆ 

2. ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานค้นหาสถานที่ที่ต้องการในชอ่งคน้หาได ้

 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าการค้นหา 
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3. ระบบสามารถแสดงรายละเอียดสถานที่ รูปภาพประกอบ แผนที่น าทาง เมื่อผู้ใช้เลือกสถานทีน่ั้น ๆ 
โดยสามารถระบุต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ และบอกเส้นทางจากต าแหน่งปัจจุบันไปยังสถานที่นั้น พร้อม
บอกระยะทาง และเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยประมาณได้ 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าการเลอืกน าทางและแผนที่ในการเดินทาง 
 จากผลการทดลองใช้งานแอปพลิเคชันทั้งผ่านทางโปรแกรม Android Simulator และ การติดตั้งจริงใน
สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลที่จะได้พบว่าทั้ง 2 สภาพแวดล้อมสามารถท างานได้เหมือนกัน โดยไม่
มีปัญหาแต่อย่างใด ผู้ใช้สามารถใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาได้อย่างถูกต้อง 
สรุปผลการทดลอง  

หลังการพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จสิ้นและน าไปใช้งานจริง แอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวให้
อุบลราชธานีนี้สามารถท างานตามจุดประสงค์ที่ก าหนดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน มีการแสดงหมวดหมู่ให้ผู้ใช้งาน
เลือกไดท้ั้งสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก โรงแรม ร้านอาหารภัตตาคาร สถานบันเทิงและแหล่งของฝาก รูปแบบหน้าจอ
มีการใช้งานง่าย ผู้ใช้งานสามารถท าการค้นหาสถานที่ และมีการน าทางจากต าแหน่งปัจจุบันไปยังสถานที่เป้าหมายได้
ถูกต้อง ตรงกับที่ได้วิเคราะห์และออกแบบระบบไว้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากข้อจ ากัดของระบบฐานข้อมูล SQLite นั้นท า
ให้การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวยังท าได้ยาก เนื่องจากนักพัฒนาต้องท าการอับเดทแอปพลิเคชันเข้าไปใน 
Play Store ก่อน จากนั้นจึงให้ผู้ใช้สามารถอับเดทตัวแอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่ง 
ข้อเสนอแนะ 

1. แอปพลิเคชันถูกพัฒนามาเฉพาะบริบทของจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น ผู้ที่สนใจพัฒนาสามารถ
น าไปพัฒนาในบริบทของจังหวัดอ่ืน ๆหรือแอปพลิเคชันส าหรับการท่องเที่ยวทั้งประเทศได้ 

2. แอปพลิเคชันควรถูกพัฒนาให้สามารถใช้ในโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ ได้ เพ่ือขยาย
ขอบเขตผู้ใช้งาน 

3. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่ต้องถูกปรับปรุงอยู่อย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น งานวิจัยใน
อนาคตควรจะพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถปรับปรุงได้ง่ายยิ่งขึ้น 
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Development of Monitoring and Controlling System for Household Appliance Electricity 
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บทคัดย่อ  
วิธีการลดการใช้พลังงานวิธีหนึ่งคือการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย งานวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบและควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย ของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ในที่พักอาศัย โดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อช่วยในการควบคุมและติดตามการใช้พลังงานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย ซ่ึงการวิจัยนี้ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปฟังก์ชันการท างานที่
จ าเป็นส าหรับระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าจากงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว  เพื่อน าฟังก์ชันดังกล่าวนี้ไปใช้แนวทางในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ และระบบที่พัฒนาขึ้นได้น าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ESP8266 มาท างานร่วมกับ
เซนเซอร์ส าหรับการวัดกระแสไฟฟ้า เซนเซอร์ส าหรับการวัดแรงดันไฟฟ้า และรีเลย์ เพื่อตรวจวัดกระแสไฟฟ้าและ
แรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นใช้งาน รวมถึงควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ข้อมูลที่วัดได้จากเซนเซอร์จะถูก
น าไปประมวลผลในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ซ่ึงแบ่งการท างานออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1) การติดตามการท างานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถแสดงข้อมูลสถานะการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ รวมถึงค่าไฟฟ้าที่เกิดจาก
การใช้งาน และ 2) การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยผู้ใช้งานระบบสามารถควบคุมการเปิด/ปิดการท างานของอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันปรับเปลี่ยนการแสดงผลตามอุปกรณ์ (responsive web)  ที่สามารถเข้าถึงจาก
อปุกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์  ซ่ึงช่วยให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
สรุปผลวิจัยคือ งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบต้นแบบจึงยังไม่มีการเผยแพร่ระบบแก่ผู้ทดลองใช้ระบบ อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบ ทดลอง และปรับปรุงระบบเพื่อความสมบูรณ์ของระบบซ่ึงระบบใช้งานได้ดี ผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างย่ิงว่าระบบต้นแบบในงานวิจัยนี้จะสามารถน าไปปรับใช้ช่วยในการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยู่
อาศัยได้ ซ่ึงช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศได้ 
 

ค าส าคัญ : ระบบตรวจสอบและควบคุม อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ESP8266 เว็บแอปพลิเคชันปรับเปลี่ยนการ
แสดงผลตามอุปกรณ์  
 
Abstract  

One of the solutions to reduce energy consumption is to manage consumption of electrical appliances 

in households or living spaces. This paper aims to develop a monitoring and controlling system for household 

appliances electricity consumption with the Internet of Things or IoT. The developed system prototype deploys 

the ESP8266 microcontroller to connect to a current sensor, voltage sensor, and relay. This is to monitor and 

control home appliances electricity consumption. The result is divided into two parts. The first part is to 

monitor home appliances electricity consumption by showing statutes, energy consumption, and electricity 

expense of each appliance. The second part is to control by turning on and off the appliances. The users can 

manage both parts by a responsive web application via smartphones or computers. This paper can be one of 
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the guidelines to reduce energy consumption. Although it only provides a prototype of such system without 

users’ tests, we tested and corrected the system to improve its completeness and the system can work well. 

 
Keywords: Monitoring and controlling system, Internet of Things (IoT), ESP8266, Responsive web 

 

บทน า  
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนั้นจะมีการใช้พลังงานซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม (Li, 

Yang, & Long, 2018) ซ่ึงวิธีการหนึ่งในการลดการใช้พลังงานนั้นสามารถท าได้โดยการจัดการการใช้พลังงงานไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนจาก Plasma TV เป็น LED TV หรือ
การเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED (Jareemit & Limmeechokchai, 2017) หรือการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการจัดการการใช้พลังงานโดยมีระบบการควบคุมภายการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอาคารก็อาจ
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงระบบดังกล่าวนั้น
สามารถระบุหรือจ ากัดปริมาณพลังงานที่สูญเสีย มีการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่เหมาะสมในช่วงเวลา
และสถานที่ที่จ าเป็น รวมถึงมีการควบคุมการใช้งานที่ถูกต้อง ซ่ึงบ้านที่ มีระบบการควบคุมจะถูกเรียกว่า Smart 
Home (Fabi, Spigliantini, & Corgnati, 2017) อีกทั้ง Stojkoska และ Trivodaliev (2017) กล่าวว่าปัจจุบันมีระบบ
ที่ใช้ในการติดตามควบคุมการใช้งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารในเชิงพาณิชย์อยู่เป็นจ านวนมากแต่ระบบเหล่านั้นไม่
สามารถน ามาใช้ในที่อยู่อาศัยขนาดเล็กได้ ส าหรับผู้วิจัยเองเห็นว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ Internet 
of Things (IoT) ที่มีแนวคิดในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ที่พบในชีวิตประจ าวันให้สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันได ้(Tang, Kalavally, Ng, & Parkkinen, 2017) สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบในการควบคุม
การใช้งานพลังงานไฟฟ้าส าหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็กได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบ
การควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยี IoT ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันภายใต้แนวคิดของ Smart 
Home ในการควบคุมการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยและช่วย
ให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์  

ออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้ IoTเพื่อช่วยในการควบคุมและ
ติดตามการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ (หมาย
เหตุ งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบต้นแบบจึงยังไม่มีการเผยแพร่ระบบแก่ผู้ทดลองใช้ระบบ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ท า
การทดสอบ ทดลอง และปรับปรุงระบบเพื่อความสมบูรณ์ของระบบ) 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

3.1) ฟังก์ชันการท างานของระบบต้นแบบ ซ่ึงการวิจัยนี้ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุป
ฟังก์ชันการท างานที่จ าเป็นส าหรับระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าจากงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว ดังแสดงในตารางที่ 1 เพื่อน า
ฟังก์ชันดังกล่าวนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบการพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุม
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย ของอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่พักอาศัย โดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อให้ได้ต้นแบบ
ระบบที่มีการท างานครบทุกฟังก์ชันและเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ จากตารางดังกล่าว ‘/’ หมายถึง งานวิจัยที่มี
อยู่แล้วมีฟังก์ชัน และหมายถึง ‘x’ งานวิจัยที่มีอยู่แล้วไม่มีฟังก์ชัน  
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ตารางที่ 1 สรุปฟังก์ชันการท างานที่จ าเป็นส าหรับระบบควบคุมอปุกรณไ์ฟฟ้าจากงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว 
ระบบ/ฟังก์ชัน f1 f2 f3 f4 

Occupant centered lighting control for comfort and energy efficient building 
operation (Nagy, Yong, Frei & Schlueter, 2015)  

/ x x x 

Design and implementation of lighting control system for smart rooms (Feng & 
Yang, 2017) 

/ / x x 

Development of a prototype smart home intelligent lighting control architecture 
using sensors onboard a mobile computing system (Tang, Kalavally,Ng & 
Parkkinen , 2017) 

/ / x x 

More efficient home energy management system based on ZigBee 
communication and infrared remote controls (Han, Choi & Lee, 2011) 

/ x / / 

Towards the Implementation of IoT for Environmental Condition Monitoring in 
Homes (Kelly, Suryadevara & Mukhopadhyay , 2013) 

/ / / x 

Internet of Things Based Energy Aware Smart Home Control System (Khan, Silva 
& Han, 2016) 

/ / / x 

  

ฟังก์ชันการท างานประกอบไปด้วย f1) ระบบมีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT เช่น การใช้บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์ในการควบคุมการท างาน  f2) ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวกในการควบคุมการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเม่ือผู้ใช้ไม่อยู่บ้าน f3) ระบบสามารถแสดงข้อมูลปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าผ่านทางเว็บไซต์หรือ
อุปกรณ์อื่นๆ  และ f4) ระบบสามารถแสดงค่าไฟฟ้าตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ ซ่ึงการท างานตาม f3) และ f4) เป็นสิ่ง
ที่มีความส าคัญเนื่องจากการแสดงข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือแอป
พลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้จะเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ผู้ใช้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ (Fan, Qiu, Liu, Zhu, & Han, 2017)  

3.2) อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิจัยและสถาปัตยกรรมของระบบต้นแบบ ดังภาพที่ 1 ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ซ่ึงเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รวมเรียกว่าบอร์ด มีลักษณะเหมือนคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก เพราะบอร์ดนี้ประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ าหลัก และช่องสื่อสารต่างๆ ท าให้บอร์ดนี้
ท าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ โดยการสั่งการควบคุมด้วยโปรแกรมที่เขียนขึ้นแล้วบรรจุโปรแกรมดังกล่าวลงในบอร์ด 
โดยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานวิจัยนี้มีชื่อว่า ArduinoUnoWiFi ซ่ึงบอร์ดนี้มีการติดตั้ง Wi-Fi module เพื่อ
เชื่อมต่อบอร์ดนี้เข้าสู่อินเทอร์เน็ต โดยจะเชื่อมต่อบอร์ดนี้เข้ากับเซนเซอร์ 2 ชนิด คือเซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า 
(Current Sensor) ที่จะวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านและเซนเซอร์ส าหรับวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltage Sensor) ท่ี
จะรับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ไหลผ่าน รวมถึงเชื่อมต่อกับรีเลย์ (Relay) ซ่ึงควบคุมการเปิด/ปิดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ
ควบคุมหน้าสัมผัส (contact) ภายในวงจรเพื่อใช้ส าหรับการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในระบบ  

ส าหรับ Wireless Access Point (WAP) เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบไร้สาย และมี
สาย ซ่ึงท าหน้าที่เพียงรับสัญญาณและกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้น งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้สัญญาณแบบไร้สาย
เนื่องจากสะดวกต่อการใช้งานและติดต้ัง ดังนั้นในงานวิจัยนี้ WAP ท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารข้อมูลในระบบ
เครือข่ายไร้สาย (WLAN) โดยจะท าหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างบอร์ดArduinoUnoWiFi กับเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนา
โดยภาษา PHP และจัดเก็บข้อมูลที่วัดได้จากเซนเซอร์ในระบบฐานข้อมูล ซ่ึงเว็บแอปพลิเคชันนี้จะรับส่งข้อมูลที่วัดได้
จากเซนเซอร์ทั้ง 2 ชนิดไปแสดงผลยังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการรับส่ง
ค าสั่งในการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากผู้ใช้งานเพื่อเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ 
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ทั้งนี้การแสดงผลจากแอปพลิเคชันจะอยู่ในลักษณะที่สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลตามอุปกรณ์ ( responsive 
web) ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบประหยัดเวลาในการดูแลรักษาระบบ การปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสามารถเปลี่ยนแปลงใน
ครั้งเดียวก็สามารถแสดงข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้ รวมถึงช่วยให้ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้โดยตรงโดย
ไม่ต้องค านึงถึงอุปกรณ์ที่ใช้และสามารถเข้าชมเว็บไซต์ที่มีรูปแบบสอดคล้องกันในทุกอุปกรณ์ (Mohorovičić,2013)  

จากภาพที่ 1 สามารถแบ่งการท างานของระบบออกเป็น 2 กรณี ดังแสดงในหัวข้อ 3.2.1) การติดตามการ
ท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า  และ 3.1.2) การควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

 
ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบต้นแบบการตรวจสอบและควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย ของอุปกรณ์

ไฟฟ้าในที่พักอาศัย โดยใชอ้ินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
3.2.1) การติดตามการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า แสดงในภาพที่ 1 ซ่ึงมีการท างานเป็นขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 0 

หรือ ลูกศรหมายเลข 0 คือเม่ือมีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นใช้งานจะไหลผ่าน Relay และ
เข้าสู่ขั้นที่ 1 ดังลูกศรหมายเลข 1 คือเข้าสู่เซนเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้าและเซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า หลังจากนั้นเซนเซอร์
วัดแรงดันไฟฟ้าและเซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าแล้วเข้าสู่ขั้นที่ 2 คือจะส่งข้อมูลที่วัดได้ให้แก่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ArduinoUnoWiFi ซ่ึงมีโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมการท างานติดต้ังอยู่ดังลูกศรหมายเลข 2 ในขณะเดียวกัน ในขั้นที่ 
3 เว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ส าหรับการติดตามการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่ึง
พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP จะร้องขอข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและข้อมูลกระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากเซนเซอร์ผ่านทาง Wireless 
access point (WAP) ดังลูกศรหมายเลข 3 ซ่ึงเม่ือ WAP ได้ส่ือสารสัญญาณการร้องขอข้อมูลก็จะเข้าสู่ ในขั้นที่ 4 คือ
จะสื่อสารการร้องขอดังกล่าวต่อไปยังบอร์ด ArduinoUnoWiFi ดังลูกศรหมายเลข 4  จากนั้นในขั้นที่ 5 (ลูกศร
หมายเลข 5) เม่ือบอร์ดนี้ได้รับค าสั่งการร้องขอข้อมูลจะส่งข้อมูลที่วัดได้จากเซนเซอร์ทั้ง 2 ชนิดไปยัง WAP จากนั้นขั้น
ที่ 6 WAP จะสื่อสารข้อมูลที่วัดได้ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลและประมวลผลผ่านแอปพลิเคชัน
ดังลูกศรหมายเลข 6 สุดท้ายขั้นที่ 7 เม่ือผู้ใช้ต้องการติดตามสถานะการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยจะ
สามารถดูข้อมูลได้จากเว็บแอปพลิ เคชันดังลูกศรหมายเลข 7 ซ่ึงสามารถ ใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โดยระบบจะแสดงสถานะการท างานของอุปกรณ์ว่าอยู่ในสถานะเปิด
หรือปิด มีการแสดงข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและข้อมูลกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน รวมถึงแสดงการค านวณค่าใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในที่พักอาศัยอีกด้วย 

3.1.2) การควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า แสดงในภาพที่ 1 คือผู้ใช้สามารถควบคุมการเปิด-ปิด
อุปกรณ์ไฟฟ้าได้โดยการเรียกใช้เว็บแอปพลิเคชันซ่ึงจะมีปุ่มส าหรับการเปิดการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและปุ่มส าหรับการ
ปิดการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีการท างานดังนี้ ขั้นที่ 1’ เม่ือผู้ใช้กดปุ่มเปิดหรือปุ่มปิดค าสั่งควบคุมจะถูกส่งยังเว็บ
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แอปพลิเคชันดังลูกศรหมายเลข 1’ ขั้นที่ 2’ หลังจากนั้นเว็บแอปพลิเคชันจะประมวลผลเพื่อส่งข้อมูลค าสั่งควบคุมการ
เปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าไปยัง WAP ดังลูกศรหมายเลข 2’ จากนั้นขั้นที่ 3’  WAP จะสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลดังลูกศรหมายเลข 3’ จากนั้นขั้นที่ 4’ บอร์ดนี้จะส่งค าสั่งควบคุมการเปิด/ปิด
อุปกรณ์ไปยัง Relay ดังลูกศรหมายเลข 4’  สุดท้ายขั้นที่ 5’ Relay จะท าการเปิด-ปิด หน้าสัมผัส (contact) ของ
วงจรไฟฟ้าซ่ึงหมายถึงการสั่งให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นท างานหรือหยุดการท างานตามที่ผู้ใช้งานสั่ง(ลูกศรหมายเลข 5’) 
ผลการทดลอง  

ผลการทดลอง แบ่งดังหัวข้อ 4.1) ชุดอุปกรณ์ของระบบต้นแบบ 4.2) การแสดงข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า
และค่าไฟฟ้าและ 4.3) การแสดงและควบคุมสถานะอุปกรณ์ไฟฟ้ากรณีมีและไม่มีการใช้งาน 

4.1) ชุดอุปกรณ์ของระบบต้นแบบ ดังแสดงในภาพที่ 2 ประกอบด้วย 1) ชุดเบรกเกอร์จ าลองการควบคุม
ไฟฟ้า 2 ) ชุดวัดแรงดันไฟฟ้า 3 ) ชุดวัดกระแสไฟฟ้า 4 ) ชุดรี เลย์ควบคุม 5 ) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
ArduinoUnoWiFi 6) ชุดสวิตซ์ควบคุม และหลอดไฟ จ าลองการท างานของโหลดไฟฟ้า (ภายใต้เส้นประในภาพที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 2 ชุดอุปกรณ์ของระบบต้นแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) แสดงและควบคุมสถานะ
อุปกรณไ์ฟฟ้ากรณไีม่มีการใช้งาน 

 

(c) แสดงและควบคุมสถานะ 
อุปกรณไ์ฟฟ้ากรณีมีการใชง้าน 

 

 
(a) การแสดงข้อมูลปริมาณ

การใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า 

ภาพที่ 3 แสดงข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า และ แสดงสถานะอปุกรณ์ไฟฟ้ากรณีมีและไม่มีการใช้งาน 
 

45



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน 
   
 

4.2) การแสดงข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า คือ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลปริมาณไฟฟ้า
ที่ใช้รวมถึงข้อมูลประมาณการค่าไฟฟ้าดังแสดงในภาพที่ 3 (a)  ในการแสดงข้อมูลนั้นจะเป็นการแสดงข้อมูลการใช้
ไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันและเวลาปัจจุบันที่ตรวจสอบข้อมูล จากภาพเป็นการแสดงข้อมูลการปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าของวันที่ 1 ม.ค. จนถึงวันที่ 16 ม.ค. เวลา 21.48 น. มีการใช้ไฟฟ้ารวม 99 หน่วย ซ่ึงการใช้ไฟฟ้า 1 หน่วยนั้น
จะหมายถึงก าลังไฟฟ้า 1000 วัตต์ ที่ใช้งานใน 1 ชั่วโมง  และระบบยังสามารถแสดงข้อมูลประมาณการค่าไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นจากการใช้งานได้โดยระบบจะค านวณค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าจ าแนกตามกิจการไฟฟ้าของการไฟฟ้า  จาก
ภาพที่ 3 (a) ณ เวลาที่ใช้งานระบบพบว่ามีการใช้ไฟฟ้าจ านวน 99 หน่วย ซ่ึงอยู่ในช่วงหน่วยที่ 36-100 ที่มีการคิด
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าหน่วยละ 3.62 บาทตามเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าส าหรับที่อยู่อาศัย (ฝ่ายบริการวิศวกรรม การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค, 2558)  สามารถคิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 358.75 บาท ซ่ึงจะแตกต่างจากค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บ
จากผู้ใช้งานเนื่องจากในระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นยังไม่มีการน าค่าอุดหนุนทางไฟฟ้าและภาษีมาใช้ในการค านวณ 

4.3) การแสดงและควบคุมสถานะอุปกรณ์ไฟฟ้ากรณีมีและไม่มีการใช้งาน คือ ผู้ใช้สามารถติดตาม
สถานะการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์นั้นๆ ได้จากเว็บแอปพลิเคชัน ดังแสดงใน
ส่วนเส้นประในภาพที่ 3  (b) จะแสดงถึงสถานะการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น 4 ชนิด ได้แก่ ปลั๊กไฟ ระบบแสง
สว่าง เครื่องปรับอากาศ และเครื่องท าน้ าอุ่น โดยอุปกรณ์ทั้งหมดยังไม่มีการใช้งาน เม่ือผู้ใช้ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบ
จะแสดงสถานะการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ ให้ผู้ใช้ทราบดังในส่วนเส้นประในภาพที่ 3  (c)  ซ่ึงมีอุปกรณ์ที่มีการ
ใช้งานได้แก่ ปลั๊กไฟ ระบบแสงสว่าง และ เครื่องปรับอากาศ ส่วนเครื่องท าน้ าอุ่นนั้นไม่มีการใช้งาน ส าหรับการควบคุม
การเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น ผู้ใช้ระบบสามารถควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้จากเว็บแอปพลิเคชันโดยเลือก
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการเปิดหรือปิดการท างานแล้วคลิกที่ภาพอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 
วิจารณ์ผลการทดลอง  

การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบและควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย ของอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่พัก
อาศัย โดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนี้ สามารถประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อช่วยให้ระบบเพิ่มการ
ท างาน ได้หลายประเด็น เช่น 1) เพื่อช่วยให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้โดยการให้ค าแนะน าอื่นๆกับผู้ใช้งานเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากการแสดงข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
เช่น หากมีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะการท างานคล้ายๆกันพร้อมๆกัน ก็ควรจะมีการแนะน าผู้ใช้ให้เลือกใช้
งานอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งไม่ควรใช้พร้อมกัน เช่นมีการใช้เครื่องเล่น DVD และเครื่องเล่นเพลง (music player) ซ่ึง
เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะการท างานคล้ายๆกันพร้อมๆกัน เป็นการดูหนังพร้อมๆกับฟังเพลงสิ้นเปลืองพลังงาน เพราะมี
ลักษณะการท างานเพื่อให้ความบันเทิงเช่นเดียวกัน ควรแนะน าให้ผู้ใช้เลือกใช้งานอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง ( Alaa, 
Zaidan, Zaidan, Talal & Kiah, 2017)  2) การแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น (Fabi, 
Spigliantini & Corgnati, 2017) เช่น แจ้งเตือนเม่ือมีไฟฟ้าตกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถลดความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นได ้หรือการแจ้งเตือนที่แยกเป็นช่วงเวลาท่ีใช้งานของแต่ละอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าตัดสินใจเอง 3) 
ระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถปรับใช้ได้กับเกือบทุกสถานที่ เช่น บ้าน โรงแรม โรงงาน ร้านอาหาร โรงเรียน ฯลฯ 
สุดท้าย 4) เพิ่มเซนเซอร์ตรวจข้อมูลอย่างอื่นที่จ าเป็น เช่น ตรวจปริมาณออกซิเจนที่พักอาศัยของผู้ป่วย เป็นต้น 5) 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปฟังก์ชันการท างานที่จ าเป็นส าหรับระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
จากงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว ซ่ึงสรุปได้ 4 ฟังก์ชันหลักดังแสดงในตารางที่ 1 ด้านบน และได้น าฟังก์ชันดังกล่าวนี้ไปใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบดังกล่าว ผลที่ได้จากการท าวิจัยคือระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมี
ความสามารถในการท างานหลักครบทั้ง 4 ฟังก์ชันดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงจากงานวิจัยที่มีอยู่แล้วไม่มีระบบใดที่ท างานได้
ครบทั้ง 4 ฟังก์ชันดังกล่าวข้างต้น 
สรุปผลการทดลอง  

จากปัญหาที่กล่าวไว้ในบทน าว่า ปัจจุบันมีระบบที่ใช้ในการติดตามควบคุมการใช้งานระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารในเชิงพาณิชย์อยู่เป็นจ านวนมากแต่ระบบเหล่านั้นไม่สามารถน ามาใช้ในที่อยู่อาศัยขนาดเล็กได้  เพื่อเป็น
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ทางเลือกหนึ่งในการลดการใช้พลังงาน งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบและควบคุมปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย ของอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่พักอาศัย โดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยและเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงระบบต้นแบบที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถช่วยให้ผู้ใช้
สามารถติดตามสถานะการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ไฟฟ้า รวมถึง
ควบคุมการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีที่ไม่อยู่ในที่พักอาศัยได้ด้วยเว็บแอปพลิเคชันปรับเปลี่ยนการแสดงผลตาม
อุปกรณ์ (responsive web)  และระบบต้นแบบนี้สามารถพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนการเกิดเหตุการณ์ที่
ผิดปกติ หรือการให้ค าแนะน าการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้งานพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัย
หวังเป็นอย่างย่ิงว่างานวิจัยนี้จะสามารถน าไปปรับใช้เพื่อช่วยในการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยได้
ซ่ึงช่วยลดการใช้พลังงานในที่อยู่อาศัยขนาดเล็กหรืออาจปรับระบบให้ใช้ในที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่หรือในธุรกิจโรงแรม รี
สอร์ทได ้
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเกมแอปพลิเคชัน: นกหรรษา  2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกม
แอปพลิเคชันบน: นกหรรษา การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันโดยใช้ Unity ในการสร้างและใช้ Visual studio ในการ
เขียนโปรแกรม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ เกมแอปพลิเคชัน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกมจ านวน 30 คน พบว่า ผู้
เล่นมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.09, S.D. = 0.09) ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านความสวยงามของ
เกม (�̅� = 4.15, S.D. = 0.72) รองลงมาคือ ด้านการใช้งานเกม (�̅� = 4.12, S.D. = 0.75) และ ด้านข้อมูลเกม (�̅� = 
3.97, S.D. = 0.81)  
 
ค าส าคัญ : เกม แอปพลิเคชัน   
 
Abstract  

The purpose of this research aims to: 1) develop of game application: Nokhansa; 2) to study the 

satisfaction on game application. The development of game application using Unity to create and players’ 

Visual Studio for programming. The research instrument was the game application and questionnaire probing 

satisfaction. The research statistic used was mean and standard deviation. The satisfaction of 30 players was 

found to be satisfy (�̅� = 4.09, S.D. = 0.09). The highest score was attractive of the game (�̅� = 4.15, S.D. = 

0.72). Second, the use of games (�̅� = 4.12, S.D. = 0.75) and game information (�̅� = 3.97, S.D. = 0.81). 
 

Keywords: Game, Application  

 
บทน า  

ในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนก าลังเป็นที่นิยมอย่างมาก มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและมี
อัตราการใช้งานสูงขึ้น เนื่องจากมีคุณสมบัติการใช้งานที่หลากหลายด้วยความอัจฉริยะและความสามารถต่างๆ ที่มี
มากมายและรอบด้านของสมาร์ทโฟน จึงกลายเป็นประเภทของโทรศัพท์ที่มีจ านวนผู้ใช้งานมากที่สุด จากการส ารวจใน
ปี 2560 พบผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนขึ้นคิดเป็นร้อยละ 93.7 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2560) สมาร์ทโฟนสามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้ในทุกระดับ มีซอฟต์แวร์หรือที่เรียกกันว่าแอปพลิเคชันให้
เลือกใช้เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเปน็ธุรกิจที่มีการเติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว และเกมก็เป็นอีกหนึ่ง
แอปพลิเคชันในกลุ่มความบันเทิงที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในตลาดแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟน มีกลุ่มผู้พัฒนาเกมที่
ประสบความส าเร็จในด้านยอดขายมากแล้วจ านวนมาก อาทิเช่น เกม Fruit Ninja หรือ Angry Birds เป็นต้น 

เกมแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนในปัจจุบันมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบทั้งการแสดงผลในรูปแบบภาพ 2 มิติ 
3 มิติ ทั้งนี้เกมจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เล่นได้หลากหลายระดับ การเล่นเกมจะมีกฎ กติกา ที่ช่วยให้ผู้เล่นเกิดการ
เรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะหลากหลายด้าน (สุภาณี  ศรีอุทธา และ สวียา  สุรมณี, 2558) โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆ ที่ก าลังอยู่
ในช่วงวัยที่ก าลังเรียนรู้ การใช้มือหรือกล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุม การเลือกสรรเกมที่ดีและมีประโยชน์จะช่วย
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ส่งเสริมพัฒนาการ การสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กอีกทางหนึ่งด้วย (พงษ์สิรี  แย้มสุคนธ์, ปฏิภาณ  จินวรรณ์ และ 
กุลรวี  โพธิสาร, 2559) ซ่ึงการพัฒนาเกมทั่วไปมักเน้นไปที่การสร้างความสนุกสาน ความท้าทายให้กับผู้เล่นได้เล่นไป
ให้ถึงจุดหมาย (กฤดาภัทร  สีหารี, 2561) ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อความบันเทิงบน
สมารท์โฟนในรูปแบบของเกม 2 มิติ  
วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อสร้างเกมแอปพลิเคชันบน: นกหรรษา  
2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกมแอปพลิเคชัน: นกหรรษา 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบและพัฒนาเกมแอปพลิเคชัน โดยใช้กระบวนการพัฒนาระบบตามรูปแบบ SDLC 

4 ขั้นตอน (กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และ กิตติพงษ์ กลมกล่อม, 2544) มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการออกแบบและ

พัฒนาเกม ประกอบด้วย การก าหนดขอบเขตรูปแบบการเล่นเกม วิธีการเล่นเกม การออกแบบหน้าจอ รวมถึง
การศึกษา เลือกเครื่องมือและโปรแกรมภาษาที่จะใช้ในการพัฒนาเกมแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย์ สิง่ที่จ าเป็นต้องใช้พัฒนาแอปพลิเคชันทั้งหมดศึกษาซอร์สโค้ดและวิธีการเขียนแอปพลิเคชันและภาษาที่ใช้
ในการเขียนแอปพลิเคชันและน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดท า  

2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนหลังจากการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะน ามาพัฒนา
เกม มีรายละเอียดการออกแบบดังนี้ 

    (1)  การออกแบบ Use Case Diagram ของเกมแอปพลิเคชัน เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของทั้งหมดของ
ระบบ มี 1 Actor คือ ผู้ใช้งาน ดังแสดงในภาพที่ 1 และ Sequence Diagram เพื่อแสดงให้เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
ระบบ ดังแสดงในภาพที่ 3  

 

 
 

ภาพที่  1  แสดง Use Case Diagram ของเกมแอปพลิเคชัน: นกหรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (ก)      (ข)  
ภาพที่  2  (ก) แสดง Sequence Diagram การเข้าใช้งาน  (ข) แสดง Sequence diagram การเล่นเกม 

    
 

50



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

* ผู้ประสานงาน  
   
 

 (2)  การออกแบบของเกม ประกอบด้วย หน้าจอหลักของเกม หน้าจอวิธีการเล่น หน้าจอการเล่นเกม และ
หน้าจอเม่ือเล่นจบเกม ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

       
     (ก)         (ข)      (ค)     (ง)  

ภาพที่  3  (ก) แสดงหน้าจอหลกั (ข) แสดงหน้าจอวธิีการเลน่ (ค) หน้าจอการเล่นเกม (ง) หน้าจอเม่ือเล่นจบเกม 
 
3. ขั้นตอนการพัฒนา (Implementation) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาเกมแอปพลิเคชันโดยใช ้Unity 

ในการสร้างและใช้ Visual studio ในการเขียน ด าเนินการทดสอบการท างาน ตรวจสอบความถูกต้องของแอปพลิเค
ชันให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อให้แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  

4. ขั้นตอนการทดสอบ (Testing) เม่ือพัฒนาแล้วผู้วิจัยได้ทดสอบการเล่นเกมและแก้ไขข้อผิดพลาด แล้ว
น าไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองเล่นเกม จ านวน 30 คน และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเล่นเกมแอปพลิเค
ชัน: นกหรรษา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านความสวยงามของเกม 2) ด้านข้อมูลของเกม 3) 
ด้านการใช้งานเกม  

   วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้วยการใช้สถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้ค่าเฉลี่ยและก าหนดเกณฑ์ในการแปลและให้ความหมาย ดังนี้  

             ค่าเฉลี่ย      ความหมาย 

  4.51 – 5.00   มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

  3.51 – 4.50  มีความพึงพอใจระดับมาก 

  2.51 – 3.50  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

  1.51 – 2.50  มีความพึงพอใจระดับน้อย 
  1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

ผลการทดลอง  
1)  ผลการพัฒนาเกมแอปพลิเคชัน: นกหรรษา ได้หน้าจอหลักของเกม ดังภาพที่ 4 เม่ือผู้ใช้เปิดใช้งานแอป

พลิเคชันจะแสดงหน้าจอเมนูต่างๆ ประกอบด้วย  
เมนู               จะเข้าสูห่น้าจอระบบเล่นเกม  
เมนู               จะเข้าสู่หน้าจอวิธีการเล่น  
เมนู               จะเข้าสู่หน้าจอเกี่ยวกับผู้พัฒนาเกม  
เมนู               จะเข้าสู่หน้าจอเมนูหน้าแรกของเกม  
เมนู               จะเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้พัฒนาเกม  
เมนู               จะปิดระบบออกจากตัวเกมกลับไปยังหน้าจอสมาร์ทโฟน  
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ภาพที่  4  หน้าจอหน้าเมนูหลักของเกมแอปพลเิคชนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  5  แสดงหน้าจอระบบเลน่เกม 
 

 ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการเล่นเกม วิธีการเล่นเกม ให้ผู้เล่นเตะที่หน้าจอของสมาร์ทโฟน เพื่อไม่ให้นกตกลง
ไป เตะหนึ่งครั้งนกจะเด้งขึ้นไป หากไม่เตะที่หน้าจอนกจะตกลงพื้น ต้องเริ่มเกมใหม่ โดยเกมจะมีท่อขึ้นมาให้ผู้เล่น
บังคับนกให้ผ่านท่อต่างๆ ในขณะที่เล่นต้องระวังไม่ให้นกตกลงไป และระวังศัตรู สิ่งกีดขวางต่างๆ ที่จะเข้ามา เม่ือผู้
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เล่นเล่นเกมนกอยู่กึ่งกลางเม่ือผู้เล่นผ่านท่อ 1 ท่อ คะแนนจะขึ้นตามท่อที่ผ่านได้ ถ้าผู้เล่นท านกตกพื้นหรือชนศัตรูจะ
จบเกม หน้าจอจะแสดงคะแนนผู้เล่นเม่ือจบเกม ดังภาพที่ 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6  แสดงหน้าจอคะแนนเม่ือจบเกม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (ก)         (ข) 
ภาพที่  7  (ก) แสดงหน้าจอเมนวูิธีการเล่นเกม  (ข) แสดงหน้าจอเกี่ยวกบัผู้พัฒนาเกม 
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2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกมแอปพลิเคชัน: นกหรรษา ผลการทดลองเล่นเกมโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 30 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเล่นเกมแอปพลเิคชัน: นกหรรษา  

  
รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 

ด้านความสวยงามของเกม    
1.  การออกแบบเกมในภาพรวมมีความสวยงาม 4.17 0.59 มาก 
2.  การออกแบบปุ่ม/เมนู สวยงาม 4.40 0.62 มาก 
3.  สีที่ใช้ในเกมสวยงาม 3.80 0.71 มาก 
4.  ตัวอักษรชัดเจน อ่านไดง้่าย 4.17 0.79 มาก 
5.  ภาพที่ใช้ในเกม สวยงามคมชดั 4.20 0.76 มาก 

รวม 4.15 0.72 มาก 
ด้านข้อมูลของเกม    
1.  มีข้อมูลเพียงพอต่อการท าความเข้าใจในการเล่นเกม 4.07 0.78 มาก 
2.  ข้อมูลของเกมมีความน่าสนใจ 3.87 0.82 มาก 
3.  เกมมีองค์ประกอบครบถว้น 3.77 0.73 มาก 
4.  ปริมาณของเกมไม่มากไม่น้อยเกินไป  4.17 0.87 มาก 

รวม 3.97 0.81 มาก 
ด้านการใช้งานเกม    
1.  ความเร็วในการเข้าถงึเกม 4.07 0.83 มาก 
2.  การจัดวางเมนูในเกมเป็นระเบียบใช้งานง่าย 3.97 0.76 มาก 
3.  เกมมีความเหมาะสม เล่นง่าย 4.37 0.61 มาก 
4.  เกมมีความน่าสนใจ ดึงดูดให้เล่นต่อ 3.97 0.81 มาก 
5.  การเล่นเกมโดยภาพรวม  4.23 0.68 มาก 

รวม 4.12 0.75 มาก 
รวม  4.09 0.09 มาก 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง  

ผลการทดลองเล่นเกมแอปพลิเคชัน: นกหรรษา พบว่า ความพึงพอใจของผู้เล่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 4.09) โดยด้านที่มากที่สุด คือ ด้านความสวยงามของเกม (�̅� = 4.15) รองลงมาคือ ด้านการใช้งานเกม (�̅� = 
4.12) และ ด้านข้อมูลเกม (�̅� = 3.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่ผู้เล่นมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การ
ออกแบบปุ่ม/เมนู สวยงาม (�̅� = 4.40) รองลงมาคือ เกมมีความเหมาะสม เล่นง่าย (�̅� = 4.37) ส าหรับด้านที่ผู้เล่นมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ เกมมีองค์ประกอบครบถ้วน (�̅� = 3.77)      

จากผลประเมินความพึงพอใจจะพบว่า รายการประเมิน 3 รายการ ได้แก่ 1) การออกแบบเกมในภาพรวมมี
ความสวยงาม 2) ตัวอักษรชัดเจน อ่านได้ง่าย และ 3) ปริมาณของเกมไม่มากไม่น้อยเกินไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.17 
แต่ค่า S.D. ของรายการออกแบบเกมในภาพรวมมีความสวยงามนั้นมีค่าการกระจายของข้อมูลน้อยกว่าอีก 2 รายการ 
นั่นหมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่แตกต่างกันน้อยกว่าอีก 2 รายการ และพบอีกว่าในรายการ
ประเมิน 2 รายการ ได้แก่ 1) มีข้อมูลเพียงพอต่อการท าความเข้าใจในการเล่นเกม และ 2) ความเร็วในการเข้าถึงเกม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.07 แต่ค่า S.D. ของรายการประเมินมีข้อมูลเพียงพอต่อการท าความเข้าใจในการเล่นเกมมีค่า
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การกระจายข้อมูลน้อยกว่ารายการความเร็วในการเข้าถึงเกม นั่นหมายความว่า ในรายการแรกผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจที่แตกต่างกันน้อยกว่ารายการที่สอง 
สรุปผลการทดลอง  
 เกมแอปพลิเคชันนกหรรษาที่พัฒนาขึ้นนี้พบว่าผู้เล่นมีความพึงพอใจต่อการเล่นเกมในระดับมากโดยเฉพาะ
ในส่วนของรูปแบบเกมที่ออกแบบมาได้สวยงาม การออกแบบปุ่ม เมนูสวยงาม การออกแบบภาพสวย คมชัด ตัวอักษร 
ชัดเจน อ่านได้ง่าย สามารถเข้าเล่นเกมได้อย่างรวดเร็ว เกมเล่นง่ายเหมาะสมกับการให้เด็กเล่นเพื่อพัฒนาทักษะในการ
ใช้นิ้วมือควบคุม แต่ในส่วนของการเล่นเกมยังต้องมีการพัฒนาให้มีความน่าสนใจและเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ ของเกม
ให้มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดึงดูดความสนใจให้ผู้เล่นเล่นต่อ 
ข้อเสนอแนะ  

เพื่อประสิทธิ์ภาพและการพัฒนาเกมแอปพลิเคชันนกหรรษาให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นและสนับสนุนการ
ท างานของผู้ใช้ได้หลากหลายและเป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันของผู้ที่สนใจ เกมควรเพิ่มการเปลี่ยนตัว
ละครได ้เพิ่ม AI บอทให้เยอะขึ้นและหลากหลายมากขึ้น และเพิ่มสิ่งกีดขวางให้การเล่นเกมยากขึ้น 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
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การพัฒนาแอปพลิเคชันล็อกเกอร์ฝากของ 
 

The Development Deposit Locke Application  
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1นักศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2อาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
Emails: phuwadon.ncs58@ubru.ac.th, thitiporn.c@ubru.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันล็อกเกอร์ฝากของ 2) ศึกษาความพึง
พอใจของการใช้งานแอปพลิเคชันล็อกเกอร์ฝากของ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองจ านวน 30 คน เพื่อประเมินผล
ความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชัน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันคือ Android Studio ระบบที่พัฒนาขึ้น
ประกอบไปด้วยผู้ใช้ 2 กลุ่มคือ ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมาสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.97) 
 

ค าส าคัญ : แอปพลิเคชัน ล็อกเกอร ์
 
 
Abstract  

The purposes of this research were to: 1) to design. and develop deposit locker application; 2) to 

study the satisfaction of the deposit locker application. There were 30 samples to evaluate user satisfaction 

on the application. The tool for developing the application is Android Studio. There are two groups of user in 

this system including administrator and users. The results found that the developed system was able to 

operate effectively and satisfied the overall at a high level (�̅� = 3.97) 
 

Keywords: Application, Locker 

 
บทน า  

ปัจจุบันมีจ านวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา  เหตุผลหนึ่งคือ
สมาร์ทโฟนมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่หลากหลายจากผู้พัฒนาเพื่อแย่งชิงกันทางด้านการตรลาด (สุขาดา  พลาชัย
ภิรมย์ศิล, 2554) แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้อย่างหลากหลายใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งการตรวจสอบข้อมูล ธุรกรรมทางการเงิน ระบบเตือน ระบบควบคุม ความบันเทิง เกม จึงส่งผลให้มี
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถตอบสนองกับผู้ใช้งานอย่างหลากหลายในปัจจุบัน อาทิเช่น ปัณณภัทร อนันตศิลป์ 
และคณะ (2558) ได้พัฒนาระบบควบคุมตู้ปลาด้วยระบบแอนดรอยด์ เพื่อควบคุมดูแลการให้อาหาร การเปิด-ปิดปั้ม
ลม การเปิดไฟ เป็นต้น และในงานวิจัยของ นิธิกร เตโจ และคณะ (2559) ได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิ
ภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ เป็นต้น  

ตู้รับฝากของก าลังเป็นระบบใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีแวะเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ แต่การขนสัมภาระระหว่างการเดินทางยังเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีผู้ให้บริการมากเท่าไหร่นัก 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2560) บนสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีการน าตู้รับฝากของ Lock Box แบบระบบอัตโนมัติมาให้บริการ
ส าหรับผู้ที่ต้องการฝากสิ่งของโดยมีเงื่อนไขตามที่ตั้งไว้ อีกทั้งมีผู้ให้บริการตู้ล็อกเกอร์ฝากของ Box24 ที่มีบริการ
หลากหลายรูปแบบ ทั้งฝากซักอบรีดผ่านตู้ล็อกเกอร์ รับ-ส่งพัสดุ รับสินค้าออนไลน์ (Box24, 2561) ในการนี้เม่ือมีการ
การฝากของมากมายหลาย ๆ อย่างเพื่อป้องกันการสูญหายและอยากให้สิ่งของที่ชื้อมาให้ได้อยู่ในที่ปลอดภัยมากขึ้น 
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แต่ในส่วนของความสะดวกสบายในการดูว่าของที่เราฝากไปแล้วมีอะไรบ้างแล้วฝากอะไรไปบ้างเพื่อให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ ผู้จัดท าจึงได้มองเห็นปัญหาส่วนนี้ จึงมีแนวคิดในการจัดท าต้นแบบ แอปพลิเคชันล็อกเกอร์ฝากของขึ้นมา
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานที่สามารถตรวจสอบล็อกเกอร์ที่ว่างผ่านระบบ ดูสิ่งของที่น ามาฝากมี ประวัติการ
น าของไปฝาก สามารถถอนสิ่งของออกจากล็อกเกอร์ได้ผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องมาท่ีตู้ฝากของ  
วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันล็อกเกอร์ฝากของ 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้งานแอป
พลิเคชันล็อกเกอร์ฝากของ 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ในการด าเนินการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันล็อกเกอร์ฝากของ ผู้พัฒนาได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle) เพื่อก าหนดกระบวนการ กิจกรรม ขั้นตอนต่างๆ ในการพัฒนาประกอบด้วย 7 
ขั้นตอน (โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์, 2546) มีรายละเอียดในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ดังนี้   

1.  การก าหนดปัญหา (Problem Definition) เป็นขั้นตอนการก าหนดขอบเขตของการพัฒนาแอปพลิเค
ชันล็อกเกอร์ฝากของ ซ่ึงผู้พัฒนามีแนวคิดในการพัฒนาเพื่อให้ระบบสามารถเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบสิ่งของ
ภายในล็อกเกอร์ที่ฝากได้ และสามารถถอนการฝากผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเดินทางไปยังร้านรับฝากของ โดย
ก าหนดผู้ใช้ 2 กลุ่มคือ ผู้ใช้งาน หรือ ลูกค้าที่มาฝากสิ่งของในล็อกเกอร์ และผู้ดูแลระบบ หรือ เจ้าของร้านฝากของ  

2.  การวิเคราะห์ (Analysis) เม่ือก าหนดขอบเขตการของการพัฒนาแอปพลิเคชันล็อกเกอร์ฝากของแล้ว 
ผู้พัฒนาน ามาวิเคราะห์ในมุมมองเชิงพฤติกรรมด้วยแผนภาพ UML มีรายละเอียด ดังนี้ 

    (1)  Use Case Diagram แสดงภาพรวมการท างานของระบบท างานอะไรบ้าง โดยแอปพลิเคชันล็อก
เกอร์ฝากของมีผู้ใช้งานอยู่ 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่เพิ่มข้อมูลสิ่งของ ดูของในล็อกเกอร์ และดูประวัติการจัดส่ง
ของ และ ผู้ใช้งาน สามารถสมัครสมาชิก ดูประวัติการฝาก-ถอนของ และสั่งถอนของ  

 

 
ภาพที่  1  Use Case Diagram ของแอปพลิเคชันล็อกเกอร์ฝากของ 

 
     (2)  Sequence Diagram เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Object ณ เวลาต่างๆ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

57



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

* ผู้ประสานงาน  
   
 

 
 

ภาพที่  2  Sequence Diagram ของผู้ดูแลระบบ 
 

 
 

ภาพที่  3  Sequence Diagram ของผู้ใชง้าน 
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     (3)  ER-Diagram ส าหรับใช้แสดงโครงสร้างเชิงตรรกโดยภาพรวมของฐานข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่  4  แสดง ER-Diagram ของแอปพลิเคชันล็อกเกอร์ฝากของ 
 
3.  การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนการน าผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบในส่วนการท างานที่ติดต่อกับ

ผู้ใช้ โดยแบ่งเป็นการออกแบบส่วนหน้าจอการท างานของผู้ใช้ และหน้าจอการท างานของผู้ดูแลระบบ   
4.  การพัฒนา (Development) ในขั้นตอนการพัฒนา ผู้พัฒนาใช้เครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันคือ 

Android Studio เนื่องด้วยมีความเหมาะสมกับการน ามาพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
5.  การทดสอบ (Testing) ในขั้นตอนการทดสอบผู้พัฒนาได้น าแอปพลิเคชันไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 30 คน โดยให้ผู้ใช้ทดลองใช้และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน ล็อกเกอร์ฝาก
ของ ข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ ก าหนดเกณฑ์ ระดับ ค่าเฉลี่ย และความหมาย ดังนี้  

 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย   4.50 – 5.00 ความหมาย มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

 ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย   3.51 – 4.50 ความหมาย มีความพึงพอใจระดับมาก 

 ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย   2.51 – 3.50 ความหมาย มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

 ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย   1.51 – 2.50 ความหมาย มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.50 ความหมาย มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
     วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้วยการใช้สถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
6.  การติดตั้ง (Implementation) ในขั้นตอนการติดตั้งกระท าเม่ือผ่านกระบวนการทดสอบระบบโดยผู้ใช้

แล้วผู้พัฒนาน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้ระบบมีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ใช้งานได้ตรงตาม
ความต้องการ 

7.  การบ ารุงรักษา (Maintenance) ในขั้นตอนนี้ท าเมื่อหลังจากติดต้ังระบบแล้วอาจมีข้อผิดพลาดบางอย่าง 
ผู้พัฒนาจะด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ผลการทดลอง  

1)  ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันล็อกเกอร์ฝากของ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบที่
ผ่านมา มีรายละเอียดผลของการพัฒนาดังนี้ 

    (1)  หน้าจอแรกของแอปพลิเคชัน และไอคอนของแอปพลิเคชันที่แสดงบนหน้าจอของสมาร์ทโฟน แสดง
ในภาพที่ 5 (ก) โดยเม่ือคลิกที่ไอคอน Locker เพื่อเข้าสู่หน้าจอแอปพลิเคชัน จะเข้าสู่หน้าจอเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน 
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จะแสดงส่วนของการ Login เข้าสู่แอปพลิเคชัน เมนูตรวจสอบล็อกเกอร์ว่าง และเมนู Register เพื่อสมัครสมาชิก ดัง
แสดงในภาพที่ 5 (ข)  

 

     
    (ก)    (ข) 

ภาพที่  5  (ก)  ไอคอนแอปพลิเคชัน  (ข)  หน้าจอเริ่มต้นแอปพลิเคชัน 
 
    (2)  เม่ือคลิกที่เมนูตรวจสอบล็อกเกอร์ว่าง ระบบจะเข้าสู่หน้าจอแสดงสถานะของล็อกเกอร์ ถ้าล็อกเกอร์

ว่างผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าไปเลือกใช้งานได้ ดังแสดงในภาพที่ 6 (ก) โดยผู้ใช้ต้องท าการสมัครสมาชิกก่อนโดยเลือกที่
เมนู REGISTER ดังแสดงในภาพที่ 6 (ข)  

 

 
    (ก)    (ข) 

ภาพที่  6  (ก) หน้าการตรวจสอบล็อกเกอร์ว่าง  (ข) หน้าจอการสมัครสมาชิก 
 

    (3)  ส่วนของผู้ใช้ เม่ือผู้ใช้สมัครสมาชิกแล้วและท าการ login เข้าสู่ระบบแล้วจะพบหน้าจอหลักของผู้ใช้
จะสามารถดูวันหมดอายุ ดูตู้ล็อกเกอร์ของผู้ใช้อยู่หมายเลขไหน และเห็นสิ่งของที่น ามาฝากไว้แล้วยังสามารถถอนของ

60



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

* ผู้ประสานงาน  
   
 

ได้โดยกดที่สิ่งของที่ฝากแล้วกดที่รับสิ่งของที่เลือกคืน เม่ือผู้ใช้กดเลือกสิ่งของที่น ามาฝากแล้วกดที่รับสิ่งของที่เลือกคืน
ระบบจะท าการค านวณค่าจัดส่งโดยจะเก็บเงินปลายทางตอนที่สิ่งของถึงผู้ใช้ ดังแสดงในภาพที่ 7 

 

     
  (ก)    (ข)    (ค) 

ภาพที่  7  (ก) หน้าจอหลักของผู้ใช้  (ข) หน้าจอการถอนสิง่ของ  (ค) หน้าจอประวัติการฝาก-ถอนสิ่งของ 
 

    (4)  ส่วนของผู้ดูแลระบบ  สามารถเพิ่มล็อกเกอร์ให้ผู้ใช้ได้โดยการกดที่เลขล็อกเกอร์ที่ขึ้นบอกว่า empty 
เราจะเพิ่มล็อกเกอร์ให้ผู้ใช้โดยการใส่เลขบัตรประชาชนของผู้ใช้ที่ได้สมัครสมาชิกไว้และเม่ือเพิ่มล็อกเกอร์ให้ผู้ใช้แล้วก็
สามารถเพิ่มสิ่งของและสามาดูได้ว่าในล็อกเกอร์มีอะไรบ้าง ดังแสดงในภาพที่ 8  

 

    
    (ก)    (ข) 

ภาพที่  8  (ก) หน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ  (ข) หน้าจอเพิ่มล็อกเกอร์ให้ผู้ใช ้
 
  ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลการฝากสิ่งของให้ผู้ใช้ เมื่อเพิ่มเสร็ดแล้วให้กดปุ่ม ADD แล้วกดที่ปุ่ม 
SAVE ข้อมูลสิ่งของที่เพิ่มเข้าไปจะปรากฏขึ้นมา ดังแสดงในภาพที่ 9 
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    (ก)    (ข) 

ภาพที่  9  (ก) หน้าจอเพิ่มข้อมูลการฝากสิ่งของให้ผู้ใช้ (ข) หน้าจอข้อมูลผู้ใช้  
 
  ผู้ดูแลระบบสามารถจัดส่งสิ่งของของผู้ใช้คืนได้ โดยกดที่เมนูตารางการจัดส่ง เม่ือกดไปที่ช่อง
รายการที่ท าการถอน ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการจัดส่งขึ้นมา ดังแสดงในภาพที่ 10  
 

     
  (ก)    (ข)    (ค)  

 
ภาพที่  9  (ก) หน้าจอเลือกตารางการจัดส่ง (ข) หน้าจอตารางการจัดส่ง (ค) หน้าจอรายละเอียดการจัดส่ง  
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2)  ผลการศึกษาความพึงพอใจของการใช้งานแอปพลิเคชันล็อกเกอร์ฝากของ  
 

ตารางที่ 1 ผลการศกึษาความพึงพอใจของการใชง้านแอปพลิเคชนัล็อกเกอร์ฝากของ  
  

รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
1.  แอปพลเิคชนัออกแบบได้สวยงามและเหมาะสม 4.23 0.57 มาก 
2.  การใช้ข้อความสื่อความหมายได้ชัดเจน  4.18 0.43 มาก 
3.  ความพึงพอใจการท างานในภาพรวมของแอปพลิเคชัน 4.03 0.49 มาก 
4.  การใช้สีมีความสวยงาม เหมาะสม 4.00 0.64 มาก 
5.  การใช้ตัวอักษร (สี/ขนาด) มีความสวยงาม เหมาะสม 3.90 0.55 มาก 
6.  มีค าอธบิายการใช้งานอย่างชดัเจน 3.97 0.49 มาก 
7.  มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 3.97 0.56 มาก 
8.  การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ มีความเหมาะสม 3.87 0.57 มาก 
9.  การใช้สัญลักษณ์เปน็สากล สือ่ความหมายได้ชัดเจน 3.83 0.53 มาก 
10.  ระบบสามารถท างานตอบสนองได้อย่างรวดเรว็ 3.80 0.55 มาก 

รวม  3.97 0.55 มาก 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง  

ผลการทดลองใช้งานแอปพลิเคชันล็อกเกอร์ฝากของจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่า โดยภาพรวม
ของผู้ทดลองใช้และตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.97, S.D = 0.55) ข้อที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ แอปพลิเคชันออกแบบได้สวยงามและเหมาะสม (�̅� = 4.23, S.D. = 0.57) 
รองลงมาคือ การใช้ข้อความสื่อความหมายได้ชัดเจน (�̅� = 4.18, S.D. = 0.43) และ ความพึงพอใจการท างานใน
ภาพรวมของแอปพลิเคชัน (�̅� = 4.03, S.D. = 0.49) เนื่องด้วยผู้ใช้เห็นว่าภาพรวมของแอปพลิเคชันนี้มีการออกแบบ
ที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน สามารถท าความเข้าในการใช้งานได้ง่าย มีข้อความที่สามารถสื่อความหมายได้เข้าใจ
อย่างชัดเจน ส าหรับข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ระบบสามารถท างานตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็ว (�̅� = 3.80, S.D. = 0.55)  
สรุปผลการทดลอง  

ผลจากการด าเนินงานแอปพลิเคชันล็อกเกอร์ฝากของ (Locker) นั้น สามารถท าได้ตามขอบเขตของงานที่
ก าหนดไว้ โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันคือ Android Studio ซ่ึงระบบจะประกอบไปด้วย ผู้ดูแลระบบ 
และ ผู้ใช้ ในส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลให้ผู้ใช้ดูสิ่งของที่อยู่ภายในล็อคเกอร์ของผู้ใช้ได้ ดูการถอนของออก
จากล็อกของผู้ใช้ได้ และส่วนของผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิก Login เข้าสู่ระบบ ดูของที่อยู่ภายในล็อกเกอร์ ดู
ประวัติการฝาก-ถอนของภายในล็อกเกอร์ และสามารถถอนของภายในล็อกเกอร์ได้ หลังจากผู้จัดท าได้น าแอปพลิเค
ชันไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก  
ข้อเสนอแนะ  

ในการพัฒนาครั้งต่อไปควรใหแ้อปพลิเคชนัล็อกเกอร์ฝากของสามารถแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รับรู้ว่าล็อกเกอร์ที่เช่า
นั่นก าลังจะหมดอายุและควรพัฒนาให้ผู้ใช้สามารถต่ออายุการใช้งานล็อกเกอร์โดยผ่านแอปพลิเคชนัได้ด้วย 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
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โมเดลการระบุระยะการสุกของมะเขือเทศสีดาจากสี โดยใช้วิธีวิเคราะห์ 
ค่าสี RGB ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม 
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บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาโมเดลการระบุระยะการสุกของมะเขือเทศสีดา โดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่า
สี อาร์ จี บี ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม และ 2. ประเมินประสิทธิภาพของโมเดลที่พัฒนาขึ้นมา โดยแบ่งระยะการ
สุกของภาพมะเขือเทศสีดาเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะก่อนสุก (สีเขียว) ระยะสุกพอดี (สีส้มแดง) และระยะสุก
งอม (สีแดงเข้ม) ภาพเหล่านี้ถูกน ามาเข้าสู่กระบวนการประมวลผลภาพท าให้ได้ค่าสี อาร์ จี บี ของแต่ละภาพ จากนั้น
น าข้อมูลภาพ (ค่าสีอาร์ จี บี เฉลี่ย) มาท าการเรียนรู้โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม การทดลอง พบว่า โมเดลถูกต้องใน
การระบุระยะการสุกร้อยละ 100 และ มีประสิทธิภาพร้อยละ 96.33 สรุปได้ว่าโมเดลการระบุระยะการสุกของมะเขือ
เทศสีดาโดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่าสี อาร์ จี บี ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมสามารถท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
 

ค าส าคัญ : อาร์จีบี การระบุ โครงข่ายประสาทเทียม 
 
Abstract  

The research aims to 1. Developing a model of specification of ripening stage of Si-da tomato by 

using RGB color analysis method, and Artificial Neural Network. 2. Evaluating the efficiency of the 

developed Model. There are 3 stages of tomato ripening, which are pre-ripening stage (green) ripening 

(orange) and over ripening (red). The images are processed with image processing algorithms to compute the 

RGB color in each pixel. Then Artificial Neural Networks technique is applied to classify the stage of 

tomatoes with average of RGB colour in each image. The result shows the model is able to specific the 

tomato stages with accuracy 100%, and model efficiency is 96.33%. In summary, the Tomato ripeness level 

specification model using RGB colour analysis and Artificial Neural Network provides accurate results. 

 
Keywords: RGB, Specification,  Artificial Neural Network 

 
บทน า  

เกษตรกรรมถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศ ด้วยเหตุที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เอื้ออ านวยแก่การ
ปลูกพืชผลที่เป็นอาหาร จึงท าให้ประเทศไทยมีพืชผัก ผลไม้ ที่หลากหลาย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และยังเป็น
แหล่งอาหารสดที่ส าคัญของโลกด้วย อย่างไรก็ตามการผลิตพืชผัก ผลไม้ เพื่อขายสู่ตลาดโลกนั้น สินค้านั้นๆ  ต้องมี
ระยะการเก็บเกี่ยวที่สุกที่พอดี บางชนิดต้องเก็บเกี่ยวก่อนสุก เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคพืชผัก ผลไม้ ที่สุกพอดี แต่ถ้า
เกษตรกรเก็บเกี่ยวในระยะที่สุกเกินไป ส่งผลให้พืชผัก ผลไม้ เน่าเสียระหว่างการขนส่ง ก่อนถึงมือผู้บริโภค ในกรณีที่
พืชผัก ผลไม้มีจ านวนไม่มากนัก การคัดแยกด้วยมือที่ท ากันมาในอดีตจนปัจจุบันนั้นก็จะไม่สิ้นเปลืองเวลา แต่เม่ือใดก็
ตามที่พืชผัก ผลไม้มีปริมาณมาก การคัดแยกด้วยมือมนุษย์ไม่สามารถท างานได้ทันเวลา ท าให้ส่งผลเสียอย่างย่ิงต่อ
ธุรกิจการค้าพืชผัก ผลไม้ เช่น พืชผัก ผลไม้ เน่าเสียตั้งแต่กระบวนการผลิตไม่ทันได้ขายให้ผู้บริโภค 

นอกจากนี้การตรวจสอบยืนยันความสุกของพืชผล ที่ท าการตรวจสอบโดยตัวของเกษตรกรเองที่ใช้ด้วยมือ 
และตาโดยการสังเกตสีของ พืชผัก ผลไม้ของแต่ละผล แต่ด้วยปัจจัยต่างๆ ทางร่างกายของมนุษย์ เช่น ความเม่ือยล้า 
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น าพาให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน ท าให้เลือกพืชผลที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือไม่สุก ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ 
เศรษฐกิจ และในทางด้านของอุตสาหกรรมเองก็ก่อให้เกิดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ ที่มีความน่าเชื่อถือ 

อีกทั้ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความก้าวหน้า 
คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ จดจ า ท านาย จัดกลุ่ม เช่น การจัดกลุ่มโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมที่มีความสามารถ
เหมือนมันสมองของมนุษย์ (วิทยา พรพัชรพงศ์, 2555) นอกจากนี้ในต่างประเทศได้มีการจ าแนกพืชผัก เช่น มะเขือ
เทศของประเทศจีน (Qingmei Xiao, Wendi Niu and Hong Zhang, 2014) และการจ าแนกระยะสุกของมะม่วง 
(Chandra Sekhar Nandi, Bipan Tudu, and Chiranjib Koley, 2014) รวมทั้งการจ าแนกระยะสุกของกล้วยหอม 
( Abu Bakar, Badrul Hisham, Ishak, Asnor Juraiz, Shamsuddin, Rosanh, Wan Hassan, et al., 2013) 
รวมถึงการจ าแนกสับปะรด (D.Surya Prabha and J.Satheesh Kumar, 2012) 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจในการน าเสนอโมเดลการระบุการสุกของมะเขือเทศสีดาจากสี โดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม เพื่อการระบุระยะของการสุกของพืชผลนั้น โดยมีการจัดกลุ่มระดับการสุกของมะเขือเทศสีดา 
และทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล โดยในการศึกษาวิจัยนี้ ได้น าพืชผลของไทยโดยใช้มะเขือเทศสีดา มาท าการ
ทดลอง โดยใช้ทฤษฎีการประมวลผลภาพ และการจัดกลุ่มโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาโมเดลการระบุระยะการสุกของมะเขือเทศสีดา โดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่าสี  อาร์ จี บี ร่วมกับ
โครงข่ายประสาทเทียม  

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดลที่พัฒนาขึ้น 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร และพัชราภรณ์ พรหมสุรินทร์ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่องการตรวจสอบรอยร้าว
ของไข่ภายใต้ระบบสุญญากาศด้วยเทคนิคการประมวลผล งานวิจัยนี้น าเสนอวิธีการตรวจสอบหารอยร้าวของไข่โดยใช้
เทคนิคการประมวลผลภาพ โดยน าไข่ที่ต้องการมาตรวจสอบไปวางไว้ในกล่องสุญญากาศ เพื่อท าให้เปลืองไข่ขยายตัว 
และเห็นรอยร้าวได้ชัดเจนขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับการสังเกตรอยร้าวด้วยการส่องสว่างบนผิวของเปลือกไข่เพียงอย่าง
เดียว การตรวจสอบรอยร้าวของไข่ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1. การรับภาพจากกล่องสุญญากาศ 2. การแยก
องค์ประกอบของสี 3) การลบพื้นหลัง (4) การลบผิวของเปลือกไข่ และ(5) การตรวจสอบจับรอยร้าวของไข่ จากการ
ทดลองกับไข่ทั้งหมด 80 ฟอง พบว่าวิธีการที่น าเสนอสามารถตรวจสอบรอยร้าวของไข่ได้ถูกต้องถึงร้อยละ 86.25% 

อรนันท์ เชาว์พานิช (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การรู้จ าใบหน้ามนุษย์โดยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ใบหน้า และโครงข่ายประสาทเทียม โดยการวิเคราะห์โดยรวมของภาพใบหน้า
มนุษย์ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก โดยภาพใบหน้ามนุษย์จะถูกแปลงเป็นเวกเตอร์น้ าหนักแล้วน ามาจับให้เข้า
คู่กับเวกเตอร์ของภาพใบหน้ามนุษย์ในฐานข้อมูล ถ้าเวกเตอร์ของภาพใบหน้ามนุษย์ไม่เข้าคู่กัน ภาพใบหน้ามนุษย์จะ
ถูกพิจารณาอีกครั้งด้วยการวิเคราะห์เฉพาะที่เพื่อกู้ภาพใบหน้ามนุษย์ที่รู้จ าผิดไป วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์เฉพาะที่คือ 
วิธีการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ใบหน้า และโครงข่ายประสาทเทียม เนื่องจากวิธีนี้สามารถคัดแยกลักษณะเด่นของ
ใบหน้ามนุษย์ได้ 4 ส่วน คือ คิ้ว ตา จมูก และปาก จากนั้นจึงน าแต่ละส่วนไปท าการเรียนรู้ และรู้จ าโดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียม แบบแพร่กระจายย้อนกลับ การทดสอบได้ทดลองใช้ข้อมูลทั้งหมด 600 ภาพ แบ่งเป็นกลุ่มเรียนรู้ 240 
ภาพ และ กลุ่มทดสอบ 360 ภาพ จากผลการทดลองปรากฏว่าการรู้จ าใบหน้า เมื่อทดสอบกับภาพชุดเดียวกันกับภาพ
ในชุดกลุ่มเรียนรู้ จ านวน 240 ภาพได้ผลการถูกต้องทั้งหมดทุกภาพ และ ส่วนที่ 2 ข้อมูลชุดการทดสอบใช้ภาพใบหน้า 
จ านวน 360 ภาพซ่ึงเป็นภาพคนละชุดกับกลุ่มเรียนรู้ ผลการทดสอบถูกต้อง 133 ภาพ ไม่แน่ใจ 212 ภาพ จะเห็นได้
ว่าวิธีการดังกล่าวมีประสิทธิภาพการรู้จ าเท่ากับร้อยละ 89.15  

ศักยะ สมบัติไพรวัน เทวรัตน์ ตรีอ านรรค และกระวี ตรีอ านรรค (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับระยะการสุกของมะม่วงน้ าดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางกายภาพ, ทางกล และทางเคมีกับระยะการสุกของมะม่วง น้ าดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้เทคนิค
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การวิเคราะห์ปัจจัย และการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะการสุกประกอบด้วยค่าสี a* และ 
b* ทั้งเปลือก และเนื้อผลมะม่วงปริมาณของแข็งที่ละลายได้, ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้, ค่าความแน่นเนื้อทั้งเปลือก 
และเฉพาะเนื้อ และ ค่า TSS/TA ส่วนค่าความ ถ่วงจ าเพาะ และค่าสี L* ของทั้งเปลือก และเนื้อผลไม่มีแนวโน้มที่
เด่นชัด เมื่อท าการจ าแนกระยะการสุกของมะม่วงน้ าดอกไม้ พบว่าการ ใช้ตัวแปรความแน่นเนื้อวัดทั้งเปลือกร่วมกับค่า 
TSS/TA สามารถจ าแนกระยะการสุกออกเป็น 3 กลุ่มคือ ระยะดิบ, ระยะสุก และ ระยะสุกเกิน ได้ถูกต้อง 91.7% 

ไพโรจน์ คล้ายเพ็ชร์ (2556) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการวัดสีแผ่นพิมพ์ธนบัตรด้วยการประมวลผลภาพ
ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ คุณภาพงานพิมพ์สีพื้น การตรวจสอบคุณภาพแผ่นพิมพ์ธนบัตรถือเป็น
ขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่งของ กระบวนการผลิตธนบัตร เพื่อให้ธนบัตรที่จะน าออกใช้มีคุณภาพตามมาตรฐานแผ่น
พิมพ์ธนบัตร ทุกแผ่น และธนบัตรทุกฉบับจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด และผ่านการตรวจนับ จ านวน
ทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่กระดาษเปล่าจนตัดเป็นธนบตัรส าเร็จรูป วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เสนอวิธีตรวจสอบสีในแผ่นพิมพ์
ธนบัตร วิธีการที่เสนอได้ปรับเทียบกับเสปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่เป็นเครื่องวัดสีมาตรฐานเพื่อความแม่นย าของการวัดสีวิธี
ที่น าเสนอท า ให้กระบวนการตรวจสอบเร็วขี้น สามารถใช้ขณะที่พิมพ์ในเวลาจริง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. วิเคราะหป์ัญหาและความต้องการ 
2. สร้างชุดข้อมูล โดยการถ่ายภาพมะเขือเทศสีดาทั้งหมด 30 ผล ตามระยะการสุก 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อน

สุก ระยะสุกพอดี และระยะสุกงอม ทั้งนี้การจ าแนกระยะการสุกโดยใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่อิงตามเกณฑ์ของ  
U.S. Standards for Grades of Fresh Tomatoes 

3. น าชุดข้อมูลภาพมะเขือเทศสีดาที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Matlab เพื่อหา
ค่า RGB ของภาพ 

4. จากชุดข้อมูล RGB ในแต่ละภาพของระยะการสุก ท าการก าหนดชุดข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ (Training set) 
และชุดข้อมูลเพื่อการทดสอบ (Test set) โดยการสุ่มเก็บค่าข้อมูล RGB ของมะเขือเทศทั้ง 3 ระยะการสุกจ านวน 10 
ครั้งครั้งละ 9 ภาพเพื่อก าหนดให้เป็นชุดข้อมูลเพื่อการเรยีนรู้ และสุ่มเก็บค่าข้อมูล RGB ของมะเขือเทศทั้ง 3 ระยะการ
สุกอีกจ านวน 10 ครั้งครั้งละ 9 ภาพเพื่อก าหนดให้เป็นชุดข้อมูลเพื่อก าหนดเป็นชุดข้อมูลเพื่อการทดสอบ (Test set) 
เพื่อใช้ในการวัดประสิทธิภาพของโมเดล 

4. ขั้นการเรียนรู้ (Training) น าชุดข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ของมะเขือเทศที่แตกต่างกันทั้ง 3 ระยะจากขั้นตอนที่ 
3 มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแรปปิดมายเนอร์ (RapidMiner) โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อให้โปรแกรม
เรียนรู้ค่าสี RGB ที่แตกต่างกันของมะเขือเทศสีดาทั้ง 3 ระยะและสร้างโมเดลท่ีใช้ในการจ าแนกระยะการสุกของมะเขือ
เทศสีดาที่แตกต่างกันทั้ง 3 ระยะ  

5. ท าการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลจากขั้นตอนที่ 4 โดยการน าชุดข้อมูลทดสอบที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 
มาใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพในท านายของโมเดลโดยใช้โปรแกรมแรปปิดมายเนอร์ เปรียบเทียบกับการพิจารณา
ด้วยสายตาคนโดยใช้สถิตริ้อยละเพื่อวัดประสิทฑิภาพการจัดกลุ่มที่ถูกต้องของโมเดล 
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ขั้นตอนการท างานของโมเดลการระบุระยะการสุกของมะเขือเทศสีดา เป็นดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการท างานของโมเดลการระบุระยะการสุกของมะเขือเทศสีดา 
 
ค่าสี R G และ B ถูกน าเข้า (Input Layer) ของภาพมะเขือเทศสีดาแยกแต่ละระยะการสุก ประกอบด้วย

โหนดชุดข้อมูล 3 โหนด ประกอบด้วย R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 
G10 G11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 ให้เกิดการเรียนรู้ (Hidden Layer) ท าให้ได้ผลลัพธ ์(Output 
Layer) เป็นกลุ่มของของระยะการสุกทั้ง 3 ระยะ ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 การน าเข้าข้อมูลสี RGB และประมวลผลโดยโครงข่ายประสาทเทียม 
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ในการทดลองใช้มะเขือเทศสีดาจ านวน 30 ผลต่อ 1 ระยะการสุก ในภาพที่ 3 เป็นตัวอย่างของภาพระยะการ
สุกทั้ง 3 ระยะ โดยภาพถูกถ่ายจากกล้องถ่ายรูปมืออาชีพ (Professional Camera) ร่วมกับกล่องสตูดิโอส าหรับการ
ถ่ายภาพ เพื่อป้องกันแสงภายนอกมารบกวน 

 
 
 
 

(a)      (b)   (c) 
ภาพที่ 3 ระยะการสุกของมะเขอืเทศสีดา (a) ระยะก่อนสุก (b) ระยะสุกพอดี (c) ระยะสุกงอม 

จากตารางที่ 1 เป็นตัวอย่างของค่าสี RGB ของระยะก่อนสุกของผลที่ 1 ซ่ึงค่าเหล่านี้น ามาใช้ในการเรียนรู้ 
 
 

ตารางที่ 1 ค่าสี RGB ของระยะก่อนสุกของผลที่ 1 
 

ค่าสี  ค่าสี RGB 11 x 11 Pixel 
R 183 184 184 182 180 179 180 181 181 181 183 
 184 184 180 180 179 178 177 178 178 178 179 
 182 182 180 180 179 178 177 177 178 178 178 
 181 180 180 180 179 177 177 177 178 178 177 
 181 180 181 180 179 178 177 178 178 178 178 
 181 180 181 180 179 178 177 178 178 178 180 
 181 180 180 180 179 178 177 178 178 179 181 
 179 18 180 180 179 178 177 177 178 179 180 
 179 178 180 180 179 178 178 178 178 178 179 
 179 179 179 179 179 179 178 178 177 176 176 
 178 178 177 177 178 178 178 178 176 175 177 

G 194 195 193 191 189 188 189 190 190 190 193 
 193 194 189 189 188 187 186 187 187 187 188 
 192 192 189 189 188 187 186 186 187 187 187 
 191 190 189 189 188 186 186 186 187 187 187 
 191 190 191 190 189 188 187 188 188 188 188 
 190 190 190 190 190 188 187 188 188 188 190 
 190 190 190 190 189 188 187 188 188 189 191 
 188 188 190 190 189 188 187 187 188 189 190 
 188 188 190 190 189 188 188 188 188 188 189 
 188 189 189 189 189 189 188 188 187 186 168 
 187 188 187 187 188 188 188 188 186 185 187 
B 100 101 104 102 100 99 100 101 101 101 101 
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 100 98 100 100 99 98 97 98 98 98 98 
 96 96 98 98 97 96 95 95 96 96 96 
 95 94 96 96 95 93 93 93 94 94 94 
 95 94 95 94 93 92 91 92 92 92 92 
 97 94 94 94 94 92 91 92 92 92 92 
 97 94 94 94 93 92 91 92 92 93 93 
 95 92 93 93 92 91 91 91 92 93 93 
 95 92 93 93 92 91 91 91 91 91 91 
 94 92 91 91 98 98 90 89 89 88 88 

ผลการทดลอง 
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองท านายระยะการสุกของมะเขือเทศสีดาในระยะก่อนสุก 10 ครัง้ ครัง้ละ 9 

ภาพ โดยผลจากการพิจารณาด้วยสายตา จ านวน 9 ภาพ ร้อยละความถูกต้อง 100 และผลจากโปรแกรมที่ใช้ในการ
ทดลอง จ านวน 9 ภาพ ร้อยละความถูกต้อง 100 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดลองท านายระยะการสุกของมะเขือเทศสีดาในระยะก่อนสุก 10 ครั้ง ครั้งละ 9 ภาพ 

ผลลัพธ์ จ านวน (ภาพ) ความถูกต้อง (ร้อยละ) 

ผลจากการพิจารณาด้วยสายตา 9 100 

ผลจากโปรแกรม 9 100 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลของการทดลองท านายระยะการสุกของมะเขือเทศสีดาในระยะสุกพอดี 10 ครั้ง ครั้ง

ละ 9 ภาพ โดยผลจากการพิจารณาด้วยสายตา จ านวน 9 ภาพ ร้อยละความถูกต้อง 100 และผลจากโปรแกรมท่ีใช้ใน
การทดลอง จ านวน 9 ภาพ ร้อยละความถูกต้องร้อยละ 90 

 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการทดลองท านายระยะการสุกของมะเขือเทศสีดาในระยะสุกพอดี10 ครั้ง ครั้งละ 9 ภาพ 

ผลลัพธ์ จ านวน (ภาพ) ความถูกต้อง (ร้อยละ) 

ผลจากการพิจารณาด้วยสายตา 9 100 

ผลจากโปรแกรม 9 90 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลของการทดลองท านายระยะการสุกของมะเขือเทศสีดาในระยะสุกงอม 10 ครั้งครั้ง

ละ 9 ภาพ โดยผลจากการพิจารณาด้วยสายตา จ านวน 9 ภาพ ร้อยละความถูกต้องร้อยละ 100 และผลจากโปรแกรม
ที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 9 ภาพ ร้อยละความถูกต้องร้อยละ 100 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการทดลองท านายระยะการสุกของมะเขือเทศสีดาในระยะสุกงอม10 ครั้ง ครัง้ละ 9 ภาพ 
ผลลัพธ์ จ านวน (ภาพ) ความถูกต้อง (ร้อยละ) 

ผลจากการพิจารณาด้วยสายตา 9 100 

ผลจากโปรแกรม 9 100 

 
การวัดประสิทธิภาพของโมเดลด้วยโปรแกรม 

• ค่า Precision เป็นค่าที่ใช้ในการวัดความแม่นย าของโมเดลในการท านายระยะการสุกของมะเขือเทศสีดา
โดยพิจารณาแยกทีละระยะการสุก ซ่ึงโปรแกรมแรปปิด มายเนอร์ ประมวลผลให้โดยอัตโนมัติ 

• ค่า Recall เป็นค่าที่ใช้ในการวัดความถูกต้องของการท านายของโมเดลในการระบุระยะการสุกของ
มะเขือเทศสีดา โดยพิจารณาแยกทีละระยะ ซ่ึงโปรแกรมแรปปิด มายเนอร์ ประมวลผลให้โดยอัตโนมัติ 

• ค่า F-measure หรือ ค่าวัดประสิทธิภาพการท านายของโมเดล สามารถค านวณได้ดังสูตรที่ 1 
  

𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =
2 x 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 x  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙)
   (1) 

 
เม่ือได้ค่าการวัดประสิทธิภาพของโมเดลการระบุระยะการสุกของมะเขือเทศสีดา ดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 ตารางประสิทธิภาพการระบุระยะการสุกของมะเขือเทศสีดา 

Class Precision  Recall F-measure 

Class A 100% 100% 100% 

Class B 90% 100% 95% 

Class C 100% 88.89% 94% 

Average - - 96.33% 

 
ตารางที่ 5 แสดงประสิทธิภาพการทดสอบความถูกต้องการระบุระยะการสุกของมะเขือเทศสีดา แสดง Class 

ตามระยะการสุกของมะเขือเทศสีดา ประกอบด้วย A คือระยะก่อนสุก B คือระยะสุกพอดี และC คือระยะสุกงอม ค่า 
Precision ของ Class A กับ Class C เท่ากับร้อยละ 100 และClass B เท่ากับร้อยละ 90 ค่า Recall ของ Class A 
กับ Class B เท่ากับร้อยละ 100 และClass C เท่ากับร้อยละ 90 ค่า F-measure ของ Class A เท่ากับร้อยละ 100  
Class B เท่ากับร้อยละ 95 และClass C เท่ากับร้อยละ 94 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพความถูกต้องของโมเดลการระบุระยะของมะเขือเทศสีดา โดยวัดประสิทธิภาพทั้ง 2 
วิธี คือ สถิติร้อยละของความถูกต้องของการระบุระยะการสุกมีความถูกต้อง ร้อยละ 100 ส่วนการวัดประสิทธิภาพของ
โมเดลการระบุระยะการสุกของมะเขือเทศสีดา ได้เป็นร้อยละ (F-measure) 96.33 
วิจารณ์ผลการทดลอง  

โมเดลการระบุระยะการสุกของมะเขือเทศสีดา มีความถูกต้องร้อยละ 100 และ มีประสิทธิภาพร้อยละ 
96.33 ในส่วนของขั้นตอนการถ่ายรูปเพื่อเก็บข้อมูลภาพ ใช้กล่องสตูดิโอเพื่อป้องกันแสงมารบกวน และในการลบพื้น
หลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาค่าสี RGB โดยใช้โปรแกรม Matlab (อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจรและพัชราภรณ์ 
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พรหมสุรินทร์, 2560) แต่ทั้งนี้ในการทดลองได้ใช้ชุดข้อมูลเพียง 30 ชุดเท่านั้น ส าหรับในการทดลองครั้งต่อไปควรใช้
ชุดข้อมูลท่ีมีจ านวนมากกว่านี้ 

ส าหรับการจัดกลุ่มระยะการสุกของมะเขือเทศสีดา แบ่งระยะการสุกประกอบด้วย ระยะก่อนสุก ระยะสุก
พอดี และ ระยะสุกงอม (ศักยะ สมบัติไพรวัน เทวรัตน์ ตรีอ านรรค และกระวี ตรีอ านรรค , 2555) โดยแบ่งตาม
มาตรฐาน U.S. Standards for Grades of Fresh Tomatoes ส าหรับในขั้นตอนการหาค่าสีอาร์จีบี ใช้การหาค่าสี 
โดยการก าหนดระยะจุดสี (Pixel) ซ่ึงตรงกับที่ ไพโรจน์ คล้ายเพ็ชร์ (2556) ได้ท าการวิจัยไว้ อย่างไรก็ตามควรใช้ค่าสีที่
มากกว่าใช้แค่ค่าเฉลี่ยสีของอาร์ จี บี เช่น การใช้ค่าเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K-Nearest Neighbors (K-NN)) เป็นต้น ส่วน
การวัดค่าร้อยละของความถูกต้องของโมเดล ได้ใช้วิธีเดียวกับที่ อรนันท์ เชาว์พานิช (2553) ได้เคยใช้ในการทดลอง 
นอกจากนี้ควรใช้วิธีการวัดอื่นๆ ร่วมด้วยอีก เพื่อวัดความถูกต้องของโมเดลให้มากยิ่งขึ้น 
สรุปผลการทดลอง  

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ 1. เพื่อพัฒนาโมเดลการระบุระยะการสุกของมะเขือเทศสีดา โดยใช้วิธีวิเคราะห์
ค่าสี อาร์ จี บี ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม 2. ประเมินประสิทธิภาพของโมเดลที่พัฒนาขึ้นมา ชุดข้อมูลเป็นภาพ
มะเขือเทศสีดาจ านวน 30 ภาพ แบ่งระยะการสุกของมะเขือเทศสีดาออกเป็น 3 ระยะ ระยะละ 10 ภาพ แบ่งเป็น 
ระยะก่อนสุก ภาพโทนสีเขียว ระยะสุกพอดี ภาพโทนสีส้มแดง และระยะสุกงอม ภาพโทนสีแดงเข้ม ซ่ึงโปรแกรม 
Matlab ใช้เพื่อประมวลผลภาพท าให้ได้ค่าสี อาร์ จี บี ในแต่ละภาพ 

การทดสอบการระบุระยะการสุกของมะเขือเทศสีดา โดยการทดลองกับภาพมะเขือเทศสีดา จ านวน 30 ภาพ 
แบ่งเป็น ระยะก่อนสุก ระยะสุกพอดี ระยะสุกงอม จากการทดลองพบว่า การระบุระยะการสุกของมะเขือเทศสีดา โดย
ใช้โมเดลที่พัฒนาขึ้นมา มีความถูกต้องร้อยละ 100 ส าหรับการหาค่าวัดประสิทธิภาพโมเดลการระบุระยะการสุกของ
มะเขือเทศสีดา มีประสิทธิภาพร้อยละ 96.33 ดังนั้นจากการวิจัยสรุปได้ว่าโมเดลการระบุระยะการสุกของมะเขือเทศสี
ดาโดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่าสี RGB ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมสามารถท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย า การศึกษาต่อไป
ในอนาคตอาจต้องสร้างชุดข้อมูลที่มีจ านวนมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของโมเดลและเพิ่มขีด
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและท านายผลของโมเดล 
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The Creative Games Conquer Demon to Learning Support in Math for Grade 5.
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ ซ่ึงเป็นเกมส่งเสริมการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นที่มีต่อเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมาร
ขี้เกียจ เกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ เป็นเกมแนวแก้โจทย์คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาบน
โปรแกรม Unity และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# แสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออฟไลน์ โดยผู้เล่นจะ
สวมบทเป็นตัวละครในเกมเพื่อเคลียร์ทุกด่าน ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ด่าน ผู้เล่นจะต้องชนะบอสด้วยการตอบค าถามคณิตศาสตร์ 
เพื่อจะได้น าของที่บอสให้ไปใช้ในด่านสุดท้าย ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ เล่น พบว่า ผู้เล่นมีความพึงพอใจต่อ 
เกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (X̄ = 4.46, S.D. = 0.55) ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า 
เกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเรื่องของการเรียนรู้ โดยเป็นรูปแบบการเรียนรู้ควบคู่กับความบรรเทิง
แบบเอ็ดดูเทนเมนต์ และเป็นการส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ค าส าคัญ : เกมสร้างสรรค์  คณติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to develop creative games “Conquer Demon” to learning

support in math for Grade 5; 2) to study satisfaction of the players with creative games “Conquer Demon”. The

creative games “Conquer Demon” was developed on Unity and programming in C #, display on a computer in

offline mode. The player will wear a character in the game to clear all the scenes, there are 5 scenes. The player

must win the boss by answering the math question, in order to bring the item to use the last scene. Result of the

evaluation of the creative games “Conquer Demon” show that the satisfaction of the players who playing the 

game at the high level (X̄ = 4.46, S.D. = 0.55). So can be concluded that, the creative games "Conquer Demon"

can be used as a tool for learning mathematics in grade 5, which stimulates interest in learning.  

Keywords: creative games, math, Grade 5.

บทน า 
ในปัจจุบันเกมคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมอย่างมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงเกมคอมพิวเตอร์มี

ทั้งเกมสร้างสรรค์และเกมที่มีความรุนแรง โดยเกมที่มีความรุนแรงส่งผลให้ผู้เล่นเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว  โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ดังนั้น ผู้ปกครองและผู้เล่นควรพิจารณาถึงเนื้อหาสาระในการเล่นเกมเพื่อให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์
จากการเล่นเกม การประยุกต์เกมสร้างสรรค์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดปัญหา
ดังกล่าว จึงมีผลงานวิจัยที่ศึกษาถึงพฤติกรรมและผลจากการใช้เกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จ านวนมาก ตัวอย่างเช่น 
จากการศึกษาของ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ นงเยาว์ นุชนาถ (2560) พบว่า เด็กปฐมวัยที่เรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันพิชิต
แดนอาเซียน ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชันในรูปแบบเกม 2 มิติ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้
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แอปพลิเคชันพิชิตแดนอาเซียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่องจากแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ จูงใจ
ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง และช่วยฝึก
ทักษะการสังเกตและการจ า เช่นเดียวกับงานวิจัยของ รัตนาพร โฉมอินทร์ และ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (2557) พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตพีซี เรื่อง การคูณและการหาร เพื่อส่งเสริม
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยผลการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 75 อีกทั้ง จากงานวิจัยของ 
จรินทร อุ่มไกร (2557) แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม 3 มิติ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคโนโลยีของเกมกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเรื่องของการเรียนรู้  ท าให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น สามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว มีทักษะใน 
การเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ก่อให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย และช่วยเพิ่มทักษะในการจดจ า อีกทั้งยังสามารถศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2552) ท่ีกล่าวถึงวิธีสอน
โดยใช้เกมว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้เกมเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมี 
ความสนุกสนาน น่าเรียน น่าสนใจ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้  พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น โดยมีการก าหนดเนื้อหาของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น 
และผลการเล่นเกมมาใช ้

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ ซ่ึงเป็นเกม
ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเป็นเกมแนวแก้โจทย์คณิตศาสตร์ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มสิบ จ านวนเต็มร้อย และจ านวนเต็ม
พันของจ านวนนับ เศษส่วน การบวก ลบ คูณ และหารของเศษส่วน ทศนิยม และการบวก ลบ และคูณของทศนิยม 
(ดวงเดือน อ่อนน่วม, สิริพร ทิพย์คง, สมจิต ชิวปรีชา, เพ็ญจันทร์ สุนทราจารย์ และ พรทิพย์ ยาวะประภาษ. 2556)  
เกมพิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ เป็นเกม 2 มิติ ที่เล่นง่ายดูสบายตา พัฒนาบนโปรแกรม Unity และเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษา C# แสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออฟไลน์ โดยผู้เล่นจะสวมบทเป็นตัวละครในเกมเพื่อเคลียร์ 
ทุกด่าน ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ด่าน ได้แก่ ป่า เมือง ภูเขาหน้าปราสาทจอมมาร ปราสาทจอมมาร และห้องเรียน ในแต่ละด่าน
จะมีบอสประจ าด่าน ผู้เล่นจะต้องชนะบอสด้วยการตอบค าถามคณิตศาสตร์ เพื่อจะได้น าของที่บอสให้ไปใช้ใน 
ด่านสุดท้าย ซ่ึงเกมพิชิตแดนจอมมารขี้เกียจเป็นรูปแบบการเรียนรู้ควบคู่กับความบรรเทิงแบบ เอ็ดดูเทนเมนต์ 
(Edutainment) และเป็นการส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
วัตถุประสงค์  

1) เพื่อพัฒนาเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ ซ่ึงเป็นเกมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นที่มีต่อเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
 การพัฒนาเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ ได้พัฒนาตามขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia System Design and Development: IMSDD) ของแดชแบช (Dastbaz) 
โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ (ณัฐกร สงคราม. 2557) 

1) วิเคราะห์และศึกษาความต้องการในระบบ (System Requirements) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม เช่น ทฤษฏีเกม ประเภทของเกมประกอบการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นต้น สอบถามข้อมูลจากครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
เพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการออกแบบและพัฒนาเกม ก าหนดความต้องการและองค์ประกอบในการพัฒนาเกม  
โดยวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
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2) การออกแบบระบบ (Designing) เกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ เป็นเกมแนวแก้โจทย์คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออฟไลน์ ผู้เล่นจะสวมบทเป็นตัวละครชื่อ  
เหวินกวง ซ่ึงเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้เล่นสามารถโจมตีมอนสเตอร์จากการตอบค าถามเท่านั้น โดยสามารถ
ซ้ืออาวุธของตัวละคร และเก็บไอเท็ม (item) เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการตอบค าถามและเพิ่มค่าพลังชีวิตของตัวละคร (Health 
Point: HP) ผู้เล่นต้องเคลียร์ให้ผ่านทุกด่าน ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ด่าน ได้แก่ ป่า เมือง ภูเขาหน้าปราสาทจอมมาร ปราสาท
จอมมาร และห้องเรียน ในแต่ละด่านจะมีบอสประจ าด่าน ผู้เล่นจะต้องชนะบอสด้วยการตอบค าถามคณิตศาสตร์ โดยเม่ือ
ชนะบอสด่านป่าจะได้รับหินแห่งความขยัน ด่านเมืองจะได้รับหินแห่งความตั้งใจ ด่านภูเขาหน้าปราสาทจอมมารจะ
ได้รับหินแห่งความกล้า ด่านปราสาทจอมมารจะได้รับหินแห่งความฉลาด ผู้เล่นต้องรวบรวมของที่บอสให้แต่ละด่านไปใช้
ในด่านสุดท้าย นอกจากนี้ ยังเป็นการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interfaces Design) ได้แก่ การแสดงผลบน
จอภาพ (Screen Format) ส่วนน าเข้าข้อมูล (Input Interface) ส่วนแสดงผลข้อมูล (Output Interface) การจัดวาง
องค์ประกอบหน้าจอ พื้นหลัง และรูปแบบตัวอักษร โดยเน้นการออกแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน และมีสีสันสดใส  

3) การพัฒนาและติดตั้งระบบ (Implementation) เป็นการพัฒนาเกมตามที่ได้ออกแบบไว้ เริ่มจากการออกแบบ
ตัวละคร 2 มิติ ได้แก่ ตัวละครเหวินกวง มอนสเตอร์ Black Rabbit มอนสเตอร์ Ninja มอนสเตอร์บอส Fox Devil และ  
มอนสเตอร์บอส Dark เหวินกวง การออกแบบด่านทั้ง 5 ด่าน การออกแบบไอเท็ม ได้แก่ ไอเท็มลดจ านวนตัวเลือกของ
ค าถาม ไอเท็มชุบชีวิต ไอเท็มตอบค าถาม และไอเท็มสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ จากนั้นเป็นการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษา C# บนโปรแกรม Unity หลังจากพัฒนาเกมเสร็จแล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบระบบทั้งระบบ (System Testing) 
ซ่ึงเป็นการทดสอบการท างานของระบบในภาพรวม การสนองตอบต่อการใช้งานระบบ และความถูกต้องในการแสดงผล
ข้อมูล หลังจากทดสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของการท างานของระบบในแต่ละหน้าที่แล้ว ขั้นถัดไปติดตั้งเกม
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

4) การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเกมสร้างสรรค์พิชิตแดน 
จอมมารขี้เกียจ ผ่านโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการวิชาการและ
ส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิต  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน แบ่งเนื้อหาการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และด้านประโยชน์ของระบบต่อการน าไปใช้งาน 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  

การน าเสนอผลการวิจัย แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ 
การพัฒนาเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ เป็นการออกแบบตัวละคร 2 มิติ ออกแบบด่านทั้ง 5 ด่าน 

ออกแบบไอเท็ม และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# บนโปรแกรม Unity 
เมนูหลักของเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ แบ่งออกเป็น 6 เมนู ได้แก่ 1) เมนู Start เข้าสู่หน้าวิธี 

เล่นเกมและการเข้าสู่เกม 2) เมนู Option เลือกการแสดงผลขนาดหน้าจอของเกม 3) เมนู Lesson อธิบายวิธีการค านวณ
ตัวเลข 4) เมนู High Score แสดงคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก 5) เมนู Credit แสดงข้อมูลผู้พัฒนา และ 6) เมนู Exit Game 
ออกจากเกม ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 หน้าจอเมนูหลักของเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ 
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 เม่ือเข้าสู่เมนู Start จะแสดงหน้าจออธิบายวิธิการเล่นเกม (a) และหน้าจอ Opening เพื่อเข้าสู่เกม (b) ซ่ึง
เป็นการเปิดเรื่องเข้าสู่เกม โดยเหวินกวง เด็กชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก าลังนั่งหลับในชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร์  
พอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองไม่ได้นั่งเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนแต่มาอยู่กลางป่า ซ่ึงเป็นดินแดนของจอมมารขี้เกียจ 
โดยเหวินกวงที่เป็นตัวแทนของผู้เล่นในเกม ต้องหาทางออกจากเกมซ่ึงมีด่าน 5 ด่าน โดยการแก้โจทย์คณิตศาสตร์  
ดังภาพที่ 2 
 

    
 

ภาพที่ 2 หน้าจออธิบายวธิิการเล่นเกมและการเข้าสู่เกม 
 
 ผู้เล่นต้องเก็บไอเท็มต่าง ๆ ได้แก่ ไอเท็มลดจ านวนตัวเลือกของค าถาม ไอเท็มชุบชีวิต ไอเท็มตอบค าถามและ
ไอเท็มสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการตอบค าถาม ซ่ึงไอเท็มสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เม่ือเก็บ
สัญลักษณ์ บวก (+) ลบ (-) คูณ (x) หาร (÷) ครบทั้งสี่สัญลักษณ์ จะเพิ่มค่าพลังชีวิตของตัวละครขึ้น 10% ดังภาพที่ 3 
 

  
 

  
 

ภาพที่ 3 หน้าจอการเก็บไอเท็มในเกม 
 

(a) (b) 
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เม่ือผู้เล่นพบไอเท็มตอบค าถาม (a) ผู้เล่นต้องเดินชนเพื่อตอบค าถามคณิตศาสตร์ (b) ถ้าตอบค าถามถูกต้อง
จะได้คะแนนและแต้มอาวุธส าหรับโจมตมีอนสเตอร์ แต่ถ้าตอบค าถามผิดจะถูดลดคะแนน ไม่ได้แต้มอาวุธส าหรับโจมตี
มอนสเตอร ์และถูกลดค่าเพิ่มค่าพลังชีวิตของตัวละคร  ดังภาพที่ 4 

 

  
 

ภาพที่ 4 หน้าจอการตอบค าถาม 
 

 เม่ือค่าพลังชีวิตของตัวละครลดลงจนเหลือศูนย์ จะเป็นการจบเกม (Game over) ระบบจะบันทึกคะแนน
ส าหรับผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก (a) ผู้เล่นสามารถเล่นเกมได้ใหม่ โดยไม่จ าเป็นต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้น แต่
สามารถเริ่มจากต าแหน่ง Check Point ได ้(b) ดังภาพที่ 5 
 

  
 

ภาพที่ 5 หน้าจอการบันทึกคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก และการเริ่มต้นเล่มเกม ณ ต าแหนง่ Check Point 
 

 ตอนที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจของผูเ้ล่นที่มีต่อเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ เล่นที่ มีต่อเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ เป็นการประเมิน 
ความพึงพอใจผ่านการจัดโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการวิชาการและ
ส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิต  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน แบ่งเนื้อหาการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และด้านประโยชน์ของระบบต่อการน าไปใช้งาน ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1 
 
  

(a) (b) 

(a) (b) 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเกมสร้างสรรค์พชิิตแดน 
จอมมารขี้เกียจ 

 

รายการประเมิน X̄  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ด้านการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    
 1.1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาที่ใช้มีความน่าสนใจ 4.62 0.73 มากที่สุด 
 1.2 ความรู้ที่ได้รับจากการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาเป็นประโยชน์ต่อท่าน 

4.63 0.67 มากที่สุด 

 1.3 รูปแบบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน 

4.47 0.63 มาก 

 1.4 การจัดวางองค์ประกอบหน้าจอมีความสวยงาม ได้สัดส่วน 4.17 1.15 มาก 
 1.5 การตอบสนองของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามี
ความรวดเรว็ในการท าตามค าสั่งของผู้ใช ้

4.27 1.05 มาก 

 1.6 มีรูปแบบและวิธกีารน าเสนอข้อมูลมีความเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.47 0.97 มาก 
 1.7 สีตัวอักษร พื้นหลงั และภาพประกอบ มีความชัดเจน 4.43 0.82 มาก 

ความพึงพอใจรวม 4.44 0.59 มาก 
2. ด้านประโยชน์ของระบบต่อการน าไปใช้งาน    
 2.1 สามารถใช้เป็นแหลง่ข้อมูลส าหรับศึกษาหาความรู้ได้ 4.70 0.70 มากที่สุด 
 2.2 มีข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการส าหรบัการศึกษาหาความรู้ 4.37 0.72 มาก 
 2.3 ภาพรวมของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษามี
ประสิทธิภาพ และเหมาะส าหรับน าไปใช้งานจริง 

4.40 0.89 มาก 

ความพึงพอใจรวม 4.49 0.62 มาก 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.46 0.55 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เล่นมีความพึงพอใจต่อเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก (X̄ = 4.46, S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ หัวข้อที่ผู้ใช้มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับศึกษาหาความรู้ได้ (X̄ = 4.70, S.D. = 0.70) ความรู้ที่ได้รับจากการใชน้วัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อท่าน (X̄ = 4.63, S.D. = 0.67) และ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่ใช้มีความน่าสนใจ (X̄ = 4.62, S.D. = 0.73) ตามล าดับ 
สรุปผลการทดลอง  
 จากผลการวิจัย สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ด้านการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับ มาก ทั้งนี้
เนื่องจากเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจที่พัฒนาขึ้นมีความน่าสนใจ มีรูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูลท่ี
เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน การออกแบบสีตัวอักษร พื้นหลัง และภาพประกอบ มีความชัดเจน สามารถ
ตอบสนองการท าตามค าสั่งของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้องกับ กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2552) ท่ีว่า
กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้เกมเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน น่าเรียน น่าสนใจ 
และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่น โดยมีการก าหนดเนื้อหาของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมมาใช้  
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2. ด้านประโยชน์ของระบบต่อการน าไปใช้งาน ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับ มาก ทั้งนี้ เนื่องจากเกมสร้างสรรค์
พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับศึกษาหาความรู้ได้ และมีข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ส าหรับการศึกษาหาความรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ นงเยาว์ นุชนาถ (2560) และ  
จรินทร อุ่มไกร (2557) ที่แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาบทเรียนในรูปของเกมเป็นการจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น 
ที่จะเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดความสนใจวิชาที่เรียนมากขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง  
เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว มีทักษะในการเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ก่อให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย และช่วยฝึกทักษะการสังเกต
และการจ า 
 จึงสามารถสรุปได้ว่า เกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจ สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเรื่องของการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ไม่ก่อให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย ช่วยเพิ่มทักษะในการสังเกตและการจ า ซ่ึงเกม
พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจเป็นรูปแบบการเรียนรู้ควบคู่กับความบรรเทิงแบบ เอ็ดดูเทนเมนต์ (Edutainment) และเป็น 
การส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ มีดังนี้ 

1. การน าเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจไปใช้ในระยะแรกควรมีครูเป็นผู้สาธิตวิธีการเล่น และคอย
กระตุ้น ชี้แนะ ให้ก าลังใจและให้แรงเสริมเม่ือเด็กประสบผลส าเร็จในการเล่น  หากพบว่าเด็กบางคนที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือหรือค าแนะน า ครูควรเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้ 
1. ควรน าเกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจไปทดลองเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพ

และคุณภาพของเกมที่มีต่อการเรียนรู้ 
2. ควรพัฒนาข้อค าถามในเกมให้เป็นแบบสุ่ม (Random) 
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บทคัดย่อ 
การขนส่งของที่ต้องจอดแวะแต่ละสถานที่เป็นจ านวนมากในแต่ละเที่ยว  ล าดับการจอดแวะที่ดีมีผลต่อ

ระยะทาง ในทางคอมพิวเตอร์กิจกรรมสอดคล้องกับทฤษฎีในทางคอมพิวเตอร์เรื่องปัญหาการเดินทางของพนักงาน
ขาย หรือที่รู้ จักกันดีในชื่อ Travelling Salesman Problem (TSP) ซ่ึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับกราฟที่ใช้หาวงจร 
Hamiltonian ที่สั้นที่สุด TSP ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม NP-Hard หรือปัญหาไม่สามารถหาค าตอบถูกดีที่สุดได้ในเวลา
อันรวดเร็ว หากเราใช้ขั้นตอนวิธี Ant Colony Algorithm หรือ Genetic Algorithm ซ่ึงเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่า
ใกล้เคียงกับผลค าตอบที่แท้จริงที่สุด ระยะเวลาในการประมวลผลไม่สามารถทุกจ ากัดภายใน 30 วินาทีได้ อย่างไรก็
ตาม Heuristic Algorithm สามารถจัดการปัญหาเรื่องเวลาในการค านวณได้แม้ว่าความถูกต้องอาจจะแย่กว่า ดังนั้น
ในงานวิจัยนี้ จึงเป็นการพัฒนาระบบที่สามารถจัดการปัญหาการเดินทางพนักงานขายโดยอาศัยใช้ Heuristic 
Algorithm ซ่ึงเป็นแบบเพื่อนบ้านใกล้สุด (Nearest Neighbor Algorithm) บนเงื่อนไขของการประมวลผลที่รวดเร็ว 
ซ่ึงจะมีการพัฒนาระบบและศึกษาข้อดีข้อเสียของ Heuristic Algorithm ผลการทดสอบของระบบในงานวิจัยนี้แบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ระยะเวลาในการประมวลผลของระบบ Heuristic Algorithm ส าหรับ TSP ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ซ่ึง
เป็นแบบ Nearest Neighbor Algorithm ซ่ึงเป็น Algorithm นั้นตอบโจทย์ในด้านงาน Server อย่างมาก เพราะ
สามารถสร้างแผนการแวะตามต าแหน่งต่างๆ จ านวน 1,000 ต าแหน่งได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 – 6 วินาที ซ่ึงเป็น
ระยะเวลาที่สามารถยอมรับได้ในการประมวลผล Server และหากมีจ านวนต าแหน่งน้อยลงก็จะประมวลผลได้เร็วมาก
ขึ้น ส าหรับในด้านความสมเหตุสมผลของค าตอบระบบนี้ยังมีข้อเสียในเรื่องของการตัดกันของเส้นทาง ซ่ึงจะเป็น
ข้อผิดพลาดที่เด่นชัด จากการทดสอบพบว่าหากสามารถลดการตัดกันของวงจรในกราฟได้นั้นจะช่วยปรับปรุงค าตอบ
ให้ดีขึ้นได้  

ค าส าคัญ : ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย, เพ่ือนบ้านใกล้สุด, ขั้นตอนวิธี, การตัดกันของเส้นวงจร 

Abstract 

The transportation of big lot, good ordering tour affects reduced distance. In computer science, the 

activity is about travel salesman problem (TSP). The TSP is the shortest Hamiltonian circuit. The TSP is 

classified as NP-Hard. The problem cannot be solved in the best possible time. If we use the Ant Colony 

Algorithm or Genetic Algorithm which are ways to be recognized as close to the real answer, processing time 

cannot be limited within 30 seconds for the best result. However, the heuristic Algorithm can handle time-to-

calculation problems, although accuracy may be worse. In this research, it is possible to develop a system that 

can handle the traveling problem of the salesman by using the Nearest Neighbor Algorithm, heuristic 

algorithm, in the condition of fast processing. The heuristic algorithm has been developed in this research. The 

results of this research are divided into 2 aspects: First, the nearest neighbor algorithm (heuristic algorithm) 

speed in processing for TSP used in this research can responds well to task of the server-like, because it can 

handle a number of 1,000 positions to complete in less than 5 - 6 seconds. It is acceptable to process the server 

and if the number of positions is less, it will be processed more quickly. Finally, for the reasonableness of the 

answer, this system also has disadvantages in terms of the intersection of paths. The test found that if the 

intersection line in circuit can be reduced in the graph, it will improve the answer better. 

Keywords: Travel Salesman Problem, Nearest Neighbor, Algorithm, Cross-line Circuit 
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บทน า  
ปัจจุบันการขนส่งเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ การขนส่งบางรูปแบบหากมีการวางแผนการ

ขนส่งที่ดีจะช่วยลดต้นทุนได้มาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขนส่งของที่ต้องจอดแวะแต่ละสถานที่เป็นจ านวนมากในแต่ละ
เที่ยว การขนส่งชนิดนี้ล าดับการจอดแวะที่ดีมีผลต่อระยะทาง ซ่ึงจะมีผลต่อต้นทุนการบริหารจัดการ ในกิจกรรมการ
จัดแผนการขนส่งของบริษัทเอกชนชั้นน า การจัดแผนการขนส่งยังคนใช้ทักษะคนที่ความรู้ด้านเส้นทางมาจัดการขนส่ง 
ซ่ึงมักใช้เวลาจัดการในระดับนาทีหรือชั่วโมง ซ่ึงอาศัยความสามารถเฉพาะตัวบุคคล บริษัทดังกล่าวอาจต้องการระบบ
ซ่ึงสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้เร็วขึ้น  

ในทางคอมพิวเตอร์เรื่องราวที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นสอดคล้องกับทฤษฎีในทางคอมพิวเตอร์เรื่องปัญหาการ
เดินทางของพนักงานขาย หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Travelling Salesman Problem (TSP) ซ่ึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับกราฟ
ที่ใช้หาวงจร Hamiltonian ที่สั้นที่สุด (Beardwood, 1959) โดยสมมติว่าในกราฟมีโหนดอยู่จ านวนหนึ่ง จากนั้นให้หา
เส้นทางที่สามารถแวะทุกโหนดได้โดยที่ไม่ซ้ าโหนดเดิมยกเว้นโหนดแรกสุดที่อนุญาตให้โหนดสุดท้ายมาบรรจบได้ซ่ึงจะ
ท าให้เกิดเป็นวงจรที่สมบูรณ์ TSP ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม NP-Hard หรือปัญหาไม่สามารถหาค าตอบถูกดีที่สุดได้ในเวลา
อันรวดเร็ว (Johnson, 1997). มีอัลกอลิธึมที่ดีมากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อหาค าตอบในด้าน TSP แต่ไม่ใช่ส าหรับ
ข้อมูลที่มีปริมาณมาก (Rego, 2011) 

อัลกอริธึมที่ใช้จัดการปัญหา TSP ที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดนั้น อยู่ในกลุ่ม Ant Colony หรือ Genetic 
Algorithm (Nilsson, 2003)  แม้ว่าจะสามารถให้ผลลัพธ์ทีดีมากในการหาค าตอบใกล้เคียงกับค่าความจริงมากที่สุด 
แต่ใช้เวลาในการประมวลผลค่อนข้างนานเม่ีอมีจ านวนโหนดในกราฟมากขึ้นและค านวณมีการค านวณซ้ าผลลัพธ์กลับ
ไม่เหมือนเดิม เนื่องจากระบบดังกล่าวนี้อาศัยเทคนิคการสุ่มเพื่อป้องกันการค้นพบ local maxima แล้วเข้าใจว่าเป็น 
Global Maxima ท าให้ในทางปฏิบัติแล้วจึงไม่ค่อยพบว่ามีการน าอัลกอริธึที่ได้รับการยอมรับเหล่านี้มาใช้ในงานจริง 
ในทาตรงข้ามบนเส้นทางอีกสายหนึ่ง Approximation algorithm หรือ Heuristics Algorithm แม้ว่าจะสร้างผลลัพธ์
ได้ห่างไกลจากค่าความจริงมากกว่ากลุ่ม Ant Colony หรือ Genetic Algorithm แต่ได้เปรียบในเรื่องของการค านวณ
ที่รวดเร็วกว่าและท าซ้ าได้ผลลัพธ์เท่าเดิม ซ่ึงน่าจะตอบโจทย์ทางกลุ่มผู้ประกอบการได้ดีกว่าแบบกลุ่มแรก และเม่ือมี
การประมวลผลที่รวดเร็วไม่เกิน 30 วินาทีก็มีแนวโน้มที่จะน าไปใช้เป็นบริการใน Server ได้ซ่ึงจะน าไปสู่การน า API 
ส าหรับปัญหาในลักษณะนี้ในอนาคต 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบที่สามารถจัดการปัญหาการเดินทางพนักงานขายโดย
อาศัยใช้ Heuristic Algorithm บนเงื่อนไขของการประมวลผลที่รวดเร็ว เพื่อปูทางไปยังงานพัฒนาระบบ Heuristic 
TSP Algorithm ที่ใช้งานบน Server  

ส าหรับ Heuristic Algorithm ส าหรับ TSP ที่ใช้ในงานวิจัยนี้จะเป็นแบบ Nearest Neighbor Algorithm 
ซ่ึงเป็น Algorithm ที่ง่ายที่สุดและตรงไปตรงมาที่สุด หลักการของ Algorithm นี้คือ การเลือกโหนดถัดไปในการแวะ
โดยจะต้องเลือกโหนดที่อยู่ใกล้จากโหนดปัจจุบันมากที่สุด  
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาความรวดเร็วในการประมวลผล เพราะระบบที่มีความรวดเร็วจะน าไปการสู่การพัฒนาระบบที่
สามารถใช้งานบน Server ได้ 

2. เพื่อศึกษาความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ เพื่อน าไปการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

งานวิจัยนี้ถูกพัฒนาโดยภาษาจาวา (Java) ในลักษณะของ Java Application Standalone เพื่อท าการ
ทดสอบในเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไป ส าหรับวิธีทดลองขั้นตอนแรกเลือกชุดข้อมูลที่ใช้ทดลองพร้อมตั้งค่าตาม
วัตถุประสงค์ที่จะทดลอง ขั้นตอนที่สองกดปุ่ม “Optimization” เพื่อหาค าตอบ บันทึกผลข้อมูลน าเข้า และข้อมูลน า
ออกเอาไว้เพื่อมาวิเคราะห์ โดยพิจารณา 2 ประเด็นที่สนใจ คือ ระยะเวลาในการประมวลผล และความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ (อาจไม่ใช่ค าตอบที่ดีที่สุดแต่ต้องไม่ดูขัดแย้ง ซ่ึงวงจรที่มีความสมเหตุสมผลในงานวิจัยนี้จะดูจากวงจรต้อง
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ไม่มีเส้นตัดกัน ซ่ึงเป็นสิ่งที่สังเกตได้ง่ายมากจากการใช้งานจริง ) ต าแหน่งข้อมูลที่ใช้จะอยู่ในระบบ XY ที่มีต าแหน่ง 
(0,0) จนถึง (600,400) 

ในการทดสอบระยะเวลาในการประมวลผล ข้อมูลที่ใช้จะเป็นข้อมูล 1,000 ต าแหน่ง โดยท าการสุ่มข้อมูล
ต าแหน่ง 5 ชุด กดปุ่ม Optimization เพื่อสั่งให้ระบบท างานแล้วบันทึกระยะเวลาท่ีใช้ในการประมวลผลของแต่ละชุด
ข้อมูล จากนั้นน าค่าทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยกัน 

ในด้านความความสมเหตุสมผลของค าตอบ ชุดข้อชุดข้อมูลที่ใช้จะเป็นของข้อมูล 20 ต าแหน่ง ดังภาพที่ 1 
โดยท าการสุ่มข้อมูลต าแหน่ง 5 ชุด กดปุ่ม Optimization เพื่อสั่งให้ระบบท างานแล้วพิจารณาความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างข้อมูล 
 

ส าหรับวิธีเพื่อนบ้านใกล้สุด (Nearest Neighbor) (Nilsson, 2003) จะมีขั้นตอนการค านวณดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1. เลือกจุดแวะที่จะไปแบบสุ่มเป็นจุดแรก  
ขั้นตอนที่ 2. เลือกจุดแวะถัดไป (ที่ยังไม่เคยแวะไป) ที่ใกล้ที่สุด 
ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบว่ามีจุดที่ยังไม่แวะไปหรือไม่ ถ้าใช่, ท าซ้ าขั้นตอนที่ 2.  
ขั้นตอนที่ 4. กลับไปยังจุดแวะที่ 1 

ผลการทดลอง หรือ ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
หากพิจารณาจากระยะเวลาในการค านวณ ดังตารางที่ 1 คือ ขอ้มูลทุกชุดสามารถสามารถค านวณเสร็จและ

ได้ค าตอบอย่างรวดเรว็ในระดับวนิาที โดยมีระยะเวลาในการค านวณตั้งชุดขอ้มูลที่ 1 – 5 ตามล าดับดังต่อไปนี ได้แก ่
5.794, 5.782, 5.741, 5.735, 5.799 วินาที  

หากพิจารณาจากความสมเหตุสมผลของค าตอบ ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2 คือ ข้อมูลชุดที่ 1 และ 2 นั้นจะ
ได้ค าตอบที่ดีและน่าเชื่อถือซ่ึงลักษณะของวงจรไม่มีกันตัดกัน ในขณะที่ข้อมูลชุดที่ 3 – 5 นั้นจะได้วงจรที่มีการตัดกัน
มากบ้าง น้อยบ้าง หรือไม่ตัดกันเลย ซ่ึงหากน าผลลัพธ์ของข้อมูลชุดที่ 3 – 5 มาเข้ากระบวนการปรับปรุงวงจรเพื่อ
ไม่ให้เส้นตัดกันแล้วจะช่วยท าให้ระยะทางลดลง 4.14%, 5.83%, และ 3.03% ตามล าดับ โดยเส้นทางที่เปลี่ยนแปลง
สามารถดูได้จากภาพที่ 3 กระบวนการปรับปรุงวงจรใช้การสังเกตของผู้วิจัยว่ามีเส้นใดในวงจรมีการตัดกันและการ
เปลี่ยนเส้นทางของวงจรก็ยังคงไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ 
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองด้านระยะเวลาในการค านวณ TSP 1000 ต าแหน่ง 
  

ชุดข้อมูล ระยะเวลาในการค านวณ (Second) 
ชุดข้อมูลท่ี 1 5.794 
ชุดข้อมูลท่ี 2 5.782 
ชุดข้อมูลท่ี 3 5.741 
ชุดข้อมูลท่ี 4 5.735 
ชุดข้อมูลท่ี 5 5.799 
ค่าเฉลี่ย 5.772 

 
 

  

 

 
 

ภาพที่ 2 ผลการทดลองความสมเหตุสมผลของวงจรที่ได้จาก Heuristic Algorithm 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองด้านความสมเหตุสมผลในการค านวณ TSP 20 ต าแหน่ง 
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ชุดข้อมูลที ่ รหัสชุดข้อมูล วงจรมีเส้น 
ตัดกันหรือไม่ 
(Yes / No) 

ระยะทาง 
ที่วัดได ้
(px) 

ระยะทาง 
หากเส้นไม่ตัดกัน 

(px) 

การแปรผล 
ด้านระยะทาง 

ชุดข้อมูลท่ี 1 1529292988250 No 1129 1129 เท่าเดิม 
ชุดข้อมูลท่ี 2 1529293003772 No 1160 1160 เท่าเดิม 
ชุดข้อมูลท่ี 3 1529293094439 Yes 1391 1333 ลดลง 4.14% 
ชุดข้อมูลท่ี 4 1529293118325 Yes 1687 1589 ลดลง 5.83% 
ชุดข้อมูลท่ี 5 1529293173940 Yes 1296 1257 ลดลง 3.03% 

 
 

 
 

ภาพที่ 3 ผลการลดการตัดกันของวงจรที่ได้จาก Heuristic Algorithm 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง  
 จากประเด็นระยะเวลาในการค านวณแม้ว่าแต่ชุดข้อมูลจะมีความแตกต่างแต่เป็นความแตกต่างไม่มีนัยส าคัญ
โดยรวมทุกๆ ชุดข้อมูลสามารถค านวณให้เสร็จได้ภายในระยะเวลาอันรวดเรว็ระดับวินาทีดว้ยข้อมูล 1,000 ต าแหน่ง 
นอกจากนี้การค านวณซ้ าก็สามารถท าได้และผลลัพธไ์ม่เปลี่ยนแปลง ส่วนในเรื่องการตัดกันของเส้นในวงจรจะพบว่า
การตัดกันของเส้นในวงจรมีผลท าให้ระยะทางเพิ่มมากขึ้น ดังนัน้ในเบื้องต้นหากลดการตัดกันของเส้นในวงจรมีผลท า
ให้ระยะทางลดลงได ้ และท าให้วงจรดูน่าเชือ่ถือขึ้นแม้ว่าจะค าตอบที่ได้อาจจะยังไม่ใช่วงจรที่มีระยะทางสั้นที่สุดตาม 
แต่ก็พิสูจน์ได้ยากด้วยตาเปล่าว่าวิธีที่ดีกว่าจะเป็นแบบใด ซ่ึงข้อนี้จะสามารถท าให้ตอบโจทย์ในเรื่องความน่าเชื่อถอืได้
ระดับหนึ่ง กระบวนการปรับปรุงวงจรที่ลดการตัดกันของวงจรควรจะเปน็ระบบอัตโนมัติที่ต่อเนือ่งจากระบบที่พัฒนา
ในงานวิจัยนี ้
 
สรุปผลการทดลอง  
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 ระยะเวลาในการประมวลผลของระบบ Heuristic Algorithm ส าหรับ TSP ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ซึ่งเป็นแบบ 
Nearest Neighbor Algorithm ซ่ึงเป็น Algorithm นั้นตอบโจทย์ในด้านงาน Server อย่างมาก เพราะสามารถสร้าง
แผนการแวะตามต าแหน่งต่างๆ จ านวน 1,000 ต าแหนง่ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 – 6 วินาที ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ี
สามารถยอมรับได้ในการประมวลผล Server และหากมีจ านวนต าแหน่งนอ้ยลงก็จะประมวลผลได้เร็วมากขึ้น ส าหรบั
ในด้านความสมเหตุสมผลของค าตอบระบบนี้ยังมีข้อเสียในเรื่องของการตัดกันของเส้นทาง ซ่ึงจะเป็นข้อผิดพลาดที่
เด่นชัด หากสามารถลดการตัดกันของวงจรในกราฟได้นั้นจะช่วยปรับปรุงค าตอบให้ดีขึน้ได้  
 ข้อเสนอแนะจากงานนี้ คือ ระบบนี้สามารถน าไปพัฒนากบังาน Server ไดเ้นื่องจากข้อดใีนเรื่องของ
ระยะเวลาและความแน่นอนในค าตอบที่สามารถท าซ้ าได้ และหากสามารถพัฒนาระบบที่ช่วยตรวจสอบการตัดกันของ
เส้นทางและท าการปรับปรงุเสน้ทางให้ใหม่โดยอัตโนมัติได้น่าจะท าให้ระบบได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น 
เอกสารอ้างอิง  
Beardwood, J.; Halton, J.H.; Hammersley, J.M. (1959), "The Shortest Path through Many Points", 

Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 55: 299–327, 
Rego, César; Gamboa, Dorabela; Glover, Fred; Osterman, Colin (2011), "Traveling salesman problem 

heuristics: leading methods, implementations and latest advances", European Journal of 
Operational Research, 211 (3): 427–441 

Johnson, D. S.; McGeoch, L. A. (1997). "The Traveling Salesman Problem: A Case Study in Local 
Optimization" (PDF). In Aarts, E. H. L.; Lenstra, J. K. Local Search in Combinatorial 
Optimisation. London: John Wiley and Sons Ltd. pp. 215–310. 

C.Nilsson.(2003), Heuristics for the traveling salesman problem. Tech. Report, Linköping University, 
http://web.tuke.sk/fei-cit/butka/hop/htsp.pdf. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานและการยอมรับแอพพลิเคชั่น
ส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านแรงจูงใจด้านความบันเทิง โดยการน าทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) และแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโน โลย ี (Technology Acceptance Model: TAM) มาท าการศ ึกษาร ่วมก ัน ในบร ิบทของความตั ้ง ใจ                  
ในการใช้งานและยอมรับแอพพลิเคชั ่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ ่านแรงจูงใจด้านความบันเทิง ซึ ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 
ความปลอดภัย การรับรู ้ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจด้านความบันเทิง และความตั ้งใจในการยอมรับ
แอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ใช้บริการแอพพลิเคชั่น
ส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ จ านวน 198 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง        
แบบสะดวก ทดสอบความเที ่ยงของแต่ละตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ค ่าสัมประสิทธิ ์อ ัลฟ่าครอนแบค น าผล               
มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยด้านส าคัญที ่ส่งผลเชิงบวกต่อ
แรงจูงใจด้านความบันเทิง รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความคาดหวังในความพยายาม และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจด้านความบันเทิงเป็นปัจจัย
ด้านส าคัญที ่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการยอมรับแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ความตั้งใจในการใช้งาน, แรงจูงใจด้านความบันเทิง, แอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ 

 

Abstract 

 This research aims to study the factors that influencing to use and adopt movie streaming 

application towards hedonic motivation. Based on two main theories, which are the Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT) and the Technology Acceptance Model (TAM). Which 

include the performance expectancy, effort expectancy, facilitating condition, security, self-efficacy, 

hedonic motivation and intent to adopt movie streaming application. The sample used in this research is a 

group of people who experienced in movie streaming application 198 samples. An online questionnaire 

survey was administrated by convenience sampling and test the reliability of each variable with coefficient 

alpha. The data was analyzed through statistic methods such as descriptive statistics and test the 

hypothesis by using the simple regression analysis and multiple regression analysis. 

 Results showed that the factors that most significant positive impacted on the hedonic motivation 

factor were performance expectancy factor, effort expectancy factor and facilitating condition factor (p < 

0.05), respectively. Moreover, the hedonic motivation factor had significant positive impacted on the 

intent to adopt movie streaming application (p < 0.05). 

 
Keywords: Intention to Use, Hedonic Motivation, Movie Streaming Application 
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บทน า 
 ปัจจุบันโปรแกรมที ่ถูกออกแบบมาใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง  ๆ                   
ที ่สามารถเชื ่อมต ่อก ับส ัญญาณอ ิน เทอร์เน ็ตได ้ก าล ังเป ็นที ่น ิยมอย ่างแพร ่หลาย  หรือที ่น ิยมเร ียกก ัน ว ่า 
“แอพพลิเคชั่น” ซึ่งการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Movie Streaming Application) จะต้องเข้าใช้งานผ่านระบบ
แอพพลิเคชั ่นที ่มีการน าภาพยนตร์ ซีรีย์ส และรายการโทรทัศน์ที ่มีชื ่อเสียงจากนานาประเทศ และมีลิขสิทธิ์              
อย่างถ ูกต้องในการเผยแพร่ว ิด ีโอภาพยนตร์ออนไลน์  และมีแนวโน ้มการเข ้าใช ้งานเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง 
แอพพลิเคชั ่นที ่รู ้จ ักก ันอย่างแพร่หลายตัวอย่างเช ่น Netflix, iflix, HOOQ, Primetime, Hollywood HDTV             
เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวกลางในการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ และมอบสิทธิพิเศษคือ ระยะทดลองใช้งาน (Free-Trail) 
ให้กับผู้เข้าใช้งานท่ีเป็นสมาชิกกับแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์นั้น ๆ ซ่ึงมีความแตกต่างกันไปทั้งใน
เรื่องเนื้อหาข้อมูล ประสิทธิภาพ และระยะเวลาในการรับชม ถือว่าตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่
นิยมสืบค้นข้อมูลหรือทดสอบข้อมูลด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเลือกใช้งาน และเปรียบเทียบเพื่อให้ได้การรับชม
ภาพยนตร์ออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากที่สุด 
 จากการสัมภาษณ์นายทินกร เทียนประทุมพบว่า การแข่งขันในธุรกิจแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์
ออนไลน์ในไทยถือว่าสูงที่สุดในภูมิภาคหลังจากที่มีผู้ให้บริการมากที่สุด และอัตราค่าบริการถูกที่สุด รวมถึงมีปัญหา
การลวงละเมิดลิขสิทธิ์จ านวนมาก คาดว่าปีหน้าอาจมีผู้เล่นล้มหายตายจากไป เพราะการลงทุนซ้ือคอนเทนต์ต้องใช้
เงินหลักร้อยล้านบาท (กุลพัทธ์ เพิ่มพูล, 2559) และการมีผู้ให้บริการดูหนังแบบถูกลิขสิทธิ์เป็นจ านวนมากก็ถือเป็น
เรื่องที่ดีเพราะจะสามารถช่วยให้คนไทยลดการดูหนังแบบละเมิดลิขสิทธิ์ได้ เพราะตลาดวิดีโอออนดีมานด์ (Video 
on Demand) ยังถือว่ามีขนาดเล็กอยู่มาก สิ่งที่ผู้ให้บริการต้องแข่งขันเพื่อให้ได้สมาชิกมาก็ต้องเน้นหาคอนเทนต์ที่ดี 
เรื่องราคาคุ้มค่า และสามารถสร้างการรับรู้กับผู้บริโภคได้ (นันทินี ลายละเอียด, 2558) 
 จากที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นเห็นได้ว่าแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์มีอิทธิผลต่อธุรกิจการ
ให้บริการความบันเทิงยุคใหม่ เพราะสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการรับชมภาพยนตร์ ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่
สามารถจับต้องได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญและน่าสนใจในการศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัยต่าง  ๆ ที่ส่งผลต่อการใช้
งานและการยอมรับแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ เพื่อจะเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการใช้
งานแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม สภาพแวดล้อม
ที่สนับสนุน ความปลอดภัย และการรับรู้ความสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อแรงจูงใจด้านความบันเทิง  

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านแรงจูงใจด้านความบันเทิงที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับแอพพลิเคชั่น
ส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Unified Theory of Acceptance and Use 
of Technology: UTAUT) และแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)  
น าเสนอโดย Venkatesh และคณะ (Venkatesh, Morris, Davis and Davis, 2003) มาท าการศึกษาร่วมในบริบท
ของการใช้บริการแอพพลิเคชั ่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ  ความคาดหวังในความพยายาม สภาพแวดล้อมที ่สน ับสน ุน ความปลอดภัย และการรับรู้
ความสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อแรงจูงใจด้านความบันเทิงของผู้ใช้บริการ จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถ
น ามาสร้างกรอบงานวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

จากกรอบแนวความคิดในการวิจัยข้างต้น สามารถน ามาสร้างสมมติฐานงานวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 สมมติฐานงานวิจัย 

สมมุติฐาน รายละเอียด 

H1 ความคาดหวังในประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจด้านความบันเทิง 
H2 ความคาดหวังในความพยายามเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจด้านความบันเทิง  
H3 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจด้านความบันเทิง  
H4 ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจด้านความบันเทิง 
H5 การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจด้านความบันเทิง  

H6 
แรงจูงใจด้านความบันเทิงเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการยอมรับแอพพลิเคชั่น
ส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ 

วิธีการวิจัย 
1. ก าหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power (Version 3) (Faul,Erdfelder, Lang and 

Buchner, 2007 ) เป ็น เค รื ่อ งม ือ ในการค านวณ  ด ้วยระด ับ ความ เชื ่อ มั ่นที ่ 95%  และระด ับ            
ความคลาดเคลื่อน 5% ผลการค านวณท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 153 ตัวอย่าง  

2. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้
บริการแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์  โดยแบบสอบถามประกอบด้วยชุดค าถาม 2 ส่วน 
ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นชุดค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นชุดค าถามเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานและการยอมรับแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านแรงจูงใจด้าน
ความบันเทิง จ านวน 21 ข้อค าถาม โดยมาตราวัดที่ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ คือ มาตรวัด 5 ระดับ 

3. น าแบบสอบถามออนไลน ์ที ่ได ้มาทดสอบเครื ่องม ือ โดยทดสอบความเหมาะสม (Pre-Test) ของ
แบบสอบถามงานวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน เพื่อประเมินถึงความเข้าใจและความง่ายของค าถาม 
หลังจากปรับปรุงแบบสอบถามแล้ว ท าการเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบความเหมาะสมเบื้องต้น (Pilot Test) กับ
กลุ่มตัวอย่างอีก 40 คน โดยท าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนแบค (Cronbach’s alpha) 
เพื่อทดสอบความเที่ยงของแต่ละ Construct และวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปร
ที ่มีความสัมพันธ์กันมากให้อยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน ท าให้ได้จ านวนตัวแปรที ่น้อยลง รวมทั ้งการ
ปรับปรุงค าถามอีกครั้ง เพื่อให้แบบสอบถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา และปัจจัยทั้งหมดที่
ต้องการศึกษา ก่อนการเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 153 คน โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน
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ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และชุมชนเครือข่ายสังคมอย่าง Facebook Twitter Instagram เป็นต้น ซึ่ง
ท าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน 2561 

4. หลังจากได้รับแบบสอบถามออนไลน์มาแล้ว จะท าการตรวจสอบเพื่อให้คะแนนและท าการประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้  

1) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันมากให้อยู่              
ในองค์ประกอบเดียวกัน ท าให้ได้จ านวนตัวแปรที่น้อยลง 

2) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนแบค (Cronbach’s alpha) เพื่อทดสอบ 
ความเที่ยงของแต่ละ Construct 

3) การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) เพื่อ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรอิสระที่มีหลายๆตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ซ่ึงในการวิจัยครั้ง
นี ้ใช้ค่าความเชื ่อมั่นที ่ระดับร้อยละ 95  (α= .05) เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

4) การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของ 
กลุ่มตัวอย่าง เช่น การค านวณจ านวนร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

ผลการทดลอง 
 การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ 
 ข้อมูลที ่จัดเก ็บจากกลุ ่มตัวอย่างถูกน าไปทดสอบข้อมูลขาดหาย (Missing data) และข้อมูลสุดโต่ง 
(Outliers) นอกจากนี้ยังทดสอบว่าข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ (Normal) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) 
มีภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) และมีภาวะร่วมเส้นตรง (Singularity) หรือไม่ ผลการทดสอบพบว่า
ข้อมูลไม่มีปัญหาด้านข้อมูลขาดหาย ข้อมูลสุดโต่ง และข้อมูลมีการกระจายเป็นแบบปกติ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
และไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ และภาวะร่วมเส้นตรง ดังกล่าว 
 งานวิจัยนี้ได้ทดสอบสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าของครอ
นแบค พบว่าบางตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.7 จึงถือว่ามีความเชื่อถือได้ส าหรับงานวิจัยแบบ Basic research (Hair et 
al., 1998) นอกจากนี้ยังได้ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) โดยใช้
เกณฑ์ที ่ข ้อค าถามที ่จับกลุ ่มกันเป็นแต่ละตัวแปรต้องมีค ่า Factor loading ไม่น้อยกว่า 0.5 ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบได้จ านวนปัจจัยทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความ
พยายาม สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน ความปลอดภัย การรับรู้ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจด้านความบันเทิง 
และความตั้งใจในการยอมรับแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ 
 

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าของครอนแบค 

ปัจจัย ค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าของครอนแบค 
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 0.776 
ความคาดหวังในความพยายาม 0.877 
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 0.640 
ความปลอดภัย 0.735 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง 0.671 
แรงจูงใจด้านความบันเทิง 0.956 
ความตั้งใจในการยอมรับแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ 0.969 
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  การทดสอบสมมติฐาน 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple regression) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) โดยใช้ค่า p-value ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 เป็นตัวก าหนดนัยส าคัญ
ทางสถิติ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยืนยันสมมติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2 สมมติฐานที่ 3 สมมติฐานที่ 5 และ
สมมติฐานที่ 6 ด้วยค่า p-value ที่น้อยกว่า 0.05 อีกทั้งค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Residual Mean) ล้วนเป็น 0 
คือ ค ่าความคลาดเคลื ่อนนั ้นคงที ่ ซึ ่งจะไม่เก ิด Heteroscedasticity และไม่ม ีความสัมพันธ์ร ่วมเช ิงพหุเส ้น 
(Multicollinearity) ด้วยค่า Tolerance ที่เข้าใกล้ 1 และค่า VIF ไม่เข้าใกล้ 10 ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบของ 6 สมมติฐาน 

สมมติฐาน 
p-

value 
Beta R2 Tolerance VIF 

Residual 
Mean 

1. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ
เป ็นป ัจจ ัยที ่ส ่งผล เช ิงบ วกต ่อ
แรงจูงใจด้านความบันเทิง 

0.000* 0.460 0.820 0.422 2.369 0.000 

2. ความคาดหวังในความพยายาม
เป ็นป ัจจ ัยที ่ส ่งผล เช ิงบ วกต ่อ
แรงจูงใจด้านความบันเทิง 

0.048 0.195 0.820 0.308 3.243 0.000 

3. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจ
ด้านความบันเทิง 

0.012 0.270 0.820 0.250 4.001 0.000 

4. ความปลอดภ ัยเป ็นป ัจจ ัยที่
ส ่งผลเช ิงบวกต่อแรงจูงใจด ้าน
ความบันเทิง 

0.748 -0.023 0.820 0.503 1.989 0.000 

5. การร ับรู ้ความสามารถของ
ตนเองเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวก
ต่อแรงจูงใจด้านความบันเทิง 

0.004 0.217 0.820 0.515 1.941 0.000 

6. แรงจูงใจด้านความบันเทิงเป็น
ป ัจจัยที ่ส ่งผลเช ิงบวกต่อความ
ตั้งใจในการยอมรับแอพพลิเคชั่น
ส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ 

0.000 0.890 0.872 1.000 1.000 0.000 

*p-value < 0.05 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจ
ด้านความบันเทิงเป็น 0.460 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Abu Shanab & Pearson (2007) 
และ Sun et al. (2010) ท่ีชี้ให้เห็นว่าเม่ือผู้ใช้งานได้เข้าไปใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์
ที่มีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้เร็วขึ้น จะท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าแอพพลิเคชั่นนี้มีประโยชน์ต่อตัวเอง จนน าไปสู่
การรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ในที่สุด  
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ความคาดหวังในความพยายามเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจ
ด้านความบันเทิงเป็น 0.195 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gu, Lee และ Suh. (2009) ท่ี
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* ผู้ประสานงาน   

 

ชี้ให้เห็นว่าความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเนื่องจากการให้บริการ
แอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์เป็นเรื่องใหม่ส าหรับผู้ใช้งาน ดังนั้นนักออกแบบแอพพลิเคชั่นควร
พยายามที ่จะท าให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่าการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์สามารถท าได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้อย่าง
ง่ายดาย ไม่ต้องใช้ความพยายามสูงในการใช้งานมากนัก 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจด้าน
ความบันเทิงเป็น 0.270 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Venkatesh et al. (2012) ท่ีชี้ให้เห็นว่า
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ 
ประกอบด้วย การท างานที่ไม่ซับซ้อน และการมีฝ่ายบริการที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ หากพบปัญหาในการ
ท างานเทคโนโลยี  
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจด้านความ
บันเทิง 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่ 5 พบว่า การรับรู ้ความสามารถของตนเองเป็นปัจจัยที ่ส่งผลเชิงบวกต่อ
แรงจูงใจด้านความบันเทิงเป็น 0.217 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yu. (2014) ที่ชี้ให้เห็นว่า
การรับรู้ความสามารถของตนเอง คือการวัดความสามารถของผู้ใช้งานในการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์
ออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการควบคุมพฤติกรรมในการรับรู้แทนที่จะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปรับใช้
บริการแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ ซึ่งพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นปัจจัยที่ส่งผล
เชิงบวกต่อแรงจูงใจด้านความบันเทิงเช่นกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 พบว่า แรงจูงใจด้านความบันเทิงเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจใน
การยอมรับแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์เป็น 0.890 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Venkatesh et al. (2012) ที่ชี้ให้เห็นว่าแรงจูงใจด้านความบันเทิง คือตัวแปรอิสระ และพบว่าเป็นแรงผลักดัน
ที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ ซึ่งพบว่าแรงจูงใจด้าน
ความบันเทิงเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการยอมรับแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์
เช่นกัน 

จากผลการวิจัยข้างต้น  สามารถสร้างตัวแบบของผลการวิจัย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2 

           
             

           
            

           
           

           

                   
        

        
               

                     
                        

               

0.460*

0.195*

0.270*

-0.023

0.217*

0.890*

 

หมายเหตุ:  * ตัวแปรอิสระมีผลต่อตัวแปรตามที่ระดับนัยส าคัญ p < 0.05 

ภาพที่ 2 ตัวแบบของผลการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานและการยอมรับแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชม
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านแรงจูงใจด้านความบันเทิง 
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 เม่ือพิจารณาตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจด้านความบันเทิงพบว่าตัวแปรอิสระ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
ความคาดหวังในความพยายาม สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน และการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นปัจจัยที่ส่งผล
เชิงบวกต่อแรงจูงใจด้านความบันเทิงอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อ
แรงจูงใจด้านความบันเทิง 
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจในการยอมรับแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์
ออนไลน์พบว่าตัวแปรอิสระ  แรงจูงใจด้านความบันเทิงเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการยอมรับ
แอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการ
วิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย 

สมมุติฐาน รายละเอียด ผลการทดสอบ 

H1 
ความคาดหวังในประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจด้านความ
บันเทิง 

ยืนยัน 

H2 
ความคาดหวังในความพยายามเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจด้านความ
บันเทิง 

ยืนยัน 

H3 
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจ 
ด้านความบันเทิง 

ยืนยัน 

H4 ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจด้านความบันเทิง ไม่ยืนยัน 

H5 
การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจด้านความ
บันเทิง 

ยืนยัน 

H6 
แรงจูงใจด้านความบันเทิงเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการยอมรับ
แอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ 

ยืนยัน 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 ผลที่ได้รับจากงานวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจด้านความบันเทิงเป็นปัจจัยที่ส่งผลในเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจในการยอมรับแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ และชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้บริการ
แอพพลิเคชั ่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ที ่มีการออกแบบหน้าแพลตฟอร์มให้สามารถใช้งานได้โดยง่าย 
สามารถเข้าใช้งานได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องใช้ความพยายามมากและมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการเข้าใช้งานท าให้
ผู้ใช้งานรู้สึกว่าแอพพลิเคชั่นนี้มีประโยชน์กับตนเอง จึงน าไปสู่การยอมรับแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์
ออนไลน์ในที่สุด ต่อมาพบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ ประสิทธิภาพของระบบงาน และประสิทธิภาพของสารสนเทศ 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการ แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้ใช้บริการแล้วเกิด
ความเพลิดเพลิน สนุกสนานกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นก็จะส่งผลให้เกิดระดับความตั้งใจในการยอมรับแอพพลิเคชั่น
เพิ ่มมากขึ ้นไปด้วย และการที ่ระบบการท างานของแอพพลิเคชั ่นมีประสิทธิภาพ คือ สามารถตอบสนองและ
ประมวลผลรายการได้อย่างรวดเร็วก็เป็นปัจจัยส าคัญที ่ส่งผลต่อการใช้งานและการยอมรับแอพพลิเคชั ่นของ
ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้การที่แอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์มีคุณภาพ สารสนเทศมีความถูกต้อง 
แม่นย า และทันสมัย ยังส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าคุณภาพ
ของสารสนเทศมีความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือแพคเก็จรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ของผู้ใช้บริการ จึงท าให้ต้ องมีการ
พัฒนาสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู ้ใช้บริการอยู่เสมอ เพื่อสร้างความตั้งใจในการซื้อแพคเก็จของ
ผู้ใช้บริการ  และการที่ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีการบริการตนเองบนอินเทอร์เน็ตจะส่งผลต่อ
ความตั้งใจที่จะซ้ือแพคเก็จส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์อย่างต่อเนื่องของผู้ใช้บริการเช่นกัน ในขณะเดียวกันการ
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* ผู้ประสานงาน   

 

รับรู้ถึงความง่ายในการเข้าใช้งานก็เป็นสิ่งส าคัญและส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ชี้ให้เห็นว่าการ
ออกแบบแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานได้โดยง่าย ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก มีความจ าเป็นต่อการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้การรับรู้ถึงประโยชน์ และคุณภาพของระบบสารสนเทศยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะ
ใช้บริการ แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความส าคัญและค านึงถึงผลที่จะได้รับ ในทางกลับกันความปลอดภัยในการ
ใช้บริการไม่ส่งผลเชิงบวกต่อการความพึงพอใจในการใช้บริการ กล่าวคือผู้ใช้บริการเห็นว่าความปลอดภัยในการใช้
บริการแอพพลิเคชั่นส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ไม่จ าเป็นมากนักต่อการใช้บริการ 
สรุปผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานและการยอมรับแอพพลิเคชั่น
ส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านแรงจูงใจด้านความบันเทิง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทั้งหมด 6ประการ ได้แก่ 
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน ความปลอดภัย การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และแรงจูงใจด้านความบันเทิง โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ คือ ผู้ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่น
ส าหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์โดยตรง เพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นย ามากที่สุด โดยในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก และสร้างแบบสอบถามออนไลน์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยการวาง URL 
ของแบบสอบถามไว้บนเครือข่ายสังคม (Facebook, Line, Twitter, Instagram) ของผู้วิจัย และกระจายไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างโดยตรง ซึ่งมีการตอบรับของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 198 ชุด และมีการตัดข้อมูลส่วนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่
แท้จริงออก เหลือแบบสอบถามทั้งสิ้น 158 ชุด แล้วจึงน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีการประเมิน
ความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช้ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนแบค (Cronbach’s alpha)การวิเคราะห์ปัจจัย 
(Factor Analysis) และการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม เพื ่อน าไป
พยากรณ์ค่าของตัวแปรตามด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple regression) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 
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การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติและการยอมรับการโฆษณาสินค้าบนแอปพลิเคชันไลน์ 
กรณีศึกษา ไลน์แอด 
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บทคัดย่อ  

ปัจจุบันการโฆษณาออนไลน์ ถกูมองว่าเปน็ปัญหาที่สร้างความรบกวนใหก้ับผู้บรโิภค โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มี
ทัศนคติทีไ่ม่ดีต่อโฆษณา โดยมองว่าเป็นสิ่งท่ีรบกวนการใช้ชีวิตประจ าวัน และมักจะหลีกเลี่ยงการได้รับโฆษณาทุกครั้ง
ที่มีโอกาส การวิจัยในครัง้นี้ศกึษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและการยอมรับการโฆษณาสินคา้ผ่านไลน์แอด บน
แอปพลิเคชันไลน ์ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยมีอิทธิพลมากที่สุดต่อการยอมรับการโฆษณาสินค้าผ่านไลน์แอด คือ ความ
น่าเชื่อถือของโฆษณา ซ่ึงส่งผลตอ่ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกบัการโฆษณา ส่วนปัจจัยด้านความรบกวน ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่
ไม่ดีต่อการโฆษณาสินค้าผ่านไลนแ์อดมากที่สุด โดยผลจากงานวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาโฆษณาผ่านไลนแ์อดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ : แอปพลิเคชันไลน ์ ไลน์แอด  การโฆษณาออนไลน ์ ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ี 
 
Abstract  

Nowadays, online advertising is seen as a problem which causes disturbance to consumers. Most of 

them have a bad attitude toward advertising as they consider that online advertising is a distraction for their 

everyday life and frequently avoid receiving it. This research studies about factors affecting the attitudes and 

acceptance toward LINE@ products advertising on the LINE application. This study found out that the most 

influential factor in acceptance to the advertising via LINE@ is credibility which results in positive attitudes 

in advertising. However, the irritation factor mainly affects negative attitudes in advertising via LINE@ the 

most. The results of this research yield useful information for the effective development of LINE@ 

advertising on a LINE platform.  

 
Keywords: LINE Application, LINE@, Online Advertising, Technology Acceptance Model 

 
บทน า  

การโฆษณา สามารถใช้สร้างภาพพจน์ของสินค้าในระยะยาวได้ หรือใช้กระตุ้นยอดขายระยะสั้น การโฆษณา
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ซ้ือในแต่ละพื้นที่ โฆษณาบางรูปแบบต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ในขณะที่บาง
รูปแบบไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณสูงก็อาจมีผลต่อยอดขายได้โดยง่าย (Kotler & Keller, 2011: 490) ในอดีตลูกค้า
รับชมโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์หรือรูปแบบวีดีโอภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นการรับชมโฆษณา แบบที่เป็นภาพประกอบค า
บรรยาย แต่การโฆษณาบนออนไลน์นั้นจะช่วยให้ผู้บริโภคได้ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น ข้อดีของการโฆษณาออนไลน์ 
คือ ผู้บริโภคทุกคนจะสามารถเข้าถึงโฆษณาได้ตลอดเวลา และสามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา เม่ือมีการเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต (Yang & Qi, 2012: 857) และนอกจากนี้ การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตจะเสียค่าใช้จ่ายที่ต่ า เม่ือเทียบกับ
สื่ออื่น ๆ และท าให้คนทั่วโลกสามารถเห็นโฆษณาของเรา (ชวลิต เตริยาภิรมย์, 2551: 13)  

รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พบว่า ปัญหาที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่พบมากเป็นอันดับที่ 1 คือ ปัญหาโฆษณาที่มารบกวนในขณะที่ก าลัง
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ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยประสบปัญหานี้มากถึง ร้อยละ 66.6 (ส านักยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม, 2017: 58) ประกอบกับ ข้อมูลการศึกษาจาก กันตาร์ มิลวาร์ด บราวน์  ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการโฆษณา พบว่าผู้บริโภคช่วงอายุ 20-34 ปี และ 35-49 ปี จะหลีกเลี่ยงโฆษณาด้วยการกดข้ามหรือ
ปิดโฆษณาถึง ร้อยละ 74 และ 70 ตามล าดับ ซ่ึงผู้บริโภคมักจะรู้สึกในทางลบกับโฆษณา ที่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดให้ดูใน
เวลาที่ไม่อยากดู และอาจพาลไม่พอใจกับบริษัทหรือร้านค้านั้นๆ ด้วย เพราะผู้บริโภคพึงพอใจกับการเป็นผู้เลือก
มากกว่า (อาภาภัทร  บุญรอด, 2560) ซ่ึงผู้บริโภครู้เท่าทันการโฆษณาและมองว่าการโฆษณาเป็นสิ่งรบกวนการใช้
ชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค (ปฐมาพร  เนตินันทน์, 2558: 3) 

ปัจจุบันแอปพลิเคชันไลน์ มีคนไทยใช้งานมากเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยบริษัทไลน์ (ประเทศไทย) เปิดเผย
ว่าประเทศไทย มีจ านวนผู้ใช้งานสูงถึง  83% ของประชากรทั้งหมด (ไลน์ประเทศไทย, 2560) โดยไลน์ มีเครื่องมือใน
การให้บริการส าหรับภาคธุรกิจหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ไลน์แอด (LINE@)  ซ่ึงเป็นบริการส าหรับธุรกิจหรือบริษัท 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจ สามารถส่งข่าวสารข้อมูลไปยังลูกค้าได้ ปัจจุบันมีองค์กรและร้านค้าใช้บริการมากกว่า 1 
ล้านบัญชี (ไลน์ประเทศไทย, 2560)  ผู้ใช้งานสามารถสมัครบัญชีเปิดใช้งาน โดยไม่มีค่าบริการเริ่มต้น ซ่ึงไลน์แอด  มี
ฟังก์ชันที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร ช่วยในการท าการตลาดและการโฆษณา ร้านค้าสามารถน าเสนอสินค้ากับผู้บริโภคได้
โดยตรง มีงานวิจัยเกี่ยวกับเครือข่ายค้าขายออนไลน์ กล่าววา่ ผู้ประกอบการใหม่ในหลายธุรกิจจะเลือกใช้ไลน์เพื่อสร้าง
ความใกล้ชิดระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายได้มากที่สุด ซ่ึงจะเลือกใช้ไลน์แอดที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างลูกค้าและผู้ขาย (กนกวรรณ ไทยประดิษฐ และ ฐะปะนีย ตรีรัตนภรณ์, 2559: 25) 

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่าการโฆษณาเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญส าหรับธุรกิจ  แต่ผู้บริโภคยังรู้สึกว่า
โฆษณาเป็นการสร้างความรบกวน ดังที่ได้กล่าวมา แต่ไลน์แอดก็เป็นอีกบริการที่มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการใหม่  
งานวิจัยนี้จึงท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและการยอมรับการโฆษณาสินค้าผ่านไลน์แอด บนแอปพลิเคชันไลน์  
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคด้านการโฆษณาสินค้าผา่นไลน์แอด 
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคตแิละการยอมรับการโฆษณาสินค้าผ่านไลน์แอด 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและการยอมรับการโฆษณาสินค้าผ่านไลน์แอด บนแอปพลิเคชันไลน์  
โดยน ากรอบการวิจัยของ Robert H. Ducoffe (Doucoffe, 1996: 21) ที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการโฆษณา  
บนเวปไซต์  ซ่ึงปัจจัยที่น ามาพิจารณาในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ความบันเทิง ข้อมูล และความรบกวน ประกอบกับกรอบการ
วิจัยของ Lana K. Brackett และ Benjamin N. Carr (Brackett & Carr, 2001: 23) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการโฆษณาบนสื่อต่างๆ  โดยน าปัจจัย ด้านความน่าเชื่อถือ มาใช้ในงานวิจัยนี้ ผนวกเข้ากับ
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)  (Davis, 1993) โดยน า ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์
ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) และปัจจัยการรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน (Perceived Ease of use) ซ่ึง
เป็นปัจจัยที่น าไปสู่ทัศนคติของผู้ใช้งานเทคโนโลยีและการยอมรับที่จะให้งานระบบหรือเทคโนโลยีนั้น ๆ มาประยุกต์ใช้
เป็นกรอบการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและการยอมรับการโฆษณาสินค้าผ่านไลน์แอด โดยก าหนด
สมมติฐานการวิจัยไว้ดังนี้ ปัจจัยด้านความบันเทิง ข้อมูล ความรบกวนและความน่าเชื่อถือของโฆษณา มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน  และปัจจัยการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความสะดวกใน
การใชง้าน   มีอิทธิพลต่อทัศนคติและการยอมรับการโฆษณาสินค้าผ่านไลน์แอด  

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยประยุกต์แบบสอบถามจากกรอบแนวคิดในการวิจัย และ
มีการน าทฤษฎีการสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ (วีระชัย ตั้งสกุล และคนอื่นๆ, 2556) และการสร้างสรรค์และผลิตสิ่ง
โฆษณา (พนา ทองมีอาคม, บุษบา สุธีธร และยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2548) มาประยุกต์ในการสร้างแบบสอบถามใน
งานวิจัยนี้ เพื่อให้ค าถามมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งแบบสอบถามออนไลน์และ
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แบบสอบถามแบบกระดาษ และทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาก (Cronbach's alpha coefficient) พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้  คือผู้ที่อาศัยและท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยเลือกช่วงอายุ 20-50 ปี 
จ านวน 400 ตัวอย่าง ที่มีบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์และเคยใช้งานไลน์แอด ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม
หลักการของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง จะ
จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามเพศ ช่วงอายุ และความถี่ในการใช้งานโดยแสดงผลด้วยค่าร้อยละ  (Percentage) และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ 

 
ผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การปิดแจ้งเตือนขอ้ความจากร้านค้า              ภาพที่ 2 พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านไลน์แอด 
จากการรวบรวมข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศหญิง 231 คน และเพศชาย 169  คน คิดเป็น 

57.75 เปอร์เซ็น และ 42.25 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 
20-30 ปี 49.75 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือช่วงอายุ 31 -40 ปี 39.25 เปอร์เซ็นต์ และช่วงอายุ 41-50 ปี 11.0  
เปอร์เซ็นต์  

จากภาพที่ 1 พบว่า การปิดแจ้งเตือนข้อความจากทางร้านค้าผ่านช่องทางไลน์แอด บนแอปพลิเคชันไลน์ มี
การปิดแจ้งเตือนเฉพาะบางร้านค้า 48.75 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือปิดแจ้งเตือน 41.50 เปอร์เซ็นต์ และล าดับสุดท้าย 
ไม่ปิดแจ้งเตือน 9.75 เปอร์เซ็นต์ และจากภาพที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารจากร้านค้าผ่านช่องทางไลน์แอด     
บนแอปพลิเคชันไลน์  ส่วนใหญ่เปิดอ่านข้อความเป็นบางครั้ง 82.0 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเปิดอ่านข้อความทุกครั้ง 
8.80 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือไม่เปิดอ่านข้อความ 5.20 เปอร์เซ็นต์ และล าดับสุดท้าย ลบข้อความทิ้งทันที 4.0 
เปอร์เซ็นต์ 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร 
 Perceived Usefulness Perceived Ease of use 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 
Entertainment  0.356** 0.000 0.369** 0.000 
Informativeness  0.359** 0.000 0.347** 0.000 
Irritation  -0.144** 0.004 -0.180** 0.000 
Credibility  0.283** 0.000 0.324** 0.000 

จากตารางที่ 1 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 4 ตัวแปร ต่อการรับรู้
ประโยชน์และการรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน  พบว่า ปัจจัยด้านความรบกวน r มีค่าเป็นลบ (r = -0.144, -0.180)  
สามารถสรุปได้ว่า ความรบกวนของโฆษณา มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความสะดวกในการใช้
งาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (p<0.05) โดยมีทิศทางของความสัมพันธ์ไปในทิศทางลบ และปัจจัยด้านความ
บันเทิง  ข้อมูล และความน่าเชื่อถือ พบว่า r มีค่าเป็นบวก สามารถสรุปได้ว่า ความบันเทิง  ข้อมูล และความน่าเชื่อถือ

ปิด
ไม่ปิด
ปิดบางร้าน

เปิดอ่านทุกครั้ง
เปิดอ่านบางครั้ง
ไม่เปิดอ่าน
ลบทิ้งทันที

41.5% 48.75% 

9.75% 

82.0% 

8.8% 5.2% 4.0% 
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ของโฆษณา มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
(p<0.05)  โดยมีทิศทางของความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก  
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการโฆษณาสินค้าผ่านไลนแ์อด 
                                 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t sig 
 B Std. Error Beta   
ค่าคงที ่ 1.618 0.119  13.610 0.000 
Perceived Usefulness  0.260 0.043 0.314 6.039 0.000 
Perceived Ease of use  0.370 0.043 0.445 8.560 0.000 

จากตารางที่ 2 เม่ือพิจารณาปัจจัยทั้ง 2 ตัวแปรอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 สรุปได้ว่า ทัศนคติและการ
ยอมรับการโฆษณาสินค้าผ่านไลน์แอด บนแอปพลิเคชันไลน์ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน และ
การรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (p<0.05)   

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง  
จากผลการทดลองพบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและการยอมรับการโฆษณาสินค้าผ่านไลน์แอด บนแอป

พลิเคชันไลน์ มากที่สุดคือ ความน่าเชื่อถือ ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด สอดคล้องกับผลของ
งานวิจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์  กล่าวว่า โฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลกับความ
น่าเชื่อถือเท่านั้น (Noprisson, H., Husin, N., Zulkarnaim, N., Rahayu, P., Ramadhan, A., & Sensuse, D. I, 
2016: 165-170) โดยการสื่อสารอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ช่วยสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้ผู้ส่งสาร 
โดยความน่าเชื่อถือส่วนหนึ่งเกิดจากการมีพื้นฐานร่วมกันในเรื่องของความสนใจ (วีระชัย ต้ังสกุล และคนอื่นๆ, 2556) 
สอดคล้องกับผลการวิจัยในปัจจัยด้านข้อมูลที่มีผลต่อการรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน ซ่ึงระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีในเชิงบวกต่อการโฆษณาสินค้า สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Lana K. 
Brackett และ Benjamin N. Carr (Brackett & Carr, 2001: 23) โดยการให้ข้อมูลที่ตรงกับความสนใจ ส่งผลให้มี
แนวโน้มที่ผู้บริโภคจะคล้อยตามหรือเชื่อถือข้อมูลเหล่านั้น (วีระชัย ตั้งสกุล และคนอื่นๆ , 2556) ซ่ึงโฆษณาที่มี
ประสิทธิภาพคือโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (Yang & Qi, 2012: 857)  ส าหรับปัจจัยด้านความบันเทิง ส่งผลให้
เกิดทัศนคติที่ดีในเชิงบวกต่อการโฆษณาสินค้า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Robert H. Ducoffe (Doucoffe, 
1996: 21) โดยโฆษณาที่มีความบันเทิงและมีข้อความโฆษณาที่น่าสนใจ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโฆษณาให้มาก
ขึ้น ประกอบกับโฆษณาที่เป็นภาพกราฟิกจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจสิ่งที่น าเสนอได้ง่ายขึ้น (วีระชัย ต้ังสกุล และคนอื่นๆ, 
2556) และในปัจจัยด้านความรบกวนของโฆษณา ซ่ึงประกอบด้วย โฆษณาที่สร้างความร าคาญ สร้างความสับสนและ
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ให้ข้อมูลที่หลอกลวง (Doucoffe, 1996: 21) ส่งผลให้เกิดทัศนคติในทางลบต่อการโฆษณาสินค้า โดยโฆษณาที่มี
ปริมาณมากเกินไป ท าให้โฆษณาไม่น่าสนใจและไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้ (Yang & Qi, 2012: 857)   
สรุปผลการทดลอง   

เม่ือพิจารณาผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านความบันเทิง ข้อมูล และความน่าเชื่อถือ ท าให้
ผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์และความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลให้ผู้บริโภคยอมรับการโฆษณาสินค้าผ่านไลน์แอด ซ่ึง 
ผู้บริโภคมีการใช้งานไลน์แอดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และรับข้อมูลข่าวสารโปรโมชัน แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริโภคมีพื้นฐานความสนใจในร้านค้าหรือสินค้าอยู่แล้ว จึงท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางไลน์แอด 
แต่ในขณะเดียวกันหากโฆษณาเหล่านั้นมีจ านวนมากเกินไป สร้างความรบกวน ท าให้ไม่สะดวกในการใช้งานและไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ยอมรับโฆษณาผ่านไลน์แอดเช่นกัน 
เอกสารอ้างอิง  
กนกวรรณ ไทยประดิษฐ และฐะปะนีย ตรีรัตนภรณ์. (2559). เครือข่ายสังคมค้าขายออนไลน์: คุณลักษณะของความ 

ต่างที่เป็นตัวเลือกระหว่างเฟซบุ๊ก ไลน์และอินสตาแกรม. วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 36(2): 
24-38 

ชวลิต เตริยาภิรมย์. (2551). การตลาดบนอินเทอร์เน็ต. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. 2(1): 13-16. 
ปฐมาพร  เนตินันทน์. (2558). การสังเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการโฆษณายุคปัจจุบัน. วารสารนักบริหาร  
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 35(1): 3-13. 
พนา ทองมีอาคม, บุษบา สุธีธร และยุบล เบ็ญจรงค์กิจ. (2548). การสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา. พิมพ์ครั้งที่ 9.  
  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช.  
ไลน์ประเทศไทย. (2560). ไลน์ เดินหน้าสู่ Smart Portal ไฮไลท์เรื่องเด่นตลอดปี 2559 พร้อมประกาศ ไลน์     
  MAN, ไลน์ TODAY บริการใหม่ขึ้นแท่นอันดับ1. แหล่งข้อมูล: https://linecorp.com/th/pr/news/th/ 
  2017/1645. 31 มกราคม 2560  
วีระชัย ต้ังสกุล และคนอื่นๆ. (2556). การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
  มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช.  
ส านักยุทธศาสตร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2017). รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้ 

อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย ปี  2560. แหล่งข้อมูล : https://www.etda.or.th/publishingdetail/ 
thailand -internet-user-profile-2017.html. 27 กันยายน 2560.   

อาภาภัทร  บุญรอด. (2560). ใช้ส่ืออย่างไรให้ถูกใจแต่ละ‘เจน’. แหล่งข้อมูล: http://www.bangkokbiznews.  
com/blog/detail/643085. 13 พฤศจิกายน 2560.   

at.line.me. (2018). LINE@ คืออะไร. แหล่งข้อมูล: https://help2.line.me/line_at_application/web/ 
categoryId/10001843/pc?lang=th.   

Brackett, L. K., & Carr, B. N. (2001). Cyberspace advertising vs. other media: Consumer vs. mature  
  student attitudes. Journal of advertising research. 41(5): 23-32. 
Davis, F. D. (1993). User acceptance of information technology: system characteristics, user  

perceptions and behavioral impacts. International journal of man-machine studies. 
38(3): 475-487. 

Ducoffe, R. H. (1996). Advertising value and advertising on the web-Blog@ management. Journal of  
  advertising research. 36(5): 21-35.  
Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketing management. Upper Saddle River, N.J:  

Pearson Prentice Hall. 
 

100



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน    
 

Noprisson, H., Husin, N., Zulkarnaim, N., Rahayu, P., Ramadhan, A., & Sensuse, D. I. (2016).  
Antecedent factors of consumer attitudes toward SMS, E-mail and social media for 
advertising. 2016 International Conference, 165-170. 

Yang, G., & Qi, L. (2012). An analysis of the advantages of on-line advertising and design problems.  
  2012 2nd International Conference, 857-861. 

101



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน  
   
 

 ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วไหลของน้้าประปาภายในที่อยู่อาศัย 
ผ่านโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 

Water Leakage Detection and Notification System on Android Application 
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บทคัดย่อ  
 ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วไหลของน ้าประปาภายในที่อยู่อาศัย ผ่านโปรแกรมประยุกต์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วไหลของน ้าประปา โดยใช้
เครื่องมือ Solenoid Valve, Water Flow Sensor, Node Mcu ESP8266, สมาร์ทโฟน ในการด้าเนินการวิจัยระบบ
จะติดตั งเซ็นเซอร์ไว้ที่ระบบประปาในพื นที่ทดลองเพื่อวัดอัตราการไหลของน ้า เม่ือเปิดระบบการแจ้งเตือนตรวจพบ
การไหลของน ้าประปาอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ผู้ใช้ก้าหนด ระบบจะท้าการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และผู้ใช้งานสามารถท้าการส่งค้าสั่งเพื่อปิดน ้าไดอ้ีกทั งผู้ใช้ยังสามารถดูประวัติของ
ปริมาณการใช้น ้าได้ ผลการทดลองพบว่าระบบสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนเม่ือน ้าประปารั่วไหลในอัตรามากกว่า 1 
ลิตร/นาท ี

 
ค้าส้าคัญ : ตรวจจับ, แจ้งเตือน, น ้าประปา, รั่วไหล 
 
Abstract  

Water Leakage Detection and Notification System on Android Application is the system installed 

water flow sensors at the water supply system in order to measure the flow of water. When turning on the 

water flow detection and notification system and detected the continuous flow of water that setting by the user. 

The system will be notified to the user via an android application and the user can send the command to turn 

off the water system. In addition, the user can able to view the report of water usages. The results show that 

the system can detect and notify when a rate of water leaks is more than 1 liter/minute. 

 
Keywords: Detection, Notification, Water, Leakage 

 
บทน้า  

น ้าเป็นส่วนประกอบหลักของโลก โดยมีอยู่ในปริมาณถึง 3 ใน 4 ส่วน ของพื นโลก แต่น ้าส่วนใหญ่จะอยู่ใน
สภาพของน ้าเค็ม ซ่ึงไม่สามารถน้ามาใช้ในงานอุปโภคบริโภคได้ ในการน้าน ้าเค็มมาใช้ในการอุปโภคบริโภคจะต้องผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ หลายขั นตอน แต่จ้านวนที่ผลิตได้นั นก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงจ้าเป็นต้องหันไปใช้งานเครื่อง
กรองน ้าส้าหรับเปลี่ยนน ้าเค็มให้กลายเป็นน ้าจืดซ่ึงมีราคาที่ค่อนข้างสูง 

ส้าหรับประเทศไทยทางการประปานครหลวงได้ใช้แหล่งน ้าจืดเป็นน ้าดิบในการผลิตเป็นน ้าประปาให้กับ
ประชาชน โดยใช้กระบวนการหลายขั นตอนในการผลิต ถึงแม้ว่าต้นทุนจะไม่สูงเท่าการใช้น ้าเค็ม แต่ก็ไม่ได้ถูกไป
มากกว่านัก (การประปานครหลวง, 2548) และแหล่งน ้าดิบนั นก็มีปริมาณที่จ้ากัดซ่ึงอาจหมดไปได้ ในปัจจุบันจึงได้มี
การรณรงค์การใช้น ้าอย่างรู้คุณค่ากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นคุณค่าของน ้าประปา ลดการใช้ ไม่เปิดทิ งขว้าง แต่การ
ใช้น ้าประปาก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดกลับเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงในบางครั งอาจมีสาเหตุเกิดจากท่อน ้ารั่ว ท่อประปา
แตกหรือวาล์วน ้าท่ีปิดไม่สนิท ซ่ึงกว่าจะทราบก็อาจสูญเสียน ้าที่ไม่ได้ใชป้ระโยชน์ไปเยอะแล้ว 
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ดังนั นทางผู้จัดท้าจึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet 
of Things (IoT)) จึงได้คิดหาทางในการที่จะช่วยให้ภาคครัวเรือนได้บริหารจัดการการใช้น ้าได้สะดวกขึ น โดยท้าการ
ติดตั งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการไหลของน ้า (Water Flow Sensor) วาล์วน ้าไฟฟ้า แบบปกติเปิด (Solenoid valve 
normally open) จัดท้าแอปพลิเคชันส้าหรับรับการแจ้งเตือนการไหลของน ้าและระบบการควบคุมการเปิด - ปิดน ้า 
ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อสามารถสั่งงานได้อย่างทันท่วงทีแม้จะไม่ได้อยู่ที่พักอาศัยก็ตาม 
วัตถุประสงค์ 

1. ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วไหลของน ้าประปาภายในที่อยู่อาศัย 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมีดังตอ่ไปนี  

1. Water Flow Sensor ใช้ส้าหรับตรวจสอบการไหลของน ้า 
2. Solenoid Valve ใช้ส้าหรับควบคุมการไหลของน ้า 
3. บอร์ด Node Mcu ESP8266 ส้าหรับควบคุมอปุกรณ์ และส่งค่าผ่าน WiFi ได้   
4. Relay ใช้ส้าหรับเป็นสวิตซ์ตัด-ต่อวงจร โดยใช้แม่เหลก็ไฟฟ้า 

 

    
 ภาพที่ 1 Water Flow Sensor  ภาพที่ 2 Solenoid Valve 
 

   
 ภาพที่ 3 NodeMcu ESP8266 ภาพที่ 4 Relay 
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ขั นตอนการด้าเนนิงาน 
1. ออกแบบการท้างานของระบบ ดงัภาพที่ 5 
2. ส้ารวจพื นทีส่้าหรับท้าการทดลองและออกแบบการติดตั งอุปกรณ ์ดังภาพที่ 6 
3. ก้าหนดจุดติดตั งท่อน ้า, อุปกรณค์วบคุมและแนวการเดินสายไฟ 
4. ติดตั งอุปกรณ์ตามที่ออกแบบไว ้ดังภาพที่ 7-14 

 

 
ภาพที่ 5 ภาพแผนการท้างานของระบบ 

 จากภาพที่ 5 สามารถอธิบายหลกัการท้างานคือ Water Flow Sensor ที่ติดตั งไว้ในระบบประปาจะท้าหน้าที่
ส่งค่าที่อ่านได้ไปยัง NodeMCU ESP8266 ซ่ึงอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีการเชื่อมต่อเครอืข่ายไร้สายไว้ก่อนหน้า อุปกรณ์นี 
ใช้ส้าหรับท้าหน้าที่แปลงค่าทีไ่ดอ้่านจาก Water Flow Sensor จากค่าไฟฟ้าเป็นอัตราการไหลของน ้า จากนั นจึงส่ง
ข้อมูลไปยัง Firebase Database ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลประเภท NoSQL Cloud Database ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของ 
JSON และมีการ sync ข้อมูลแบบเรียลไทม์ กับทุกอุปกรณท์ี่เชื่อมต่อแบบอัตโนมัติเพื่อสง่ขอ้มูลไปยังผู้ใช้งานผ่าน
โปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยท์ี่สร้างขึ น เม่ือโปรแกรมได้รับข้อมูลจะมีการเปรียบเทียบกบัข้อมูลที่ถูกตั งค่าไว้กอ่น
หน้า กล่าวคือ ถ้าโปรแกรมได้ท้าการตั งค่าให้แจ้งเตือนการรั่วไหลของน ้าไว้ เม่ือมีข้อมูลจาก Firebase Database ได้ส่ง
เข้าโปรแกรมประยุกต์หากข้อมูลที่ได้รับมีค่ามากกว่า 0 ก็สามารถแปลความได้ว่ามีการรั่วไหลของน ้าเกิดขึ น นอกจากนี 
ผู้ใช้งานยังสามารถส่งค้าสั่งให้ท้าการปิดหรือเปิดวาล์วน ้าได้ โดยเม่ือ NodeMCU ESP8266 จะมีการอ่านข้อมูลจาก 
Firebase Database ตลอดเวลาหากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่าที่ก้าหนดไว้ใน Firebase Database ให้ปิดหรือเปิด
วาล์วน ้า NodeMCU ESP8266 จะท้าการสั่งงานผ่านไปยงัรีเลย์เพื่อให้ Solenoid Valve ปิดหรือเปิดน ้า จากพื นที่ท้า
การทดลองได้ท้าการออกแบบดังภาพที่ 6 ท่ีมีการควบคุมวาลว์เลก็ 2 ต้าแหนง่และควบคุมวาล์วหลัก 1 ต้าแหนง่ 
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ภาพที่ 6 ภาพแผนการติดตั งอุปกรณ ์

 

    

 ภาพที่ 7 เดินท่อน ้าประปา ภาพที่ 8 เซ็นเซอร์หลักที่ต่อเข้ากับท่อน ้าประปา 

 

   

 ภาพที่ 9 เซ็นเซอร์ย่อยที่ต่อเข้ากบัท่อน ้าประปา ภาพที่ 10 ภาพรวมการติดตั งระบบน ้าประปา 
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ภาพที่ 11 เดินสายไฟเข้ากลอ่งสา้หรับจ่ายไฟให้ระบบ ภาพที่ 12 กล่องส้าหรบัจ่ายไฟให้ระบบ 

    

 ภาพที่ 13 เดินท่อร้อยสายไฟไปยังกล่องใส่เซ็นเซอร์ ภาพที่ 14 ภาพรวมของการติดตั งระบบ 

ผลการทดลอง 
 1. สามารถตรวจจับการรั่วของน า้ได้ในอัตราที่ 1 – 30 ลิตร/นาท ีและแจ้งเตือนไปยังแอปพลเิคชนัได ้ดัง
ภาพที่ 15 

2. สามารถสั่งงานเปิดหรือปิดการใชน้ ้าผ่านโทรศัพท์มือถือ Android ได ้ดังภาพที่ 16 
3. สามารถวัดปริมาณการใช้น ้าทั งหมดได ้ดังภาพที่ 17 
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ภาพที่ 15 หน้าจอแสดงสถานะการตรวจจับการใช้น ้า 

 

ภาพที่ 16 หน้าจอการสั่งเปิด-ปิดการใชน้ ้า 

 

ภาพที่ 17 หน้าจอแสดงปริมาณการใช้น ้า 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง  
 1. ในการวัดปริมาณการใช้น ้ายังไม่แม่นย้านักเพราะ Sensor รุ่นนี สามารถวัดปริมาณน ้าได้ตั งแต่ 1 ลิตรขึ น
ไป ถ้าต้องการให้มีประสิทธิภาพมากขึ นต้องเปลี่ยนเปน็ Sensor ที่ดีกว่า 
 2. หากมีการไหลของน ้าต้่ากว่า 1 ลิตร/นาที Water Flow Sensor จะไม่สามารถตรวจจับการไหลของน ้าได้ 
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สรุปผลการทดลอง  
 โครงการทดลองนี สามารถตรวจจับการไหลของน ้าและแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันเพื่อท้าการสั่งปิดน ้าได้
ทันทีและสามารถน้าไปใช้งานได้จริงส้าหรับส่วนบุคคล ผลการทดลองอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเพราะ ความ
จ้ากัดทางด้านอุปกรณ์ ท้าให้การวัดปริมาณน ้าได้ไม่ค่อยแม่นย้าเท่าที่ควร ท้าให้ระบบมีความคลาดเคลื่อนในการ
ตรวจจับการรั่วไหลของน ้าได่ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั งนี หากมีการท้าในระบบอุตสาหกรรมอาจต้องมีการปรับปรุงการ
รับส่งค่าให้มีความเสถียร, จัดซื อชุดโปรแกรมในลักษณะ Commercial เพื่อรองรับ Traffic ได้มากขึ นและพัฒนา
อุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับเก็บชุดอุปกรณ์ให้สมบูรณ์ มีความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ น  
กิตติกรรมประกาศ 

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน ้าประปาภายในที่อยู่อาศัย โดยแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมประยุกต์ บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ความอนุเคราะห์และก้าลังใจที่ดีย่ิงจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์พิเชฐ มาเร็ว และอาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค ที่ให้ค้าปรึกษาและค้าแนะน้าในการจัดท้าโครงงานด้วยดีมา
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันกีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซ่ึงสนามฟุตบอลถือวาเป็นจุดนัดพบส าหรับ
ท ากิจกรรมและท าให้เกิดธุรกิจที่ตอบสนองผู้ใช้งาน เรียกว่า สนามฟุตบอลให้เช่า บ่อยครั้งมีผู้มาใช้บริการมีปริมาณ
มากส่งผลให้สนามฟุตบอลไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดในระหว่างด าเนินการ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นทางเลือกส าหรับค้นหาข้อมูล รับข่าวสาร จองสนามฟุตบอล และติดตามการด าเนินงาน
จากทางผู้ให้บริการได้ทันทีทันใดผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มช่องทางทางธุรกิจส าหรับสนามฟุตบอล ให้รองรับการ
ใช้งานจากผู้ใช้งานได้หลากหลายย่ิงขึ้น และพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันการบริหารจัดการส าหรับธุรกิจสนาม
ฟุตบอล โดยประเมินผลการใช้งานทั้ง 5 ด้าน พบว่าผลการประเมินด้านฟังก์ชันการใช้งาน ร้อยละ 76.67 ด้านความ
ปลอดภัย ร้อยละ 33.33 และเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน ร้อยละ 56 
 
ค าส าคัญ: ธุรกิจสนามฟุตบอล  จองสนามฟุตบอล  แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน 
 
Abstract 

 Nowadays, the football sport is mostly activity in society. This location must be use meeting point 

with some people was designed activity. The football field is almost never has users use the service in a lot 

that are not enough. An effectively to operation system by the holder is wrong and delay. Therefore, in this 

paper propose the football field management system on android operating system by applying with mobile 

technology. The system also added a channel for user to finding the location, trace both of information and 

operations from service provider to immediately. The system was benefits to business high-performance 

management. The evaluation of the five domains found that the results in the functionality of 76.67%, 

security 33.33% and the average of all five domains of 56%. 

 
Keywords: Football field business, football field reservation, android application 

 
บทน า 

กีฬาฟุตบอลเป็นอีกทางเลือกในการออกก าลังกาย เล่นได้ทุกเพศทุกวัย โดยสถานที่ส าหรับเล่นกีฬาประเภทนี้
สามารถใช้เป็นจุดนัดพบเพื่อท ากิจกรรม พบปะระหว่างกลุ่มผู้ใช้บริการก็คือ สนามฟุตบอล และในพื้นที่แต่ละสนามมี
ขนาดที่หลากหลายไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และในปัจจุบันจึงเกิดธุรกิจ ที่เรียกว่า สนามฟุตบอลให้เช่า (Football 
field for rent) ซ่ึงมีบ่อยครั้งที่ผู้มาใช้บริการมีปริมาณมากส่งผลให้สนามฟุตบอลให้เช่าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่า ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต้องพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัยโดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดังนี้ Google Map API ภาษาพีเอชพี และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยพัฒนาเป็นแอน
ดรอยด์แอปพลิเคชัน ที่ซ่ึงรองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน และท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกย่ิงขึ้น อีกทั้งธุรกิจ
สนามฟุตบอลให้เช่านั้นยังมีช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือช่องทางในการให้บริการกับลูกค้ายังไม่เป็นที่
แพร่หลายมากนัก ในบทความจึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว เพื่อน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการสนามฟุตบอลให้เช่า และสนับสนุนการท างานของธุรกิจสนามฟุตบอล ที่ซ่ึงส่งผลต่อทั้งผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการ โดยเน้นการใช้งานให้มีความสะดวกและเข้าถึงการให้บริการได้อย่างง่าย ตลอดจนการค้นหาข้อมูล การ
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ติดตามข่าวสาร การจองสนามฟุตบอล และการติดตามการด าเนินงานต่าง ๆ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือน ซ่ึงสามารถ
ด าเนินการบนแอปพลิเคชันได้ทันที พร้อมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.1 Google Map Api 

Google Map Api คือการบริการของ Google ที่ให้บริการเทคโนโลยี ทางด้านแผนที่ประสิทธิภาพสูง 
ใช้งานง่าย และ ให้ข้อมูลของธุรกิจในท้องถิ่น ได้แก่ ที่ตั้งของธุรกิจ รายละเอียดการติดต่อ และเส้นทางการขับขี่ 
Google Map Api ช่วยให้สามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อแทรก Google Map เข้าไปเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง ในเว็บ
เพจที่ต้องการ ได้โดยเขียนเป็นรหัส HTML และ JavaScript ในรูปแบบที่ไม่สลับซับซ้อนนักส าหรับงานแผนที่ง่ายๆ 
Google Map Api มีขีดความสามารถกว้างขวางเน้นในด้านการน าเสนอข้อมูลแผนที่ในลักษณะแผนที่แบบเส้น 
(Ployline) พื้นที่ (Ploygon) และภาพ (Ground overlay) เนื่องจาก Google Map Api เป็นโปรแกรมรหัสเปิด 
(Open source program) ในภาษาจาวาสคริปต์ จึงท าให้ผู้ใช้ที่เป็นนักพัฒนาโปรแกรมสามารถเข้าดูรายละเอียดของ
รหัสได้สะดวก รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรแกรมได้ ท าให้ Google Map Api มีผู้ใช้กันอย่างกว้างขวาง 
เหตุผลส าคัญอีก 2 อย่างที่ส่งเสริมให้มีผู้ใช้มากคือแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดีที่ใช้สนับสนุนการท าแผนที่มี
ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560), (Saranlitapsu, 
2560) 
 3.2 ภาษา PHP 

PHP เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ scripting language ค าสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และ
เวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดค าสั่ง PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ
HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่าserver-side 
หรือ HTML – embedded scripting language นั้นคือทุก ๆ ครั้งที่คอมพิวเตอร์ให้บริการเป็น web service จะส่ง
หน้าเว็บที่เขียนด้วย PHP ประมวลผลตามค าสั่งที่มีค่อยให้ผลลัพธ์ที่ได้ 

หลักการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ก็ย่อมต้องมีค าสั่งพื้นฐานอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น if else, for, while, do 
white และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เรียกว่าความสามารถพิเศษของภาษาหรือเป็นจุดเด่นของภาษา โดยรูปแบบการเขียน
ของภาษาก็เขียนง่ายกว่า เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้วยซ้ า หากใครจะลองเอาภาษา PHP ไปใช้ ซ่ึงจุดเด่นที่สุดของภาษา 
PHP เลยก็คือเป็น Open Source ซ่ึงสามารถศึกษาและใช้งานได้ฟรี ๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกทั้งยังมีตัวอย่างการ
เขียนโปรแกรม Source Code ต้นแบบให้ศึกษาอย่างมากมาย เพราะฉะนั้น เว็บไซต์ในปัจจุบันส่วนมาก จะเป็นภาษา 
PHP ทั้งนั้น เพราะง่ายต่อการศึกษาและท าความเข้าใจเป็นอย่างย่ิง และการเขยีนโปรแกรมในระบบเครือข่าย เชื่อมต่อ
กับเครือข่ายต่าง ๆ ได้ด้วย Web Server ซ่ึงท าให้การท างานต่าง ๆ ของโปรแกรมที่สร้างขึ้นด้วยภาษา PHP มีความ
พิเศษ (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ร.ร. สาธิต มศว. ปทุมวัน, 2560), (Mindphp, 2560) 
 3.3 ระบบปฏิบัติการ Android 

แอนดรอยด์ (Android) คือ ระบบปฏิบัติการแบบเปิดเผยซอฟต์แวร์ต้นฉบับ (Open Source) โดย
บริษัท กูเกิ้ล(Google Inc.) ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มี
จ านวนมาก อุปกรณ์มีหลากหลายระดับ หลายราคา รวมทั้งสามารถ ท างานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอ และความ
ละเอียดแตกต่างกันได้ ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามต้องการ บริษัทที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ได้มีการน า
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ไปใช้ในสินค้าของตนเอง พร้อมทั้งยังมีการปรับแต่งให้ ระบบปฏิบัติการมีความสามารถ 
การจัดวาง โปรแกรม และลูกเล่นใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากคู่แข่งใน ท้องตลาด โดยเฉพาะอย่างย่ิง กลุ่มสินค้าที่เป็น มือถือ
รุ่นใหม่ (Smart Phone) และอุปกรณ์จอสัมผัส (Touch Screen) โดยมีคุณลักษณะแตกต่างกันไป เช่น ขนาดหน้าจอ 
ระบบโทรศัพท์ ความเร็วของ หน่วยประมวลผล ปริมาณหน่วยความจ า แม้กระทั่งอุปกรณ์ตรวจจับต่าง ๆ (Potinimi, 
2560) 
 
  

110



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับค้นหาข้อมูล รับข่าวสาร จองสนามฟุตบอล และติดตามการด าเนินงานจากทาง  

ผู้ให้บริการได้ทันทีทันใดผ่านทางแอปพลิเคชัน   
2. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางทางธุรกิจส าหรับสนามฟุตบอล ให้รองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานได้หลากหลาย

ย่ิงขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันในการบริหารจัดการส าหรับธุรกิจสนามฟุตบอล 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ส าหรับอุปกรณ์และวิธีการทดลอง ในการด าเนินการวิจัยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาแอป

พลิเคชัน ส าหรับจองสนามฟุตบอลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วย
แผนภาพยูสเคส ซ่ึงเริ่มจากสิทธิในการเข้าใช้งานในส่วนของผู้ใช้งาน โดยสามารถด าเนินการ ดังนี้ สมัครสมาชิก เข้าสู่
ระบบ ค้นหาสนาม การจองสนาม แจ้งเตือนการเข้าใช้สนาม เชิญผู้เล่น ดูประวัติการจอง ดังภาพที่ 1 

ในส่วนของเจ้าของสนามสามารถด าเนินการ ดังนี้ จัดการข้อมูลของสนาม ตรวจสอบการจอง ยกเลิกการจอง 
ดูข้อมูลการช าระเงินได้ และสามารถดูรายงานสรุปการจองประจ าสัปดาห์ได้ ดังภาพที่ 2 ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถ
ด าเนินการ ดังนี้ ตรวจสอบค าร้องขอ จัดการข้อมูล และตรวจสอบการเข้าใช้งานได้ 

ในส่วนของการท างานของแอปพลิเคชันส าหรับจองสนามฟุตบอลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อธิบาย
โดยยกตัวอย่างแผนภาพกิจกรรม Activity Diagram โดยเริ่มจากในส่วนของผู้ใช้งานในการจองสนามฟุตบอล ดังภาพ
ท่ี 3 และส่วนของการท างานของแอปพลิเคชัน ส าหรับจองสนามฟุตบอลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อธิบายโดย
ยกตัวอย่างแผนภาพกิจกรรม Activity Diagram โดยเริ่มจากในส่วนของผู้ใช้งานในการเชิญผู้เล่น ดังภาพที่ 4 
 

ระบบจองสนามฟุตบอลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 
 

   ภาพที่ 1 แผนภาพยูสเคสการท างานของผู้ใชง้าน        ภาพที่ 2 แผนภาพยูสเคสการท างานของเจ้าของสนาม 
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ภาพที่ 3 ภาพการท างานในส่วนผู้ใช้ 
ในการจองสนามฟุตบอล 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพการท างานในส่วนของผู้ใช ้
ในการเชิญผูเ้ล่น 

 

จากภาพที่ 3 แสดงการท างานส่วนของผู้ใช้งานในการจองสนามฟุตบอล โดยเริ่มจากการเลือกสนาม ระบุ
ข้อมูลวันที่และเวลา จากนั้นระบบด าเนินการตรวจสอบวันที่และเวลาดังกล่าว จากนั้นระบบจะแสดงประเภทสนาม 
ผู้ใช้ด าเนินการเลือกประเภทสนาม กดปุ่มด าเนินการต่อ เพื่อรีวิวข้อมูลการจอง กดปุ่มยืนยันการจอง เพื่อบันทึกข้อมูล
การจองดังกล่าว ในกรณีที่ตรวจสอบวันที่และเวลาไม่ว่าง ระบบจะด าเนินการให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลใหม่อีกครั้ง และภาพที่ 
4 แสดงการท างานในส่วนของผู้ใช้งานในการเชิญผู้เล่น โดยเริ่มจากการกดเมนูเชิญผู้เล่น เลือกรายการผู้เล่นที่ต้องการ 
ส่งค าร้องเชิญผู้เล่น จากนั้นผู้ใช้จะด าเนินการตรวจสอบค าเชิญด้วยตนเอง และด าเนินการส่งข้อมูลการตอบรับและแจ้ง
เตือนมายังผู้เชิญต่อไป 

จากการด าเนินงานและแนวทางที่น าเสนอในบทความฉบับนี้ จึงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแอปพลิเคชัน โดยจะมี
การออกแบบในส่วนของผู้ใช้งานในการจองสนามฟุตบอลและการเชิญผู้เล่น ซ่ึงจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ผู้จัดท าได้น าไปใช้ประกอบการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซ่ึงสามารถแสดงส่วนต่อประสาน
ผู้ใช้ดังภาพที่ 5, 6 และ 7 ตามล าดับ ดังนี้ 

จากภาพที่ 5 แสดงหน้าจอหลักแอปพลิเคชัน ซ่ึงผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลสมาชิก
ดังกล่าว เมือเข้าสู่ระบบแล้วผู้ใช้จะพบกับหน้าจอแอปพลิเคชันดังภาพที่ 6 ซ่ึงแสดงข้อมูลสนาม ตลอดจนรายละเอียด
ของข้อมูลสนาม ถ้าผู้ใช้ต้องการจองสามารถกดปุ่มจองได้ในหน้าจอนี้ และภาพที่ 7 แสดงรายการข้อมูลการจองสนาม 
ส าหรับผู้ใช้งานที่ด าเนินการจองในแอปพลิเคชัน 

โดยน าไปให้ผู้ใช้งานจ านวน 30 คน ทดลองใช้งานและประเมินผลการท างานของแอปพลิเคชันดังกล่าว ซ่ึง
สามารถแสดงผลการประเมินได้ดังภาพที่ 8 

 
 

  

112



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน 
 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าจอหลักแอปพลิเคชัน 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอแอปพลเิคชัน 
ข้อมูลสนามฟุตบอล 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอแอปพลเิคชัน 
ข้อมูลการจองสนาม 

 
 

 
 

ภาพที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 

จากภาพที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยประเมินผลความพึง
พอใจของผู้ใช้งานทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ ด้านฟังก์ชันการใช้งาน ด้านการใช้งานง่าย ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัย 
และด้านการออกแบบส่วนต่อประสาน ซ่ึงสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันส าหรับแต่ละ
ด้าน (เน้นเกณฑ์ระดับคะแนนดี ซ่ึงมีคะแนนสูงสุด) ดังนี้ ร้อยละ 76.67 ร้อยละ 70 ร้อยละ 50 ร้อยละ 33.33 และ
ร้อยละ 50 ตามล าดับ โดยด้านที่ได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยม คือ ด้านฟังก์ชันการใช้งาน และด้านที่ได้คะแนนความ
พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านความปลอดภัย ซ่ึงทางทีมผู้พัฒนาจะน าไปพัฒนาและปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
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สรุปผลการทดลอง 
จากบทความที่ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างในการด าเนินงานส าหรับแอปพลิเคชันการจองสนามฟุตบอล ได้น า GPS เข้า

มาใช้ในการค้นหาสถานที่ว่ามีสนามที่ใกล้เคียงจากต าแหน่งที่อยู่ ซ่ึงมีแนวคิดในการจัดท าเพื่อความสะดวกแก่กลุ่ม
บุคคลที่ชอบเล่นฟุตบอล ท าให้สามารถเข้าถึงในการจองสนามฟุตบอลที่สามารถเลือกร้านบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงจาก
ต าแหน่งที่อยู่ได้ และยังสามารถเลือกวันเวลาในการเล่นอีกทั้งยังมีการจ่ายเงินค่ามัดจ าในการเช่าสนามโดยการส่งสลิป
มายืนยัน และยังสามารถเชิญเพื่อนในการเล่นในแต่ละครั้งได้อีกด้วย ในแอปพลิเคชันที่จัดท าขึ้นนอกจากจะมี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ ยังมีประโยชน์ต่อผู้เจ้าของสนามที่สามารถเพิ่มสนามของตัวเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่ม
ช่องทางในการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เอกสารอ้างอิง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (2560). การใช้ google map api [อินเทอร์เน็ต] [เข้าถึงเม่ือ 9 

ธ.ค. 2560] เข้าถึงได้จาก: https://www.kmutnb.ac.th/imgadmins/news_file_prachin/KMUTNB_ 
news_file_th_2011-08- 04_06-42-39.pdf 

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ร.ร. สาธิต มศว. ปทุมวัน. (2560). การใช้ PHP [อินเทอร์เน็ต] [เข้าถึงเม่ือ 12 ธ.ค. 2560] 
เข้าถึงได้จาก:  https://rungringjung.files.wordpress.com/2010/10/php.pdf 

Potinimi. (2560). ระบบปฏิบัติการ Android [อินเทอร์เน็ต] [เข้าถึงเม่ือ 25 ธ.ค. 2560] เข้าถึงได้จาก: 
http://potinimi.blogspot.com 

Mindphp.  (2560) .  PHP คืออะไร [อินเทอร์ เน็ต] [ เข้าถึ งเ ม่ือ  12 ธ .ค.  2560] เข้าถึงได้จาก: 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
การจัดการข้อมูลลานมันส าปะหลัง อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
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บทคัดย่อ  
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลลานมันส าปะหลัง อ.เลาขวัญ 

จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ราคารับซ้ือและจองคิวเพื่อขายมัน
ส าปะหลัง 2) เพื่อน าองค์ความรู้ไปสนับสนุนเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกมัน 
อ.เลาขวัญ 55 คนและตัวแทนเจ้าหน้าที่ลานมัน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
แอปพลิเคชัน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจด้านการท างาน
ตามฟังก์ชันของระบบอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.17, SD = 0.68) ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานอยู่ในระดับ
มาก (x̄ =4.36, SD = 0.65) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.23, SD = 0.73)  
 
Abstract  

The application development on Android Operating System: Data Management for Cassava 

Yards in LaoKhwan distric, Kanchanaburi. The objectives of this research are: 1) to release news that are 

beneficial to farmers, cassava buying and selling prices. 2) To share knowledge to support farmers by 

using digital technology. The sample consisted of 55 farmers in LaoKhwan, and 5 yard’s officers. 

Research tool is the user satisfaction’s evaluation form. Using average and standard deviation as the 

statistical analyze. The research found out that the satisfaction of the system function is very satisfied (x̄  

= 4.17, SD = 0.68), The users requirements matching is very satisfied (x̄ = 4.36, SD = 0.65), and the ease 

of system use is very satisfied (x̄ = 4.23, SD = 0.73). 

 
Keywords: Data Management, Cassava  

 
บทน า  

มันส าปะหลังเป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังเป็น
อันดับที่ 3 ของโลกรองจากประเทศไนจีเรียและบราซิล  นอกจากนั้นแล้วประเทศไทยยังส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง
รายใหญ่ที่สุดของโลก ครองอันดับ 1 มาโดยตลอด โดยมีประเทศเวียดนามและบราซิล เป็นประเทศผู้ส่งออกรองลงมา 
ส่วนแบ่งการตลาดของปริมาณผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังส่งออกไปยังตลาดโลก ประมาณร้อยละ 70-80  ของผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลังรวมทั้งหมดของโลกเป็นการส่งออกจากประเทศไทย เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกมันส าปะหลังเพราะมัน
ส าปะหลังสามารถปลูกได้ในดินทุกชนิด จังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญ ได้แก่ นครราชสีมา ก าแพงเพชร 
กาญจนบุรี สระแก้ว นครสวรรค์ ชัยภูมิ เนื้อที่เพาะปลูกของ 6 จังหวัดนี้ เม่ือรวมกันแล้ว มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่
เพาะปลูกมันส าปะหลังทั้งประเทศ (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558)  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย Smart Agriculture Curve เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมบุคลากรในภาคเกษตรรองรับเกษตร 4.0 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560) เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรในอนาคต ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการท าเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น เพราะ
การใช้เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ ให้ผลผลิตเร็วขึ้น ซ่ึงท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  ประกอบกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือข่ายที่ท าให้สามารถติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องการท าเกษตรได้
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สะดวกมากย่ิงขึ้น เกษตรกรมีความต้องการสารสนเทศการเกษตร ด้านเนื้อหา ด้านแหล่งที่มา และการน าไปใช้
ประโยชน์และควรปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการสารสนเทศการเกษตรของหน่วยงานโดยเพิ่มช่องทางในการ
ให้บริการสารสนเทศการเกษตรเป็นการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  หรือแอปพลิเคชันนผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการให้บริการจากแหล่งของสารสนเทศการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อลด
ปัญหาในเรื่องของเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปขอใช้บริการ (ละม่อม สุนทรชัย และประภัสสร เกียรติสุรนนท์, 
2561)  ในขณะที่ความก้าวหน้าของสมาร์ทโฟน และความสามารถของซอฟต์แวร์สามารถอ านวยความสะดวกสบาย
และสามารถเข้าถึงได้กว้างขึ้น ซ่ึงขยายขอบเขตการเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารภาครัฐด้วยเช่นกัน (Karetsos,  
Costopoulou, & Sideridis, 2014)  

การปลูกมันส าปะหลังของจังหวัดกาญจนบุรี  ซ่ึงเป็นจังหวัดที่นิยมท าเกษตรกรรมมันส าปะหลังมาก 
โดยเฉพาะในอ าเภอเลาขวัญที่มีการปลูกมันส าปะหลังทั้งหมด 121,936 ไร่ ภายในปี 2559-2560 (ส านักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี, 2559) ส่งผลให้มีธุรกิจลานมันมาเปิดกิจการเพื่อรับซ้ือมันส าปะหลังเพิ่มมากขึ้น โดยมีทั้งหมด 10 
ลานมันในอ าเภอเดียว จากการด าเนินงานปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องของการแจ้งราคารับซื้อมันส าปะหลังของลานมัน 
ซ่ึงเกษตรกรต้องเดินทางไปยังลานมันเพื่อดูราคา หากพิจารณาแล้วว่าราคามันส าปะหลังต่ าเกินไป ก็จะท าการหยุดขุด
ชั่วคราว เนื่องจากราคารับซ้ือมันส าปะหลังจะติดป้ายไว้หน้าลานมันเท่านั้น ท าให้เกษตรกรไม่ทราบราคารับซ้ือหรือ
ทางเลือกในการตัดสินใจน ามันส าปะหลังไปขาย อีกทั้งยังประสบปัญหาในด้านของการจองคิวการขายมันส าปะหลังต่อ
วัน ดังนั้นผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นถึงปัญหาของการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ราคาการรับซ้ือมันส าปะหลังและการจองคิวของ
ลานมัน จึงมีแนวคิดพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลลานมันส าปะหลัง อ.เลา
ขวัญ จ.กาญจนบุรี เป็นแอปพลิเคชันที่น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ราคาการรับซื้อมันส าปะหลังจากแหล่งรับซื้อหรือลานมัน 
สามารถจองคิวในการขายมันส าปะหลัง พร้อมทั้งมีสถิติราคารับซ้ือมันส าปะหลังที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
เปรียบเทียบราคารับซื้อมันของแต่ละลานและเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการขายมันส าปะหลัง พร้อมทั้งน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารและการเกษตรน่ารู้และเป็นประโยชน์ส าหรับการท าเกษตรกรรมมันส าปะหลัง  
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ราคารับซ้ือมันส าปะหลังและจองคิวเพื่อขายมัน

ส าปะหลังใน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 
2. เพื่อเป็นการน าองค์ความรู้ไปสนับสนุนการท าเกษตรกรรมของเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลลานมันส าปะหลัง 

ได้แก่ อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบที่ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ดังนี้ 
 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะขั้นต่ า ดังนี้ หน่วยประมวลกลาง (CPU) Intel Core i5-5200u 

ความจุของหน่วยความจ าหลัก 8GB DDR3L ขนาดความจุฮาร์ดไดร์ฟ 500 GB HDD 
 1.2 เครื่องสมาร์ทโฟน ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสสี 16 ล้านสี หน่วย
ประมวลผลการท างานไม่น้อยกว่า 1.2 GHz หน่วยความจ าส ารองส าหรับเก็บบันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 8 GB  
 2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ดังนี้  
 2.1 โปรแกรม Android Studio โปรแกรมที่ใช้พัฒนา (IDE: Integrated Development Environment) 
ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ 
 2.2 โปรแกรม ionic framework เครื่องมือในการสร้าง HTML, CSS และ JavaScript เพื่อใช้ในการ
สร้าง Mobile Application ซ่ึงสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Windows 

 2.3 โปรแกรม MySQL ท างานในลักษณะฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
 2.4 โปรแกรม Adobe Illustrator ใช้ส าหรับการออกแบบและวาดรูปไอคอนบนแอปพลิเคชัน 
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ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 
ระยะที่ 1 :  การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) 

1) วางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
2) รวบรวมข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกมันส าปะหลังและการซ้ือ-ขาย มันส าปะหลัง โดยการสัมภาษณ์

เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังใน อ.เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
ระยะที่ 2 :  การวิเคราะห์ (Analysis Phase) 

1) วิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหา เพื่อก าหนดเนื้อหาความเหมาะสมของข้อมูลและข้อมูลที่ จะน ามาใช้ในการ
ออกแบบแอปพลิเคชัน  

2) ก าหนดวิธีการที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน 
ระยะที่ 3 :  การออกแบบ (Design Phase) 

1) การออกแบบโครงสร้างแอปพลิเคชัน 
2) การออกแบบหน้าจอและฟังก์ชันแอปพลิเคชัน 
3) ออกแบบกราฟิกที่ใช้ประกอบเนื้อหาในแอปพลิเคชัน 
4) พัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้เครื่องมือได้แก่ โปรแกรม Android Studio, ionic framework, MySQL, Adobe Illustrator 

ระยะที่ 4 :  การน าไปใช้ (Implementation Phase) 
1) ติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2) น าแอปพลิเคชันไปให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง อ.เลาขวัญ 55 คนและตัวแทน

เจ้าหน้าที่ลานมัน 5 คน 
ระยะที่ 5 :  การบ ารุงรักษา (Maintenance Phase) 

1) ปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชันตามค าแนะน าของ เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง อ.เลาขวัญ และตัวแทน
เจ้าหน้าที่ลานมัน  
เครื่องมือการศึกษา 

1) แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลลานมันส าปะหลัง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 
2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลลานมัน

ส าปะหลัง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เกษตรกรผู้ปลูกมัน 55 คน และตัวแทนเจ้าหน้าที่ลานมัน 5 คน จาก อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 

 

สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 

ผลการทดลอง หรือ ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ผู้ศึกษาได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์  การจัดการข้อมูลลานมันส าปะหลัง             
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ประกอบด้วย 

1.1 หน้าราคามัน, หน้าจองคิว, หน้าราคาเก่า, หน้าข่าว 
1.2 หน้าอื่น ๆ ประกอบด้วย หน้าสาระน่ารู้ หน้าข้อมูลลานมัน หน้าติดต่อเรา หน้าผู้พัฒนา  
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ดังภาพที่ 1 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 แอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลลานมันส าปะหลัง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุ ี

 
ผลการทดลองใชแ้อปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลลานมันส าปะหลัง  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้แอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลลานมันส าปะหลัง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  
บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น กับเกษตรที่ท าการเพาะปลูกมันส าปะหลังและเจ้าของกิจการลานมันใน  
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ในปี พ.ศ.2561 จ านวน 60  คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน และตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจด้านการท างานตามฟังก์ชันของระบบอยู่ใน
ระดับมาก (x̄ =4.17, SD = 0.68) ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.36, SD = 0.65) 
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก ( x̄ =4.23, SD = 0.73)  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนสีของ 
แอปพลิเคชันและขนาดตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อการแสดงผลที่ชัดเจน ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลจาการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลเิคชันการจัดการข้อมูลลานมันส าปะหลัง 
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุร ี

รายการ �̅� SD. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Function Testing) 
  1.1 แอปพลิเคชันสามารถอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 4.35 0.73 มาก 
  1.2 ความรวดเร็วในการตอบสนองของแอปพลิเคชัน 4.03 0.77 มาก 
  1.3 แอปพลิเคชันมีข้ันตอนการท างานท่ีง่าย 3.95 0.76 มาก 
  1.4 แอปพลิเคชันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรและลานมัน 4.27 0.70 มาก 
  1.5 เนื้อหาสาระในแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม 4.30 0.56 มาก 
  1.6 ความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน 4.08 0.64 มาก 
  1.7 ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ 4.23 0.59 มาก 

เฉลี่ย 4.17 0.68 มาก 
2. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (Function Requirement Test) 
  2.1 การใช้งานแอปพลิเคชันสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ง่าย 4.45 0.53 มาก 
  2.2 การใช้งานแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ 4.12 0.69 มาก 
  2.3 แอปพลิเคชันมีความชัดเจน ใช้ภาษาเข้าใจง่าย 4.52 0.74 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.36 0.65 มาก 
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 
  3.1 ภาพและสีของแอปพลิชันมีความสวยงาม 4.15 0.77 มาก 
  3.2 ภาพและสีมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.23 0.76 มาก 
  3.3 การออกแบบแอปพลิเคชัน มีการออกแบบฟังก์ชันแต่ละตัวอย่างชัดเจน 4.28 0.58 มาก 
  3.4 รูปแบบฟังกชั์นมีความสวยงาม และเข้าใจง่าย 4.27 0.79 มาก 

เฉลี่ย 4.23 0.72 มาก 
เฉลี่ยภาพรวม 4.26 0.67 มาก 

การอภิปรายผล  
การพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลลานมันส าปะหลัง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี พบว่า เกษตรกรและ

เจ้าหน้าที่ลานมัน มีความพึงพอใจด้านการท างานของแอปพลิเคชัน ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
และความง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก แอปพลิเคชันสามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ราคาการรับซ้ือมัน
ส าปะหลังจากแหล่งรับซ้ือหรือลานมัน สามารถจองคิวในการขายมันส าปะหลัง พร้อมทั้งมีสถิติราคารับซ้ือมัน
ส าปะหลังที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบราคารับซื้อมันของแต่ละลานและเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร
ในการขายมันส าปะหลัง พร้อมทั้งข่าวสารและการเกษตรน่ารู้และเป็นประโยชน์ส าหรับการท าเกษตรกรรมมัน
ส าปะหลัง  ความนิยมใช้งานสมารท์โฟนเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันรวมถึงแอปพลิเคชัน
ส าหรับเกษตรกร เป็นแหล่งเรียนรู้และเพิ่มช่องทางในการซ้ือขายสินค้าระหว่างเกษตรกรและผู้ซ้ือ (กฤษณะ วุฒิพันธุ์
ชัย, 2559) โดยคุณลักษณะของแอปพลิเคชันควรท างานได้รวดเร็ว และใช้งานง่าย (Barh & Balakrishnan, 2018) 
สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการเกษตรและคุณภาพของการใช้ชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ชนบท 
(Singh, Sankhwar, & Pandey, 2014) เกษตรกรควรมีการปรับตัวและพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อ
รองรับเกษตร 4.0 ทั้งนี้การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท าการเกษตร จ าเป็นต้องใช้อย่างชาญฉลาด รวดเร็วและราคาไม่
แพง และสามารถสร้างการเจริญเติบโตทางการเกษตรได้ในอนาคต อย่างม่ันคงและย่ังยืน  
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สรุปผลการทดลอง  
 การพัฒนาการพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลลานมันส าปะหลัง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เม่ือน าไปทดลอง
และพบประเด็นที่ควรน ามาสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
 ผลประเมินความพึงพอใจจากการทดลองใช้แอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลลาน
มันส าปะหลัง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก แอปพลิเคชันสามารถน าเสนอข้อมูลที่
เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ได้แก่ ราคารับซ้ือมัน การจองคิวเพื่อขายมันส าประหลัง สถิติราคารับซ้ือมันย้อนหลัง รวมทั้ง
ข่าวสารข้อมูลการเกษตรน่ารู้และเป็นประโยชน์ส าหรับการท าเกษตรกรรมมันส าปะหลัง และเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการท าการเกษตรถือเป็นการยกระดับเกษตรกรตามแนวคิดเรื่อง Smart Farmer ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน า 
แอปพลิเคชันไปใช้งานจริงนั้นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงในบางพื้นที่ของอ าเภอเลาขวัญไม่สามารถเชื่อมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ บางพื้นที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แต่สัญญาณอ่อน ท าให้การโหลดข้อมูลในแอปพลิเคชัน
ช้าหรือไม่แสดงผล ซ่ึงควรมีการด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขต่อไป 
กิตติกรรมประกาศ 

การพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลลานมันส าปะหลัง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วย
ความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจากคณาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้ให้แนวคิด ความรู้ ค าแนะน า ตลอดจนช่วยตรวจทาน แก้ไข จนกระทั่ง 
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้พัฒนารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างย่ิง จึงใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเช็คชื่อเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี RFID ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมความต้องการของระบบจากผู้ใช้งาน 
จากนั้นจึงท าการพัฒนาระบบขึ้นในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่น โดยได้น าเทคโนโลยี Radio Frequency 
Identification (RFID) ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการเก็บและจัดการข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา ผลจากการวิจัยพบว่า ระบบช่วยให้กระบวนการในการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและ
การตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้นและสามารถน าข้อมูลไปใช้งานด้านอื่น ๆ ได้ ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน ได้แก่ อาจารย์และนักศึกษา จ านวน 44 คน พบว่า ในด้านความสะดวกและความทันสมัย หัวข้อระบบมีความ
สะดวกต่อชีวิตประจ าวันได้รับความพึงพอใจสูงสุด ( 𝑥 = 3.98, S.D = 0.71) ด้านประสิทธิภาพในการท างานและการ
ใช้งานอุปกรณ์ ได้แก่ สามารถเก็บข้อมูลและใช้งานได้รวดเร็ว ( 𝑥 = 4.19, S.D = 0.76) 
 

ค าส าคัญ : การเช็คชื่อ การเข้ารว่มกิจกรรม เทคโนโลยี RFID 
 
Abstract  

This research aims to develop the system and study the satisfaction of user in using web application 

called Student’s Activity Checking System Using RFID Technology. Researched team studied and collected 

user requirement then applied Radio Frequency Identification (RFID)  Technology which is presently wide 

used to collect and manage Student’s Activity Checking data. The result of this study stated that this system 

provide help in the process of student’s activity checking and verifying in addition transferring data to use with 

other work as well. The satisfaction from 44 users which are lecture and student revealed that in term of 

convenient and modern, the topic of providing user convenient gained the most gratification ( 𝑥 = 3.98, S.D = 

0.71). For system efficiency and usage, the topic of ability of collecting data and rapid performance gained the 

most satisfaction ( 𝑥 = 4.19, S.D = 0.76). 

 
Keywords: Checking, Activity Participation, RFID Technology 

 
บทน า  

การเช็ครายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในรายวิชา หลักสูตร และ
มหาวิทยาลัยนั้น ส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบดั้งเดิมที่ใช้วิธีการเช็คลงในใบรายชื่อซ่ึงในแต่ละกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วม
อาจจะถูกมอบหมายจากหลาย ๆ รายวิชา และในขณะเดียวกันอาจารย์ 1 คน อาจจะต้องใช้ใบเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า 1 ใบ หากนักศึกษาได้มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายกลุ่มก็จะท าให้มีการใช้เอกสารที่ใช้ในการเช็ค
ชื่อเป็นจ านวนมาก ซ่ึงอาจเกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล เสียเวลาเนื่องจากต้องค้นหารายชื่อนักศึกษาจากใบรายชื่อ
จ านวนมาก เกิดข้อผิดพลาดในการเช็คชื่อและเสี่ยงต่อการที่นักศึกษาจะเช็คชื่อแทนกันในการเข้าร่วมกิจกรรม 
นอกจากนี้ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษายังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ เช่น ข้อมูลการร่วม
ท ากิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาที่สามารถน าไปใช้ประกอบการย่ืนขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ) เป็นต้น ดังนั้น
หากมีระบบที่สามารถจัดเก็บข้อมูลหรือสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อน าไปใช้งานอื่นต่อไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องก็จะ
ช่วยให้กระบวนการในการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ในปัจจุบัน Radio Frequency Identification (RFID) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับและมีการน ามาใช้
งานอย่างแพร่หลาย โดยการน า RFID ไปใช้งานมีหลายรูปแบบและหลากหลายวัตถุประสงค์ แต่อยู่บนหลักการพื้นฐาน
เดียวกัน คือ การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อการระบุตัวตนของวัตถุหรือผู้ที่ถือวัตถุที่ติดป้าย RFID วิธีการนี้จะช่วยอ านวย
ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพได้ดี เนื่องจากสามารถใช้ในการบันทึกข้อมูลผ่านการท างานของคลื่นแม่เหล็กหรือ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการระบุตัวตนและเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล (อจาลญา บัวตูม, 2555) เทคโนโลยี RFID ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ มากมาย 
ดังเช่น รุ่งกิจ กมลกลาง (2551) ได้ประยุกต์ใช้ RFID กับควบคุมยานพาหนะเข้า - ออกในโรงเรียนจ่าอากาศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยด้านการควบคุมยานพาหนะและใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
ด้านการควบคุมยานพาหนะให้ กับผู้บังคับบัญชาตามความต้องการ ผลการทดลองพบว่า ระบบมีประสิทธิภาพและมี
ระบบฐานข้อมูลที่ดี มีความรวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้อง สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการปฏิบัติงานอย่าง
ทันท่วงที มีระดับความพึงพอใจต่อการท างานของระบบโดยรวมของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ยังมี
การน า RFID มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลดังเช่น รัตนา แซ่คู และ สมจิตร อาจอินทร์ (2554) ได้น าเทคโนโลยี RFID มาใช้
งานในโรงพยาบาลสัตว์สัตว์เล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การรักษาและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้านการ
ให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์ พบว่าเวลาเฉลี่ยของกระบวนการให้บริการก่อนและหลังติดตั้ง RFID ใช้เวลาลดลง
เฉลี่ย 12 นาท ีการประเมินด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการน า RFID มาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลสัตว์ พบว่า
มีค่าความแม่นย า (Precision) และ ค่าความจ า (Recall) เม่ือทดสอบใน 3 สถานการณ์ ได้แก่ ด้านการเข้าคิว พบว่ามี 
Precision เฉลี่ย ร้อยละ 100 และ Recall เฉลี่ยร้อยละ 97 ด้านการลงทะเบียน พบว่ามี Precision เฉลี่ย ร้อยละ 
100 และ Recall เฉลี่ยร้อยละ 90 และด้านการตรวจรักษา พบว่ามี Precision เฉลี่ย ร้อยละ 100 และ Recall เฉลี่ย
ร้อยละ 100 ในปีเดียวกัน รุ่งนภา แสงเพ็ง และจรินทร์ อาสาทรงธรรม (2554) ได้น าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการ
คลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตสินค้าให้กับลูกค้า ลดต้นทุนและความผิดพลาดในการ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการน าเทคโนโลยี RFID มาใช้ในการแสดงตัวตนและระบุต าแหน่งรถไฟฟ้า ดังเช่น 
ประโยชน์ ค าสวัสดิ (2555) ได้น า RFID มาการออกแบบเพื่อใช้งานร่วมกับสมาร์ทโหนด (Smart Node) เพื่อติดตั้ง
ตามสถานีต่าง ๆ ซ่ึงอยู่ในเส้นทางของการเดินรถไฟฟ้าเพื่ออ่านข้อมูลจากแท็กส์ RFID และส่งข้อมูลที่อ่านได้มายังศูนย์
ควบคุม เพื่อการระบุตัวตนรถไฟฟ้ารวมถึงการแสดงผลการเดินทางของรถไฟฟ้า ผลการทดลองได้แสดงให้เห็นว่าระบบ
สามารถใช้งานได้จริง โดยที่มีการท างานของระบบต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูลการรับ – ส่งข้อมูลแบบไร้สายและการ
ระบุตัวตนรถไฟฟ้าสามารถท างานได้แบบเวลาจริง 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาระบบเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี RFID 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี RFID 

วิธีการทดลอง  
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมความต้องการของระบบจากการทบทวน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเกต และการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามความต้องการใช้งานระบบ เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นความต้องการของระบบที่จะน าไปพัฒนา จากนั้นจึงท าการศึกษาความ
เป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยี RFID ในการที่จะน ามาประยุกต์ใช้งาน 

2. การพัฒนาระบบ ผลจากการศึกษาและรวบรวมความต้องการของระบบ สามารถสรุปเป็นความต้องการ
ของระบบโดยพัฒนาให้เป็นระบบที่ใช้งานในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่นที่สามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ และ
จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานและกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมูล SQL Server  

ภาพรวมการท างานของระบบประกอบด้วยผู้ใช้จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ดูแลระบบ 
(Admin) โดยผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มจะถูกก าหนดให้สามารถใช้งานระบบในขอบเขตที่แตกต่างกัน ดังภาพที่ 1 ที่แสดง 
Use Case Diagram ของระบบ 
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ภาพที่ 1 Use Case Diagram ระบบเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี RFID 
 
3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการในการพัฒนาระบบและการทดสอบการ

ท างานของระบบแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบโดยน าระบบไปให้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
ได้แก่ อาจารย์และนักศึกษา จ านวน 44 คน ได้ทดลองใช้งานและประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามความพึง
พอใจในการใช้งานระบบที่ประกอบด้วยค าถาม 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูลความพึงพอใจการใช้งานระบบ
ในด้านความสะดวก ความทันสมัย และด้านประสิทธิภาพและการท างานของระบบ และ 3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ค่าน้ าหนักของการประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามมาตราการวัดของลิเคอร์ท (Likert) ดังนี้ 
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 
ระดับความพึงพอใจน้อย   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 
ระดับความพึงพอใจมาก   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 

เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าระดับการรับรู้ ก าหนดเป็นช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง มีระดับพึงพอใจน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49    หมายถึง มีระดับพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49    หมายถึง มีระดับพึงพอใจปานกลาง 
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คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49    หมายถึง มีระดับพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00    หมายถึง มีระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาความต้องการของระบบ และการออกแบบระบบท าให้สามารถ

พัฒนาระบบเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี RFID ดังภาพที่ 2 - 5 
 

 
 

ภาพที่ 2 หน้าจอการท างานของนักศึกษา 
 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอการท างานของอาจารย์ 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอการสร้างกิจกรรม 
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ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงรายละเอยีดของกิจกรรม 
 

ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ด้านความสะดวกและความทันสมัย พบว่าในหัวข้อระบบมี
ความสะดวกต่อชีวิตประจ าวันได้รับความพึงพอใจสูงสุด ( 𝑥 = 3.98, S.D = 0.71) เนื่องจากระบบสามารถใช้งานผ่าน
เว็บเบราเซอร์ นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี RFID มีขนาดเล็กสามารถติดตั้งเพื่อใช้งานได้ง่าย รองลงมา
ได้แก่หัวข้อมีความสะดวกในการใช้งาน ( 𝑥 = 3.88, S.D = 0.66) โดยขั้นตอนในการสร้างกิจกรรมง่าย ไม่ซับซ้อนและ
นักศึกษาสามารถเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม อัพโหลดรูปภาพของตนเอง และตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ตนเองได้ผ่านเว็บเบราเซอร์ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจด้านความสะดวก ความทันสมัย 

 
ความพึงพอใจด้านความสะดวกและความทันสมัย X  S.D. 

มีความสะดวกในการใช้งาน 3.88 0.66 
อุปกรณ์พกพาสะดวก กะทัดรัด 3.81 0.73 
มีความปลอดภัยต่อความเป็นส่วนตัว 3.74 0.58 
มีความสะดวกต่อชีวิตประจ าวัน 3.98 0.71 

 
ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพในการท างานและการใช้งานอุปกรณ์ พบว่า ในหัวข้อสามารถเก็บข้อมูลและ

ใช้งานได้รวดเร็ว ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ( 𝑥 = 4.19, S.D = 0.76) รองลงมาได้แก่ หัวข้อมีความแม่นย าและความ
ถูกต้องของข้อมูล ( 𝑥 = 4.16, S.D = 0.65) เนื่องจากระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลและบันทึกผลได้อย่างรวดเร็ว จึงท า
ให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองได้ในรูปแบบ Realtime 

 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพในการท างานและการใช้งานอุปกรณ ์

 
ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพในการท างานและการใช้งานอปุกรณ์ X  S.D. 

อุปกรณ์สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน 4.02 0.67 
มีความปลอดภัยต่อความเป็นส่วนตัว 3.74 0.62 
มีความแม่นย าและถูกต้องของข้อมูล 4.16 0.65 
สามารถเก็บข้อมูลและใช้งานได้รวดเร็ว 4.19 0.76 
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นอกจากนี้กลุ่มผู้ใช้งานยังได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ได้แก่ ควรมี
การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ควรพัฒนาให้สามารถใช้งานในรูปแบบของ Mobile Application เพื่อความ
สะดวกในการอัพโหลดรูปภาพได้ง่ายมากขึ้น เป็นต้น  
สรุปผลการทดลอง  

ผลจากการรวบรวมความต้องการ การออกแบบและพัฒนาระบบเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วย
เทคโนโลยี RFID ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่น ท าให้กระบวนการในการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสะดวก
มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้อาจารย์ท่ีเป็นเจ้าของกิจกรรมและอาจารย์ที่มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาได้รวดเร็วและสามารถน าข้อมูลไปใช้งานด้านอื่น ๆ ได้ และ
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี RFID ในด้านต่าง ๆ 
สามารถสรุปได้ ดังนี้ ด้านความสะดวกและความทันสมัย พบว่าในหัวข้อระบบมีความสะดวกต่อชีวิตประจ าวันได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านประสิทธิภาพในการท างานและการใช้งานอุปกรณ์ ได้แก่ สามารถเก็บ
ข้อมูลและใช้งานได้รวดเร็ว โดยมีค่าเฉลี่ย 4.19 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อท าวิจัยและพัฒนาระบบเช็คชื่อเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี RFID ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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การประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ 
 

The evaluation of the effectiveness of the media development in form Interactive Multimedia 
 

*ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม1 
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

Email: tanapat@nsru.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
โครงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่ และศึกษาผลของการใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม จังหวัดนครสวรรค์ 
จ านวน 48 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของสื่อการเรียนการสอนที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.65  
ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนจากการทดลอง ทั้ง 3 ครั้ง โดยใช้สื่อการเรียนการสอน
รวมทั้ง 5 เรื่อง มีแนวโน้มของประสิทธิภาพเป็น 86.25/87.9 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 85/85 ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 สรุปได้ว่าสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Interactive Multimedia บน Mobile Device ที่พัฒนาขึ้นนั้น เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน และผู้เรียนมีความเชื่อม่ันในการใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่เนื่องจากการให้ผู้เรียนได้กระท าหรือปฏิบัติในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสื่อ
การเรียนการสอนกับผู้เรียนนั้นจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีความสนใจในการเรียน จะท าให้ผู้เรียนมีความสุขและ
สนุกกับการเรียนได้ การให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และผู้เรียนจะ
ทราบถึงเป้าหมายในการเรียน 

 
ค าส าคัญ : มัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ, การประเมินประสิทธิภาพ, การใช้สื่อการเรียนโดยระบบอเิล็กทรอนิกส ์
 
Abstract  

The purpose of this research is to develop interactive multimedia teaching materials on mobile 

devices. To study the effect of multimedia teaching on interactive mobile devices.The sample of 48 students 

was Prathomsuksa 5 students, Wat Sukot Wararam municipal School. Nakhon Sawan Province. The research 

instruments consisted of 1) interactive multimedia teaching materials on mobile devices, 2) learning quality 

assessment forms and 3) learner satisfaction questionnaires. The research found that The quality of the 

instructional media evaluated by the experts was very good with an average of 4.65. The results of the 

analysis of the effectiveness of the instructional media from the three experiments, using the five 

instructional media, were 86.25 / 87.9, which was higher than the criterion of 85/85. Satisfaction with 

teaching media was at a very satisfactory level with an average of 4.45. In conclusion, the interactive 

multimedia teaching materials on mobile devices were developed. It is a quality teaching medium. Meet the 

needs of the students. The students are confident in the use of interactive multimedia teaching materials on 

mobile devices, as they are taught by different learners, including the interactions between teaching and 

learning media. The learner will help to learn better. Interested in learning. It makes students happy and fun 

to study. Allowing students to control their own learning. This will make the students curious. And students 

will know the learning goals. 

 
Keywords: Interactive Multimedia, Mobile Device, evaluation of the effectiveness 

 

 

127



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 

* ผู้ประสานงาน 
   
 

บทน า  
ในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 

โดยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการบริหาร
จัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงมีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความต้องการของประเทศ  
อันน าไปสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมฐานความรู้ในทุกระดับ และสร้างความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับ  
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนอกจากนี้ผู้วิจัยได้พบว่าในยุคการศึกษาสมัยนี้ นักเรียนมีพฤติกรรม 
การเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาแล้วพบว่านักศึกษามีความวิตกกังวลในเรื่องที่จะต้อง
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นการศึกษาการทดลองต่าง ๆ ที่นักเรียนไม่ให้ความสนใจกับ 
การเรียน ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่ตั้งใจเรียน หนีเรียน สมาธิสั้น ไม่สนใจผู้สอนที่อธิบายอยู่หน้าชั้น และ
ไม่แสดงความคิดเห็น รวมถึงไม่กล้าแสดงออกหรือการน าเสนอต่อเพื่อนร่วมชั้น  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมี
แนวความคิดที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  และศึกษาผลของ
การใช้สื่อการเรียนการสอน โดยการประเมินประสิทธิภาพของการใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย 
เชิงโต้ตอบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรับนักเรียน เนื่องจากสื่อมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ (Interactive Multimedia) คือ 
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ที่ถูกน ามาใช้ในระบบการเรียนการสอน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบเสียง ข้อความ การ์ ตูน 
แอนิเมชั่น เพลง ดนตรี และภาพกราฟิกต่าง ๆ ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะอย่างกระตือรือร้น และ
สนุกสนาน อันจะส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และสนับสนุนให้
เลือกใช้สื่อในรูปแบบดังกล่าวส าหรับผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะท าให้สังคมแห่งการเรียนรู้กว้างไกลยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวหน้าและทันสมัยต่อไป 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อการเรียนการสอนในรปูแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสุคตวราราม จังหวัดนครสวรรค์  
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้อง มีนักเรียนจ านวนทั้งหมด 74 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage 
Random Sampling) จ านวนทั้งสิ้น 48 คน เพื่อใช้ในการทดลองดังนี้  การทดลองครั้งที่ 1 ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  
3 คน  การทดลองครั้งที่ 2 ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คน  การทดลองครั้งที่ 3 ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
 ผู้วิจัยใช้วิธีของ Taro Yamane โดยได้ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิด
ระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 0.10 และระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 98 ตามสูตรเป็นเครื่องมือในการก าหนด
กลุ่ม ตัวอย่างเพื่อประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร ซ่ึงประชากรจ านวน 74 คน สามารถก าหนดกลุ่มตัวอย่างได้ จ านวน 
48 คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
     ส่วนที่ 1 สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล การออกแบบเนื้อหา โดยสืบค้นจาก
เอกสารการวิจัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบข่ายของเนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 5 เรื่อง ดังนี้  เรื่องที่ 1 ไข่จมไข่ลอย, เรื่องที่ 2 ดอกไม้เปลี่ยนสี, เรื่องที่ 3 การน าไฟฟ้า, เรื่องที่ 4 หาปริมาตร
โดยแทนที่ด้วยน้ า, เรื่องที่ 5 แม่เหล็กดึงดูด 
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ภาพที่ 1 หน้าจอเมนูหลักสือ่การเรียนการสอนในรปูแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 

ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน 
  - ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอน เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อใช้ประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นโดย
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้  

1. ศึกษารายละเอียดจากเอกสารงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์หาคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสร้างแบบ
ประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอน  

2. ศึกษาคุณสมบัติที่ควรใช้ในการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาได้แก่ ความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา ความสอดคล้องของสื่อกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความถูกต้อง และความเหมาะสม ความ
น่าสนใจของเนื้อหา ความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน และความเหมาะสมของจ านวนการโต้ตอบระหว่างสื่อการเรียน
การสอนกับผู้เรียน รวมถึงคุณสมบัติที่ควรใช้ในการประเมิน ได้แก่ ภาษา ภาพ เสียง ตัวอักษร สี และเทคนิค  
การน าเสนอสื่อการเรียนการสอน ออกแบบและสร้างแบบประเมินคุณภาพเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
ซ่ึงก าหนดค่าระดับได้ดังต่อไปนี้ ระดับ 5 หมายถึง คุณภาพดีมาก  ระดับ 4 หมายถึง คุณภาพดี ระดับ 3 หมายถึง 
คุณภาพปานกลาง  ระดับ 2 หมายถึง คุณภาพต้องปรับปรุง  ระดับ 1 หมายถึง คุณภาพใช้ไม่ได้  

3. น าแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนที่สร้างเสร็จไปตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการศึกษาท าการประเมินคุณภาพของสื่อ  
การเรียนการสอน  

4. น าผลจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ยเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการยอมรับ
คุณภาพของสื่อการเรียนการสอน โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้  (-) คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง 
คุณภาพดีมาก  (-) คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง คุณภาพดี  (-) คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง คุณภาพปาน
กลาง  (-) คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง คุณภาพต้องปรับปรุง  (-) คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง คุณภาพใช้
ไม่ได้  โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์คุณภาพของสื่อการเรียนการสอน ต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไปจึงน าไปทดลองได้ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิง
โต้ตอบบนอุปกรณเ์คลื่อนที่  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิง
โต้ตอบบนอุปกรณเ์คลื่อนที ่
  แบบสอบถามทั้ง 2 ตอน เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษาตามทฤษฎีงานวิจัย
บทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 
สอดคล้องตามกรอบแนวคิดในการวิจัย และค าจ ากัดความในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ศึกษา
ครั้งนี้เป็นแบบสอบถามประเภทสอบรายการ (Checklist) และเป็นแบบ สอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ (Rating Scale) ตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Scale)  
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3. ผู้วิจัยได้ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
 3.1 การวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ จัดท ารูปแบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ 
 3.2 การออกแบบสื่อการเรียนการสอน ได้คุณลักษณะดานการออกแบบหนาจอในรูปแบบมัลติมีเดียเชิง

โต้ตอบ คือ 1) การจัดท าโครงสรางและการน าเสนอ ประกอบดวยสวนหนา สวนกลาง สวนหลัง 2) การออกแบบ
หน้าจอ ประกอบดวย การจัดหน้าจอ การใช้สีขนาดตัวอักษร  3) สวนสนับสนุน navigator, zoom, link, transition, 
audio, print    

 3.3 น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบรับรอง ท า  
การปรับแก้ตามค าแนะน าจากนั้น น าไปให้ผู้เรียน ทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ปรับแก้ไขให้เหมาะสม  

 3.4 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ รูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้สมบูรณ์ 
 3.5 การประเมินผลที่ได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ท าการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียน  

การสอน จ านวน 2 ชุด คือ แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอนส าหรบัผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และแบบประเมิน
คุณภาพสื่อการเรียนการสอนส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

 3.6 สร้างแบบฝึกหัดระหว่างเรียน จ านวน 40 ข้อ จากบทเรียน 4 เรื่อง ๆ ละ 10 ข้อ โดย สร้าง
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรู้ แล้วน าแบบฝึกหัดที่สร้าง
เสร็จน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

 3.7 น าสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
แล้วไปทดลองกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน การสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

3.7.1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น หลักการสร้าง แบบทดสอบ
การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ เทคนิคการเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านความรู้ ความเข้าใจ  

3.7.2) วิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสื่อการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่ม สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  

3.7.3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 150 ข้อ ให้
ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของเนื้อหาทั้ง 5 เรื่อง เรื่องละ 30 ข้อ  

3.7.4) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างเสร็จแล้ว น าเสนอต่อ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  

3.7.5) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับผู้เรียน  
3.7.6) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้มาตรวจให้คะแนน ข้อที่ถูกให้ เป็น 1 

คะแนน และข้อที่ตอบผิดหรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกให้เป็น 0 คะแนน น าคะแนนที่ได้มา วิเคราะห์หาความยากง่าย 
(p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้สูตรสัดส่วน  

3.7.7) คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 -.80 และหาค่า อ านาจจ าแนก 
(r) .20 ขึ้นไป จ านวน 50 ข้อ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องละ 10 ข้อ 

3.7.8) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนโดยใช้สูตร KR-20 Kuder Richardson  

3.7.9) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การวัดคุณภาพแล้วไปใส่ใน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามน ามาท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อวิเคราะห์
หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สัมประสิทธิ์ 
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การกระจาย (Coefficient of Variation) รวมถึงตรวจหาคุณภาพเครื่องมือโดยหาค่าอ านาจจ าแนกของเครื่องมือ และ
การหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
สรุปผลการวิจัย 
    ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า  

1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Interactive Multimedia วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้ผลการประเมินสื่อการเรียนการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา พบว่า
คุณภาพโดยรวมของสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคุณภาพตามรายข้อดังต่อไปนี้ ผลการประเมินสื่อการ
เรียนการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา พบว่าคุณภาพโดยรวมของสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี
มาก โดยมีคุณภาพตามรายข้อดังต่อไปนี้  

1.1 ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา พบว่าคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ในเรื่องของความสอดคล้อง
ตามเนื้อหาของภาพที่น าเสนอ และความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
ความเหมาะสมของการจัดล าดับการน าเสนอ  ความน่าสนใจของเสียงดนตรีที่ใช้ประกอบ ความชัดเจนของเสียง
บรรยายประกอบ และความเหมาะสมของดนตรีที่ใช้น าเข้าสู่บทเรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  

1.2 เรื่องของความสอดคล้องตามเนื้อหาของภาพที่น าเสนอ ความเหมาะสม ของภาพในการสื่อ
ความหมาย ความเหมาะสมของภาพ และความชัดเจนของเสียง บรรยายประกอบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  

1.3 ด้านตัวอักษร และการเลือกใช้สี พบว่าคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ในเรื่องของความชัดเจน
ของรูปแบบของอักษรที่ใช้น าเสนอ ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใช้น าเสนอ ความเหมาะสมของการเลือกใช้สี
ของตัวอักษร ความชัดเจนของตัวอักษรบนพื้นหลังสีต่าง ๆ และความเหมาะสมของสีของพื้นหลังของเนื้อหา และ  
ความเหมาะสมของจังหวะการแสดงผลการทดลอง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากทุกข้อ  

1.4 ด้านการจัดจัดรูปแบบสื่อการเรียนการสอน พบว่าคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เรื่องของ  
ความต่อเนื่องของการน าเสนอเนื้อหาในบทเรียนและความเหมาะสมของการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม มีคุณภาพ 
อยู่ในระดับดีมาก  

1.5 เรื่องความชัดเจนของค าอธิบายในการทดลอง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ส่วนความต่อเนื่องของ  
การแสดงผลการทดลอง  ความเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนควบคุม และ โต้ตอบกับสื่อการเรียนการสอน เช่น 
การสัมผัส และการหน่วงเวลา ความเหมาะสมของการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม  มีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก 

2. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ 85/85 และผล 
การวิเคราะห์จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

2.1 การทดลองครั้งที่ 1 เป็นการทดลองกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยน าสื่อการเรียนการสอน ไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ของสื่อการเรียนการสอนในด้าน
ต่าง ๆ โดยการบันทึกและสังเกตพฤติกรรมในขณะทดลอง สัมภาษณ์ผู้เรียนถึงปัญหาทางด้านความชัดเจนของภาพ 
ภาษา เสียงบรรยาย การท ากิจกรรม และการโต้ตอบบทเรียน ผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมี  
ความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างดี ในส่วนของเนื้อหาผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ ในส่วนของ
แบบฝึกหัดผู้เรียน รู้สึกพอใจในการได้โต้ตอบกับบทเรียน และรู้สึกยินดี เม่ือตอบค าถามนั้น ๆ ถูกต้อง และผู้เรียนรู้สึก
ชอบที่มีเสียงบรรยายเนื้อหาซ่ึงเป็นสิ่งที่ช่วยจูงใจให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหาที่เสนอมากขึ้น 

2.2 การทดลองครั้งที่ 2 การน าสื่อการเรียนการสอนไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน เพื่อหา
แนวโน้มประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน โดยบันทึกผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมในขณะทดลอง ซ่ึงผลการทดลองสื่อการเรียน  
การสอนในรูปแบบ Interactive Multimedia บน Mobile Device วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ครั้งที่ 2 พบว่ามีแนวโน้มประสิทธิภาพ เรื่องที่ 1 ไข่จมไข่ลอย 84.00/86.66  เรื่องที่ 2 ดอกไม้เปลี่ยนสี 
84.66/85.33  เรื่องที่ 3 น าไฟฟ้า 86.00/87.33 เรื่องที่ 4 หาปริมาตรของวัตถุด้วยการแทนที่น้ า 86.66/89.33  เรื่อง
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ท่ี 5 แม่เหล็ก 83.90/86.65   สื่อการเรียนการสอนรวมทั้ง 5 เรื่อง มีแนวโน้มของประสิทธิภาพเป็น 85.33/87.16 ซ่ึง 
แสดงว่าทุกเรื่องและโดยรวมมีแนวโน้มประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 85/85 

2.3 การทดลองครั้งที่ 3 เป็นการน าสื่อการเรียนการสอน ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท าการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อท าการทดลองหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน ตามเกณฑ์ 85/85 ซ่ึงได้ผล 
การทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 3 พบว่ามีแนวโน้มประสิทธิภาพ เรื่องที่ 1 ไข่จมไข่ลอย 
85.33/86.66 เรื่องที่ 2 ดอกไม้เปลี่ยนสี 85.66/86.00  เรื่องที่ 3 น าไฟฟ้า 86.33/88.66   เรื่องที่ 4 หาปริมาตรของ
วัตถุด้วยการแทนที่น้ า 87.66/90.33  เรื่องที่ 5 แม่เหล็ก 85.29/86.65  สื่อการเรียนการสอนรวมทั้ง 5 เรื่อง มี
แนวโน้มของประสิทธิภาพเป็น 86.25/87.9 ซ่ึงแสดงว่าทุกเรื่องและโดยรวมมีแนวโน้มประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้คือ 85/85 

3.  ค่าความพึงพอใจของกลุ่มทดลอง จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้ส่ือการเรียนการสอน ใน
รูปแบบรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.45 S.D = .531) เม่ือ
วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในเรื่องการทดลองนี้มีประโยชน์กับนักเรียนการทดลองนี้  
มีความน่าเชื่อถือมีความสนุกในการทดลอง ฟังค าสั่งและสามารถปฏิบัติตามได้ระยะเวลาในการทดลองเหมาะสม 
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย และวิธีการเสนอผลงาน อยู่ในระดับมาก  ส่วนในเรื่องของการออกแบบการทดลอง มีสีสันสวยงาม 
มีความเข้าใจง่ายในขั้นตอนการใช้งานรวมถึงการทดลองนี้มีความน่าสนใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Interactive Multimedia วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้ผลการประเมินสื่อการเรียนการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา พบว่า
คุณภาพโดยรวมของสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก  จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนให้ 
ความสนใจในการเรียนสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยผู้เรียนให้  
ความสนใจในการเรียน มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน และมีความสนใจในการเรียนอย่างดี  ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้เรียน
ชอบการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นสื่อที่สามารถเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน  มีภาพเคลื่อนไหว  ตัวหนังสือ  
เสียงบรรยาย เสียงดนตรีช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความผ่อนคลาย และสนุกกับการเรียนรู้ การให้ผู้เรียนได้กระท าหรือ
ปฏิบัติในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสื่อการเรียนการสอนกับผู้เรียนนั้นจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ที่ดีขึ้น  มีความสนใจในการเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนได้ การให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนด้วย
ตนเอง จะท าให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และผู้เรียนจะทราบถึงเป้าหมายในการเรียน 

2. การศึกษาผลของการใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้น มีผล 
การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ได้ผลพบว่า ผู้เรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน
เป็นอย่างดี ในส่วนของเนื้อหาผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ ในส่วนของแบบฝึกหัดผู้เรียน รู้สึกพอใจในการได้
โต้ตอบกับบทเรียน และรู้สึกยินดี เม่ือตอบค าถามนั้น ๆ ถูกต้อง และผู้เรียนรู้สึกชอบที่มีเสียงบรรยายเนื้อหาซ่ึงเป็นสิ่ง
ที่ช่วยจูงใจให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหาที่เสนอมากขึ้น 
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ระบบติดตามผลการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ด้วยเทคโนโลยีไอโอที 
 

Electric generator monitoring system of solar cell panel with IOT technology 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาต่อยอดมาจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาควบคุมเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้การวัดก าลังการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ที่มีข้อจ ากัดในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้า
จะถูกจัดเก็บในการ์ดหน่วยความจ า การตรวจสอบสถานะการท างานต้องใช้วิธีการตรวจสอบด้วยมนุษย์ เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด จากข้อจ ากัดข้างต้น ประกอบกับในการจัดเก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ ยัง
ขาดข้อมูลการผลิดพลังงานไฟฟ้าในสภาพอากาศที่มีฝนตก จึงได้ท าการปรับปรุงระบบติดตามผลการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า ให้มีความสามารถในการตรวจสอบผลการผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ก่อให้เกิดความ
สะดวกในการติดตามและตรวจสอบสถานะการท างานของระบบได้อย่างรวดเร็ว  ในขณะเก็บค่าท างานของระบบ
ต้นแบบอยู่ในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย โดยท าติดตั้งระบบ ณ อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใน
พื้นที่โล่ง เป็นระยะเวลา 14 วัน มีวันที่มีสภาพอากาศฝนตกจ านวน 5 วัน  เม่ือน าข้อมูลที่บันทึกไว้ในขณะท าการ
ทดสอบระบบต้นแบบมาวิเคราะห์ พบว่าผลการผลิตพลังงานไฟฟ้าสภาพอากาศปกติ และสภาพอากาศฝนตก ส่งผลต่อ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก โดยมีค่าความแปรผันอยู่ถึง 40 เปอร์เซนต์ ซ่ึงส่งผลต่อระยะเวลาในการคุ้มทุน
หากมีการน าระบบโซลาร์เซลล์มาผลิตพลังงานไฟฟ้า   
 

ค าส าคัญ : โซลาร์ไอโอที พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบติดตาม แผงโซลาร์เซลล์   
 
Abstract  

The solar panel is a device that converts the energy of light directly into electricity. Our prototype can 

detect and monitor electric power generated from the Solar panel. We can see the result via a web browser that 

could felicitate a user to monitor and maintain the device in a good condition. After some analysis of electric 

power generated, we found that the production depends on condition of weather. In the sunny day, we can 

produce the electricity 40% more than in the rainy day. 

 
Keywords: Solar of IOT, solar power, monitoring system, solar panel 

 
บทน า  
 พลังงานไฟฟ้าถือเป็นพลังงานหลักที่มนุษย์ใช้ในประโยชน์ในการด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เครื่องจักรใน
โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น การได้มาของพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันแบ่งได้เป็นสองรูปแบบ 
ได้แก่ รูปแบบพลังงานจากน้ ามันและถ่านหินเป็นวัตถุดิบต้ังต้นในการผลิตกระแสไฟฟ้า รูปแบบที่สองได้จากใช้พลังงาน
ธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น ซ่ึงรูปแบบ
พลังงานนี้จะสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมได้น้อยกว่า โดยประเทศไทยนิยมใช้รูปแบบการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
พลังงานไฟฟ้า เนื่องด้วยวิธีการนี้เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด โดยอุปกรณ์ที่น าหน้าที่แปลง
พลังงานนี้คือ โซลาร์เซลล์  
 อุปกรณ์โซลาร์เซลล์ในประเทศไทยได้มีการน าเข้าและจัดจ าหน่าย มีหลายรุ่นและหลายราคาให้เลือกใช้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ เม่ือท าการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัญหาหนึ่งที่ตามมาได้แก่ การซ่อมบ ารุงแผงโซลาร์เซลล์
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และตรวจสอบการก าลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ เม่ือด าเนินการทบทวนวรรณกรรม ระบบที่มีความ
ใกล้เคียงกับระบบที่ผู้วิจัยคิดค้นคือ ระบบการตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ของนายนครินทร์ ศรีปัญญา มีแนวคิดในการน าไมโครโปรเซสเซอร์ แรบบิท2000 จากนั้นน าค่าแรงดัน
และอุณหภูมิที่ได้จากการวัดส่งผ่านโพรโทรคอล TCP/IP โปรแกรมเว็บเบราเซอร์เพื่อแสดงค่าการวัดที่ได้จากแรบบิท
2000 แต่ยังมีจุดอ่อนในด้านการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลย้อนหลัง รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อเข้ากับสายส่งอย่างชาญฉลาด ของรัก สกุลพงศ์ มีแนวคิดในการน าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
มาจัดเก็บข้อมูล โดยมีอุปกรณ์ตรวจวัดเชื่อมต่อกับโซลาร์เซลล์ และใช้มาตรฐานการรับส่งข้อมูลแบบ RS-485 ในการ
ส่งผ่านข้อมูล  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์ในการตรวจสอบและติดตามผลการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่
สามารถส่งผลการติดตามผ่านระบบไอโอที โดยน าข้อดีของวรรณกรรมเดิมมาปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างระบบ
ติดตามผลการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
วัตถุประสงค์  
 1.เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการติดตามผลการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ 
 2.เพื่อสร้างระบบการแสดงผลการผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
 3.เพื่อสร้างระบบจัดเกบ็ข้อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบฐานข้อมูลแทนระบบไฟล์ขอ้มูล 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

1.ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ 
   1.1 อุปกรณ์ราสเบอร์รี่พาย 3 โมเดลบี (Raspberry pi 3 Model B) 
   1.2 อาร์ดูโน่อูโน่อาร์ 3 (Arduino Uno R3) 
   1.3 เซนเซอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้า 
   1.4 เซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิ 
   1.5 แผงโซลาร์ก าลังการผลิต 50 วัตต์ 
2.ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ 
   2.1 โหนดเรด เวอร์ชัน 0.18.4 (Nodered version 0.18.4) 
   2.2 มายเอสคิวแอล (MySQL) 
   2.3 อาร์ดูโน่ไอดีอี เวอร์ชัน 1.8.1 (Arduino IDE version 1.8.1) 
ในการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 บล๊อกไดอะแกรมของอุปกรณ์ต้นแบบ แบ่งออกได้

เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนตรวจจับค่าการผลิตพลังงานไฟฟ้า จะถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์อาร์ดูโน่ เพื่อรับผลการวัดค่าจาก
เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าและค่าอุณหภูมิที่ได้จากการวัด โดยมีค่าระยะเวลารอคอยในการวัดแต่ละรอบอยู่ที่ 10 นาที 
โดยเซ็นเซอร์การวัดอุณหภูมิจะใช้เซนเซอร์ DS18b20 ส่วนเซ็นเซอร์การวัดกระแสใช้เซ็นเซอร์ ACS712 หลังจากได้
ข้อมูลที่ประมวลผลจากอาร์ดูโน่ จะท าการส่งข้อมูลที่ได้ผ่านทางพอร์ทยูเอสบีเพื่อส่งไปยังส่วนที่สอง ได้แก่ ส่วนระบบ
ไอโอที ซ่ึงถูกติดตั้งอยู่ภายในราสเบอร์รีพาย 3 เพื่อท าหน้าที่  2 ประการได้แก่ ประการแรกท าหน้าที่ในการแปลงค่า
ข้อมูลที่ได้รับจากพอร์ทยูเอสบี ให้อยู่ในรูปแบบภาษาเอสคิวแอลก่อนจึงจะสามารถท าการจัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูล
มายเอสคิวแอลที่จัดเตรียมไว้ ประการที่สองท าหน้าที่ โปรแกรมโหนดเรดจะหน้าที่ควบคุมการท างานของเซอร์วิสเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ที่ติดต้ังในราสเบอร์รีพาย 3 โดยค่าที่แสดงในหน้าเว็บเบราเซอร์นั้น โหนดเรดจะท าการอ่านค่าข้อมูลล่าสุดที่
จัดเก็บในฐานข้อมูล มาแสดงผลในรูปแบบกราฟิก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านค่าข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
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* ผู้ประสานงาน 
   
 

 
 

ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของอปุกรณ์ต้นแบบ 
 

 เม่ือด าเนินการสร้างอุปกรณ์ต้นแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในช่วงการปรับแต่งค่าการท างานจะใช้เวลา
ด าเนินการ 7 วัน โดยท าการเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ต้นแบบที่ใช้ที่มีจากงานวิจัยการพัฒนาควบคุมเซลล์แสงอาทิตย์
โดยใช้การวัดก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เปอร์เซนต์ เม่ืออุปกรณ์
สามารถท าการวัดค่ากระแสไฟฟ้าและอุณหภูมิได้ถูกต้อง พร้อมท าการทดสอบระบบแปลงข้อมูลเซ็นเซอร์ที่ได้รับจาก
พอร์ทยูเอสบี ให้อยู่ในรูปแบบภาษาเอสคิวแอล จากนั้นท าการบันทึกลงสู่ฐานข้อมูล จากนั้นท าการสุ่มตรวจผลการจด
บันทึกด้วยมือเปรียบเทียบกับข้อมูลที่บันทึกในระบบฐานข้อมูลว่าถูกต้องตรงกัน จึงท าการด าเนินการเก็บค่าการผลิต
กระแสไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อเก็บข้อมูลมาประมวลผลและสรุปผลในขั้นตอนต่อไป 
ผลการทดลอง หรือ ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
 ในการทดลองอุปกรณ์ต้นแบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนแรกคือ การทดสอบส่วนของอุปกรณ์ต้นแบบ 
โดยท าการทดสอบการท างานของอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าและเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ  หลังจากท าการบันทึก
ข้อมูลระยะเวลา 14 วัน  โดยจัดเก็บลงในฐานข้อมูลที่มีการติดตั้งอยู่ภายในราสเบอร์รีพาย 3 ในส่วนที่สองได้แก่ ส่วน
ไอโอที เป็นการทดสอบการท างานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านโพรโทคอล
เอชทีทีพี โดยการเรียกใช้การแสดงผลผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ เพื่อท าการทดสอบสถานะการติดตามผลแบบ
เรียลไทม์ของอุปกรณ์ต้นแบบที่สร้างขึ้น 
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* ผู้ประสานงาน 
   
 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงการแสดงผลผ่านเว็บเบราเซอร ์
 

 จากข้อมูลที่บันทึกได้จากฐานข้อมูลสามารถน ามาสรุปในรูปแบบของกราฟเส้นในช่วงเวลา 10.30 ถึงเวลา 
17.10 น. ได้ดังภาพที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงผลค่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโซลาร์เซลล ์
 

 จากข้อมูลที่ได้จากกราฟแสดงผลเม่ือน ามาวิเคราะห์จะพบว่าระยะห่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด มีการ
เปลี่ยนแปลงมาก ซ่ึงมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสภาพอากาศ เนื่องด้วยในช่วงเวลาทดสอบเกิดสภาพอากาศ 3 
รูปแบบได้แก่ สภาพอากาศแจ่มใส สภาพอากาศมีเมฆตรึ้ม และสภาพอากาศฝนตก ท าให้ค่าความแปรผันอยู่เกณฑ์สูง 
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* ผู้ประสานงาน 
   
 

 
 

ภาพที่ 4 ค่ากระแสไฟฟ้าในวันที ่20 มีนาคม 2561 
 

 
 

ภาพที่ 5 ค่ากระแสไฟฟ้าในวันที ่21 มีนาคม 2561 
 

 ในช่วงสัปดาห์แรกกลุ่มของข้อมูลยังไม่มีการกระจายของข้อมูล แต่ในสัปดาห์ที่สองจะมีสภาพอากาศแจ่มใส 
สภาพอากาศมีเมฆมากและสภาพอากาศฝนตก จากข้อมูลที่ได้พบว่ากราฟมีค่าการเปลี่ยนแปลงมาก ท าให้ค่าความ
แปรผันสูง จากข้อมูลที่บันทึกในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ในช่วงเวลา 13.40 น. ถึงเวลา 16.00 น. ในสภาพอากาศ
แจ่มใส สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 0.9 แอมแปร์ ในชณะที่ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 สภาพอากาศมีฝนตกหนักใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าลดต่ าลงอยู่ที่ 0.1 แอมแปร์   
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* ผู้ประสานงาน 
   
 

วิจารณ์ผลการทดลอง  
 ในการทดสอบพบว่าลักษณะกราฟข้อมูลในการแสดงผลจะมีค่าการผลิตกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ในช่วง
ระยะเวลา 14 วันเพื่อทดสอบระบบต้นแบบ สืบเนื่องจากในวันที่ 20 มีนาคม จะเป็นสภาพอากาศปกติในขณะที่วันที่ 
21 มีนาคม จะเป็นวันที่มีฝนตกในช่วยเวลา 13.00 น.ถึงเวลา 14.00 น. ท าให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าลดลงสูงสุงถึง 40 
เปอร์เซนต์ เม่ือเทียบกับในวันอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน ท าให้การผลิตพลังงานไฟฟ้ามีความแปรผันสูง เพื่อความถูกต้อง
ในการติดตามผลการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องจ าเป็นจะต้องมีการตรวจสอบค่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน
ของประเทศไทยหรือในช่วงที่มีมรสุมเกิดชึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิที่มากขึ้นเพื่อป้องกันการประมวลผลที่ผิดพลาด 
สรุปผลการทดลอง  
 จากการทดลองพบว่าระบบติดตามผลการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ ได้มีการน าเทคโนโลยีไอโอ
ทีมาใช้ในการแสดงผลผ่านเว๊ปเบราเซอร์ ท าให้สามารถตรวจสอบการสถานะการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้แบบทันทีทันใด 
หากต้องการตรวจสอบสถานะการผลิตพลังงานไฟฟ้าย้อนหลัง สามารถกระท าได้ผ่านการใช้ภาษาเอสคิวแอลเพื่อดึง
ข้อมูลย้อนหลัง ช่วยท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ในภายหลังได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น  
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสืบเนื่องมาจากได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ และสถานที่ส าหรับการทดลอง ขอบคุณนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ช่วยติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ จดบันทึกค่าการวัดขณะอุปกรณ์ต้นแบบท างาน และช่วยตรวจสอบอุปกรณ์
ให้พร้อมใช้งานก่อนการเก็บผลทดลองในช่วงระยะเวลาท่ีเก็บผลการทดลอง จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
เอกสารอ้างอิง  
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บทคัดย่อ  
การออกแบบแอปพลิเคชันต้นแบบ เรื่อง ระบบการปลูกข้าวต้นเดียว ด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบแอปพลิเคชันต้นแบบ เรื่อง ระบบการปลูกข้าวต้น โดยมีการแบ่งการเจริญเติบโตออกเป็น 4 
ระยะ  ได้แก่  1.ระยะต้นกล้า 2.ระยะแตกกอ 3.ระยะตั้งท้องและ 4.ระยะน้้านมและข้าวสุก ในรูปแบบของการสร้าง
แบบจ้าลองสามมิติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันต้นแบบที่
พัฒนาขึ้น ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ จ้านวน 30 คน ได้แก่ บุคลากรโครงการโรงสีข้าว มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จ้านวน 3 คนและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จ้านวน 27 คน  
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในด้านความพึงพอใจ (�̅� = 3.91 S.D. อยู่ที่ 0.29) 
ด้านเนื้อหา (�̅� = 3.88 S.D. อยู่ที่  0.32) ด้านประสิทธิภาพและคุณสมบัติ (�̅� =  = 3.86 S.D. อยู่ที่  0.34) และด้าน
การออกแบบ (�̅� = 3.85  S.D. อยู่ที่  0.35 ) ตามล้าดับ 

 
ค าส าคัญ: แอปพลิเคชัน เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลลิตี้ การปลูกข้าวต้นเดียว 
 
Abstract   

 This project aims to the development of application with augment reality technology for system of 

rice intensification. Design objects in 3D models, The growth of rice divide into four stages  :   1.Seedling  

stage   2.Tillering  stage  3.Booting  stage  4.Milky and ripening stage all this in form 3D models. You can use 

application on the device, smart phone or tablet , which is used to Android operating system. Questionnaires 

were used to assess satisfaction levels users of 30 personnel, including the officer rice mill of Suan Dusit 

University have 3 people and students of Bachelor of Science Program in Home Economics  at Suan Dusit 

university Economics courses  have 27 people were at the highest level. The satisfaction at the highest level of 

satisfaction (�̅� = 3.91 S.D. = 0.29), content ((�̅� = 3.88 S.D. = 0.32) and performance qualification (�̅� = 3.86 

S.D. = 0.34) and the field. Design (�̅� = 3.85 S.D. = 0.35), respectively. 

 

Keywords: applications,  Augment reality technology, System of rice intensification. 
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* ผู้ประสานงาน 
   
 

บทน า  
 

"ข้ าว"  จั ด เป็ นพืชสายพันธุ์ เ ดี ย วกั บหญ้ าซึ่ งนั บ ได้ ว่ า  เป็ นหญ้ าที่ มี ขนาด ใหญ่ที่ สุ ด ใน โลกและ  
มีความหลากหลายทางชีวภาพ  สามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้ง
แล้งแบบทะเลทราย   พื้นที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง หรือแม้กระทั่ง บนเทือกเขาที่หนาวเย็น ข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ 
ปัจจุบันประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกประมาณ 1 ล้านตัน(บางกอกโพสต์,2561) ส่งผลให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ผลิตออกสู่ตลาดโลกมากและเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าว ในหลายๆ สาย
พันธุ์  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ตระหนักถึงด้านอุตสาหกรรมด้านอาหารและบริการ ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งอัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงตัวตนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจัดการเรียน การสอนเกี่ยวกับอาหารจนได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศให้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมด้าน
อาหารจึงท้าให้ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเกิดแนวคิดในการจัดตั้งโรงสีข้าวเพื่อเป็นโรงสีข้าวประจ้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แลได้มีการจัดหาที่ตั้งโครงการในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดตั้งเป็นโรงสีข้าวมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตเพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาระบบการผลิตข้าวสารที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพสูง มีภารกิจในเรื่องการวิจัย การ
บริการวิชาการสู่ชุมชน และถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการบุคลากร เกษตรกรที่เกี่ยวกับข้าว รวมทั้งได้มีความร่วมมือกับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ใช้เป็นสถานที่ดูงาน ฝึกอบรมและให้การอบรมแก่สหกรณ์การเกษตรต่างๆ ที่จะท้าการสร้างโรงสี 
หรือการขอการรับรองระบบคุณภาพ  

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้  โดยการน้าเทคโนโลยีภาพสามมิติ
ที่สามารถเห็นผ่านภาพเคลื่อนไหว มีเสียงดนตรีประกอบ ท้าให้เกิดความสมจริงในการเรียนรู้และดึงดูดความสนใจของผู้ที่
ศึกษามากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่น้ามาใช้เรียกว่า  เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลลิตี้ (AR : Augmented Reality) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความจริงเข้ากับโลกเสมือน สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการแทนที่วัตถุในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย 
รูปภาพ วิดีโอ หรือวัตถุ  3 มิติ และแสดงผลผ่านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เคลื่อนท่ีที่รองรับ เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลลิตี้ 
(Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา และน้ามาใช้บ้างแล้วในงานด้านต่างๆ แต่ความนิยมของเทคโนโลยีมี
เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะการพัฒนาความสามารถของอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเป็นไปอย่างก้าว
กระโดดท้าให้เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลลิตี้ (Augmented Reality)เป็นที่แพร่หลายและเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้
ชีวิตประจ้าวันของผู้คนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หลักการท้างานของเทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลลิตี้ (Augmented 
Reality) มีการประสานงานกันระหว่างฮาร์ดแวร์หลายๆ ส่วน เช่น กล้องถ่ายรูป เข็มทิศ GPS เป็นต้น จากนั้นข้อมูลจะถูก
น้ามาประมวลผลในส่วนของซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูลเพื่อเรนเดอร์ (Render) ภาพเสมือนท่ีสร้างขึ้นต่อผู้ใช้งาน นอกจาก
โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ในปัจจุบันยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลลิตี้ (Augmented 
Reality) อาทิ แว่นตา (Eyeglasses)เป็นการแสดงผลวัตถุเสมือนผ่านเลนส์ของแว่นตา หรือ หน่วยแสดงผลที่สวมศีรษะ
(Head-mounted display)ท่ีอยู่รูปแบบของหมวกนิรภัย เป็นต้น  การน้าเทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลลิตี้ (Augmented 
Reality)มาใช้งานในปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะถูกน้ามาใช้เพื่อสร้างรูปแบบการน้าเสนอที่ดึงดูดความสนใจต่อผู้ที่พบเห็นและ
จ้าลองภาพสถานการณ์ที่นอกเหนือไปจากโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นการสนับสนุนระดับความส้าเร็จ
ของกราฟิกคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการยกระดับเพื่อขยายความเข้าใจ(ศุภชัย วงค์มูล, 2557) 
วัตถุประสงค์   

1.เพื่อการออกแบบแอปพลิเคชันต้นแบบ เรื่อง ระบบการปลูกข้าวต้นเดียวด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ 
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่ต่อแอปพลิเคชันต้นแบบ เรื่อง ระบบการปลูกข้าวต้นเดียวด้วยเทคโนโลยี

ออคเมนเตด็เรยีลลิตี้ที่ออกแบบไว ้ 
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* ผู้ประสานงาน 
   
 

กรอบแนวคิด    
 
    ตัวแปรต้น                                                       ตัวแปรตาม 

 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ระเบียบวิธกีารวิจยั   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    - ประชากร  ได้แก่ คนที่สนใจระบบการปลูกข้าวต้นเดียวท่ัวประเทศ 

- กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรโครงการโรงสีข้าว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ้านวน 3 คนและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 จ้านวน 27 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

2.1. การสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ( Indepth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ 
ไม่เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค้าถามกว้างๆ เพื่อกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องราวอย่างมีเป้าหมาย ผู้สัมภาษณ์
มักมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ในลักษณะเป็นคู่สนทนา ใช้ทักษะการสื่ อสาร สร้างการสนทนาอย่างมีเป้าหมาย (อร
นรินทร์ ขจรวงศ์วัฒนา, 2557) โดยสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจะสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเรื่อง การปลูกข้าวต้นเดียว 
เพื่อน้ามาพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลลิตี้ (AR) มีการสัมภาษณ์บุคลากร 3 คน เพื่อท้าการให้
ข้อมูลภายในศูนย์การเรียนรู้แปลงสาธิตนาข้าวสวนดุสิต จังหวัด นครนายก 
  2.2 แบบประเมินความพึงพอใจโดยประเมินจากความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร
โครงการโรงสีข้าว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ้านวน 3 คนและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ช้ันปี
ที่ 4 จ้านวน 27 คน  โดยมีเกณฑ์ที่เป็นอัตราส่วน 4 ระดับ 
วิธีการศึกษาการวิจัย 
   การวิจัยนี้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักๆ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีการก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ
และวิธีการรวบรวมข้อมูลดังนี้  
   ขั้นตอนที่ 1 วางแผน : ศึกษากลุ่มเป้าหมายของผู้ที่สนใจการเรียนรู้ระบบการปลูกข้าวแบบต้นเดียว ซึ่งจาก
สอบถามข้อมูลพบว่า ผู้ที่เข้าไปศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้สาธิตแปลงนาข้าวของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดนครนายก มี
ทั้งผู้ที่สนใจจากท่ัวประเทศและนักศึกษาโรงเรียนการเรือนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อน้าไปประกอบความรู้ในวิชา
ข้าว ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาโรงเรียนการเรือน หลักสูตรคหกรรมศาสตร์และกลุ่มของ
บุคลากรโรงสีข้าว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก่อนน้าไปใช้จริงกับผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ 
  ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะห์ : จากขั้นตอนที่ 1 ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบการปลูกข้าวต้นเดียวและ
ระดมความคิด วิเคราะห์เพื่อน้าไปออกแบบแอปพลิเคชันต้นแบบ เรื่อง ระบบการปลูกข้าวต้นเดียวด้วยเทคโนโลยี
ออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ ที่เป็นการจ้าลองการปลูกข้าวในระบบการปลูกข้าวแบบต้นเดียว เพื่อให้เกิดความเข้าใจและลด
ข้อผิดพลาดก่อนน้าไปปฏิบัติจริง ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและแปลกใหม่ในการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบที่เข้าใจง่ายและ
ตอบสนองกับผู้ใช้ได้แบบเสมือนจริง 
 ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติการ : หลังจากออกแบบแผนผังการท้างาน ออกแบบข้อมูลเชิงตรรกะ และออกแบบระบบเชิง
กายภาพตามล้าดับแล้ว น้าระบบที่ออกแบบไว้ไปท้าการพัฒนาระบบเป็นต้นแบบโดยค้านึงถึงความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค 

แอปพลิเคชันต้นแบบ เรื่อง 
ระบบการปลูกข้าวต้น เดียวด้ วย
เทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่ต่อแอปพลิเค
ชันต้นแบบ เรื่อง ระบบการปลูกข้าว
ต้นเดียวด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ด
เรียลลิตี้ที่ออกแบบไว้ 
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และท้าการทดสอบระบบต้นแบบก่อน เพื่อตรวจสอบความผิดพลาด ปัญหา อุปสรรคที่มีต่อการใช้งานแอปพลิ เคชัน เพื่อ
น้าไปพัฒนาระบบจนครบตามความต้องการของผู้พัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผล : ผู้พัฒนาได้ด้าเนินการสร้างแอปพลิเคชันต้นแบบ เรื่อง ระบบการปลูกข้าวต้นเดียวด้วย
เทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้แล้วน้าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันด้วย
เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบการปลูกข้าวต้นเดียว ในรูปแบบ 3 มิติที่พัฒนาขึ้น  โดยเป็นแบบสอบถาม
ประเมินค่าอัตราส่วน 4 ระดับ เป็นการสอบถามทัศนคติที่ต้องการให้ผู้ตอบเลือกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เมื่อวิเคราะห์
ผลแล้วสามารถระบุทิศทางที่แสดงทัศนคติด้านบวกหรือด้านลบมีแนวโน้มให้ค่าความเที่ยงมากกว่าแบบสอบถามแบบ 5 
อันดับ (James Carifio and Rocco J. Perla, 2007) 
ผลการวิจัย   
 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่  
 1. ผลการออกแบบแอปพลิเคชันต้นแบบ เรื่อง ระบบการปลูกข้าวต้นเดียวด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ โดย
ในแอปพลิเคชันมีการแสดงแบบจ้าลองสามมิติแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าวและจ้าลองการเจริญเติบโตของข้าว 
พร้อมเสียงบรรยาย ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ใช้ร่วมกับแผ่นพับและสมุดคู่มือการใช้งานที่จัดท้าขึ้น แอปพลิเคชันนี้สามารถใช้
งานได้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ตัวอย่างดังภาพที่ 2 และภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 2 การทดลองและประเมินการใช้แอปพลิเคชันที่ออกแบบไว้ 
 

   
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้น 
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  2. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชัน ระบบการปลูกข้าวต้นเดียวที่พัฒนาขึ้น 
  หลังจากผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ เรื่อง ระบบการปลูกข้าวต้นเดียวด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียล
ลิตี้ แล้วน้าไปให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชัน ระบบการปลูกข้าวต้นเดียวที่พัฒนาขึ้น 
   

ตารางที่ 1  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันท่ีออกแบบ 
รายการ �̅�  S.D แปลผล 

1. ด้านเนื้อหา    

1.1 ท่านคิดว่าเนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่ายเพียงใด 3.97 0.18 มากที่สุด 

1.2 ท่านคิดว่าเนื้อหามีความสอดคล้องกับรูปภาพและเมนูท่ีเพียงใด 3.87 0.35 มากที่สุด 

1.3 ท่านคิดว่าเนื้อหากับเสียงประกอบมีความสอดคล้องชัดเจนเพียงใด 3.77 0.43 มากที่สุด 

1.4 ท่านคิดว่าเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 3.93 0.25 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.88 0.32 มากที่สุด 
2. ด้านการออกแบบ    
2.1 ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันมีความสะดวกในการใช้งานเพียงใด 3.93 0.25 มาก 
2.2 ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันมีการใช้สีสันท่ีเหมาะสมสวยงามเพียงใด 3.97 0.18 มากทีส่ดุ 
2.3 ท่านคิดว่ารูปแบบตัวอักษรที่ใช้สวยงาม อ่านง่ายเพียงใด 3.80 0.41 มากทีส่ดุ 
2.4 ท่านคิดว่าสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายง่ายต่อการเข้าใจเพียงใด 3.83 0.38 มาก 
2.5 ท่านคิดว่าแบบจ้าลองสามมิติมีความเหมือนจริงเพียงใด 3.73 0.45 มากทีส่ดุ 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.85 0.35 มากที่สุด 
3. ด้านประสิทธิภาพและคุณสมบัติ    
3.1 ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันใช้งานได้ง่าย 3.83 0.38 มากที่สุด 
3.2 ท่านคิดว่าส่วนติดต่อกับผู้ใช้ มีความสวยงาม น่าสนใจเพียงใด 3.90 0.31 มากที่สุด 
3.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อส่วนติดต่อกับผู้ใช้สามารถตอบสนองได้
ถูกต้องมากน้อยเพียงใด 

3.77 0.43 มากที่สุด 

3.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อความเร็วในการแสดงภาพ 3 มิติเพียงใด 3.87 0.35 มากที่สุด 
3.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อความเร็วโดยรวมจากแอปพลิเคชันเพียงใด 3.93 0.24 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.86 0.35 มากที่สุด 
4. ด้านความพึงพอใจในภาพรวมของแอปพลิเคชัน    
4.1 ท่านคิดว่าได้รับประโยชน์จากเนื้อหาที่น้าเสนอเพียงใด 3.83 0.38 มากที่สุด 
4.2 ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการออกแบบภายในแอปพลิเคชัน
เพียงใด 

3.97 0.18 มากที่สุด 

4.3 ท่านคิดว่าท่านมีความพึงพอใจต่อความเร็วโดยรวมเพียงใด 3.93 0.25 มากที่สุด 

4.4 ภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นอย่างไร 3.90 0.31 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.91 0.29 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.87 0.33 มากที่สุด 
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   จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในด้านความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อแอปพลิเคชัน 
(�̅� = 3.91 S.D. อยู่ที่  0.29) ด้านเนื้อหา (�̅� = 3.88 S.D. อยู่ที่  0.32) ด้านประสิทธิภาพและคุณสมบัติ (�̅� = 3.86 S.D. 
อยู่ท่ี  0.34) และด้านการออกแบบ (�̅� = 3.85 S.D. อยู่ท่ี  0.35) ตามล้าดับ ดังตารางที่ 1 

โดยเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าด้านเนื้อหาผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในด้านเนื้อหามี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย (�̅� = 3.97  S.D. อยู่ท่ี  0.18) เนื้อหาตรงตามความต้องการ (�̅� = 3.93 S.D. อยู่ท่ี  0.25)  

เนื้อหามีความสอดคล้องกับรูปภาพและเมนูที่น้าเสนอ (�̅� = 3.87 S.D. อยู่ที่  0.35) และเนื้อหากับ
เสียงประกอบมีความสอดคล้องชัดเจน (�̅� = 3.77 S.D. อยู่ท่ี  0.43) ตามล้าดับ  

ด้านการออกแบบผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด แอปพลิเคชันมีการใช้สีสันท่ีเหมาะสมสวยงาม 
(�̅� = 3.97 S.D. อยู่ที่  0.18)  

แอปพลิเคชันมีความสะดวกในการใช้งาน (�̅� = 3.93 S.D. อยู่ที่  0.25) รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ใน
แอปพลิเคชันสวยงาม และอ่านง่าย (�̅� = 3.80 S.D. อยู่ที่  0.41 ) สัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายง่ายต่อการเข้าใจ 
(�̅� = 3.83 S.D. อยู่ท่ี  0.38) และแบบจ้าลองสามมิติมีความเหมือนจริง (�̅� = 3.73 S.D. อยู่ท่ี  0.45) ตามล้าดับ   

ด้านการใช้งานของผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ดังนี้ความเร็วโดยรวมจากแอปพลิเคชัน (�̅� = 3.93 S.D. 
อยู่ที่  0.24) ส่วนติดต่อ กับผู้ใช้ (User Interface) มีความสวยงาม น่าสนใจ (�̅� = 3.90 S.D. อยู่ที่  0.31) ความเร็วในการ
แสดงภาพ 3 มิติ  (�̅� = 3.87  S.D. อยู่ที่  0.35) แอปพลิเคชันใช้งานได้ง่าย (�̅� = 3.83 S.D. อยู่ที่  0.38)  และส่วน
ติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ความสามารถตอบสนองได้ถูกต้อง (�̅� = 3.77 S.D. อยู่ท่ี  0.43)  ตามล้าดับ 

ด้านความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อแอปพลิเคชันผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด การออกแบบ
ภายในแอปพลิเคชัน (�̅� = 3.97 S.D. อยู่ที่  0.18) ความเร็วโดยรวมของแอปพลิเคชัน (�̅� = 3.93 S.D. อยู่ที่  0.25) ใน
ด้านภาพรวมผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น (�̅� = 3.90 S.D. อยู่ที่  0.31)  ได้รับประโยชน์และจาก
เนื้อหาท่ีน้าเสนอผ่านแอปพลิเคชัน (�̅� = 3.83 S.D. อยู่ท่ี  0.38) ตามล้าดับ ดังตารางที่ 1 
อภิปรายผล   
 จากการออกแบบแอปพลิเคชันต้นแบบ เรื่อง ระบบการปลูกข้าวต้นเดียวด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้
พบว่าในภาพรวมผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านความพึง
พอใจโดยรวมที่มีต่อแอปพลิเคชัน แสดงให้เห็นว่าความเร็วโดยรวมจากแอปพลิเคชันเป็นท่ีน่าพึงพอใจ ด้านเนื้อหามีความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย ด้านประสิทธิภาพและคุณสมบัติ แสดงเห็นว่ามีความพึงพอใจต่อความเร็วโดยรวมจากแอปพลิเคชัน และ
ด้านการออกแบบ แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันมีมีการใช้สีสันที่เหมาะสมสวยงาม ทั้งนี้ผลการประเมินจากความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ ที่มีต่อแอปพลิเคชันต้นแบบที่ได้ออกแบบไว้ พบว่า การน้าทฤษฎีมาสร้างเป็นระบบขึ้นมาในโลกเสมือนซ้อนกับ
ภาพที่เห็นจริงๆ ในโลกความเป็นจริง ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน จะท้าให้ผู้ใช้งานเห็นภาพเสมือนจริงได้ รอบด้าน 360 องศา 
สอดคล้องกับวิจัยของ อภิชัย เรืองศิริพิยกุล (2557) และ วิชิต ค้าพิภาค (2558) ที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้เนื้อหาที่สนใจได้โดย
ไม่จ้าเป็นต้องไปสถานที่จริง และจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากแอปพลิเคชันที่
ออกแบบเป็นเสมือนสื่อที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งาน โดยการออกแบบได้ค้านึงถึงการใช้งานของผู้ใช้ (User 
Interface) เป็นส้าคัญ สอดคล้องกับวิจัยของ ปิยะ ศักดิ์เจริญ (2557) ที่พบว่าการออกแบบภายในแอปพลิเคชันมีความ
สวยงาม น่าสนใจและสามารถตอบสนองการท้างานได้ถูกต้อง จะท้าให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน และได้มีการ
จัดท้าคู่มือการใช้งานขึ้น สอดคล้องกับวิจัยของ วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ (2556) ในการใช้งานต้องมีการจัดท้าคู่มือการใช้งานแอป
พลิเคชันเพื่อใช้เป็นแนวในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติจริง อีกท้ังยังเป็นการสร้าง
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ียังเป็นแนวทางให้ส้าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาของผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง  
ข้อเสนอแนะ   

แอปพลิเคช่ันนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อเสมือนจริงและสามารถพัฒนาต่อได้สามารถเพิ่มภาษาเพื่อเข้าสู่
อาเซียน ส้าหรับการจัดท้าสื่อเสมือนจริงอาจะมีการเพิ่มแบบจ้าลองสามมิติให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางสายตาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
สะดวกต่อการใช้งาน จากไม้เท้าทั่วไปที่ใช้งานได้ยากและมีความผิดพลาดในการใช้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยจะต้องใช้ไม้เท้า 
แตะที่สิ่งกีดขวางถึงจะรับรู้ว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาไม้เท้าที่ใช้เซ็นเซอร์อัลตราโซนิคในการตรวจจับสิ่งกีด
ขวาง โดยการน าไม้เท้าและอุปกรณ์ไมโครคอลโทลเลอร์ และอัลตราโซนิคเซ็นเซอร์น ามาประกอบกับไม้เท้าของผู้พิการ
ทางสายตา ท าให้ไม้เท้าธรรมดามีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น 

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางสายตาอยู่ในระดับมากที่สุด  
(x̄ =4.47 S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 3 อันดับแรกที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความสะดวก
ในการใช้งาน (x̄ = 4.80 S.D. = 0.41) รองลงมา ได้แก่ ประสิทธิภาพ ( x̄ = 4.47 S.D. = 0.51) และการออกแบบ  
(x̄ =4.43 S.D. = 0.50) ตามล าดับ กล่าวได้ว่าไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางสายตาที่พัฒนาขึ้นมานั้น สามารถใช้ งานได้
ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ตรงจุดประสงค์คือ การท าให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้ไม้เท้าในการเดินทางได้สะดวกมาก
ขึ้น โดยไม่ต้องเอาไม้เท้าไปแตะกับสิ่งกีดขวาง 

   
ค าส าคัญ : ไม้เท้า ผู้พิการทางสายตา ไมโครคอลโทลเลอร์ อัลตราโซนิค  
 
Abstract  

This research aims to study and develop the walking stick for the visually impaired to be more 
effective and easy to use. From the staff is often difficult to use and frequent use errors. The staff will need 

totouch the barrier to recognize that there are obstacles. Researchers have developed a cane that uses 

ultrasonicsensors to detect things. Obstacles by the introduction of rods and equipment. And ultrasonic sensors 

areattributed to the staff of Visually impaired Makes the staff more efficient to use. 

The research found that overall satisfaction was highest in the blind (x̄ = 4.47 SD = 0.53). 
Considering each aspect, the top three most satisfied were the ease of use. (x̄ = 4.80 SD = 0.41), followed by 

efficiency (x̄ = 4.47 SD = 0.51) and design (x̄ = 4.43 SD = 0.50), respectively. It is quite usable. Effective the 

purpose is visually impaired people can use the staff to travel more easily. Without the staff to touch the barrier. 

 

Keywords: Cane, Blind, Microcontroller, Ultrasonic 

 
บทน า  

ปัจจุบันมีจ านวนผู้พิการทางสายตากว่า 123,000 คนในประเทศไทย และอีก 37 ล้านคนทั่วโลก ผู้พิการทาง
สายตาเหล่านี้มักประสบปัญหาการเดินชนสิ่งกีดขวางที่อยู่สูงกว่าระดับเอวขึ้นไปในระหว่างการเดินทางด้วยเท้า ทั้งนี้
เนื่องจากในการเดินไปที่ต่างๆ ผู้พิการจะใช้ไม้เท้าในการแกว่งหาสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้า ทั้งนี้ ไม้เท้าเหล่านั้นสามารถ
ตรวจสอบสิ่งกีดขวางได้แค่ระดับเท้าขึ้นไปถึงระดับเอวเท่านั้น สิ่งกีดขวางที่อยู่สูงกว่าเอว เช่น ป้ายจราจร ขั้นบันไดใต้
สะพานลอย หรือวัตถุต่างๆ จึงเป็นอันตรายอย่างย่ิงกับผู้พิการทางสายตา เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาจึงถูก
น ามาใช้สร้างเครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางขึ้น ซ่ึงปัจจุบันนั้นมีเครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางสายตาใน
ต่างประเทศซ่ึงราคาค่อนข้างสูง มีขนาดใหญ่ เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางบางชนิดก็ใช้หลอดอินฟราเรดท าให้ตรวจจับ
ในระยะทางที่สั้นจนเกินไป ไม่สามารถใช้จริงในชีวิตประจ าวันได้ บางชนิดต้องใช้ร่วมกับหูฟังในการบอกเตือน ท าให้
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ประสิทธิภาพในการใช้ประสาทในการฟังของผู้พิการในการฟังสิ่งอื่นลดลงอีกด้วยจากปัญหาผู้พิการทางสายตาที่มีอยู่
จ านวนไม่น้อยซ่ึงยังไม่ได้รับการอ านวยความสะดวกทางด้านการเดินทางผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตา หรือคนตา
บอด เป็นผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หรืออาจมองเห็นได้ไม่มากนัก ไม่สามารถรับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวได้
เหมือนคนปกติ ในการด าเนินชีวิตของผู้พิการทางสายตา มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางต้องใช้อุปกรณ์ช่วย
น าทาง เช่น ไม้เท้า หรือสุนัขน าทาง และต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ทักษะการท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อม การเคลื่อนไหวและเทคนิคในการใช้ไม้เท้าหรืออุปกรณ์ช่วยในการเดินทางชนิดอื่นๆ โดยการเดินทาง
ด้วยวิธีดังกล่าวนั้นใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไป  

จากสถานการณ์และเหตุผลที่กล่าวข้างต้นท า ให้มีผู้สนใจพัฒนาเครื่องเตือนเพื่ออ านวยความสะดวก  
แก่ผู้พิการ เช่น (วรากร และอานนท์, 2552) ได้ประดิษฐ์เครื่องช่วยเหลือในการเดินทางส าหรับผู้พิการทางสายตา โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4585 และผลจากการ
ทดสอบเครื่องช่วยเหลือในการเดินทางส าหรับผู้พิการทางสายตาสามารถท าตามขอบเขตที่ก าหนด คือ สามารถบอก 
วัน เดือน ปี เวลา อุณหภูมิ ทิศ และระยะห่างระหว่างวัตถุเป็น เสียงพูดได้ถูกต้อง ผู้พิการสามารถท าการตั้ง วัน และ 
เวลาเองได้ และชาร์จแบตเตอรี่ได้ (ชุติพงษ์ และอนุรักษ์, 2554) ได้ศึกษาเรื่อง อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ส าหรับผู้
พิการทางสายตาโดย PSoC โดยติดตั้งอุปกรณ์ไปยังเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานพกติดตัวแทนการใช้ไม้เท้าซ่ึงอาจติดไว้ที่ 
แว่นตาด าควบคู่กับหูฟัง ติดไว้ที่หมวกหรือเครื่องใช้ใด ๆ ก็ตาม ซ่ึงจะท าให้ผู้ใช้ไม่ต้องใช้มือในการถือ (สุรพล, 2557)  
ได้พัฒนาเครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางสายตา เรียกว่า “ไอโซนาร์”ที่ สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางใน
ระดับศีรษะถึงระดับเอวของผู้ใช้งาน รัศมีการตรวจจับทางด้านหน้าอยู่ที่ 130 เซนติเมตร และด้านข้าง 80 เซนติเมตร 
แต่จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีเครื่องแจ้งเตือนที่สามารถบอกการแจ้งเตือนตั้งแต่ศีรษะ  
ล าตัว และส่วนขาในอุปกรณ์เดียวกัน และไม่สามารถ แยกแจ้งเตือนเป็นส่วน ๆ ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนาเครื่องแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางเพื่อผู้พิการทางสายตา ที่มีตัวตรวจจับและจะส่งสัญญาณเสียงให้แก่ผู้พิการ  
เพื่อป้องกันสิ่งกีดขวางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้แก่ผู้พิการทางสายตา เพื่อให้ผู้พิการมีอิสระในการด ารงชีวิตและมี
อิสระในการด าเนินชีวิตมากขึ้น และให้ผู้พิการเหล่านี้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าตนเองก็สามารถท าหลาย ๆ สิ่งได้ไม่ได้
น้อยไปกว่าคนปกติแต่อย่างใด 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาไม้เท้าแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางสายตา 
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้ไม้เท้าแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางสายตา 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
ในการวิจัยเพื่อพัฒนาไม้เท้าแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางสายตา ประกอบด้วยอุปกรณ์และวิธีการ

ทดลอง ดังนี้ 
1. บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 
2. เซ็นเซอร์วัดระยะทางอัลตราโซนิค Ultrasonic Sensor Module (HC-SR04) 
3. ล าโพงบัซเซอร์ (Buzzer) 
4. รางถ่าน AA 4 ก้อน 6 โวลต์ พร้อมแจ็ค 
5. สายสัญญาณ 
6. กล่องใส่บอร์ด 
7. ไม้เท้า 
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ภาพที่ 1 อุปกรณ์ทัง้หมดของการท าไม้เท้าของผู้พกิาร
ทางสายตา 

ภาพที่ 2 การต่อ Sensor ขา Vcc กับตัวบอร์ดทีไ่ฟ 5V 

  
ภาพที่ 3 การต่อ Sensor ขา trig เป็นขาที่ไว้ค่อยส่ง
สัญญานออกไปซึ่งก าหนดขานีไ้วท้ี่ pin 9 

ภาพที่ 4 การต่อ Sensor ขา echo เป็นขาที่คอยรับ
สัญญาณจากวัตถุซ่ึงก าหนดขานีไ้ว้ที่ pin 10 

 
 

ภาพที่ 5 การต่อ Sensor ขา GND เป็นขาที่คอยรวม
สัญญาณและส่งแรงดันซ่ึงต้องต่อกับช่อง port power 
GND 

ภาพที่ 6 การต่อล าโพงกับบอร์ด คือขา GND ของล าโพง  
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ภาพที่ 7 ติดตั้งอุปกรณ์ใส่กล่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ติดตั้งกล่องเซ็นเซอร์กบัไม้เท้า 

 
ผลการทดลอง หรือ ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  

การพัฒนาไม้เท้าแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางสายตา หลังจากได้ออกแบบด าเนินการพัฒนาจน
เสร็จสิ้นแล้ว จึงทดสอบการท างานเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการท างาน รวมถึงปัญหาอื่น ๆ และได้ทดสอบกับผู้
พิการทางสายตา จ านวน 30 คน  

การทดสอบระยะทางของสิ่งกีดขวาง มี 3 ระยะ  
1) การทดสอบเสียงเตือนระยะไม่เกิน 1 เมตร 
2) การทดสอบเสียงเตือนระยะไม่เกิน 2 เมตร 
3) การทดสอบเสียงเตือนระยะไม่เกิน 3 เมตร 
ในการท างานของวงจรได้ท าการเขียนโปรแกรมลงในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 เพื่อสั่ง

ให้ตรวจจับระยะทางของสิ่งกีดขวางด้วยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิค ทั้ง 3 ระยะ โดยจะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงจากล าโพง
บัซเซอร์ (Buzzer) ซ่ึงจะส่งเสียงออกมาเป็นจังหวะตามระยะที่1 จะแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางไม่เกิน 1 เมตรจะมีเสียง
ของบัซเซอร์ถี่ที่สุด ในระยะที่ 2 จะแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางไม่เกิน 2 เมตรจะมีเสียงของบัซเซอร์ถี่ปานกลาง และส่วนใน 

ระยะที่ 3 จะแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางไม่เกิน 3 เมตรจะมีเสียงของบัซเซอร์ถี่น้อยที่สุด (เสียงเตือนปี๊บแต่ละครั้ง
จะห่างกันมาก) 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบค าอธิบายโดยแบ่งเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2548) ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.21 - 5.00 มากที่สุด 

3.41 - 4.20 มาก 

2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 น้อย 

1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 

 
จากการทดลองไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางสายตาทั้ง 3 ระยะแล้ว และได้ท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ

การใช้งานมีทั้งหมด 5 ด้าน ดังแสดงดังตารางที่ 1 
1) ความปลอดภัย 
2) การออกแบบ 
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3) ประสิทธิภาพ 
4) ความสะดวกในการใช้งาน 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสทิธิภาพไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางสายตา 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางสายตา อยู่ในระดับมากที่สุด  

(x̄ = 4.47 S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 3 อันดับแรกที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความสะดวก
ในการใช้งาน (x̄ = 4.80 S.D. = 0.41) รองลงมา ได้แก่ ประสิทธิภาพ (x̄ = 4.47 S.D. = 0.51) และการออกแบบ (x̄ = 
4.43 S.D. = 0.50) ตามล าดับ 
สรุปผลการทดลอง 

ไม้เท้าแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้สูงอายุ หลังจากได้ออกแบบด าเนินการสร้างจนเสร็จสิ้นแล้ว จึงทดสอบ
การท างานเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการท างานรวมถึงปัญหาอื่น ๆ  ได้ทดสอบกับผู้สูงอายุจ านวน 30 คน  

ทดสอบระยะทางของสิ่งกีดขวาง มี 3 ระยะ  
1)  การท าสอบเสียงเตือนระยะไม่เกิน 1 เมตร 
2) การท าสอบเสียงเตือนระยะไม่เกิน 2 เมตร 
3) การท าสอบเสียงเตือนระยะไม่เกิน 3 เมตร 
ในการท างานของวงจรได้ท าการเขียนโปรแกรมลงในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 เพื่อสั่ง

ให้ตรวจจับระยะทางของสิ่งกีดขวางด้วยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิค ทั้ง 3 ระยะ  โดยจะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงจากล าโพง
บัซเซอร์ (Buzzer) ซ่ึงจะส่งเสียงออกมาเป็นจังหวะตามระยะที่1 จะแต้งเตือนสิ่งกีดขวางไม่เกิน 1 เมตรจะมีเสียง
ของบัซเซอร์ถี่ที่สุด   ในระยะที่ 2 จะแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางไม่เกิน 2 เมตรจะมีเสียงของบัซเซอร์ถี่ปานกลาง  และส่วนใน
ระยะที่ 3 จะแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางไม่เกิน 3 เมตรจะมีเสียงของบัซเซอร์ถี่น้อยที่สุด (เสียงเตือนปี๊บแต่ละครั้งจะห่างกัน
มาก) 
ข้อเสนอแนะ 

ไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางสายตาสามารถแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางในระยะที่ดีที่สุดคือ ระยะไม่เกิน 2 เมตรจะท า
การแจ้งเตือนได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ในระยะ 3 เมตรขึ้นไปจนถึง 5 เมตร ตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิคจะไม่สามารถ
ท างานได้แม่นย าเท่าที่ควร ในการพัฒนาครั้งต่อไปอาจจะต้องใช้เซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าซ่ึงจะท าให้การรับส่ง
สัญญาณได้ดีขึ้น แต่ก็จะมีราคาที่สูงกว่า 
สรุปผลการทดลอง 

หลังจากที่ได้พัฒนาไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางสายตา แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน สามารถน า
ผลที่ได้จากการประเมินมาสรุปได้ดังนี้ 

ประสิทธิภาพในภาพรวมของไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางสายตา อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.47 S.D. = 0.53) 
และเม่ือพิจารณาเรียงล าดับทั้ง 5 ด้าน พบว่า อันดับแรกที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความสะดวกในการใช้งาน 

ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย(x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ระดับประสิทธิภาพ 

1. ความปลอดภัย 4.37 0.49 มากที่สุด 

2. การออกแบบ 4.43 0.50 มากที่สุด 

3. ประสทิธิภาพ 4.47 0.51 มากที่สุด 

4. ความสะดวกในการใช้งาน 4.80 0.41 มากที่สุด 

5. ราคา 4.27 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.53 มากที่สุด 
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(x̄ = 4.80 S.D. = 0.41) รองลงมา ได้แก่ ประสิทธิภาพ ( x̄ = 4.47 S.D. = 0.51) การออกแบบ ( x̄ = 4.43 S.D. = 
0.50) ความปลอดภัย (x̄ = 4.37 S.D. = 0.49) และราคา (x̄ = 4.27 S.D. = 0.58) ตามล าดับ จากการทดลองใช้ไม้เท้า
ส าหรับผู้พิการทางสายตานั้น ผู้พิการทางด้านสายตาด าเนินชีวิตได้สะดวกขึ้น มีความม่ันใจและสามารถเดินด้วยตนเอง
ได้ โดยมีไม้เท้าเป็นตัวช่วยท าให้ช่วยลดอุบัติเหตุจากการหกล้มได้ ส่วนในการใช้งานไม้เท้าหากตรวจพบวัตถุบางชนิด 
โดยเฉพาะแก้วหรือไม้บางชนิดอาจท าให้การตอบสนองขาดเสถียรภาพได้ ส่งผลให้บางสถานการณ์ผู้ใช้ต้องสัมผัสทาง
กายภาพเพื่อช่วยในการจับต้องวัตถุชนิดนั้น และในการพัฒนาครั้งต่อไปอาจเลือกใช้ตัวบอร์ดที่มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น หรือรุ่นล่าสุดในปัจจุบัน ซ่ึงจะท าให้ช่วยลดปัญหาในการตรวจพบเจอวัตถุบางชนิดที่บอร์ดตัวเก่านั้นไม่สามารถ
ตรวจพบได้  
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการค้นคืนสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยด้วย
ออนโทโลยี ผลการวิจัยพบว่า ออนโทโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยคลาสหลัก
จ านวน 8 คลาส ได้แก่ คลาสที่พัก คลาสร้านอาหาร คลาสกิจกรรม คลาสสถานที่ให้บริการ คลาสแหล่งท่องเที่ยว 
คลาสทัวร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คลาสยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ คลาสต าแหน่งที่ตั้ง โปรแกรมที่ใช้ในการ
พัฒนาออนโทโลยีและทดสอบประสิทธิภาพในการค้นคืนสารสนเทศคือ โปรแกรม Protégé เวอร์ชั่น 3.4 ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการค้นคืนสารสนเทศ ในภาพรวมพบว่า ค่าพรีซิชั่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84  ค่ารีคอลมีค่าเฉลี่ย 
3.87 และค่าเอฟมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ผลที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่าการสืบค้นมีประสิทธิภาพสูง 
 

ค าส าคัญ : การค้นคืน  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 
Abstract  

The purpose of this research was to develop information retrieval health tourism in Thailand used 

ontology. The results revealed that the health tourism ontology has 8 main classes such as Accommodation, 

Restaurant, Activity, Place, Attraction, HealthTour, Product, and Location. The ontology was developed and 

retrieval performance evaluation by using Protégé 4.3. The average precision of 0.83, average Recall of 0.87, 

and average F-measure of 0.81. This result shows that the search is highly effective.  

 
Keywords: Information Retrieval, Health Tourism  

 
บทน า  

ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จึงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยวที่นิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อีกทั้งยังมีความหลากหลายของประเพณี วัฒนธรรม และอาหาร 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มที่มีรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมที่ช่วยสร้างรายได้
ให้กับประเทศ และเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (กรมการท่องเที่ยว,2558)  นั่นคือ 
โดยในการจัดอันดับของ The International Healthcare Research Center (IHRC) ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพติดอยู่ในล าดับที่ 6 ของโลก เนื่องด้วยประเทศไทยมีสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ค่าบริการไม่สูงนักเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ค่าใช้จ่ายไม่สูง ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ติดต่อประสานงาน จึงเป็นสิ่งดึงดูดให้
ชาวต่างชาติเลือกเข้ามารักษาตัวร่วมกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย (ปกรณ์ นวลมณี, 2560) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ประเทศไทยเป็นการน าภูมิปัญญาตามแนวทางและศาสตร์ในการดูแลสุขภาพดั้งเดิมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการทาง
สุขภาพ รวมถึงการบริการของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยนั้นสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ระดับทั่วไป
จนถึงระดับ High-end (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559)  
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในลักษณะการรวมกิจกรรมทางด้าน
สุขภาพเข้าร่วมด้วย อาทิ การเข้าใช้บริการสุขภาพที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วย หรือท าให้สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เน้นการบ าบัด รักษาโรค บ ารุงสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นเป้าหมายหลัก (Choksuchat and 
Chantrapornchai, 2016) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ 0)  การท่องเที่ยวเชิงบ าบัดรักษา
สุขภาพ (Health Healing Tourism หรือ Medical Tourism) เป็นรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ผนวกกับโปรแกรมการท ากิจกรรมบ าบัดรักษาสุขภาพ  2) การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 
(Health Promotion Tourism) เป็นรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เน้น
การเรียนรู้วิถีชีวิตทางวัฒนธรรมเพื่อการพักผ่อน และเดินทางไปพักในโรงแรม รีสอร์ต หรือศูนย์สุขภาพ (Health 
Center) เพื่อท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในที่นั้นๆ จัดขึ้น ในประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 3 ผลผลิต
หลัก คือ 0) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)  2) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service 
Hub)  4) ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)  และ 3) ศูนย์กลางบริการยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (Product Hub) (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559)  

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอการค้นคืนสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย ภายใต้
ขอบเขตขององค์ประกอบในการ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3 ผลผลิตหลัก 
ร่วมกับการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบออนโทโลยี
ส าหรับเป็นฐานในการสืบค้นสารสนเทศเชิงความหมายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยต่อไป  
วัตถุประสงค ์ 

เพื่อพัฒนาการค้นคืนสารสนเทศการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยด้วยออนโทโลย ี
อุปกรณ์และวธิีการทดลอง  

1.  การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ 
การออกแบบสถาปัตยกรรมของการค้นคืนสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยด้วยออน

โทโลยี แบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น ดังต่อไปนี้ 
0.0  ระดับติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Layer)  เป็นระดับชั้นที่ติดต่อกับผู้ใช้ ท าหน้าที่ในการ

แสดงผลเพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูล สารสนเทศ และแสดงผลตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยข้อมูลที่ผู้ใช้จะท าการสืบค้นด้วยค าค้น
นั้นจะถูกส่งไปที่ระดับสื่อกลางในส่วนของ Semantic Search Engine  

0.2  ระดับสื่อกลาง (Mediator Layer)  เป็นระดับชั้นกลางที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากระดับ
แหล่งข้อมูลมาบูรณาการเป็นออนโทโลยีเข้าด้วยกันในรูปแบบภาษา OWL และเป็นชั้นที่รับข้อมูลจากระดับติดต่อกับ
ผู้ใช้เพื่อน าข้อมูลส่งไปประมวลผลภายในออนโทโลยีแล้วส่งกลับไปแสดงผลให้ผู้ใช้  

0.4  ระดับแหล่งข้อมูล (Resource Layer) เป็นระดับชั้นที่รับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งอยู่ใน
รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือรูปแบบไฟล์จากผู้ใช้บริการข้อมูลในแต่ละแหล่งข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกสร้าง
ด้วยวิธีการต่างๆ โดยไม่จ ากัดรูปแบบ ข้อมูลมีความซ้ าซ้อนและไม่เชื่อมโยงกัน โดยระดับชั้นนี้จะท าการเชื่อมโยงข้อมูล
เหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบออนโทโลยีด้วยภาษา OWL  
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Keyword

Semantic Search Engine

User Interface Layer

Mediator Layer

Resource Layer

Mapping

Ontology Integration

OWL Ontology
Tourism Ontology

ConstraintPropertyClass Individual

User

RDB
Database

ConstraintAttributeRelation Data

Ontology 
Base

 

ภาพที่ 1 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ 
 

2.  การออกแบบออนโทโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่ผ่านมา องค์ประกอบในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 3 ผลผลิต

หลัก และความต้องการสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยว แล้วน ามาวิเคราะห์และสร้างค าหลักเพื่อ
ออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีด้วยโปรแกรม Protégé เวอร์ชั่น 3.4  
 3.  การประเมินประสิทธิภาพการค้นคืนสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยด้วยออนโทโลยี 

การประเมินประสิทธิภาพของการค้นคืนใช้วิธีการทดสอบความแม่นย าและความเที่ยงตรงด้วยการวัด 4 ค่า ดังนี้ 
  1) ค่าพรีซิชั่น (Precision)  หรือค่าความแม่นย า คือ การวัดความสามารถของการค้นคืนสารสนเทศ

ทั้งหมดที่เกี่ยวพันกับค าสอบถาม   
 
                  

  

     
           

เมื่อ  TP   หมายถึง  จ านวนสารสนเทศที่ถูกค้นคืน และมีความเก่ียวพันธ์กับค าสอบถาม 
       FP   หมายถึง  จ านวนสารสนเทศที่ถูกค้นคืน แต่ไม่มีความเกี่ยวพันธ์กับค าสอบถาม 

 
  2) ค่ารีคอล (Recall)  หรือค่าความระลึก คือ การวัดความสามารถของระบบในการค้นคืนสารสนเทศ

ให้สอดคล้องกับค าสอบถามให้ได้มากที่สุด  
               

  

     
     

เมื่อ  TP   หมายถึง  จ านวนสารสนเทศที่ถูกค้นคืน และมีความเก่ียวพันธ์กับค าสอบถาม 
       FN   หมายถึง  จ านวนสารสนเทศที่ไม่ถูกค้นคืน แต่มีความเกี่ยวพันธ์กับค าสอบถ 
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  3) ค่าเอฟ (F-measure)  คือ การวัดความสามารถของระบบในการค้นคนืสารสนเทศที่เก่ียวพันธ์และ
สอดคล้องกบัค าสอบถาม บางครั้งเรียกว่า ค่าคะแนนเอฟ (F-Score)  
                  

 
 

 
 
 

 

     

เมื่อ   r    หมายถึง  ค่า Recall 
       p    หมายถึง  ค่า Precision 

ผลการทดลอง  
 1.  ผลการออกแบบออนโทโลยกีารท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย  

ผลการออกแบบออนโทโลยีสามารถออกแบบคลาสหลักได้จ านวน 8  คลาส ได้แก่ คลาสที่พัก 
(Accommodation) คลาสร้านอาหาร (Restaurant) คลาสกิจกรรม (Activity) คลาสสถานที่ให้บริการ (Place) 
คลาสแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) คลาสทัวร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (HealthTour) คลาสยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(Product) และ คลาสต าแหน่งที่ตั้ง (Location) ดังแสดในภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงคลาสของออนโทโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย  
 

1.  คลาสที่พัก (Accommodation) คือ คลาสที่พักส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วยคลาส
ย่อย 6 คลาส ได้แก่ อพาร์ตเมนต์ บ้านพัก เกสเฮาส์ โฮมสเตย์ โรงแรม และรีสอร์ตแอนด์สปา ดังแสดงในภาพที่ 4  

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงคลาสที่พัก  
 

2.  คลาสร้านอาหาร (Restaurant) คือ คลาสร้านอาหารส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย
คลาสย่อย 3 คลาส ได้แก่ ร้านอาหารแนะน า ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างชาติ ร้านอาหารไทย ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

  
 

ภาพที่ 4 แสดงคลาสร้านอาหาร  
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4.  คลาสกิจกรรม (Activity) คือ คลาสกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย
คลาสย่อย 2 คลาส ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงบ าบัดรักษา และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ดังแสดงในภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงคลาสที่กิจกรรม 
 

4.  คลาสสถานที่ให้บริการ (Place) คือ คลาสสถานที่ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยคลาสย่อย 
6 คลาส ร้านเสริมความงาม คลินิก ร้านทันตกรรม โรงพยาบาล ร้านสปา และร้านนวดแผนไทย ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงคลาสสถานที่ให้บริการ 
 

5.  คลาสแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) คือ คลาสแหลง่ท่องเที่ยวในเชิงส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
คลาสย่อย 5 คลาส ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้น พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังแสดงในภาพที่ 7 

 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงคลาสแหล่งท่องเที่ยว 
 

6.  คลาสทัวร์การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ (HealthTour) คือ คลาสทัวร์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 
ประกอบด้วยคลาสย่อย 7 คลาส ได้แก่ ทัวร์สมุนไพรชนบท ทัวรน์้ าพุร้อนและอาบน้ าแร่ ทัวร์ฝึกสมาธิและบ าเพ็ญ
ภาวนา ทัวร์เกษตรธรรมชาติ ทัวร์แหล่งธรรมชาติ ทัวร์อาหารสมุนไพร ทัวร์แพทย์แผนไทย ดังแสดงในภาพที่ 8 

 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงคลาสทัวร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
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7.  คลาสยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product) คือ คลาสยาและผลิตภัณฑ์ส าหรบัการส่งเสริมสุขภาพ 
ประกอบด้วยคลาสย่อย 5 คลาส ได้แก่ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ยาสมุนไพรไทย เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์และ
อุปกรณ์ และยาแผนปัจจุบนั ดังแสดงในภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงคลาสยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
 

8.  คลาสต าแหน่งที่ตั้ง (Location) คือ คลาสระบุต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ ประกอบด้วยคลาสย่อย 
6 คลาส ได้แก่ อ าเภอ ต าบล และจังหวัด ดังแสดงในภาพที่ 03  

 
 

ภาพที่ 10 แสดงคลาสต าแหน่งที่ตั้ง 
 

 

 
 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างการใส่ตัวแปรในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ าบัดรักษาประเภทสปา 
           ที่มา:  ธติิพร  ชาญศิริวฒัน์ (2560) 
 
  

158



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งที่ 3 
“งานวิจัยสร้างมูลคา่ บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน  
 

 2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพการค้นคืนสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยด้วยออนโทโลยี 
การประเมินประสิทธิภาพในการค้นคืนสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยด้วยออน

โทโลยี โดยใช้ค าค้นจากความต้องการสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถาม ท าการทดสอบในโปรแกรม Protégé ด้วยการใช้ภาษาสปาเกิล (SPARQL) ใช้ค าค้นจ านวน 25 ชุด
ค าถาม ตัวอย่างของภาษาสปาเกิลในการสอบถามดังแสดงในภาพที่ 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 แสดงตัวอย่างภาษาสปาเกิลในการสอบถาม 
 

การประเมินประสิทธิภาพของการค้นคืนใช้วิธีการทดสอบความแม่นย าและความเที่ยงตรงด้วยการวัด 4 
ค่า ในภาพรวมพบว่า ค่าพรีซิชั่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ค่ารีคอลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และค่าเอฟมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.80 สามารถสรุปผลการประเมินในแต่ละรายข้อค าถามได้ดังภาพที่ 04   
 

 
 

ภาพที่ 13 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของการค้นค้น 
 
  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ค่าเฉ
ลี่ย 

ค่าพรีซิชั่น 0.85 0.89 0.79 0.77 0.84 0.87 0.88 0.75 0.88 0.88 0.79 0.87 0.9 0.77 0.84 0.82 0.87 0.89 0.86 0.67 0.83

ค่ารีคอล 0.88 0.89 0.88 0.87 0.89 0.89 0.9 0.79 0.9 0.9 0.79 0.86 0.87 0.83 0.88 0.87 0.9 0.9 0.89 0.77 0.87

ค่าเอฟ 0.77 0.85 0.82 0.75 0.82 0.84 0.86 0.69 0.85 0.9 0.8 0.85 0.82 0.83 0.79 0.8 0.86 0.85 0.85 0.68 0.81

ค าถาม:  
     แหล่ง “น้ าพุร้อน” มีอยู่ในจังหวัดใดบ้าง?  
ภาษาสปาเกิล: 
     SELECT distinct ?Activity ?Location ?Acttraction ?HealthHealingToursim 
     WHERE {?Activity :hasActivity ?HealthHealingToursim.  
                 ?HealthHealingToursim :ActivityName ?a. 
                 FILTER regex(?a, “น้ าพุร้อน”)} 
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สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  
ผลการพัฒนาการค้นคืนสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยด้วยออนโทโลยี จาก

ขอบเขตขององค์ประกอบในการ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3 ผลผลิต
หลัก ร่วมกับการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 8 
คลาสหลัก คือ คลาสที่พัก คลาสร้านอาหาร คลาสกิจกรรม คลาสสถานที่ให้บริการ คลาสแหล่งท่องเที่ยว คลาส
ทัวร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คลาสยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และคลาสต าแหน่งที่ตั้ง ซึ่งผลที่ได้นี้มีบางคลาสที่มี
ความใกล้เคียงและสอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยา ใจรักษ์ (2559) ที่พบว่าออนโทโลยีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่
เหมาะสมประกอบด้วย 8 คลาสหลัก และในงานวิจัยของสุปราณี ทัพมงคล และศิริกาญจนา พิลาบุตร (2559) ที่
พัฒนาออนโทโลยีส าหรับการสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายของการท่องเที่ยวได้ 3 คลาส คือ คลาสถานที่ท่องเที่ยว 
คลาสต าแหน่งที่ตั้ง คลาสร้านอาหาร และคลาสที่พัก  ส าหรับการออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีใช้โปรแกรม 
Protégé เวอร์ชั่น 3.4 ใช้ภาษาสปาเกิลในการทดลองสอบถามเพื่อท าการทดสอบหาประสิทธิภาพการค้นคืน
สารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยด้วยออนโทโลยี ผลการทดสอบพบว่าค่าพรีซิชั่นหรือค่าความ
แม่นย ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ค่ารีคอลหรือค่าความระลึกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และค่าเอฟมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
ผลการวิจัยที่ได้นี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศแนะน าและสืบค้นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้
ร่วมกับออนโทโลยีการท่องเที่ยวในลักษณะอื่นได้  
กติติกรรมประกาศ 
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การเปลี่ยนแปลงของยีน Ubiquitin Specific Protease 14 [AGAG/-]  
และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้้าดีภายในตับ 

 
Ubiquitin Specific Protease 14 [AGAG/-] Polymorphism and Intrahepatic Cholangiocarcinoma risk 
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บทคัดย่อ  

โรคมะเร็งท่อน ้าดีเป็นโรคที่มีความร้ายแรง พบมากในประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มีสาเหตุหลักมาจากการเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับชนิด Opisthorchis viverrini ร่วมกับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารประเภทปลาร้าซึ่งมีไนโตรซามีน ขณะนี การรักษาโรคดังกล่าวให้ผลได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากผู้ป่วยจะมาพบ
แพทย์เมื่อโรคด้าเนินมาถึงระยะสุดท้าย หรือมีการแพร่ไปสู่อวัยวะอื่น ๆ ดังนั นการคัดกรองโรคมะเร็งท่อน ้าดี จะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาโรคมะเร็งท่อน ้าดีที่เกิดในคนไทย โดยงานวิจัยนี ท้าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของยีน 
Ubiquitin Specific Protease 14 (usp14) [AGAG/-] ในผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน ้าดี จ้านวน 81 ราย เปรียบเทียบกับ
กลุ่มควบคุมที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 60 ราย โดยใช้เทคนิค Polymerase Chain 
Reaction-Single Strand Conformation Polymorphism (PCR-SSCP) จากการศึกษาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ของยีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน ้าดี จ้านวน 16/81 ราย (19.8%) และในกลุ่มควบคุม จ้านวน 22/60 ราย (36.7%) โดยมี
ความสัมพันธ์กัน (P=0.025) ในลักษณะของการป้องกัน (Odds ratio=2.352: 1.102-5.020) อย่างไรก็ตาม ไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางพยาธิสภาพของผู้ป่วยมะเร็งท่อน ้าดีและโพลีมอร์ฟิสม์ [AGAG/-] 
 

ค้าส้าคญั : การเปลี่ยนแปลงของยีน โรคมะเร็งท่อน ้าดี usp14 
 
Abstract  

Intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC), a malignant neoplasm of the biliary epithelium in the liver, 

is usually fatal because of a difficulty in early diagnosis and lack of effective therapy. This incidence is 

apparently present in the northeastern region of Thailand, where most of the people favor eating pickled fish, 

simultaneously containing bio- and chemical hazards, i.e., a liver fluke namely Opisthorchis viverrini, and 

nitrosamine, respectively. To understand the disease precisely, the early investigation of the underlying 

molecular mechanism involved in cholangiocarcinogenesis and tumor growth is very essential. In this study, 

we evaluated usp14 [AGAG/-] polymorphism, the overall frequencies of usp14 [AGAG/-] polymorphism 

were 16/81 cases (19.8%) in the patient group and 22/60 cases (36.7%) in the control group. The results 

showed an association between usp14 polymorphism (P=0.025) and protective ratio for ICC in Thai patients 

(Odds ratio=2.352: 1.102-5.020). In addition, the relation between clinicopathological parameters of the 

patient group were not observed. 

 
Keywords: Polymorphism, Intrahepatic Cholangiocarcinoma, usp14  

 
บทน้า  

โรคมะเร็งท่อน ้าดีเป็นโรคที่มีความร้ายแรง และพบอัตราการเกิดเพิ่มมากขึ นในประเทศไทย โดยเฉพาะทาง
แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสาเหตุของการเกิดโรคนี มีหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น เซลล์ในท่อน ้าดีอักเสบจากการ
ติดเชื อพยาธิใบไม้ในตับ การเกิดนิ่วในถุงน ้าดี (เนื่องจากประมาณ 20-30% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน ้าดีมีนิ่วในถุงน ้าดี 
OR 2.00, 95% CI 1.16-3.42) (Cai, Kong, Chen, Shi, Huang, Shen, et al. 2015: 831) นอกจากนี  ยังเกิดจาก
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ความผิดปกติมาตั งแต่ก้าเนิด รวมทั งปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องอีก เช่น การรับเอาสารก่อมะเร็งจ้าพวกไนโตรซามีนเข้า
ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประทานอาหารหมักดองประเภทปลาร้า ซึ่งเป็นที่นิยมในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลักษณะอาการของโรคนี จะเป็นไปอย่างช้า ๆ เนื่องจากมะเร็งท่อน ้าดีนี จะค่อย ๆ แพร่กระจายเข้าไปในเนื อเยื่อรอบ ๆ 
โดยจะมองไม่เห็นก้อนเนื อแปลกปลอม ในผู้ป่วยหลายรายส่วนใหญ่จะตรวจได้เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่อาการของโรคในระยะ
สุดท้าย หรือเกิดการลุกลามไปสู่อวัยวะอื่นแล้ว ในการรักษาโรคมะเร็งท่อน ้าดีจึงได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ในปัจจุบันวิธีการ
รักษาโดยการผ่าตัดเป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุด 

ดังนั นการศึกษาถึงกลไกการก่อโรคมะเร็งชนิดนี ในระดับโมเลกุลเพื่อน้าไปสู่การพัฒนาแนวทางการป้องกัน 
การดูแลรักษา และการติดตามการเกิดซ ้าของมะเร็งท่อน ้าดีจึงเป็นเรื่องที่ส้าคัญมาก นอกจากนั น คณะผู้วิจัยพบการ
เปลี่ยนแปลงของยีน usp14 ซึ่งท้าหน้าที่สลายโปรตีน และสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน ้าดีในคนไทย 
(Chuensumran, Saelee, Punyarit, Wongkham, Pairojkul, Chauin, et al. 2011: 775-779) ผลการวิจัย
ทางด้านนี ยังสามารถพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งในระยะแรกเริ่ม การศึกษาโพลีมอร์ฟิสม์ของยีน มีแนวโน้มที่
จะน้าไปประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน ้าดีได้ 
วัตถุประสงค ์ 

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของยีน usp14 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน ้าดี โดยใช้เทคนิค Polymerase Chain 
Reaction-Single Strand Conformation Polymorphism (PCR-SSCP) 
อุปกรณ์และวธิีการทดลอง 
 ตัวอย่างดีเอ็นเอ 

การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างเนื อเยื่อและเลือด โดยใช้ High Pure PCR Template Preparation Kit 
(Roche, Germany) ประกอบด้วย 1) ตัวอย่างดีเอ็นเอที่ได้จากเนื อเยื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน ้าดี ที่เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น จ้านวน 81 ราย และ 2) ตัวอย่างดีเอ็นเอควบคุมที่ได้จากตัวอย่างเลือดของกลุ่ม
ควบคุมซึ่งเป็นผู้มีสุขภาพดี มีภูมิล้าเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 60 ราย   
 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยเทคนิค PCR 

ปฏิกิริยาการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในเครื่อง Thermal Cycler (Applied Biosystems, Singapore) โดยใช้
ไพรเมอร์จ้านวน 6 ชุด ดังตารางที่ 1 จากฐานข้อมูลของ Single Nucleotide Polymorphism (SNP) 
(http://www.ncbi.nih.gov) และ Japanese Single Nucleotide Polymorphism (JSNP) (http://snp.ims.u-
tokyo.ac.jp) แล้วน้ามาออกแบบไพร์เมอร์ด้วยโปรแกรม Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/primer3) 
การตรวจวิเคราะห์โดยเทคนิค Single Strand Conformation Polymorphism (SSCP) 
 

ตารางที่ 1 ไพร์เมอร์ส้าหรับตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอบนยีน usp14 
 

คู่ที ่ รหัส snp ลักษณะ บริเวณ ล้าดับนิวคลีโอไทด ์
แอมพลิคอน 

(เบส) 
1 rs499634 [A/C] 3’mRNA-utr 

exon 15 
forward-5’-ctg tga tcc cag cta ctt gga-3’ 
reverse-5’-ttt gag aca gag tct ctc tg-3’ 

126 

2 rs1784381 [C/T] Intron 7 forward-5’-ggc aat gtt tgc ttt gtc ttt-3’ 
reverse-5’-ttc acc ttt ctc ggc aaa ct-3’ 

134 

3 rs10619310 [-/TT] 3’mRNA-utr 
exon 15 

forward-5’-gtt gga gct tgg ctg aag ac-3’ 
reverse-5’-ctg cat tca gca tcc aaa ga-3’ 

174 

4 IMS-JST072466 
rs2276062 
 

[T/C] Intron 6 forward-5’-caa tga tgt ctg tcg ttt gtg a-3’ 
reverse-5’-cca gag tca acc cca aag at-3’ 

110 
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คู่ที ่ รหัส snp ลักษณะ บริเวณ ล้าดับนิวคลีโอไทด ์
แอมพลิคอน 

(เบส) 
5 IMS-JST119841 

rs3765617 
[G/A] Intron 10 forward-5’-cag gag ttt ctt ggg ctc tc-3’ 

reverse-5’-ttg tgg att cct ccg agt gt-3’ 
170 

6 IMS-JST096385 
rs3833195 

[AGAG/-] 3’mRNA-utr 
exon 15 

forward-5’-tgt gtg act cag tgc tgc tg-3’ 
reverse-5’-aag caa cca gac ctt gtc aac-3’ 

232 

 
น้า PCR product จ้านวน 10 ไมโครลิตร ผสมกับ loading dye จ้านวน 5 ไมโครลิตร หยอดลงบนเจล 10% 

Polyacrylamide Gel Electrophoresis (PAGE) ที่เตรียมไว้ (30% Acrylamide 4 มิลลิลิตร, 5X Tris Borate Buffer, 
TBE 750 ไมโครลิตร, น ้ากลั่น 10.1 มิลลิลิตร, Ammonium Persulphate (APS) 100 ไมโครลิตร, N’N’N’N’-
tetramethylethylenediamine (TEMED) 20 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน เทลงในกระจก 2 แผ่นประกบกันที่หุ้มเทปกัน
ซึมเรียบร้อยแล้ว ทิ งไว้ประมาณ 4 ชั่วโมง) ท้าอิเล็กโตรโฟรีซิสใน 0.5X TBE ที่แรงดันไฟฟ้า 120 โวลท์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

หลังจากนั นย้อมเจลด้วย Silver staining โดยการตรึงเจลใน 10% Ethanol เป็นเวลา 10 นาที ล้างด้วยน ้า
กลั่น แล้วแช่เจลใน 0.4M HNO3 เป็นเวลา 2 นาที ล้างด้วยน ้ากลั่น แล้วแช่เจลในน ้ากลั่น 5 นาที จากนั นย้อมด้วย 
0.4% Silver stain (w/v) เป็นเวลา 20 นาที น้าเจลไปแช่ในสารละลาย Developing solution (3% Na2CO3 100 
มิลลิลิตร และ Formaldehyde 150 ไมโครลิตร ที่อุณหภูมิ 4o ซ หลังจากนั นหยุดปฏิกิริยาด้วย 10%CH3COOH 
(v/v) ล้างเจลด้วยน ้ากลั่น น้าไปวางบนกระดาษเซลโลเฟน ขึงให้ตึง จากนั นรอจนเจลแห้ง) 
 การวิเคราะห์ทางสถิต ิ

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง snp ที่พบในผู้ป่วยมะเร็งท่อน ้าดีเปรียบเทียบกับคนปกติ โดยใช้ 
Pearson chi square test โปรแกรม SPSS version 18 (ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล) โดยค่าที่ได้หากมีค่า 
P<0.05 จงึแสดงว่ามีนัยส้าคัญทางสถิติ 
ผลการทดลอง  

จากผลการตรวจวิเคราะห์ Single Nucleotide Polymorphism (SNP) บนยีน usp14 โดยการตรวจแอม
พลิคอนทั ง 6 บริเวณ ด้วยเทคนิค PCR-SSCP พบ snp เพียง 1 บริเวณ (ภาพที่ 1) คือ บริเวณ 3’mRNA-utr exon 
15 ของยีน usp14 ซึ่งมีรหัสบนฐานขอ้มูล SNP (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp) คือ rs3833195 และรหัสบน
ฐานข้อมูล JSNP (http://snp.ims.u-tokyo.ac.jp) คือ IMS-JST096385 เมื่อท้าการวิเคราะห์ล้าดับนิวคลีโอไทด์ 
(Macrogen, Korea) พบว่าเป็นโพลีมอร์ฟิสม์ชนิด deletion 4 เบส [AGAG/-] (ภาพที่ 2) ซึ่งพบในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง
ท่อน ้าดี 16/81 ราย (19.8%) และในกลุ่มควบคุม 22/60 ราย (36.7%) ที่มีความสัมพันธ์กัน (P=0.025) ในลักษณะ
ของการป้องกัน (Odds ratio=2.352: 1.102-5.020) แสดงดังตารางที่ 2 อย่างไรก็ตาม ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยทางพยาธิสภาพของผู้ป่วยมะเร็งท่อน ้าดีและโพลีมอร์ฟิสม์ [AGAG/-] โดยมีข้อมูลทางพยาธิสภาพของผู้ป่วย
โรคมะเร็งท่อน ้าดี จ้านวน 81 ราย ดังแสดงในตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 2 snp [AGAG/-] บนยนี usp14 เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 
 

กลุ่มตวัอย่าง จ้านวน (ราย) snp (%) 
Wild type 

(%) 
ค่า P* 

(Odds ratio: 95%CI)** 

ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน ้าด ี 81 16 (19.8) 65 (80.2) 0.025*** 

กลุ่มควบคุม 60 22 (36.7) 38 (63.3) (2.352: 1.102-5.020) 
*, ค่า P ทดสอบด้วย Pearson chi-square 
**, ค่าการป้องกัน (กลุ่มควบคุม/กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน ้าดี): ค่าความเชื่อมั่น (Confidence Interval) ที่ 95% 
***, มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ภาพที่ 1  การวิเคราะห์ snp [AGAG/-] โดยเทคนิค PCR-SSCP (10% polyacrylamide ใน 0.5X TBE,  

10% glycerol กระแสไฟฟ้า 55 มิลลิแอมป์) บรเิวณ 3’mRNA-utr exon 15 ของยีน usp14  
 

 
ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ล้าดับนิวคลีโอไทด์ของ snp [AGAG/-] 

 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางพยาธิสภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน ้าดีและ snp [AGAG/-] 
  

ปัจจัย snp (%) Wild type (%) ค่า P* 

อายุ (ปี)   0.826 
 50 4 (25.0) 12 (75.0)  
> 50 8 (22.2) 28 (77.8)  

เพศ   0.054 
ชาย 12 (28.6) 30 (71.4)  
หญิง 0 (0) 10 (100.0)  

ลักษณะทางพยาธขิองเซลล์   0.163 
Well-differentiated 8 (33.3) 16 (66.7)  
Moderately differentiated 1 (7.1) 13 (92.9)  
Poorly differentiated 2 (18.2) 9 (81.8)  

ขนาดของเนื องอก (เซ็นติเมตร)   0.531 
 5 1 (12.5) 7 (87.5)  
6 - 10 4 (30.8) 9 (69.2)  
> 10 1 (14.3) 6 (85.7)  

การแพร่กระจาย (metastasis)   0.595 
แพร่กระจาย 2 (16.7) 10 (83.3)  
ไม่แพร่กระจาย 4 (25.0) 12 (75.0)  

หมายเหตุ: มีข้อจ้ากัดในการเข้าถึงข้อมูลส้าหรับวิเคราะห์พยาธิสภาพของผู้ปว่ยโรคมะเร็งท่อน ้าดี จ้านวน 52 ราย 

ลูกศรชี แถบดีเอ็นเอ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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วิจารณ์ผลการทดลอง  
โรคมะเร็งท่อน ้าดี (Cholangiocarcinoma, CCA) เป็นโรคมะเร็งที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่ง มีการพยากรณ์

โรคไม่ดี เพราะอัตราการเกิดโรคและอัตราการตายมีจ้านวนพอ ๆ กัน ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีอุบัติการณ์ของ
โรคมะเร็งชนิดนี สูง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Kamsa-ard, Luvira, Suwanrungruang, Vatanasapt & 
Wiangnon. 2018: 605-614) โดยพบความสัมพันธ์ระหว่างโรคพยาธิใบไม้ในตับชนิด Opisthorchis viverrini (OV) 
และ CCA โดยสามารถตรวจพบแอนติเจนได้ในเซลล์เยื่อบุท่อน ้าดีและบริเวณรอบท่อน ้าดี นอกจากนี ยังพบแอนติเจนใน 
macrophage, epitheloid cell และ giant cell แม้จะไม่พบพยาธิก็ตาม กระบวนการเกิด CCA ประกอบไปด้วยการ
เปลี่ยนแปลงหลายขั นตอน เริ่มตั งแต่พบภาวะ hyperplastic (อาจพบ metaplastic ได้ในบางครั ง) แล้วตามด้วย 
dysplasia จนกระทั่งเป็นมะเร็ง ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากพยาธิใบไม้ในตับ ก่อให้เกิดการอักเสบเรื อรัง และการบาดเจ็บของ
เซลล์เยื่อบุท่อน ้าดี โดยอาจเกิดร่วมกับการมีการอุดตันของท่อน ้าดี การเกิดภาวะ primary sclerosing cholangitis 
(PSC), hepatolithiasis, Caroli’s disease และ congenital choledochal cysts เป็นต้น 

ในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา พบการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งท่อน ้าดี น้ามาสรุป
เพื่ออธิบายบทบาทที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเกิดพยาธิสภาพของโรคได้ดังนี  1) ความผิดปกติของยีน K-ras (Ohashi, 
Nakajima, Kanehiro, Tsutsumi, & Taki, et al. 1995: 1612-1617) ซึ่งเป็น oncogene และ p53 (Levi, Urbano-
Ispizua, Gill, Thomas, & Gilbertson, et al. 1991: 3497-3502) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม tumor suppressor gene ท้า
หน้าที่ยับยั งการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติ หรือท้าหน้าที่ชักน้าให้มีการก้าจัดเซลล์ที่ผิดปกติโดยกระบวนการ apoptosis 
2) ความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตายของเซลล์แบบ apoptosis เช่น ยีน Bcl-2, Bcl-X และ Mcl-l 3) 
ความผิดปกติของกลุ่มยีนที่ท้าหน้าที่ซ่อมแซมดีเอ็นเอ (DNA repairing gene) เช่น ยีน Msh2, Brca1 และ Brca2 
นอกจากความผิดปกติของยีนต่าง ๆ โดยตรงแล้ว ยังพบความผิดปกติที่กระบวนการควบคุมการแสดงออกของยีนซึ่ง
เรียกว่า epigenetic stage ได้อีกด้วย เช่น การเกิดปฏิกิริยา hypermethylation ในบริเวณ promoter ของยีน 
hMLH1 ซึ่งเป็นยีนที่ท้าหน้าที่ซ่อมแซมในกรณีที่มี DNA mismatch เกิดขึ น ส่งผลให้การแสดงออกของยีนดังกล่าวลด
ต่้าลง ท้าให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ น (Liu, Momoi, & Li, et al. 2002: 366-371; Limpaiboon, 
Krissadarak, & Sripa et al. 2002: 215-222) 4) การเปล่ียนแปลงในการแสดงออกของยีนในกลุ่ม growth factors 
และ cytokines ต่าง ๆ ที่มีบทบาทกระตุ้นให้เซลล์เยื่อบุท่อน ้าดีแบ่งตัว เช่น interleukin-6 (IL-6), hepatocyte 
growth factor (HGF), transforming growth factor- (TGF-), epidermal growth factor (EGF), c-erbB2, 
heterogenous immunoglobulin A (IgA) และ leukocyte inhibitory factor (LIF) เป็นต้น (Terada, Ashida, 
Endo, Horie, & Maeta, et al. 1998: 325-331; Harada, Terada, & Nakanuma, 1996. 787-792; Radaeva, 
Ferreira-Gonzalez, & Sirica. 1999: 1453-1462; Alpini, Glaser, Ueno, Pham, & Podila, et al. 1998: G767-
G775) คณะผู้วิจัยเป็นกลุ่มแรกที่รายงานการเปลี่ยนแปลงของยีน usp14 สัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน ้าดีในคนไทย 
(Chuensumran, Saelee, Punyarit, Wongkham, Pairojkul, Chauin, et al. 2011: 775-779) เทคนิค PCR-SSCP 
สามารถใช้พยากรณ์โรคมะเร็งได้ เช่น การตรวจการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 และ BRCA2 ในโรคมะเร็งเต้านม 
(Fattouh M, Ahmed H, Hafez Eel-S. 2011: 9-16) และการตรวจการเปล่ียนแปลงของยีน WRAP53 ซึ่งสัมพันธ์กับ
การพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านม (Sedaie Bonab A1, Pouladi N, Hosseinpourfeizi MA, Ravanbakhsh Gavgani R, 
Dehghan R, Azarfam P, et al. 2014: 168) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี มีข้อจ้ากัดในการเข้าถึงข้อมูลทางพยาธิสภาพ
และจ้านวนกลุ่มตัวอย่างท้าให้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิสภาพของผู้ป่วย CCA และ snp [AGAG/-] 
สรปุผลการทดลอง  

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของยีนมีประโยชน์ในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งท่อ
น ้าดีนอกเหนือจากการตรวจทางพยาธิสภาพของผู้ป่วย ซึ่งจากงานวิจัยนี เป็นการตรวจการเปลี่ยนแปลงของยีน  
[AGAG/-] บริเวณ 3’mRNA-utr exon 15 ของยีน usp14 (rs3833195/IMS-JST096385) ซึ่งพบในคนปกติมากกว่า
ผู้ป่วย 2.352 เท่า  
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บทคัดย่อ  

การศึกษาวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและความคาดหวังคุณภาพชีวิตของชาวนาใน
พื้นที่ ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมีขนาดกลุมตัวอยางของชาวนาในพื้นที่จํานวน 140 คน ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ผลการศึกษาพบว่าชาวนาในพื้นที่ส่วนใหญ่มีภาพรวมระดับ
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีมาก (4.26 ± 0.26) สําหรับความคาดหวังคุณภาพชีวิตให้มีการดําเนินการมากที่สุด คือด้าน
สิ่งแวดล้อม (ค่า PNI modified = 0.17) ตามด้วยความคาดหวังคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและด้านสังคม (ค่า PNI 
modified = 0.16) และความคาดหวังคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ (ค่า PNI modified = 0.15) ตามลําดับ จากผลการ
ศึกษาวิจัยชิ้นนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชาวนาไทยต่อไป  
 

ค าส าคัญ : ความคาดหวงั คณุภาพชีวิต ชาวนา  
 
Abstract  

This research aims to study the quality of life and expected quality of life of farmers in Tambon 

Chiang Wae, Kumphawapi district, Udon Thani province. The sample sizes of the farmers in the area are 140 

people. The questionnaire was used as a tool to collect data. The results indicated that the most of the farmers 

in the area have a very good quality of life (4.26 ± 0.26). For the expected quality of life, the farmers want to 

perform in environment domain (PNI modified = 0.17), followed by physical domain, social relationships domain 

(PNI modified = 0.16) and psychological domain (PNI modified = 0.15), respectively. The results of this study, the 

government and private sectors can be used as basis information for improving the quality of life of Thai 

farmers. 

 
Keywords:  Expected, Quality of life, Farmer  

 
บทน า  

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาต้ังแตรุนบรรพบุรุษ ประชากรมากกว่าร้อยละ 60 อาศัยอยู่ในชนบท
และมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จากการสํารวจเกี่ยวกับการทํางานทางการเกษตรของประชากรในประเทศ พบว่า
ประเทศไทยมีผู้ที่ทํางานอาชีพทางการเกษตร 16.8 ล้านคน หรือร้อยละ 50.2 โดยในจํานวนนี้แบ่งเป็นอาชีพทํานา
ประมาณ 10 ล้านคน (กฤตธัช อันชื่น, 2557) จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่าอาชีพทํานายังคงเป็นอาชีพที่มีความสําคัญต่อ
คนไทยอย่างมาก เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย นอกจากนี้ชาวนายังได้สมญาว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
ไทยตลอดมา จากการดํารงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาซ่ึงมีการใช้แรงงานเป็นหลัก ซ่ึงลักษณะการทํางานดังกล่าวอาจ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของชาวนา นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของชาวนาเช่นกัน ซ่ึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประกอบไปด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา (ชุมพร ฉํ่าแสง และอุ
มาพร เคนศิลา, 2555) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ ความม่ันคงของรายได้ ภาระหนี้สิน ปัจจัยด้านสังคม เช่น การ
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รับบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมในชุมชน และปัจจัยการทํางาน เช่น การรับรู้ข่าวสารด้านอาชีพ จํานวนชั่วโมงการ
ทํางานต่อวัน เป็นต้น (พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, 2557)  

จากพื้นที่การศึกษาตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมโดยมีการทํานาเป็นหลัก รองลงมาได้แก่ การทําการเกษตรอย่างอื่น  เช่นทํา
สวน ทําไร่ (ไพจิตร ประดิษฐ์ผล และมนสิชา เพชรานนท์, 2553). อย่างไรก็ดีในพื้นที่ตําบลเชียงแหวยังไม่มีการศึกษา
ในเรื่องของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาระดับคุณภาพชีวิต และความคาดหวัง
คุณภาพชีวิตของชาวนา เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและความคาดหวังคุณภาพชีวิตของชาวนา รวมทั้งเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในปัจจุบันกับความคาดหวังคุณภาพชีวิตของชาวนา ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี ท้ังในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวนาไทยต่อไป 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของชาวนา ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
2. เพื่อศึกษาความคาดหวังคุณภาพชีวิตของชาวนา ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในปัจจุบันกับความคาดหวังคุณภาพชีวิตของชาวนา ตําบลเชียง 

แหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
วิธีการศึกษา  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ชาวนาในตําบล
เชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมด 8,728 คน (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2560) และเลือกสุ่มตัวอย่าง
แบบ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 คือ การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม single – stage cluster sampling โดยใช้เกณฑ์จําแนก
กลุ่มตามหมู่บ้าน  ขั้นที่ 2 คือ Two stage โดยการสุ่มหมู่บ้านที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงได้จํานวน
ประชากรทั้งหมดของหมู่บ้านที่เป็นตัวแทนทั้งหมด 702 คน ใช้การสุ่มอย่างง่าย 20 % จากจํานวนชาวนาของหมู่บ้าน
ที่เป็นตัวแทน ได้ชาวนามาเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
แบบสอบถาม โดยมีส่วนประกอบที่สามารถแบ่งได้ 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ตลอดปีจากการทํานา 
รายจ่ายตลอดปีในการทํานา ภาระหนี้สิน การรับบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมในสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ การรับรู้ข่าวสารด้านอาชีพจํานวนชั่วโมงการทํางานต่อวัน ระยะเวลาในการทํานา เครื่องทุนแรงในการทํานา
และโรคประจําตัว ส่วนที่ 2 ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในปัจจุบันกับความคาดหวังคุณภาพชีวิตของ
ชาวนาตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  

ทําการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการหาความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตปัจจุบันและ
ความคาดหวังคุณภาพชีวิตของชาวนาในตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยวิเคราะห์ทั้งรายด้านและรายข้อโดยมีเกณฑ์การแปล
ความหมายดังต่อไปนี้ 
         ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึงคุณภาพชีวิตดีน้อยที่สุด/ ความคาดหวังคุณภาพชีวิตให้มีการดําเนินการน้อยที่สุด  
         ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึงคุณภาพชีวิตดีน้อย/ ความคาดหวังคุณภาพชีวิตให้มีการดําเนินการน้อย 
         ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึงคุณภาพชีวิตดีปานกลาง/ ความคาดหวังคุณภาพชีวิตให้มีการดําเนินการปานกลาง 
         ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึงคุณภาพชีวิตดีมาก/ ความคาดหวังคุณภาพชีวิตให้มีการดําเนินการมาก 
         ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึงคุณภาพชีวิตดีมากที่สุด/ ความคาดหวังคุณภาพชีวิตให้มีการดําเนินการมากที่สุด 
 การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น (needs analysis) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความสามารถที่
คาดหวังและความสามารถที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนําไปใช้ในการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น โดย
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วิเคราะห์ข้อมูล Modified  Priority  Needs  Index  โดยใช้สูตร PNI modified ของนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล 
ว่องวาณิช (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช, 2541) 
 PNI modified = (I - D)/D  
 I (Important) หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็น 
 D (Degree of success) หมายถึง สภาพที่เป็นจริง         
การพิทักษ์สิทธ์ 

ผูว้ิจัยได้ชี้แจงการพิทักษ์สิทธ์ของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการแจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอความร่วมมือ
จากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ 
กลุ่มตัวอย่างสามารถออกจากการศึกษาในระหว่างการดําเนินการ โดยไม่เกิดผลเสียหายต่อกลุ่มตัวอย่าง ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น เม่ือกลุ่มตัวอย่างตกลงให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและลงชื่อในใบยินยอมแล้วผู้ วิจัยจึงจะทําการ
เก็บข้อมูลต่อไป 
ผลการศึกษา  

ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไปของชาวนาในพื้นที่ ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51 ปีขึ้นไป การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสมาชิกในครอบครัวอยู่
ระหว่าง 2 – 4 คน รายได้จากการทํานาพบว่าส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาทต่อปี และมีค่าใช้จ่ายใน
การทํานาอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินอยู่ระหว่าง 10,000 – 50,000 บาท 
ด้านโรคประจําตัวพบว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการบริการสาธารณะ
จากภาครัฐบาล และเข้าร่วมการเป็นสมาชิกกลุ่มของชุมชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนว่า ปัญหา
การว่างงานเป็นปัญหาที่พบมากที่สุด ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพจากโทรทัศน์ มีชั่วโมงการทํานา 6 – 8 
ชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพทํานาไม่น้อยกว่า 30 ปี และใช้รถไถนาเป็นเครื่องทุนแรงในการทํานา
สูงสุด 

ด้านคุณภาพชีวิตของชาวนา พบว่าคุณภาพชีวิตของชาวนาตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
ซ่ึงประกอบไปด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ชาวนามีคุณภาพชีวิตภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก (4.26 ± 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านจิตใจมีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตดีมากที่สุด (4.30 ± 
0.52) โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพมากที่สุด (4.66 ± 0.53) รองลงมาคือการได้รับ
ความรัก ความเอาใจใส่จากคนรักและครอบครัว (4.37 ± 0.57) ระดับคุณภาพชีวิตรองลงมาคือด้านสังคม (4.28 ± 
0.63) ด้านร่างกาย (4.25 ± 0.60) และด้านสิ่งแวดล้อม (4.23 ± 0.63) ตามลําดับ โดยด้านสังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
คุณภาพชีวิตจากการได้รับความช่วยเหลือจากสังคม เช่น สิทธิบัตรทอง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดีมากที่สุด (4.34 ± 0.57) 
รองลงมาคือ ครอบครัวอบอุ่น  รักใคร่ สามัคคี ไม่ทะเลาะวิวาท (4.39 ± 0.66) สําหรับด้านร่างกาย พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีคุณภาพชีวิตในปฏิบัติกิจวัตรประจําวันโดยไม่พึ่งพาผู้อื่น เช่น อาบน้ํา รับประทานอาหาร เดิน แต่งตัว  ดีมากที่สุด 
(4.44 ± 0.51) รองลงมาคือ บริการขั้นพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิต ได้แก่ อาหาร น้ําดื่ม เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
(4.35 ± 0.59) และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยดีมาก
ที่สุด ( 4.46 ± 0.57) รองลงมาคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ( 4.32 ± 0.52) (ตารางที่ 1) 

สําหรับความคาดหวังคุณภาพชีวิต พบว่าภาพรวมความคาดหวังคุณภาพชีวิตให้มีการดําเนินการมากที่สุด 
(4.95 ±0.26) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังให้มีการดําเนินการมากที่สุด (4.96 ± 
0.19)  โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังให้มีการดําเนินการด้านความช่วยเหลือจากสังคม ได้แก่ สิทธิบัตรทอง 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น งานบุญ กิจกรรมชมรม บําเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนมาก
ที่สุด (4.97 ± 0.17) รองลงมาคือ สัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนในครอบครัวและญาติพี่น้องและการมีครอบครัวอบอุ่น 
รักใคร่ สามัคคี ไม่ทะเลาะวิวาท  (4.96 ± 0.19) ความคาดหวังคุณภาพชีวิตให้มีการดําเนินการรองลงมาคือ ด้าน
ร่างกาย (4.95 ± 0.26)  โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังให้ดําเนินการด้านบริการทางการแพทย์เม่ือยาม
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เจ็บป่วยให้เพียงพอกับความต้องการมากที่สุด เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล คลินิก (4.96 ± 
0.30) รองลงมาคือ ความคาดหวังคุณภาพชีวิตให้มีการดําเนินการในเรื่องสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (4.96 ± 0.23) 
สําหรับความคาดหวังคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านสิ่งแวดล้อมมีความคาดหวังคุณภาพชีวิตให้มีการดําเนินการคือ 
4.94 ± 0.26 โดยด้านจิตใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังคุณภาพชีวิตในการไดร้ับความรัก ความเอาใจใส่จากคน
รักและครอบครัวมากที่สุด (4.96 ± 0.19) รองลงมาคือ มีการควบคุมอารมณ์เม่ือเกิดปัญหา หรืออุปสรรค ตลอดจนมี
ความสุข ความหวัง สนุกสนาน ปราศจากความเครียด (4.93 ± 0.31) และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คาดหวังคุณภาพชีวิตให้ให้มีการดําเนินการด้านที่อยู่อาศัยมีความม่ันคง ปลอดภัยและสถานบริการด้านสุขภาพ เช่น 
โรงพยาบาล, คลินิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเพียงพอต่อความต้องการมากที่สุด (4.96 ± 0.24, 4.96 ± 0.19) 
รองลงมาคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งถนนหรือเส้นทางมีความม่ันคง ไม่ชํารุด สะดวกต่อการ
เดินทาง (4.94 ± 0.27) (ตารางที่ 1) 

เม่ือจัดเรียงลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็นโดยใช้วิธี Modified  Priority  Needs  Index  (PNI 
Modified) ผลการวิจัยพบว่าความคาดหวังคุณภาพชีวิตให้มีการดําเนินการมากที่สุด คือด้านสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มตัวอย่าง
ชาวนามีความต้องการจําเป็นที่ต้องการให้ดําเนินการมากที่สุด (ค่า PNI modified = 0.17) รองลงมาคือความคาดหวัง
คุณภาพชีวิตด้านร่างกายและด้านสังคม (ค่า PNI modified = 0.16) สําหรับความคาดหวังคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 
กลุ่มตัวอย่างชาวนามีความต้องการจําเป็นที่ต้องการให้ดําเนินการเป็นลําดับสุดท้าย (ค่า PNI modified = 0.15) 
(ตารางที่ 1)    

 
ตารางที่ 1 ภาพรวมความคาดหวังคณุภาพชีวิต คุณภาพชวีิตปัจจุบัน และค่าความต้องการจําเปน็ ทั้งด้านร่างกาย 

ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมของชาวนา ตําบลเชียงเหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
 

คุณภาพชีวิต ความคาดหวังคุณภาพ
ชีวิต (x̄ ± SD) 

คุณภาพชีวิต 
ปัจจุบัน (x̄ ± SD) 

ค่าความต้องการ
จ าเป็น  

(PNI modified) 
ด้านร่างกาย  4.95 ± 0.26 4.25 ± 0.60 0.16 

ด้านจิตใจ  4.94 ± 0.26 4.30 ± 0.52 0.15 

ด้านสังคม  4.96 ± 0.19 4.28 ± 0.63 0.16 

ด้านสิ่งแวดล้อม 4.94 ± 0.26 4.23 ± 0.55 0.17 

ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน 4.95 ±0.26 4.26 ±0.56 0.16 

 
วิจารณ์ผลการศึกษา  

จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของชาวนาในตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีภาพรวม
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีมาก โดยข้อมูลของคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน ซ่ึงประกอบไปด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสิ่งแวดล้อมนั้น (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, 2554) พบว่าภาพรวมคุณภาพชีวิตด้านร่างกายอยู่ในระดับดี
มาก แต่เม่ือศึกษาคุณภาพชีวิตด้านร่างกายเป็นรายข้อ กลับพบว่าเรื่องการใช้บริการทางการแพทย์เม่ือยามเจ็บป่วย 
เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล หรือคลินิก กลุ่มตัวอย่างชาวนามีคุณภาพชีวิตดีน้อยที่สุด และ
ความคาดหวังคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ในเรื่องการใช้บริการทางการแพทย์เม่ือยามเจ็บป่วย เป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่าง
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ชาวนามีความต้องการให้ดําเนินการมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าเม่ือเกิดความเจ็บป่วย กลุ่มตัวอย่างชาวนาต้องการใช้
บริการทางการแพทย์ แต่อาจประสบปัญหาจากการเดินทางเพื่อไปรับบริการทางการแพทย์ ซ่ึงโรงพยาบาลอาจอยู่ไกล
จากชุมชน ขาดยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนจํานวนเจ้าหน้าที่ บุคลากรทาง
การแพทย์ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้พบว่าสถานบริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล คลินิก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล กลุ่มตัวอย่างชาวนามีคุณภาพชีวิตดีน้อยที่สุด เนื่องจากความไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของสถานบริการด้านสุขภาพ และความคาดหวังคุณภาพชีวิตด้านร่างกายพบว่าสถานบริการด้านสุขภาพที่มี
ความเพียงพอต่อความต้องการเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างชาวนาต้องการให้ดําเนินการมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ 
กุสุมา โกศล (2555) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดย
ความคาดหวังของเกษตรกรชาวสวนยางต้องการใช้บริการทางการแพทย์เม่ือยามเจ็บป่วยมากที่สุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
การบริการทางการแพทย์ที่มีสถานบริการสุขภาพที่เพียงพอต่อความต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด  
และเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2560) 

สําหรับคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวนามีคุณภาพชีวิตดีมาก แต่เม่ือศึกษาคุณภาพชีวิต
ด้านจิตใจรายข้อพบว่า ในด้านการพักผ่อนและคลายเครียดนั้น กลุ่มตัวอย่างชาวนามีคุณภาพชีวิตดีน้อยที่สุด แต่ความ
คาดหวังคุณภาพชีวิตในด้านการพักผ่อนและคลายเครียดนั้น กลับเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างชาวนามีความต้องการให้
ดําเนินการน้อยที่สุด ซ่ึงตรงกันข้ามในด้านของการได้รับความรัก ความเอาใจใส่จากคนรักและครอบครัว ซ่ึงเป็นความ
คาดหวังคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจที่กลุ่มตัวอย่างชาวนาต้องการให้ดําเนินการมากที่สุด ทางด้านคุณภาพชีวิตด้าน
สังคมนั้น กลุ่มตัวอย่างชาวนามีภาพรวมคุณภาพชีวิตด้านสังคมดีมาก แต่เม่ือศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสังคมรายข้อพบว่า 
ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น งานบุญ กิจกรรมชมรม บําเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนนั้น กลุ่มตัวอย่างชาวนา
มีคุณภาพชีวิตดีน้อยที่สุด และการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนก็เป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคาดหวังคุณภาพชีวิตที่
ต้องการให้ดําเนินการมากที่สุด แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชาวนามีความต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชน
จัดขึ้น ซ่ึงอาจเนื่องมาจาก กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นมาในชุมชน อาจอยู่ในช่วงฤดูกาลทํานา หรือฤดูเก็บเกี่ยว ส่งผลให้
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทําได้น้อย หรือขาดการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆไป สอดคล้องกับการศึกษาของสุพัดชา โอทาศรี 
(2554) ที่ศึกษาการดํารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยในจังหวัดลพบุรี โดยพบว่าปัจจัยด้านสังคม เช่น การสนับสนุนจาก
รัฐบาล การมีกิจกรรมของชุมชน หรือด้านวิถีการดําเนินชีวิตล้วนเป็นปัจจัยที่สําคัญและมีอิทธิพลต่อการดํารงอยู่ของ
อาชีพชาวนาไทย และสําหรับคุณภาพชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้น พบว่าคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของกลุ่มตัวอย่างชาวนาอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับดีมาก ขัดแย้งกับการศึกษาของ วรา
พรรณ  ลิลัน (2551) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของชาวนาในพื้นที่ ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
พบว่าระดับคุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.47 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากชาวนาในอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีนั้น อยู่ใกล้เขตเมืองมากกว่า นอกจากนี้จังหวัดอุดรธานีเป็น
จังหวัดที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มาก และมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวลาว ที่เดินทางผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
เป็นประจําทําให้มีการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างเข้มงวด อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้กลุ่มตัวอย่างชาวนารู้สึก
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สรุปผลการศึกษา  

ชาวนาในพื้นที่ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  ส่วนใหญ่มีความคาดหวังคุณภาพชีวิตให้
ดําเนินการมากที่สุด (4.95 ± 0.26) โดยมีภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตในปัจจุบันอยู่ในระดับดีมาก (4.26 ± 0.56) ซ่ึงมี
ค่าความต้องการจําเป็น (PNI modified) เท่ากับ 0.16 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวนา เช่น ควรมีการจัดสรรการบริการทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้
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สะดวก มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเสริมให้ชาวนาในช่วงระหว่างรอ
ฤดูเก็บเกี่ยว ซ่ึงจะนําไปสู่การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชาวนาไทย และช่วยสร้างภาคการเกษตรให้เข้มแข็งเป็น
รากฐานการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืนต่อไป 
กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยเรื่องนี้ได้รับทุนสนับสนุนในการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา แบบตัดขวาง เพื่อศึกษาประเภทแหล่งน้ าบริโภค คุณภาพน้ าบริโภค
ด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพและพฤติกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ าบริโภคของประชาชนในอ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และใช้ชุดทดสอบทางภาคสนามในการวิเคราะห์ทางกายภาพ เคมี ใช้ชุดทอ
สอบ และทางชีวภาพ ใช้ชุดทดสอบสุขาภิบาลน้ า กรมอนามัย และวิธี Most Probable Number ผลพบว่าแหล่งน้ า
บริโภคส่วนใหญ่เป็นน้ าบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร รองลงมาน้ าประปา น้ าด่ืมครัวเรือนที่เป็นถังส าเร็จรูป และ น้ าประปา
ที่ใช้ผ่านเกณฑ์คุณภาพคุณภาพด้านกายภาพและเคมี  แต่ คุณภาพด้านชีวภาพ ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ และพบว่า
พฤติกรรมส่วนใหญ่ของประชาชนไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อนบริโภค  
 

ค้าส้าคัญ : แหลง่น้ าบริโภค, สภาวะสุขาภิบาลน้ าบริโภค, อ าเภอวังทอง 
 
Abstract  

This research was a cross-sectional descriptive study. The purpose was to study: the drinking 

water source; physical biological and chemistry of water quality; behavioral improvement of drinking 

water quality in Wang Thong District, Phitsanulok Province. Questionnaires, physical and chemical test 

kits  and biological technique for field detection of coliform bacteria in drinking were used to collect data. 

The  most of drinking water were bottled water, 20 liters and tab water respectively. Physical and chemical 

qualities  pass  the  quality standards but biological  standard did not pass the criteria. It was found that 

most of the behavior of the people did not improve water quality before consumption. 

 

Keywords: drinking water source,  drinking water sanitation, Wanthong District 

 
บทน้า  

น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งด้านการใช้อุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะในการบริโภคนั้น
จ าเป็นอย่างย่ิงเพราะในร่างกายของมนุษย์นั้นประกอบด้วยน้ าถึง 70% การปนเปื้อนต่างเช่น สารเคมีการเกษตร เชื้อ
โรค ท าให้คุณภาพน้ าไม่สะอาดส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยได้ในมนุษย์ จากการส ารวจน้ าแหล่งน้ าบริโภคในครัวเรือนของ
ของส านักงานสถิติ แห่งชาติ พ.ศ.2557 พบสัดส่วน น้ าบรรจุขวด ร้อยละ 30.79 น้ าประปา ร้อยละ 20.75 น้ าฝน ร้อย
ละ 15.93 น้ าตู้หยอดเหรียญ ร้อยละ 14.73 น้ าบ่อตื้น ร้อยละ 9.37 และน้ าบ่อบาดาล ร้อยละ 8.43 (ส านักงาน
สุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย, 2559)  ส านักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย (2559) ได้จัดท าข้อมูล
การผลส ารวจข้อมูลและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าบริโภคครัวเรือนทั่วประเทศจากทุกแหล่งน้ าบริโภคระหว่างปี 2551-2559 
จ านวน 8,992 ตัวอย่าง สถานการณ์โดยรวมพบว่าผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  ด้านกายภาพ 
เคมี และชีววิทยา ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า มีน้ าบริโภคที่ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.99 ด้านกายภาพไม่ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 27 ด้านเคมี ไม่ผ่าเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ด้านชีววิทยา ร้อยละ 77.6 โดยพารามิเตอร์ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซ่ึงพบได้ทั่วประเทศ  ธนิดา โพธิ์ดี และพรสุดา 
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* ผู้ประสานงาน 
 

หน่อไชย (2551) ได้ท าการส ารวจปริมาณฟลูออไรด์ในน้ าดื่ม จังหวัดพิษณุโลก ในทุกต าบลของจังหวัดพิษณุโลก พบว่า
ประชาชนบริโภคน้ าจาก 5 แหล่งน้ า ได้แก่ บ่อน้ าตื้น บ่อน้ าบาดาล น้ าประปา น้ าฝนและน้ าดื่มบรรจุขวด พบตัวอย่าง
น้ าด่ืมที่มีปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า 0.7 ppm ใน 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอวังทอง และอ าเภอบางระก า โดยน้ าประปามี
ฟลูออไรด์เฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นน้ าบาดาลและน้ าฝนมีฟลูออไรด์เฉลี่ยต่ าสุด  จากสภาพปัญหาความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพน้ าบริโภคทั้ง3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ เพื่อเปรียบเทียบ
คุณภาพน้ าบริโภคกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาดื่มได้ กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2553 ศึกษาประเภทแหล่งน้ า
บริโภคและศึกษาพฤติกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ าบริโภคของประชาชน ในอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก น าไปสู่
การการน าเสนอข้อมูลที่ได้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณภาพน้ าส าหรับบริโภคให้กับชุมชนเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขคุณภาพน้ าบริโภคของหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน ลดการเกิดโรคติดต่อที่มาจากน้ าเป็นสื่อและเป็นการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี น าไปสู่การพัฒนาประเทศให้ยั่นยืนต่อไป 
วัตถุประสงค์  

1.เพื่อศึกษาชนิดแหล่งน้ าบริโภคในอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ าบริโภคด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพในอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ าบริโภคของประชาชนในอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา แบบตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Studies)  
 ประชากรในการท าวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครัวเรือนในพื้นที่อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกมีจ านวนทั้งสิ้น  38,157 
ครัวเรือน  กลุ่มตัวอย่างค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 125) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยตอบแบบสอบถามจ านวน 420 ครัวเรือน และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อ าเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก 4 ต าบล ต าบลละ 1 หมู่บ้าน  
 กลุ่มตัวอย่างในการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าบริโภค 4 ต าบลของอ าเภอวังทองโดยท าการเก็บตัวอย่างน้ าบริโภค
ต าบลละ 1 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 ตัวอย่างท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ า ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดยท าการสุ่ม
เก็บแบบเจาะจงการในการเก็บตัวอย่างคือ ใน 10 ตัวอย่าง จะมีการเก็บน้ าประปาใช้บริโภค 4 ตัวอย่างและน้ าดื่ม
ครัวเรือน 6 ตัวอย่าง อย่างน้อย ชนิดละ 1 ตัวอย่าง รวม 6 ตัวอย่าง ประกอบด้วย น้ าบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร  น้ า
บาดาล น้ าบ่อตื้น น้ าฝนและน้ าตู้หยอดเหรียญ ซ่ึงเก็บตามเกณฑ์ของโครงการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขาภิบาล
อาหารและคุณภาพน้ าบริโภค  ส านักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ที่ให้ท าการเก็บตัวอย่างน้ าบริโภค
อ าเภอละไม่น้อยกว่า 10 ตัวอย่าง ตรวจทางกายภาพ ด้วยเครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัด pH การตรวจทางด้านเคมี 
ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส ฟลูออไรด์ คลอไรด์ ชุดทดสอบ ย่ีห้อ HACH และ Total coliform และ Fecal coliform 
Bacteria วิธี Most Probable Number 
     ผลการทดลอง  

ผลการศึกษาแหล่งน้ าบริโภคพบร้อยละประเภทแหล่งดงันี้ อันดับแรกน้ าบรรจุถงัขนาด 20 ลิตร คดิเป็นร้อย
ละ 47.6  รองลงมาน้ าประปา คดิเป็นร้อยละ 40 และน้อยที่สุดคอืน้ าตู้หยอดเหรียญ คิดเป็นรอ้ยละ 0.5 ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 

 

40%

47.6%

4%7.9%.5% น้ าประปา
น้ าบรรจุขวด 
น้ าบาดาล
น้ าบ่อตื้น
น้ าฝน
น้ าตู้หยอดเหรียญ

ภาพที่ 1 แสดงร้อยละประเภทแหล่งน้ าบรโิภคในอ าเภอวังทอง
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 ผลการศึกษาคุณภาพน้ าบริโภค เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคกรมอนามัย พ.ศ 2553 ความขุ่น 
ไม่เกิน 5 NTU pH 6.5-8.5  ด้านกายภาพ พบว่าความขุ่นในน้ าประปา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ37.5 ความขุ่นในน้ าดื่ม
ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ100 และ พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ าประปา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75  ค่าความเป็น
กรด-ด่างในน้ าด่ืมครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 87.5 
 คุณภาพน้ าบริโภคด้านเคมี เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคกรมอนามัย พ.ศ 2553 ความกระด้างไม่ควร
เกิน 500 มก/ลิตร  เหล็ก ไม่เกิน 0.5 มก/ลิตร แมงกานีส 0.3 มก /ลิตร ฟลูออไรด์ 0.7 มก/ลิตรพบว่า ความกระด้าง
ในน้ าประปา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ100 ความกระด้างในน้ าดื่มครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ95.8 พบปริมาณเหล็กใน
น้ าประปา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ75 ปริมาณเหล็กในน้ าดื่มครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 พบปริมาณแมงกานีสใน
น้ าประปา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 ปริมาณแมงกานีสในน้ าดื่มครัวเรือนผ่าน ร้อยละ 95.8 พบ ฟลูออไรด์ในน้ าประปา 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100  ฟลูออไรด์ในน้ าดื่มครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ100 และพบคลอไรด์ในน้ าประปา ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ100 คลอไรด์ในน้ าดื่มครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ100 
 คุณภาพน้ าบริโภคด้านชีวภาพเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคกรมอนามัย พ.ศ 2553 ทั้ง Total coliform  
และ Fecal coliform bacteria ตรวจโดยวิธี Most probable number method ตามStandard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater Edition 21st 2005  พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในน้ าประปาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 และในน้ าด่ืมครัวเรือนพบว่ามีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 41.67  ส่วนผลการตรวจ
วิเคราะห์เชื้อฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ าประปาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 และในน้ าดื่มครัวเรือนพบว่ามีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
45.83 รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภคด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
 

พารามิเตอร ์
น้้าประปา น้้าดื่มครัวเรือน 

จ้านวนตัวอย่าง (n=16) ผ่าน(ร้อยละ) จ้านวนตัวอย่าง(n=24) ผ่าน(ร้อยละ) 
กายภาพ     
ความขุ่น 6 37.50 24 100 
ความเปน็กรด - ด่าง 12 75 21 87.50 
เคมี     
ความกระด้าง 
(Hardness) 

16 100 23 95.80 

เหล็ก (Fe) 12 75 24 100 
แมงกานีส (Mn) 12 75 23 95.80 
ฟลูออไรด์ (F-) 16 100 24 100 
คลอไรด์ (Cl-) 16 100 24 100 
ชีวภาพ     
Total Coliform bacteria 8 50 10 41.70 
Fecal Coliform bacteria 8 50 11 45.83 

 
 ผลการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพน้ าบริโภค พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 69.8 
รองลงมาคือ ปรับปรุงโดยผ่านเครื่องกรองน้ า คิดเป็นร้อยละ 26.4 และน้อยที่สุดคือ ปรับปรุงโดยใส่สารส้มและ
ปรับปรุงโดยการต้ม คิดเป็นร้อยละ 1.9 
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* ผู้ประสานงาน 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง  
จากการศึกษาสภาวะสุขาภิบาลน้ าบริโภคในพื้นที่อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สุ่มตัวอย่างจ านวน 420 

ครัวเรือน จากการส ารวจแหล่งน้ าบริโภคในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบส่วน
ใหญ่มีการใช้น้ าบริโภคเป็นน้ าบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร ร้อยละ 47.6  รองลงมาน้ าประปา ร้อยละ 40 และน้อยที่สุดคือ
น้ าตู้หยอดเหรียญ ร้อยละ 0.5 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ลินจง  บ่อหิรัญรัตน์และคณะ (2559) ที่ได้ศึกษา
คุณภาพน้ าในชุมชนแออัด พบว่าส่วนใหญ่ใช้น้ าดื่มน้ าถังบรรจุปิด-สนิท คิดเป็นร้อยละ 45.4 รองลงมาคือ น้ าประปา 
คิดเป็นร้อยละ 33.3 สาเหตุที่เลือกบริโภคน้ าบรรจุถังเป็นส่วนใหญ่เพราะ ได้รับความสะดวกในด้านบริการส่งถึงที่  
ครัวเรือนมีระยะเวลาในการบริโภคน้ าบรรจุถังในปัจจุบันมากกว่า 2 ปี และมีสาเหตุมาจากน้ าด่ืมมีความสะอาด ม่ันใจ
ในคุณภาพ แต่จากภาพรวมระดับประเทศสัดส่วนการใช้น้ าบริโภค ปี 2557  น้ าบรรจุขวด ร้อยละ 30.79 น้ าประปา
ประปา ร้อยละ 20.75 น้ าฝน ร้อยละ 15.93 น้ าตู้หยอดเหรียญ ร้อยละ 14.73 น้ าบ่อตื้น ร้อยละ 9.37 และบ่อบาดาล 
ร้อยละ 8.43 (กรมอนามัย, 2560) 
 คุณภาพน้ าบริโภคพบว่าด้านกายภาพ พบว่าความขุ่นในน้ าประปาส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 
62.5 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 37.5 ความขุ่นในน้ าดื่มครัวเรือน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ100 และพบว่าค่า
ความเป็นกรด-ด่างในน้ าประปาส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 75  ค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ าดื่มครัวเรือน 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 87.5  พบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 12.5 ในน้ าบ่อตื้นสอดคล้องกับงานวิจัยของนพคุณ 
ยรรยงค์ (2560) ที่ได้ศึกษาการประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ าบริโภค พื้นที่เขตสุขภาพที่ 2  ได้แก่ พิษณุโลก ตาก 
อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย พบว่าค่าพารามิเตอร์ทางด้านกายภาพที่ท าให้น้ าบริโภคไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ ค่า
ความขุ่น ความเป็นกรด - ด่าง (ร้อยละ 6.45, 3.23, ตามล าดับ) สาเหตุที่ส่วนใหญ่ของความขุ่นในน้ าประปาไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน เพราะคุณภาพน้ าดิบ หรือกรรมวิธีการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ  ส่วนความเป็นกรด – ด่างที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ในน้ าบ่อตื้น เพราะค่า pH ในแหล่งน้ าธรรมชาติโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น 
ลักษณะพื้นดินและหิน ตลอดจนการใช้ที่ดินบริเวณแหล่งนั้น และอิทธิพลของสิ่งมีชีวิตในน้ า เช่น จุลินทรีย์และแพลงก์
ตอนพืช 
 คุณภาพน้ าบริโภคด้านเคมี พบว่าความกระด้างในน้ าประปา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ100 ความกระด้าง
ในน้ าดื่มครัวเรือน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 95.8  ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 4.16 ในน้ าบ่อตื้น พบปริมาณ
เหล็กในน้ าประปา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ75 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 25 ปริมาณเหล็กในน้ าดื่มครัวเรือน ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 100 พบปริมาณแมงกานีสในน้ าประปา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 75 ปริมาณแมงกานีสใน
น้ าด่ืมครัวเรือน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 95.8 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 4.16 ในน้ าบ่อตื้น พบฟลูออไรด์และคลอไรด์
ในน้ าประปาและน้ าดื่มครัวเรือน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ100 ซ่ึงมีผลสอดคล้องกับงานวิจัยของนัยนา ใช้เทียม
วงศ์ (2557)  ที่ได้ศึกษาการเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ าบริโภคในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง พบว่า 
น้ าบริโภคส่วนใหญ่ยังมีการปนเปื้อนในโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว สารหนู โดยพบในตัวอย่างน้ าบ่อตื้น 
และน้ าบาดาล สาเหตุที่น้ าบ่อตื้นไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเคมีเพราะว่าน้ าบริโภคที่มีแหล่งน้ าดิบมาจากน้ าใต้ดิน ซ่ึง
ไหลผ่านสิ่งต่างๆ ทั้งชั้นดินและชั้นหินความกระด้างและอุณหภูมิล้วนเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการละลายของสาร
ปนเปื้อนจากชั้นหินและดินที่น้ าไหลผ่าน 
 คุณภาพน้ าบริโภคด้านชีวภาพ ตรวจวิเคราะห์ โคลิฟอร์มแบคทีเรียและเชื้อฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  พบว่า 
ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ าประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50 และในน้ าดื่มครัวเรือน
พบว่ามีผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 41.67 ส่วนผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ าประปาผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50 และในน้ าดื่มครัวเรือนพบว่ามีส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 54.17  ผ่านเกณฑ์
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 45.83 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ นพคุณ ยรรยงค์ (2560) ที่ได้ศึกษาการประเมิน
สถานการณ์คุณภาพน้ าบริโภค พื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 พบว่าค่าพารามิเตอร์ทางด้านชีวภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 58.29 และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 46.77 
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 พฤติกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ าบริโภคของประชาชนในพื้นที่อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกพบว่าส่วน
ใหญ่ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ า คิดเป็นร้อยละ 69.8 รองลงมาคือปรับปรุงโดยผ่านเครื่องกรองน้ า คิดเป็นร้อยละ 
26.4 ปรับปรุงโดยการต้มจ านวน คิดเป็นร้อยละ 1.9 และปรับปรุงโดยใส่สารส้ม คิดเป็นร้อยละ1.9 ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ลินจง บ่อหิรัญรัตน์และคณะ (2559) ที่ได้ศึกษาคุณภาพน้ าในชุมชนแออัด พบว่า ไม่มีการปรับปรุง
คุณภาพน้ า ร้อยละ 57.7 รองลงมาคือ ปรับปรุงโดยการกรอง ร้อยละ 24.0 การต้ังทิ้งไว้ให้ตกตะกอน ร้อยละ 7.4การ
ต้ม ร้อยละ 5.1 ใช้สารสมตกตะกอนน้ า ร้อยละ 1.7  สาเหตุที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ าเนื่องจาก
แหล่งน้ าบริโภคส่วนใหญ่ใช้น้ าบรรจุถังขนาด 20 ลิตร เป็นส่วนใหญ่และประชาชนคาดการณ์ว่าคุณภาพน้ าในถังได้
คุณภาพมาตรฐานน้ าบริโภค จาก ผลการวิจัย ควรแนะน าให้ประชาชน มีการปรับปรุงคุณภาพน้ า ได้แก่ การต้ม หรือ 
การกรอง ด้วยเครื่องกรองน้ าตามบ้าน ก่อนน าน้ าบริโภค 
สรุปผลการทดลอง  
 แหล่งน้ าบริโภคส าหรบัประชาชนในเขตอ าเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญเ่ป็นน้ าบรรจุถัง ขนาด 20
ลิตร รองลงมา น้ าประปาหมู่บ้าน คุณภาพทางด้านกายภาพ และเคมี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าด่ืมของกรมอนามัย ส่วน 
ทางด้านชีวภาพ ทั้งน้ าประปา และน้ าบรรจุถัง ส่วนใหญ่  ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานน้ าดื่มของกรมอนามัยปี 2553 ทั้ง 
Total coliform และ Fecal coliform bacteria ค าแนะน าส าหรับการบริโภคน้ า ควรมีการปรับปรุงคณุภาพน้ าใน
ระดับครัวเรือนโดยการต้ม ส าหรับน้ าบรรจุถัง ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ หรือ การกรองส าหรบัน้ าประปา  
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกในการสนับสนุน งบประมาณและทนุในการ
ด าเนินการวิจัยและน าเสนอการวจัิยในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วง 
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บทคัดย่อ 
มูลฝอยติดเชื้อเป็นมูลฝอยที่มีความเป็นอันตราย เนื่องจากเป็นมูลฝอยที่ปนเปื้อนเชื้อโรคต่าง ๆ อันเกิดจากการ

รักษาพยาบาล และจ าเป็นต้องมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเป็นการเฉพาะแตกต่างจากมูลฝอยทั่วไป ถึงแม้กระทรวง
สาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 เพื่อก าหนดระเบียบปฏิบัติในการจัดการ  
มูลฝอยติดเชื้ออย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่ที่ผ่านมาพบปัญหาความแตกต่างของประเภทและขนาด
ของสถานพยาบาลที่มีผลต่อศักยภาพในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถานพยาบาลประเภทไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อขนาดเล็ก แต่มีจ านวนมาก กระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ กว่า 
23,000 แห่งทั่วประเทศ ซ่ึงยากต่อการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้  งานวิจัยนี้จึงจัดท าขึ้นเพื่อศึกษาสถานการณ์
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลประเภทคลินิกในจังหวัดชลบุรีและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยอิงทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ 
(Attitude)  และพฤติกรรม (Practice) (KAP Theory) ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามกับกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 270 ตัวอย่างและท าการเก็บข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 แห่งด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วท า
การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของ
คลินิกในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ตัวแปร คือ รายได้ต่อเดือน, ประเภทสถานพยาบาล, 
การเข้าร่วมการอบรม และทัศนคติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุขว่า
ควรปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้สอดคล้องกับขนาดและสถานพยาบาล และ
ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ในการด าเนินการ
และติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม รวมทั้งควบคุมการก าหนดราคาค่าบริการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อไม่ให้สูงเกินไป เพื่อจูงใจ
ให้คลินิกด าเนินการเก็บรวบรวมและส่งก าจัดอย่างถูกต้อง 

ค าส าคัญ : มูลฝอยติดเชื้อ  การจัดการ  คลินิก  ชลบุรี 

Abstract 

Infectious waste is the waste contaminated with various diseases due to medical treatment. This 

hazardous waste needs unique management. Despite disposal of Regulation of infectious waste management 

by Ministry of Public Health in 2002, there are problems about dealing with the wastes in various hospitals 

especially in clinics. Although clinic produces a few amount of infectious wastes, it is hard to monitor qualities 

of management from all clinics, around 23,000 in Thailand. This research is to study the management of 

infectious waste in Chonburi province and contributing factors by using knowledge, attitude, and practice 

theory (KAP theory). 270 questionnaire done by the operational staffs and In-depth interview from 6 associated 

faculties has been gathered are analyzed with statistical software package SPSS 
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It is found that salary, type of medical facilities, training participation, and attitude of operational staff 

are significant contributing factors. Law and regulations related with management of infectious waste should 

be amended in accordance with size and type of medical facilities. Moreover, Integration of private agencies, 

local administers, and government agencies for operating, monitoring price, quality checking management of 

infectious waste and motivating clinics to carry out proper methods should be founded. 

 

Keywords: Infectious Waste, Management, Non-Overnight Admission Health Care Providers (Clinics), 

Chonburi Province 
 

 
บทน า 

มูลฝอยที่เกิดจากสถานพยาบาล และ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ หรือ “มูลฝอยติดเชื้อ” เป็นมูลฝอยที่มี 
ความอันตราย เนื่องจากเป็นมูลฝอยที่ปนเปื้อนไปด้วยเชื้อโรคต่าง ๆ อันเกิดจากขั้นตอนในการรักษาพยาบาล เช่น  
เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา เศษชิ้นส่วนของมนุษย์ เป็นต้น ปัญหามูลฝอยติดเชื้อนับเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขโดย
เร่งด่วน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว สืบเนื่องจากจ านวน
ผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งวัสดุทางการแพทย์ที่ส่วนใหญ่เป็นแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง อีกทั้งโรคที่พบในปัจจุบันก็มีเชื้อ
โรคอันตรายหลากหลายชนิด หากไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และทิ้งปะปนไปกับขยะมูลฝอย
ทั่วไปก็อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อท าให้เกิดโรคติดเชื้อ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและส่ิงแวดล้อมได้  
 การคาดการณ์ปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ประมาณ 52,147 ตันโดยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี เห็นได้จากเดิมในปี 2553 มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพียง 40,000 ตัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 57 มาจาก
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เหลืออีกร้อยละ 43 มาจากโรงพยาบาลเอกชนและสถานพยาบาลขนาด
เล็ก ได้แก่ คลินิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือสถานีอนามัย โดยปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกส่งไปก าจัดโดย
การเผารวมทั้งสิ้น 33,055 ตันต่อปีหรือร้อยละ 63 ของปริมาณที่เกิดขึ้นทั้งหมด ประกอบด้วย เตาเผาของโรงพยาบาล 
จ านวน 68 แห่ง เตาเผาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 10 แห่ง และเตาเผาของเอกชนจ านวน 7 แห่ง 
ทั้งนี้ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมี
มูลฝอยติดเชื้อที่หายไปจากระบบ ประมาณ 19,092 ตันต่อปีหรือร้อยละ 37 (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2556) ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดนโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายสาธารณสุขได้ประมวลปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ต้น
ทางถึงปลายทางที่ส าคัญ ได้แก่ 

ปัญหาการคัดแยก เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งก าเนิด  
ปัญหาการเก็บรวบรวมขนส่ง นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการบริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อยังไม่ครอบคลุม 

สถานบริการการสาธารณสุขขนาดเล็ก ยังมีปัญหาการขนส่งในพื้นที่ห่างไกล มีข้อจ ากัดในการขนส่งไปก าจัด เสี่ยงต่อ
การลักลอบทิ้งหรือก าจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไป 

เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมอนามัย อยู่ระหว่างการจัดท าแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 
2561 – 2564 เพื่อสนับสนุนให้สถานบริการการสาธารสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
แต่การผลักดันให้สถานบริการขนาดเล็กโดยเฉพาะคลินิกเข้าสู่ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องนับว่าเป็น
ประเด็นที่ท้าทายของหน่วยงานที่ก ากับดูแลอย่างมาก เนื่องจากสถานบริการขนาดเล็กมีอยู่เป็นจ านวนมากและ
กระจายในภูมิภาคต่าง ๆ มากกว่า  23,000 แห่งทั่วประเทศ  ซ่ึงยากต่อการก ากับดูแลอย่างทั่วถึงและไม่ได้ 
ถูกก ากับด้วยมาตรฐานเฉพาะของโรงพยาบาล (ซ่ึงจะมีการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อด้วย) อีกทั้ง
ไม่ได้มีโรงพยาบาลแม่ข่ายที่จะส่งไปรวบรวมดังเช่นกรณีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่สามารถส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ให้กับโรงพยาบาลแม่ข่ายและจากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่างานวิจัยที่ศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อของสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) มีอยู่น้อยมาก (จากการสืบค้นพบงานวิจัยเพียง 1 
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ฉบับ) และเป็นงานวิจัยก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ด้วยเหตุนี้
ผู้วิ จัยจึงได้ท าการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวโดยเลือกจังหวัดชลบุรีเป็นกรณีศึกษาเนื่องจากเป็นจังหวัดที่ มี
สถานพยาบาลประเภทคลินิกจ านวนมาก 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลประเภทคลินิกในจังหวัดชลบุรี 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลประเภทคลินิกในจังหวัดชลบุรี 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อของสถานพยาบาลประเภทคลินิกในจังหวัดชลบุรี 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
 เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล
ประเภทคลินิกในจังหวัดชลบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 270 ตัวอย่างจากประชากรคลินิกใน
จังหวัดชลบุรีจ านวน 834 แห่ง (กองสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 ชลบุรี, 2558) โดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
สถานพยาบาลในเขตจังหวัดชลบุรี โดยเลือกใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามการ
ปกครองรายอ าเภอ โดยค านวณขนาดตัวอย่าง ก าหนดระดับค่าความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนร้อยละ 
5 (Yamane, 1973) แบ่งแบบสอบถามเป็น 7 ตอน ดังนี้ 1.ข้อมูลส่วนบุคคล 2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ 3. ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 4. พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 5. นโยบายและแผนของ
สถานพยาบาลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 6. การติดตามของผู้บริหารต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 7. สภาพปัญหา
และข้อเสนอแนะ และท าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน หลังจากที่ปรับแก้แบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นแล้วนั้น ให้น า
แบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ค่าความน่าเชื่อถือ
อยู่ที่ 0.78 สามารถน าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ท าการศึกษาแบบสอบถาม โดยเก็บจากเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลนั้น ๆ อย่างละ 1 คนต่อ 1 สถานพยาบาล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ นโยบายและแผนของสถานพยาบาล และการติดตามของ
ผู้บริหารต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Coefficient) โดยใช้สถิติ คือ Multiple linear regression หรือโมเดลที่เหมาะสมโดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พร้อมทั้งท าการส ารวจองค์ประกอบและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดของ
สถานพยาบาลประเภทคลินิก โดยการศึกษาจากตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi – State Random Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามประเภทสถานพยาบาล แล้วท าการสุ่มโดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่าง 12 แห่ง 
 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลประเภทคลินิกในจังหวัดชลบุรี อยู่

ภายใต้การดูแลของสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันท างานในเรื่องของมูลฝอยติดเชื้อโดยที่
มูลฝอยเฉลี่ยสถานพยาบาลแห่งละ 0.860 กิโลกรัมต่อวัน ประเภทสถานพยาบาลที่ก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อมากที่สุดคือ 
การพยาบาลและผดุงครรภ์ โดยอยู่ที่ 1.358 กิโลกรัมต่อวัน และหลังจากมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งก าเนิด
จะมีการน ามูลฝอยไปก าจัด ณ โรงเผามูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และเตาเผามูลฝอยติดเชื้อนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน  

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ ประเภทสถานพยาบาลที่ตอบแบบสอบ
มากที่สุด คือ เวชกรรม (ร้อยละ 44.8) รองลงมาคือทันตกรรม การประกอบโรคศิลปะ และการพยาบาลและการผดุง
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ครรภ์ (ร้อยละ 33.3, 17.8 และ 4.1 ตามล าดับ) เจ้าหน้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 270 คน ส่วนมากเป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 93.0) มีช่วงอายุ 26-35 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 42.2) ส่วนใหญ่มีช่วงรายได้อยู่ที่ 10,001 - 15,000 
บาท มากที่สุด (ร้อยละ 52.6) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์มากที่สุด (ร้อยละ 35.9) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก (ร้อยละ 38.1) มีประสบการณ์ท างาน 1 – 5 ปี ร้อยละ 81.9 ไม่เคยเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.79 (จากคะแนนเต็ม 1 คะแนน) อยู่ในระดับ
มาก ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 (จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน) อยู่ในระดับ
เหมาะสม พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 (จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
.419 อยู่ในระดับเหมาะสมดีมาก 

สถานพยาบาลส่วนมาก (ร้อยละ 53.7) มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เจ้าหน้าที่
ร้อยละ 87 ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 สถานพยาบาลร้อย
ละ 54.4 มีระยะเวลาในการเก็บพักรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 7 วันขึ้นไป และให้ข้อมูล
ว่า ได้มีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจนออกจากมูลฝอยประเภทอื่น (ร้อยละ 92.2) มีจ านวนอุปกรณ์ในการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อเพียงพอในการใช้ (ร้อยละ 96.3) มีการก าหนดถึงกระบวนการในการส่งไปก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยการจ้าง
เอกชนในการน าไปก าจัด (ร้อยละ 63.3) อย่างไรก็ดี พบว่า สถานพยาบาลกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจส่วนใหญ่ไม่มีการให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้แก่เจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 53.5) และบางส่วน (ร้อยละ 19.3) ไม่มีการ
ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งยังพบว่า ร้อยละ 67.0 ของสถานพยาบาลไม่มี
การประเมินผลโดยมีแบบฟอร์มบันทึกรายงานการด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และ ร้อยละ 88.5 ของ
สถานพยาบาลไม่มีการบันทึกอุบัติเหตุในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (Regression Coefficients) ระหว่างตัวแปรอิสระกับพฤติกรรมการจัดการมูล
ฝอยติดเช้ือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

 

ตัวแปร B S.E. Beta t Sig. Toleran
ce 

VIF 

ค่าคงที ่ 1.485 .364  4.076 .000 .832 1.20
2 

เพศ -.016 .099 -.008 -.158 .875 .370 2.70
4 

อายุ .117 .082 .110 1.424 .156 .585 1.70
9 

รายได้ต่อเดือน .335 .064 .320 5.204 .000* .568 1.76
1 

ระดับการศึกษา .067 .063 .067 1.071 .285 .867 1.15
3 

ประเภทสถานพยาบาล -.103 .049 -.105 -2.080 .039* .660 1.51
6 

อาชีพ -.063 .059 -.062 -1.072 .285 .358 2.79
7 

ประสบการณ์ท างาน -.011 .079 -.011 -.142 .887 .696 1.43
7 
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ตัวแปร B S.E. Beta t Sig. Toleran
ce 

VIF 

การเข้าร่วมอบรม .333 .072 .262 4.650 .000* .806 1.24
0 

ระยะเวลาการท างาน -.005 .058 -.004 -.084 .933 .758 1.31
9 

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ 

.095 .081 .063 1.172 .242 .681 1.46
9 

ทัศนคตเิกี่ยวกบัการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ 

.679 .239 .162 2.835 .005* .895 1.11
7 

การก าหนดแผนปฏิบัติ งานในการ
จั ด ก า ร มู ล ฝ อ ย ติ ด เ ชื้ อ ข อ ง
สถานพยาบาล 

.033 .049 .034 .682 .496 .817 1.22
4 

การรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

.059 .076 .041 .781 .435 .899 1.11
2 

สถานพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเป็นการ
เฉพาะ 

-.001 .049 -.001 -.011 .992 .733 1.36
5 

การให้ความรู้เกี่ยวกบัการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ 

-.022 .054 -.022 -.401 .689 .846 1.18
2 

การประสานงาน -.114 .064 -.092 -1.791 .074 .825 1.21
1 

สวัสดิการพิเศษ -.088 .071 -.065 -1.248 .213 .901 1.11
0 

สถานพยาบาลมีการประเมินผลโดยมี
แ บ บ ฟ อ ร์ ม บั น ทึ ก ร า ย ง า น ก า ร
ด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

.009 .052 .009 .176 .861 .913 1.09
5 

สถานพยาบาลมีการบันทึกอุบัติเหตุใน
การปฏิบัติหน้าที ่

.021 .076 .014 .284 .776 .832 1.20
2 

R = .669   R Square = .447   Adj. R Square = .405   S.E. = .379   F = 10.634   Sig. = .000 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ รายได้ต่อเดือน, ประเภทสถานพยาบาล, การเข้าร่วมอบรม และ ทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ได้
ร้อยละ 40.5 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรได้ ดังนี้ 
 รายได้ต่อเดือนมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ 0.335 หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 บาท 
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 ประเภทสถานพยาบาลมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ -0.103 หมายความว่า สถานพยาบาลประเภททัน
ตกรรม และการประกอบโรคศิลปะ มีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเหมาะสมกว่าสถานพยาบาลประเภท 
เวชกรรม และการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
 การเข้าร่วมอบรม มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ 0.333 หมายความว่า ผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมมี
พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเหมาะสมกว่าผู้ท่ีไม่เคยเข้าร่วมอบรม 
 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ 0.679 หมายความว่า ผู้ที่มี
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในระดับที่มาก จะมีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มากเช่นเดียวกัน 
 สามารถสร้างสมการท านายพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ในรูปคะแนน
ดิบ ได้ดังนี้  Zพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ= .320Xรายได้ต่อเดือน – .105Xประเภทสถานพยาบาล + .262Xการเข้าร่วมอบรม + 
.162Xทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
 การผลการศึกษาประเภท ปริมาณ และองค์ประกอบของมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลประเภทคลินิกใน
จังหวัดชลบุรีจะเห็นได้ว่าสถานพยาบาลประเภทการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ ทันตกรรม การประกอบโรคศิลปะ และ เวชกรรม โดยมีอัตราการเกิดปริมาณแห่งละ 1.358, 1.170, 
0.580, และ 0.445 กิโลกรัมต่อวันตามล าดับ โดยประเภทมูลฝอยติดเชื้อที่พบมากที่สุดคือ ถุงมือยาง , ผ้ากอซ ส าลี, 
และกระบอกฉีดยา ปริมาณแห่งละ 0.27, 0.24, และ 0.190 กิโลกรัมต่อวันตามล าดับ ซ่ึงจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Analysis) ระหว่างประเภท ปริมาณ และองค์ประกอบของมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลประเภท
คลินิกในจังหวัดชลบุรีมูลฝอยติดเชื้อกับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หรือ 
Pearson Correlation (r) มีค่า .012 หมายความว่า ตัวแปรองค์ประกอบมูลฝอยติดเชื้อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในระดับต่ ามาก และ Sig. (2-tailed) มีค่า .971 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .05 ตัวแปรทั้งสองจึงไม่มี
ความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า 
ทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและความรู้ไม่มีผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ .05 และท าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างความรู้กับทัศนคติการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หรือ Pearson Correlation (r) มีค่า .023 หมายความว่า ทัศคติมี
ความสัมพันธ์กับความรู้ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในระดับต่ ามาก และ Sig. (2-tailed) มีค่า .904 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 
.05 ตัวแปรทั้งสองจึงไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
สรุปผลการศึกษา 
 ปัจจัยที่ผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลประเภทคลินิก ในจังหวัด
ชลบุรี ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย ประเภทสถานพยาบาล รายได้ต่อเดือน การเข้าร่วมอบรม และปัจจัย
ด้านจิตวิทยา คือ ทัศนคติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลประเภทคลินิกในจังหวัดชลบุรีด าเนินการโดยใช้กฎกระทรวง ฯ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และส่งเพื่อน าไปก าจัดโดยวิธีจ้างเอกชนด าเนินการหรือ อปท. เข้ามามีบทบาทในการขน
ย้าย และท าการคิดค่าบริการที่ต่ ากว่าเอกชน แต่มีเพียง 4 พื้นที่ที่ด าเนินการโดย อปท. และมีเทศบัญญัติข้อบังคับที่
ชัดเจน จึงท าให้พื้นที่อื่นถูกก าหนดแนวทางการปฏิบัติโดยเอกชน และราคาที่ไม่มีการแข่งขันมากนัก แต่สถานพยาบาล
ทุกแห่งในจังหวัดชลบุรีต้องท าการรายงานผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ส านักงานสาธารณสุขทราบทุก 2 ปี ซ่ึงถือว่า
เป็นมาตรการในการควบคุมให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลประเภทคลินิก ให้เป็นระบบและมีการ
ประเมินผล แต่อย่างไรก็ตามปัญหาในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ส าคัญ คือ หน่วยงานภาครัฐ และ อปท. ไม่มีการ
ตรวจสอบติดตามที่เข้มงวดจึงท าให้เกิดปัญหาการซ้ือขายหลักฐานใบรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อกับบริษัทเอกชน 
เดพียงเพื่อขอต่อใบอนุญาตในการประกอบสถานพยาบาล และบริษัทเอกชนที่รับมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดมีเพียง 4 
บริษัทจึงส่งผลให้ค่าบริการมีราคาสูงและถูกก าหนดโดยบริษัทเอกชน  

183



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน   
 
 

 ข้อเสนอแนะ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีควรมีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรที่
เหมาะสมกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ควรมีการเพิ่มหรือให้สวัสดิการค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้าน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานท าให้
ส่งผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมทั้งมีการควบคุมและวางแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาล
ในประเภทต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละประเภทมีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่แตกต่างกัน 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ดร.สุจิตรา วาสนาด ารงดี อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าชี้แนะที่
เป็นประโยชน์และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ทุกขั้นตอนมาโดยตลอด ตลอดจนคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุกท่านที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัยแต่เวลาท่ีได้รับการศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยท าให้เครื่องมือการวิจัยมี
ความถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้บริหารสถานพยาบาลที่กรุณาตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชลบุรีประกอบไปด้วย ที่ให้ความรู้และ
ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในจังหวัดชลบุรีที่เป็นปัจจุบัน 
 ความส าเร็จและคุณค่าของงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมอบแด่ บิดา มารดา ครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัยตลอดมาจนพบกับความส าเร็จในครั้งนี้ 
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เมลาโทนินยับยั้งการเพิ่มข้ึนของระดับโปรตีน GFAP และ Synaptophysin  
ในสมองส่วนซิรีเบลลั่มของหนูแก่ 

 
Melatonin attenuates the increase in GFAP and Synaptophysin protein level  

in cerebellum of aging rats. 
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บทคัดย่อ  

ความแก่ชราเป็นภาวะที่ท าให้เกิดความเสื่อมของเซลล์ประสาท โดยเฉพาะในสมองส่วนซิลิเบลลัมซ่ึงจะเกิดการ
ฝ่อลีบและตาย เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่สามารถป้องกันการตายของเซลล์จากกระบวนการอักเสบ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่
มีงานวิจัยที่ศึกษาผลของเมลาโทนินต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีน GFAP และ synaptophysin ในซิรีเบลลัมของหนู
แก่ ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ระดับโปรตีน GFAP และ synaptophysin ในหนูแก่สูงกว่าหนูโตเต็มวัย และการให้เมลา
โทนินท าให้ระดับโปรตีน GFAP และ synaptophysin มีความใกล้เคียงกับหนูโตเต็มวัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้
ว่าเมลาโทนินช่วยชะลอการเกิดการอักเสบและการเกิดพิษภายในเซลล์สมองส่วนซิรีเบลลั่มของหนูแก่ 

 
ค าส าคัญ : เมลาโทนิน ความแกช่รา การอักเสบ ซิลิเบลลั่ม 
 
Abstract  

Aging is a process relating to the degeneration of neuronal cells especially in the cerebellum. Melatonin, 

a pineal gland hormone, is highly effective in protecting neural cells from inflammatory damage. However, there 

is no evidence about the effects of melatonin on the alteration of GFAP and synaptophysin protein involving in 

the inflammation and neuronal damage in the cerebellum of aging rats. The results of this study showed that the 

level of GFAP and Synaptophysin protein markedly increased in the aging group while melatonin treatment 

inhibited these effects. These findings indicated the beneficial effects of melatonin on the inflammation and axonal 

damage in cerebellum of aging rats. 

 

Keywords: Melatonin, aging, inflammation, cerebellum  

 
บทน า  

ความแก่ชราเป็นภาวะที่ท าให้เกิดความเสื่อมของเซลล์ประสาท จากงานวิจัยพบว่าอายุที่มากขึ้นส่งผลให้
โครงสร้างของเซลล์เปลี่ยนไปเช่น เกิดการลดลงของจุดประสานประสาท (DeCarli and others, 2012) การฝ่อลีบของ
เซลล์ประสาท (Dennis & Thompson, 2014) เกิดการลดลงของการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ในวัยผู้ใหญ่  ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลจากการผลิตสารโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงไป (Kumar & Foster, 2007) เกิดการคั่งค้างของ
สารพิษภายในเซลล์ ท าให้เซลล์เกิดการอักเสบและการตายของเซลล์ประสาท (Walhovd, Fjell, & Espeseth, 2014)  

สมองส่วนซิลีเบลลัมเป็นส่วนของสมองที่ท าหน้าที่ควบคุมเคลื่อนไหวของร่าวกาย นอกจากนี้ยังท าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจ าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว จากการศึกษาในปัจจุบันพบว่า ความแก่ชราท าให้เซลล์
ประสาทในสมองส่วนซิรีเบลลั่มโดยเฉพาะเซลล์ Purkinje เกิดการฝ่อลีบ (Fu, Yu, Paxinos, Watson, & Rusznak, 
2015) สูญเสียความสามารถในการท าหน้าที่ ประสิทธิภาพในการส่งผ่านกระแสประสาทลดลง ท าให้เซลล์เกิดการตายมาก
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ขึ้นท าให้เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหวและการจดจ าการเคลื่อนไหว กระบวนการเรียนรู้และความจ าที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนไหวเสื่อมลง (Callisaya and others, 2013)  

Glial fibrillary acidic protein (GFAP) เป็นโปรตีนที่ผลิตในเซลล์ค้ าจุนระบบประสาทชนิด astrocyte ท า
หน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์ดังกล่าว มักใช้เป็นตัวชี้วัดปริมาณ astrocyte  (Sofroniew & Vinters, 2010) ซ่ึงมีความ
เกี่ยวข้องกับการเกิดกระบวนการอักเสบภายในเซลล์ เม่ือเซลล์ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเซลล์เช่น 
อนุ มูลอิสระ จะมีการกระตุ้นการเพิ่มจ านวนและการท างานของเซลล์ astrocyte ท าให้ เกิดการหลั่งของสาร 
proinflammatory cytokines และการอักเสบภายในเซลล์ ท าให้เกิดการสะสมของ oxidative stress และเกิดการตาย
ของเซลล์ประสาท (Blasko and others, 2004) ในขณะที่โปรตีน synaptophysin เป็นโปรตีนที่ท าหน้าที่หลักใน
กระบวนการสื่อสารบริเวณจุดประสานประสาท ใช้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับความหนาแน่นของจุดประสานประสาท (Janz 
and others, 1999) อย่างไรก็ตามในภาวะที่ร่างแหประสาท axon เกิดการฝ่อลีบและตาย ระดับโปรตีน synaptophysin 
สูงขึ้น (Gudi and others, 2017) เป็นผลจากการเร่งสร้างร่างแห่ประสาททดแทนจากการตายที่เกิดขึ้น  

เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมไพเนียล มีหน้าที่เสมือนนาฬิกาของร่างกาย ควบคุมการท า งานต่างๆ
ภายในร่างกายและระบบประสาท  นอกจากนี้จากงานวิจัยยังพบว่าเมลาโทนินสามารยับย้ังการตายของเซลล์ประสาทใน
ภาวะความเป็นพิษและภาวะการอักเสบ (Nopparat, Chantadul, Permpoonputtana, & Govitrapong, 2017) โดย
ในปัจจุบันมีหลักฐานงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เมลาโทนินในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทจากความชรา (Sarlak, 
Jenwitheesuk, Chetsawang, & Govitrapong, 2013) ซ่ึงเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระและกระบวนการอักเสบ
น าไปสู่การตายของเซลล์ในสมองส่วนต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาวิจัยผลของเมลาโทนินต่อการเกิดการ
อักเสบภายในสมองส่วนซิลีเบลลัม งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเมลาโทนินต่อการเปลี่ยนแปลงระดับ
โปรตีน GFAP และ synaptophysin ในซิลีเบลลัมของหนูแก่ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้เมลาโทนินในการชะลอความเสื่อม
ของเซลล์ในระบบประสาทส่วนซิรีเบลลั่มในอนาคต 
วัตถุประสงค์  

ศึกษาผลของเมลาโทนินต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีน GFAP และ synaptophysin ในสมองส่วนซิรีเบลลัม
ของหนูแก่ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้เมลาโทนินในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ในระบบประสาทในสมองส่วนซิรีเบลลั่ม 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
สัตว์ทดลอง 
  ใช้ตัวอย่างเนื้อเย่ือจากหนู Wistar เพศผู้ โตเต็มวัยอายุครบ 8 สัปดาห์และหนูแก่อายุ 2 ปี ซ่ึงเป็นหนูทดลองจาก
งานวิจัยตามใบอนุญาตการท าวิจัยในสัตว์ทดลองเลขที่ 5/2557 โดยเลี้ยงหนูไว้ในสภาพที่มีแสงสว่าง 12 ชั่วโมงสว่าง 12 
ชั่วโมงมืดโดยเปิดไฟเวลา 7.00 น. และปิดเวลา19.00 น. สัตว์ทดลองได้รับอาหารและน้ าอย่างอิสระ แบ่งหนูออกเป็น 3 
กลุ่ม  กลุ่มละ 7 ตัวดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มหนูโตเต็มวัยอายุ 8 สัปดาห์ (young control) กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มหนูที่ได้รับน้ า
ดื่มผสม 0.01% แอลกอฮอล์ในช่วงเวลาไฟปิดเป็นระยะเวลา 2 ปี กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มหนูสูงวัยที่ได้รับเมลาโทนิน (20 mg/l) 
ที่ละลายใน 0.01% แอลกอฮอล์เป็นระยะเวลา 2 ปี ส่วนสมองซิรีเบลลัมที่ได้จากสัตว์ทดลองถูกเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -
80 oC จนกว่าจะท า Western blot analysis 
การหาปริมาณโปรตีน (Western blot analysis) 
 สมองส่วนซิรีเบลลั่มของหนูในงานวิจัยถูกย่อยสลายโดยใช้สารเคมีที่ประกอบด้วย 150 mM NaCl, 50 mM 
Tris-base, 1 mM phenyl methanesulfonyl fluoride, 1 mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.5% sodium 
deoxycholate, 0.1% SDS, 1% protease inhibitor and 1% phosphatase inhibitor จากนั้นปั่นด้ วยความเร็ ว 
12,000 x g เวลา 15 นาที อุณหภูมิ 4 °C เพื่อให้ได้โปรตีนที่พร้อมใช้งาน จากนั้นท าการวิจัยโดยใช้กระบวนการ gel 
electrophoresis โดยใช้เจล 12-15% เพื่อให้ได้  PVDF membrane ท่ีบรรจุโปรตีน โดยใช้ primary antibody ส าหรับ
โปรตีน GFAP และ synaptophysin ในการวิจัย จากนั้นเริ่มกระบวนการ chemiluminescent โดยใช้ Luminate 
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Crescendo Western HRP substrate บนฟิมล์ X-ray ซ่ึงโปรตีนดังกล่าวจะถูกน าไปวัดปริมาณโดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Scion imaging  
การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ข้อมูลที่ได้จะระบุในรูปแบบของร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงไปเม่ือเทียบกับกลุ่มควบคุม ±ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ one-way analysis of variance (ANOVA) ในการเปรียบเทียบความต่างของค่าเฉลี่ย
และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ Tukey-Kramer test ด้วยโปรแกรมสถิติ SPSS โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 
0.05  
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  

จากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อายุ 2 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับโปรตีน GAFP (141.80% ± 9.52%, p < 0.01) สูง
กว่าหนูในกลุ่มควบคุมอายุ 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามเม่ือให้เมลาโทนินในหนูทดลองที่อายุ 2 ปี 
พบว่าระดับโปรตีน GFAP (113.71% ± 9.12%, p < 0.05) มีค่าน้อยกว่าหนูแก่ที่ไม่ให้เมลาโทนินอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (ภาพที่ 1) 
 

 
ภาพที่ 1 ผลของเมลาโทนินต่อการชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับโปรตีน GFAP ในซิรีเบลลัมของหนแูก่ 

 
Glial fibrillary acidic protein หรือ GFAP เป็นโปรตีนที่ผลิตจากเซลล์ค้ าจุนระบบประสาทชนิด astrocyte 

ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการเกิดกระบวนการอักเสบภายในเซลล์  โดยการแสดงออกของโปรตีน GFAP จะเพิ่มขึ้นเม่ืออายุเพิ่มมาก
ขึ้น (Kohama, Goss, Finch, & McNeill, 1995; Le Prince and others, 1993) ซ่ึงเกิดจากการสะสมของสารพิษภายใน
เซลล์เหนี่ยวน าให้เกิดกระบวนการอักเสบ (Nichols, Day, Laping, Johnson, & Finch, 1993) นอกจากนี้ผลการวิจัยยัง
พบว่า ระดับของโปรตีน GFAP ในซิรีเบลลัมของหนูแก่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับหนูวัยผู้ใหญ่  
(Sabbatini, Barili, Bronzetti, Zaccheo, & Amenta, 1999) ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ที่พบ
การเพิ่มขึ้นของระดับโปรตีน GFAP ในกลุ่มหนูแก่  

เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลที่มีผลในการป้องกันการเกิดกระบวนการอักเสบและการเพิ่มขึน้ของสาร 
cytokines (Lin and others, 2016) จากงานวิจัยพบว่าเมลาโทนินช่วยยับยั้งการอักเสบและการเพิ่มขึ้นของระดับโปรตีน 
GFAP ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและสมองส่วนหน้าที่เกิดจากพิษของสาร methamphetamine (Permpoonputtana, 
Mukda, & Govitrapong, 2012) นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าเมลาโทนินช่วยป้องกันการตายของเซลล์สมองส่วนซิลิ
เบลลั่มที่ เกิดจากสารอนุมูลอิสระ (Bagheri, Goudarzi, Lashkarbolouki, & Elahdadi Salmani, 2015 ; Manda, 
Ueno, & Anzai, 2008) และการอักเสบภายในเซลล์ประสาท (Baydas, Reiter, Nedzvetskii, Nerush, & Kirichenko, 
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2002) ผลการวิจยัดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่าเมลาโทนินยับยั้งการเพิ่มขึ้นของ GFAP ในสมองส่วน
ซิลีเบลลัมของหนูแก่ สรุปได้ว่าการให้เมลาโทนินเสริมสามารถชะลอการเกิดกระบวนการอักเสบภายในสมองส่วนซีลี
เบลลัมของหนูแก่ได้ 

 

 
ภาพที่ 2 ผลของเมลาโทนินต่อการชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับโปรตีน Synaptophysin ในซิรีเบลลัมของหนแูก่ 

 
จากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อายุ 2 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับโปรตีน Synaptophysin (120.35% ± 5.11%, p < 

0.01) สูงกว่าหนูในกลุ่มควบคุมอายุ 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามเม่ือให้เมลาโทนินในหนูทดลองที่
อายุ 2 ปี พบว่าระดับโปรตีน Synaptophysin (103.03% ± 4.22%, p < 0.05) มีค่าน้อยกว่าหนูแก่ที่ไม่ให้เมลาโทนินอ
ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ภาพที่ 2) 

Synaptophysin เป็นโปรตีนที่อยู่บริเวณเมมเบรนของเซลล์ พบมากในเซลล์ประสาททั้งในสมองและไขสันหลัง 
ท าหน้าที่หลักในกระบวนการสื่อสารบริเวณจุดประสานประสาท ใช้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับความหนาแน่นของจุด
ประสานประสาท (Janz et al., 1999) จากงานวิจัยพบว่าระดับโปรตีน synaptophysin ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสจะ
ลดลงตามวัย (Ojo and others, 2012) แต่อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยดังกล่าวขัดแย้งกับงานวิจัยในครั้งนี้ที่พบว่า ระดับ
โปรตีน synaptophysin เพิ่มสูงขึ้นในสมองส่วนซิรีเบลลั่มของหนูแก่ ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าระดับโปรตีน synaptophysin 
สามารถใช้เป็นสิ่งที่พยากรณ์การถูกท าลายของใยประสาท axon (Gudi et al., 2017) ซ่ึงเม่ือเซลล์ประสาทได้รับอันตราย
และเกิดการตาย เซลล์ประสาทจะมีการปรับตัวโดยการสร้างใยประสาทและจุดประสานประสาทขึ้นใหม่ ท าให้ระดับ 
synaptophysin มีระดับที่สูงขึ้น (Muly, Gross, Morest, & Potashner, 2002) ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ที่พบว่า ในภาวะที่เกิดพิษในเซลล์ประสาทซ่ึงท าให้เกิดการอักเสบและตาย เซลล์สมองส่วนซิรีเบลลั่มจะมีการปรับตัวจาก
การถูกท าลายของเซลล์โดยการสร้าง synaptophysin ขึ้นจากการสร้างจุดประสานประสาทขึ้นมาใหม่หลังจากโดน
ท าลาย (Singh, Heera, & Kaur, 2003)  จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ความแก่ชราท าให้ใยประสาท axon 
ในสมองส่วนซิรีเบลลัมเกิดการอักเสบและถูกท าลาย  ท าให้ระดับ synaptophysin เพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงเป็นการปรับตัวของ
ระบบประสาทเพื่อทดแทนเซลล์ประสาทที่ได้รับอันตราย โดยการให้เมลาโทนินเสริมสามารถยับย้ังการท าลายของเซลล์
ประสาทดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาท่ีพบว่า เมลาโทนินช่วยยับย้ังการตายของเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโป
แคมปัสของหนูแก่ (Zhou, Zeng, & Zhou, 2011) ซ่ึงผลดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยในครั้งนี้ที่ท าในสมองส่วนซิรี
เบลลั่ม และสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าความแก่ชราท าให้เซลล์ประสาทในซิรีเบลลัมถูกท าลายซ่ึงการให้เมลาโทนินเสริม
สามารถชะลอผลดังกล่าวได้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม
ของผู้สูงอายุ ในต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน ซึ่งจับคู่ให้มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันในเรื่องเพศ อายุ การศึกษา  และอาชีพ 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม และแบบวัดความพึงพอใจต่อโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อการป้องกันข้อเข่าเส่ือม 
 ผลการทดลองพบว่า (1) ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการออกก าลังกายและการเปลี่ยน
อิริยาบทเพื่อป้องกันการเกิด โรคข้อเข่าเสื่อม ของกลุ่มทดลองหลังการทดลอง ( X = 39.20 SD = 2.10 , X = 
29.20 SD = 2.07) สูงกว่าก่อนการทดลอง ( X = 30.90 SD = 3.14 , X = 21.44 SD = 3.14) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ p =  0.05 (2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการออกก าลังกายและการเปลี่ยนอิริยาบทเพื่อป้องกัน
การเกิด โรคข้อเข่าเสื่อม ของกลุ่มทดลองหลังการทดลอง ( X = 39.20 SD = 2.10 , X = 29.20 SD = 2.07) สูง
กว่ากลุ่มควบคุม ( X = 29.07 SD = 1.06 , X = 16.20 SD = 0.93) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p < 0.00) ความพึง
พอใจต่อโปรแกรม อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ: โปรแกรมการดูแลตนเอง  การป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม   
 
Abstract 

 The quasi-experimental research aimed to study The effect of self-care program for Osteoarthritis 

protection in elderly Tambon Sara Long Ruea Huai Krachao District Karnchanaburi Province. The 60 

subjects are divided into an experimental group with 30 subjects and control group 30 subjects, with groups 

similar in term of gender, age, education level and career. The research instrument  are self-care  program for 

Osteoarthritis protection in elderly.  The data collection are interview and satisfaction in self-care program 

for Osteoarthritis protection questionnaire.  

 The research result finds that (1) The average self-care for exercise and motion range  in the 

experimental group after receiving program ( X = 39.20 SD = 2.10 , X = 29.20 SD = 2.07)  were higher 

than before receiving program ( X = 30.90 SD = 3.14 , X = 21.44 SD = 3.14)  at the 0.05 significant level. 

(2) The average self-care for exercise and motion range  after receiving program in the experimental group                   

( X = 39.20 SD = 2.10 , X = 29.20 SD = 2.07) were higher than the control group ( X = 29.07 SD = 1.06 , 

X = 16.20 SD = 0.93) at the 0.05 significant level. The satisfaction with the program was at a moderate 

level.       

 

Keywords:  The self-care program, The protection of Osteoarthritis  
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บทน า 
 โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยมากที่สุดโรคหนึ่งในประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป พบ
อุบัติการณ์การเกิดข้อเข่าเสื่อมตั้งแต่ร้อยละ 15.6 ถึง ร้อยละ 27.8 ใน The third National Health and Nutrition 
Examination Survey  รายงานว่า ในประเทศจีนพบอุบัติการประชากรผู้สูงอายุได้  ร้อยละ 16.1 ในประเทศญี่ปุ่นพบ
ได้ร้อยละ 21.2 ประเทศเกาหลี ร้อยละ 37.8  ในคนไทยร้อยละ 16.7  โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่เกิดจากวิถีชีวิตที่มาก
เกินความจ าเป็น ท าให้น้ าหนักตัวที่มากผิดปกติกระท าต่อข้อเข่า นอกจากนี้การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การเกิด
อุบัติเหตุบริเวณข้อเข่า การมีวิถีชีวิตกับพื้นทั้งการอยู่อาศัย  การสื่อสารและการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีน้ าหนักตัวให้เหมาะสม บริหารกล้ามเนื้อ บริเวณข้อเข่าหลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาแบบปะทะ
และวิถีชีวิตกับพื้นการขับขี่ปลอดภัย จะช่วยถนอมข้อเข่าให้ใช้งานได้นานขึ้น (ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์, 2560: 3-4). 

การป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมหรือชะลอการเกิดปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลายวิธี แต่วิธีที่ส าคัญได้รับการ
ยอมรับประกอบด้วย 4 วิธี คือ (1) การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่เป็นอันตรายต่อข้อเข่า ได้แก่ ไม่ควรนั่ง
พับเพียบ นั่งขัดสมาธิ นั่งคุกเข่า นั่งยองๆ เพราะท่าดังกล่าวจะท าให้ข้อเข่าเสียดสีกันและเสื่อมเร็วขึ้น (2) การลด
น้ าหนัก เพราะจะท าให้เข่าแบกรับน้ าหนักน้อยลง การเสื่อมของเข่าก็จะช้าลงด้วย (3) การเสริมสร้างความแข็งแรงของ
กระดูก โดยปัญหาหนึ่งที่พบได้เสมอในผู้สูงอายุ คือ ภาวะกระดูกพรุน ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมที่
เพียงพอ เช่น ปลาตัวเล็กที่สามารถรับประทานได้ทั้งตัว หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจ าพวกแคลเซียม (4) การออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ โดยเฉพาะการออก าลังกายกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า ซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า 
(Quadriceps Muscle) และกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง (Hamstring Muscle) กล้ามเนื้อกลุ่มนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งใน
การเสริมสร้างความแข็งแรงของข้อเข่า ซึ่งกล้ามเนื้อบริเวณนี้ช่วยยึดข้อเข่าให้แข็งแรง การบริหารกล้ามเนื้อเข่า
สม่ าเสมอจะท าให้ข้อเข่าแข็งแรง จะสามารถชะลอโรคข้อเข่าเสื่อมได้จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ารูปแบบที่ได้รับความ
นิยมและมีประสิทธิผลในการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมมี 2 รูปแบบ คือ การออกก าลังกาย และการส่งเสริมพฤติกรรม
การป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งการออกก าลังกายมีหลายวิธี ได้แก่ ถุงทรายยางยืด เดิน และกายบริหาร (ดวงกมล                 
สีมันตะ, 2560 : 2-3) 

แนวทางการท่ีเหมาะสมคือ การป้องกันโรคข้อเข้าเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อชะลอการ
เกิดปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม โปรแกรมการดูแลตนเองที่ให้ความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจน
เกิดความตระหนักรู้และมองเห็นความส าคัญในการดูแลตนเอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระลงเรือ มีจ านวน
ผู้สูงอายุที่กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาโรคข้อเข่าเส่ือมจากการขาดการออกก าลังกาย และการใช้ชีวิตประจ าวันที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้เช่น การท าการเกษตร เป็นต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดการดูแลตนเองเพื่อ
การป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดูแลตนเองในการออกก าลังกายและในการเปลี่ยนอิริยาบทเพื่อป้องกันการ
เกิด โรคข้อเข่าเสื่อม ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมใน
ผู้สูงอายุ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดูแลตนเองในการออกก าลังกายและในการเปลี่ยนอิริยาบทเพื่อป้องกันการ
เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังได้รับโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมใน
ผู้สูงอายุ 
อุปกรณ์และวธิีการวิจัย 

ประเภทของการศึกษาวิจัย เป็นการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experimental research) ชนิดสองกลุ่ม 
วัดก่อนและหลังการทดลอง (two group pretest-posttest design) ประชากรคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 ปีขึ้น
ไป ทั้งเพศหญิงและเพศชายในต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคข้อเข่าเสื่อม การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (inclusion 
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criteria) ที่ก าหนดในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 60 คน ผู้วิจัยได้ประเมินขนาดอิทธิพล (effect size) เท่ากับ .35 ซึ่งเป็น
ขนาดอิทธิพลในระดับปานกลางและจากการเปิดตารางได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละไม่น้อยกว่า 33 คน  แต่ใน
การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดและยินดีเข้าร่วมการวิจัยมีจ านวน 60 คน แบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน วิธีการจัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ใช้การจับคู่
ลักษณะคล้ายคลึงกัน (Matched pairs) ทีละคู่จนได้ครบ 30 คู่ เพื่อป้องกันตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจมีผลต่อตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ประเภท ประเภทที่1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรม
การดูแลตนเองเพื่อการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โปรแกรมการดูแลตนเองประกอบด้วย (1) การออกก าลังกายเพื่อการเสริมสร้างความแข็งแรง
ของข้อเข่า และการฝึกการทรงตัวในท่าทางต่างๆ ที่ถูกต้อง จัดให้มีการออกก าลังกายเป็นกลุ่มเป็นเวลา 3 สัปดาห์ๆ 
ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง (2) กิจกรรมรายบุคคลโดยมีการติดตามเยี่ยมบ้าน 3 ครั้ง รวมเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ 
สื่อที่ใช้ประกอบในการท ากิจกรรมประกอบด้วย 1) คู่มือการฝึกออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของข้อเข่า 
และการฝึกการทรงตัวในท่าทางต่างๆ 2) ปฏิทินบันทึกการดูแลตนเองประจ าสัปดาห์ ผู้วิจัยได้น า เครื่องมือในการ
ทดลองทั้งหมดน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 2 คน อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย               
เวสเทิร์น จ านวน 2 คน และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระลงเรือ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกันมากกว่า ร้อยละ 80 จากนั้นท าการปรับปรุงแก้ไขตามที่
ได้รับค าแนะน า แล้วน าไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุจ านวน 5 รายที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้สูงอายุ
เข้าใจได้ง่าย ประเภทที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมี 4 ส่วน (1) ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อค าถามให้เลือกตอบ และค าถาม
ปลายเปิด จ านวน 19 ข้อ (2) การประเมินความสามารถของตนเองในการออกก าลังกายเพื่อป้องกันการเกิด โรคข้อ
เข่าเสื่อม เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 8 ข้อ (3) การประเมินความสามารถของตนเองในการเปลี่ยน
อิริยาบถ เพื่อป้องกันการเกิด โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 6 ข้อ (4) การประเมินความพึง
พอใจต่อโปรแกรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ  เป็นมาตรประมาณค่า 3 ระดับ จ านวน 7 
ข้อ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาส่วนที่ 2, 3 และ4 ได้ค่า 
IOC เท่ากับ .91 , .81 และ .91 ตามล าดับ การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือกับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน น ามาหาค่าความสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ครอนบาค ได้ค่าเท่ากับ .82 , .80 และ .85 
ตามล าดับ  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ภายหลังโครงการวิจัยได้รับการอนุมัติและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ก่อนด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัย คณะผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในชุมชน โดย
คณะผู้วิจัยมีการแสดงข้อความ “ข้อมูลการวิจัยจะได้รับการปกปิดเป็นความลับ ผลการวิจัยจะน าเสนอเป็นภาพรวม”
ไว้บนทุกหน้าของเอกสารแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมวิจัย (Consent Form)   การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ
ดังนี้  
     1) กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การท าวิจัย การพิทักษ์ในการเข้าร่วมวิจัยโดยความสมัครใจ ให้ผู้สูงอายุ
กลุ่มควบคุมท า pretest และนัดพบอีก 6 สัปดาห์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระลงเรือ กลุ่มควบคุมจะได้รับ
กิจกรรมตามปกติของผู้สูงอายุ เมื่อครบ 6 สัปดาห์ ให้ผู้สูงอายุกลุ่มควบคุมท า posttest แล้วผู้วิจัยให้ความรู้เป็น
รายบุคคล มอบคู่มือการฝึกออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของข้อเข่า และการฝึกการทรงตัวในท่าทาง
ต่างๆ เพื่อน าไปปฏิบัติด้วยตนเองต่อไป 
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     2) กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การท าวิจัย การพิทักษ์ในการเข้าร่วมวิจัยโดยความสมัครใจ หลังจากนั้น
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ (pretest) นัด
หมายให้ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมาท ากิจกรรมกลุ่มที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระลงเรือ จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 2 
ชั่วโมง กิจกรรมกลุ่มประกอบด้วย กิจกรรมสร้างความสัมพันธภาพ การให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลตนเองในด้าน
การออกก าลังกาย และการเปลี่ยนอิริยาบทในชีวิตประจ าวัน และกิจกรรมรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้านจ านวน 3 ครั้ง 
โดยผู้สูงอายุกลุ่มทดลองจะบันทึกกิจกรรมด้วยตนเองในปฏิทินบันทึกการติดตามตนเองประจ าสัปดาห์ เพื่อก ากับ
ตนเองในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อครบ 6 สัปดาห์ ให้ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองท า posttest รวมระยะเวลาของ
โปรแกรมรวม 6 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561   
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 86.66 มีอายุระหว่าง 60 -
65 ปี อายุเฉลี่ย เท่ากับ 68.73 ปี ดัชนีมวลกายส่วนใหญ่อยู่ในระดับอ้วนขั้น 1 (BMI ระหว่าง25.0-29.9) อาชีพ
เกษตรกร ไม่เคยออกก าลังกายเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 88.23, 90.33 และ 75.87ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการออกก าลังกายเพื่อป้องกันการเกิด โรค
ข้อเข่าเสื่อม ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับโปรแกรม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.000 เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติ pair t-test (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการออกก าลังกายเพื่อป้องกันการเกิด โรค
ข้อเข่าเส่ือม ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับโปรแกรม (n = 30) 

 
กลุ่ม  X  SD t p-value 

 ก่อน 30.90 3.14   
กลุ่มทดลอง    8.27 <0.00* 
 หลัง 39.20 2.10   

 
3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการเปลี่ยนอิริยาบทเพื่อป้องกันการเกิด 

โรคข้อเข่าเสื่อม ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับโปรแกรม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.000 เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติ pair t-test (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในเปลี่ยนอิรยิาบทเพื่อป้องกันการเกิด โรคข้อ
เข่าเสื่อม ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับโปรแกรม (n = 30) 

 
กลุ่ม  X  SD t p-value 

 ก่อน 21.44 3.06   
กลุ่มทดลอง    6.08 <0.00* 

 หลัง 29.20 2.07   
 
4. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการออกก าลังกายเพื่อป้องกันการเกิด โรค

ข้อเข่าเสื่อม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.000 เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติ Independent t-test (ตารางที่ 3) 
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ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการเปลี่ยนอิริยาบทเพื่อป้องกันการเกิด 
โรคข้อเข่าเสื่อม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังได้รับโปรแกรม  (n = 30) 

 

กลุ่ม X  SD t p-value 
กลุ่มทดลอง 39.20 2.10   

   6.93 <0.00* 
กลุ่มควบคุม 29.07 1.06   

 
5. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการเปลี่ยนอิริยาบทเพื่อป้องกันการเกิด 

โรคข้อเข่าเสื่อม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.000 เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติ Independent t-test (ตารางที่ 4) 

 
ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการเปลี่ยนอิริยาบทเพื่อป้องกันการเกิด 

โรคข้อเข่าเสื่อม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังได้รับโปรแกรม  (n = 30) 
 

กลุ่ม X  SD t p-value 
กลุ่มทดลอง 29.20 2.07   

   13.16 <0.00* 
กลุ่มควบคุม 16.20 0.93   

 
6. ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อด้านระยะเวลา และด้านการน าไปใช้ ระดับความพึงพอใจต่อ

โปรแกรมอยู่ในระดับปานกลาง โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ตารางที่ 5) 
 

ตารางที่ 5 รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอ่โปรแกรมของกลุ่มทดลอง (n = 30) 
 

ความพึงพอใจตอ่โปรแกรม 
ร้อยละของความพึงพอใจ 

X  SD 
มาก ปานกลาง น้อย 

ด้านระยะเวลา      
1.ความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการท า
กิจกรรมกลุ่ม 26.70 46.60 26.70 2.00 0.74 

2.ความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการท า
กิจกรรมรายบุคคล 

20.00 50.00 30.00 1.90 0.71 

3.ความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการใช้
เครื่องมือในการวิจัย 

36.70 40.00 23.30 2.13 0.77 

รวม       X = 2.10         SD= 0.74 
ด้านการน าไปใช ้      
1.สามารถน าไปใช้เองได ้ 56.70 23.30 20.00 2.37 0.81 
2.สามารถน าไปแนะน าผู้อื่น 50.00 33.33 16.77 2.30 0.76 
3.สามารถประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม 50.00 23.30 26.70 2.23 0.86 
4.ยินดีที่จะใช้โปรแกรมนี้ต่อไป 60.00 23.30 16.77 2.43 0.77 

รวม       X = 2.33         SD= 0.80 
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วิจารณ์ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่าผลการศึกษาดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการออกก าลังกายและการเปลี่ยนอิริยาบท
เพื่อป้องกันการเกิด โรคข้อเข่าเสื่อม ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับโปรแกรม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติ pair t-test ทั้งนี้เนื่องจาก
โปรแกรมการดูแลตนเองที่ผู้วิจัยประยุกต์ขึ้นตามแนวคิดการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ Roger (1986: 153-161) ซึ่ง
ประกอบด้วยรูปแบบการให้ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อเสื่อม และการฝึกทักษะการทรง
ตัวการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต้อง ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล โปรแกรมการดูแลตนเองด าเนินการโดยส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะในการดูแลตนเอง 2 ด้านคือ การออกก าลังกายเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก 
และการเปลี่ยนท่าทางที่เหมาะสมจึงท าให้ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองได้รับความรู้และส่งเสริมให้ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง
สัปดาห์ละ 2 วัน  วันละ 2 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ผู้สูงอายุจึงมีความรู้และเจตคติที่ดี ต่อการดูแลตนเองที่
ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ติดตามเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคล เพื่อประเมินและให้ค าแนะน าตามสภาพปัญหาที่แท้จริง 
จึงเป็นผลให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองตามสภาพจริงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะการ
บริหารข้อเข่าอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เกิดความมั่นใจในการเคลื่อนไหวร่างกาย การเปลี่ยนท่าทางในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ซึ่งเป็นการดูแลตนเองตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อรอบๆ ข้อเข่า เป็นการกระตุ้นประสาทเส้นใหญ่ 
ให้ไปกระตุ้นเซลประสาทที่ท าหน้าที่ห้ามสัญญาณ สัญญาณที่เข้าไปอัดแน่นอยู่ เต็มประตูสัญญาณอาการปวดจึงเข้าไป
ไม่ได้ สมองจึงรับรู้อาการปวดเข่าน้อยลง จึงท าให้การเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความสะดวก ท าให้การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันอย่างอิสระ เกิดความมั่นใจในการเดิน นั่ง ยืน ขึ้นลงบันได (ลลิตา ธีระสิริ, 2554 : 65) ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของ ธนบดี ชุมกลาง (2555) พบว่าโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดของผู้สูงอายุที่
เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมากิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายประกอบสื่อ การฝึก
ปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม การเยี่ยมบ้าน ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่ าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ การรับรู้
ความสามารถตนเอง ความคาดหวังผลจากผลลัพธ์ การปฏิบัติตัวสูงกว่าก่อนการทดลอง สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value  0.001) ความปวดของข้อเข่าน้อยกว่าก่อนการทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value  0.001) เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Lee and others. (2009: 504-511) ศึกษาผล
ของการออกก าลังกายแบบไท่ฉี้จี้กงต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมผลการวิจัยพบว่า การท ากิจวัตรประจ าวัน
ของผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพด้านสุขภาพ 
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการวิจัยของ สุชิตา ปักสังคเน และคณะ 
(2554) พบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับค าแนะน าการดูแลตนเองตามขั้นตอน CHARM และน าไปปฏิบัติทุกเช้าจนครบ 12 
วัน  ค่าเฉลี่ยความเจ็บปวดของข้อเข่าเสื่อมของกลุ่มทดลองก่อนการทดลอง และหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ค่าเฉลี่ยความเจ็บปวดของข้อเข่าในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมหลังทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.00) โปรแกรมการจัดการตนเอง หรือการดูแลตนเองได้เสริมสร้างให้
ผู้สูงอายุมีทักษะในการจัดการตนเองได้ถูกต้อง เป็นผลให้การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันในการด าเนินชีวิตอย่างอิสระของ
ผู้สูงอายุจึงสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง แสดงให้เห็นว่าสุขภาพผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง การ
รับรู้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจึงเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้สูงอายุยังได้เรียนรู้ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มที่มีปัญหาคล้ายกนั 
เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น ยังท าให้รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การรับรู้ผู้สูงอายุที่มีต่อสุขภาพสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Ethgen, O., Vanparijs, P., Delhalle, S., Rosant, S., Bruyere, O. and Reginster, J. 
(2004: 321-330)  ที่สรุปสาระส าคัญได้ว่า ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจะมีการรับรู้คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการออกก าลังกายและการเปลี่ยนอิริยาบท
เพื่อป้องกันการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนกลุ่ม

196



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งที่ 3 
“งานวิจัยสร้างมูลคา่ บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน   

 

ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติ Independent t-test ทั้งนี้
เนื่องจากโปรแกรมการดูแลตนเองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา เน้นเรื่องส่งเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง ประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม จึงต้องมีการวางเป้าหมายและวางแผนสุขภาพของตนเองให้ชัดเจน              
ท าให้ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมีวินัยในการดูแลตนเองในเรื่องการออกก าลังกายและการดูแลตนเองเพื่อการจัดท่าทางใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ประกอบกับผู้วิจัยได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ค าแนะน าในการ
ประยุกต์การใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านในการบริหารหัวเข่า และการใช้ชีวิตประจ าวันในเรื่องท่าทางนั่ง ยืน เดิน ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับการวิจัยของ สิริพรรณ ชาคโรทัย (2554) พบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมที่เข้าร่วม
โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง มีความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p  .01) และภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง ผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม 
มีความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p  .001) และสอดคล้องกับการวิจัยของ Yip and others (2007) ท าการศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง 
ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการตนเองไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมจึงท าให้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันดีขึ้น ทั้งยังชะลอความรุนแรงของโรคข้อเข่าเส่ือมได้ได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
ในขณะที่รูปแบบของกิจกรรมตามปกติของผู้สูงอายุนั้น ผู้สูงอายุจะได้รับค าแนะน าทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อ
เจ็บป่วย เช่น การรับประทานยา การดูแลสุขภาพ หรือการออกก าลังกายซึ่งจะได้รับค าแนะน าจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเท่านั้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เน้นทักษะการจัดการตนเอง ดังนั้นเมื่อมีการ
เปรียบเทียบการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการจัดการตนเอง จึง
พบว่าการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับกิจกรรมตามปกติของผู้สูงอายุอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบศึกษา 2 กลุ่ม วัดก่อนและ
หลังการทดลอง (two group pretest and posttest design) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อการ
ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดจากผู้สูงอายุในต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จ านวน 30 คนเป็นกลุ่มทดลอง เข้าร่วมกิจ
กรมของโปรแกรมได้ตลอด และให้ผู้สูงอายุในต าบลสระลงเรือที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ก าหนด จ านวน 30 คน
เป็นกลุ่มควบคุม จะด าเนินชีวิตตามแบบแผนตามปกติของตนเอง 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อ
การป้องกันโรคข้อเข่าเส่ือมของผู้สูงอายุ สื่อวิดิทัศน์ เรื่องการออกก าลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของหัวเข่า และการ
ทรงตัว การเปลี่ยนท่าทางในชีวิตประจ าวันที่เหมาะสม สื่อที่ใช้ประกอบในการท ากิจกรรมประกอบด้วย (1) คู่มือการ
ฝึกออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของข้อเข่า และการฝึกการทรงตัวในท่าทางต่างๆ (2) ปฏิทินบันทึกการ
ดูแลตนเองประจ าสัปดาห์ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มี 4 ส่วน ประกอบด้วย               
(1) ข้อมูลส่วนบุคคล (2) การประเมินความสามารถของตนเองในการออกก าลังกายเพื่อป้องกันการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม 
(3) การประเมินความสามารถของตนเองในการเปลี่ยนอิริยาบถ เพื่อป้องกันการเกิด โรคข้อเข่าเสื่อม (4) การประเมิน
ความพึงพอใจต่อโปรแกรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ 
 3. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดลอง เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการ
กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเข้าร่วมโปรแกรม โดยการแนะน าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้ง
ประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้สูงอายุในชุมชนตามความเป็นจริง กลุ่มควบคุมจะได้รับกิจกรรมตามปกติ กลุ่มทดลอง จะใช้
เวลา 6 สัปดาห์ในการด าเนินกิจกรรมโปรแกรม สัปดาห์ที่ 1 ส่งเสริมความรู้เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมและการดูแลตนเอง
เพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม พร้อมทั้งประเมินความสามารถของตนเองในการออกก าลังกาย และการประเมิน
ความสามารถของตนเองในการเปลี่ยนอิริยาบถ จัดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระลงเรือ ในลักษณะกิจกรรม
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กลุ่มใหญ่  สัปดาห์ที่ 2 ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1 
เพิ่มเติมความรู้เป็นรายบุคคลที่เหมาะสมกับบริบทของสิ่งแวดล้อมที่บ้าน สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ติดตามและตรวจสอบ
การปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 6 ประเมินผลการด าเนินงาน
ของโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุ 
 4. ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองพึงพอใจโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งมีกิจกรรม
หลักคือการออกก าลังกายบริหารให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณหัวเข่า และกิจกรรมการทรงตัว 
การเปลี่ยนอิริยาบถที่ถูกต้อง รวมทั้งการหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจส่งผลต่อการท างานของหัวเข่ามากกว่าปกติ ค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการดูแลตนเองด้านการออกก าลังกายและการเปลี่ยนอิริยาบทของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง รวมทั้งค่าเฉลี่ยความสามารถในการดูแลตนเองด้านการออกก าลังกายและการเปลี่ยนอิริยาบทของ
กลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  
ข้อเสนอแนะ 

1. โปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ที่จัดให้ผู้สูงอายุนอกจากการส่งเสริมการออกก าลัง
กาย และการเปลี่ยนอิริยาบถที่ถูกต้องแล้ว กิจกรรมการเยี่ยมบ้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการดูแลตนเอง เป็น
กิจกรรมส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุดูแลตนเองได้ถูกต้อง เนื่องจากผู้สูงอายุแต่ละรายมีสภาพการ
เป็นอยู่และส่ิงแวดล้อมมีความแตกต่างกันออกไป การส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติที่ถูกเหมาะสมของผู้สูงอายุแต่ราย
จึงต้องค านึงถึงสภาพความเป็นจิรงที่บ้านผู้สูงอายุด้วย ดังนั้นโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ควร
มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านอย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อประเมิน ติดตามให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล 

2. กิจกรรมการออกก าลังกายกล้ามเนื้อรอบข้อ ในสัปดาห์ที่ 2 หลังการทดลอง ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองส่วนใหญ่
ให้ข้อมูลตรงกันว่าสามารถท าท่าบริหารได้คล่องมากขึ้น การเปลี่ยนท่าอิริยาบถต่างๆ การเดิน การนั่ง การยืน มีความ
มั่นใจเพิ่มขึ้น ดังนั้นโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ควรมีกิจกรรมการสร้างความมั่นใจในการ
ท าท่าบริหารท่าต่างๆ ที่ถูกต้อง ไม่เกิดอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากฝึกท่าออกก าลังกายและสามารถฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม  

3. โปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุด าเนินการภายในเวลา 8 สัปดาห์ผลของ
โปรแกรมสามารถท าให้ผู้สูงอายุไม่เกิดอาการที่บ่งบอกว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม และสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ดี
ในช่วงดังกล่าว ดังนั้นโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมควรมีการศึกษาต่อไปเพื่อติดตามทบทวน
และกระตุ้นให้ผู้สูงอายุปฏิบัติตามโปรแกรมได้อย่างถูกต้องมากข้ึนทุก 2 สัปดาห์จ านวน 2 ครั้งหลังการวิจัย 

4. ควรส่งเสริมให้บุคลากรด้านสุขภาพน าโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุ 
ไปใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คลินิกผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ หรือ โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยค านึงถึงชุมชนที่มี
วัฒนธรรมและการด ารงชีวิตประจ าวันที่แตกต่างกัน 
เอกสารอ้างอิง 
ดวงกมล สีมันตะ. (2560). ผลของโปรแกรมออกก าลังกายด้วยยางยืดร่วมกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
        ต่อการชะลอโรคข้อเข่าเสื่อม ของผู้สูงอายุต าบลกุดแห่ อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร, 
        (วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม.  
ธนบดี ชุมกลาง และรุจิรา ดวงสงค์. (2555). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกก าลังกายโดยการประยุกต์ใช้ 
        ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการบรรเทาความปวดของผู้สูงอายุ 
        ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัย มข., 12(1): 46-56.  
นรินทร์รันตร์ เพชรรัตน์ และจิราพร เกศพิชญวัฒนา. (2557). ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการปฏิบัติ 
        กิจวัตรประจ าวันและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม. วารสารสภาการพยาบาล, 
ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์. (2560). วิถีชีวิตกับโรคข้อเข่าเสื่อม. แหล่งข้อมูล: http://resource.thaihealth.or.th/ 
        12 มกราคม 2560. 
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บทคัดย่อ  

ภูมิหลัง คนท างานในร้านอาหารมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจากการสัมผัสมลพิษในร้านอาหาร อาจเกิดมา
จากการใชเ้ชื้อเพลิงและจากไอควันที่เกิดจากการประกอบอาหาร อย่างไรก็ตามเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของคน
เหล่านี้มักเป็นสิ่งที่ถูกมองข้าม งานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นศึกษาอาการและความเสี่ยงของอาการทางสุขภาพในร้านอาหาร  
           วิธีการ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจในกลุ่มคนท างานในร้านอาหารจ านวน 202 คนจาก 200 ร้านอาหาร ในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลกด าเนินการเก็บข้อมูลในเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยให้ตอบ
แบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลอาการทางสุขภาพ  และข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการทาง
สุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าหรับการวิจัย  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลอาการทางสุขภาพ  และ
ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการทางสุขภาพใช้สถิติความถี่  ร้อยละ  และค่าเฉลี่ย ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยง
กับอาการทางสุขภาพ ใช้สถิติ การถดถอยโลจิสติกส์ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 
 ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69.3) อายุเฉลี่ยเท่ากับ 44 ปี ท าอาชีพคนปรุง
อาหารและผู้ช่วยมานานเฉลี่ย 9.95 ปี อาการเฉียบพลันในช่วง 30 วันที่ผ่านมา พบว่า มีอาการไอมากที่สุด (ร้อยละ 
52.5) และหายใจมีเสียงหวีดน้อยที่สุด (ร้อยละ 7.9) ส่วนปัจจัยด้านเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นชีวมวลมีความสัมพันธ์กับอาการ
เจ็บคอ (OR = 1.79 , p = 0.04) และอาการหายใจมีเสียงหวีด (OR = 2.10 , p = 0.04) ปัจจัยด้านการระบายอากาศ
มีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บคอ  (OR =  2.84 , p = 0.02) ปัจจัยด้านลักษณะห้องครัวที่ไม่แยกเป็นสัดส่วนมี
ความสัมพันธ์กับอาการเจ็บคอ (OR =  2.15 , p = 0.02) และอาการคัดจมูก/ระคายเคืองจมูก (OR = 0.48 , p = 
0.03) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 
 สรุป คนท างานในร้านอาหารมีความเสี่ยงต่ออาการในระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการสัมผัสสารพิษจาก
ควันในการปรุงอาหาร ปัจจัยด้านเชื้อเพลิงที่ใช้ การระบายอากาศ และลักษณะห้องครัว สามารถท านายอาการทาง
สุขภาพได้  ดังนั้นสุขภาพและความปลอดภัยของคนท างานในร้านอาหารจึงเป็นเรื่องส าคัญและสามารถใช้เป็นข้อมูล
ทางวิชาการในการดูแลสุขภาพของคนท างานในร้านอาหารต่อไป 
 
ค าส าคัญ : อาการเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ  คนท างานในร้านอาหาร  ไอควันจากการปรุงอาหาร 
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Abstract  
  Background: Restaurant workers are at risk from exposure to toxic compounds from burning of fuel 

and fumes from cooking. However, the health and safety of  these workers is often overlooked. This study is 

investigating symptoms and  risk of health and symptoms of restaurant workers.  

  Method: The purpose of this study is to survey the occurrence of symptoms of work-related heath 

issue of restaurant 202 workers from 200 food restaurants in Phitsanulok city, Phitsanulok province in 

Thailand. The questionnaire was conducted in the period of January to March 2018, including data on health 

symptoms and data factors for health symptoms. Data was analyzed using the researcher for analysis 

information data, health symptoms and data factors for health symptoms using in statistical percentage and 

average. Among the relation of risk factors health symptoms using statistical logistic regression by statistically 

significantly with 0.05  

  Results: The study population was primarily women (69.3) age 44 years old that are chef and commia 

chef as average was 9.95 years, health symptoms occurring during the past 30 days was found a higher risk of 

cough (52.5) and wheeze (7.9) factors related to fuel use as biomass with sore throat (OR= 1.79, P= 0.04) and 

wheeze with (OR= 2.10, P=0.04) factors related to ventilation with sore throat (OR= 2.84, P= 0.02), factors 

related to factors of the kitchens are not separate and sore throat (OR= 2.15, P= 0.02) and snuffy nose/ nasal 

irritation (OR= 0.48, P= 0.03) as statistically significantly with 0.05  

  Conclusion: To restaurant workers are at risk of respiratory symptoms caused by exposure to toxic 

compounds from cooking fumes. Factors of restaurant to use fuel ventilation, type of restaurant can predict 

health symptoms. Therefore, health and safety of the workers are important and it can use for health of 

restaurant workers 

 

Keywords: Acute respiratory symptoms, Restaurant worker, Cooking Fumes 
 
บทน า  
  ร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความนิยม ในปีพ.ศ. 2559 มีผู้ประกอบการร้านอาหารในประเทศไทยอยู่
ประมาณกว่า 4 แสนราย (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) และผู้มีงานท าในอุตสาหกรรมธุรกิจด้านอาหาร มีจ านวน 2.65 ล้าน
คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2559) อย่างไรก็ตามเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของคนเหล่านี้มักเป็นสิ่งที่ถูก
มองข้าม ผู้ที่ท างานในร้านอาหารมีความเสี่ยงจากการสัมผัสมลพิษในร้านอาหาร อาจเกิดมาจากการใช้เชื้อเพลิง เพื่อ
ท าให้อาหารสุกและจากไอควันที่เกิดจากการประกอบอาหาร  

มีรายงานในต่างประเทศว่าผู้ที่รับสัมผัสควันไม้และไอควันจากน้ ามันปรุงอาหาร มีอัตราการเกิดอาการไอ 
แน่นหน้าอก คัดจมูกและหายใจมีเสียงหวีดมากขึ้น (Adewole, Desalu, Nwogu, Adewole, & Erhabor, 2013) 
อาการหอบเหนื่อย (Dyspnea) หอบเหนื่อยอย่างรุนแรง (Serious dyspnea) (Svendsen, Sjaastad, & Sivertsen, 
2003) นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าผู้ประกอบอาหารมีประสิทธิภาพการท างานของปอดลดลง (Adewole, Desalu, 
Nwogu, Adewole, & Erhabor, 2013) ในประเทศไทยมีผู้ศึกษาปัญหานี้น้อยมาก การศึกษาของชัชวาลย์ จันทร
วิจิตร (2559) ในร้านอาหารจ านวน 142 ร้านอาหารในต าบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก พบว่า กลุ่มคนเพศชายที่ท างาน
ในร้านอาหารมีความชุกของอาการหายใจล าบาก อาการคัดจมูก และหายใจมีเสียงหวีดสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่ได้
ท างานในร้านอาหาร ส่วนในผู้หญิงพบความเสี่ยงสูงขึ้นของอาการไอและหอบเหนื่อยอย่างรุนแรง โดยมีปัจจัยเสี่ยงคือ 
ระยะเวลาท างานในร้านอาหาร ประเภทของงาน ลักษณะห้องครัว และชนิดของน้ ามันปรุงอาหาร  

เพื่อต่อยอดงานวิจัยและยืนยันผลการวิจัยที่ผ่านมา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอาการทางสุขภาพ
ชนิดเฉียบพลันและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของคนท างานร้านอาหารที่อยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยเลือกศึกษา
ในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น และครอบคลุมประเภทร้านอาหารที่หลากหลายมากขึ้น ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปใช้ในการ
ป้องกันและใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการในการดูแลสุขภาพของคนท างานในร้านอาหารต่อไป 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส ารวจความชุกของอาการทางสุขภาพชนิดเฉียบพลัน   (Acute  respiratory  symptoms)  ในช่วง  
30  วันที่ผ่านมาของคนท างานในร้านอาหาร  เขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

2.  เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่ออาการทางสุขภาพของคนท างานในร้านอาหาร  เขตเทศบาลนครพิษณุโลก  จังหวัด
พิษณุโลก 
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การด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ  (Survey research)   
         ประชากร คือ ร้านอาหาร เขตเทศบาลนครพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มตัวอย่าง คือ ร้านอาหารที่
ถูกเลือก จ านวน 200 ร้าน 
  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากประเภทร้านอาหารของกลุ่มตัวอย่างมีการรับสัมผัสมลพิษในร้านอาหารที่แตกต่างกัน เช่น ประเภทของ
ร้านอาหาร เชื้อเพลิงที่ใช้ ระยะเวลาท่ีท างาน  ลักษณะห้องครัว ชนิดของน้ ามัน เป็นต้น เพื่อให้สามารถน ากลุ่มตัวอย่าง
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันใน 4 ประเภทร้านอาหาร ซ่ึงแบ่งกลุ่มตัวอย่างเท่าๆกัน ประเภทละ 50 ร้าน เพื่อน ามา
เปรียบเทียบความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่ออาการทางสุขภาพของผู้ประกอบอาหาร จะเห็นผลได้อย่างชัดเจน  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม หาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรง (Validity) 
โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ชาญยุทธ  กฤตสุนันท์กุล ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์ และผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลอาการทางสุขภาพ และ
ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการทางสุขภาพ ใช้สถิติความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยง
กับอาการทางสุขภาพ ใช้สถิติ Logistic regression โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
  การพิทักษ์สิทธิ์ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างจะไม่ถูกถามชื่อและรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่จะน าไปสู่การค้นพบ
ว่าเป็นใคร กลุ่มตัวอย่างจะถูกถามความสมัครใจก่อนเข้าร่วมการวิจัย และสามารถที่จะปฏิเสธหรือถอนตัวจากการให้
ข้อมูลได้ตลอดเวลา ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ผลการศึกษาจะถูกน าเสนอ
ในภาพรวม โครงร่างการวิจัยจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
นเรศวรก่อนด าเนินการวิจัย 
ผลการวิจัย  
 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69.3) (ตารางที่ 1) อายุ
อยู่ในช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 29.7) อายุเฉลี่ยเท่ากับ 44 ปี มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 72.3) การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา-
อนุปริญญา (ร้อยละ 49.0) มีระยะเวลาการสูบบุหรี่มาแล้วเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 ปี และสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 2.39 มวน ท า
หน้าที่เป็นคนปรุงอาหาร (กุ๊ก) (ร้อยละ 97.0) ทานเองที่บ้านเป็นประจ าเกือบทุกวัน (ร้อยละ 46.0) 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (N = 202) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 62 30.7 
     หญิง 140 69.3 
อาย ุ   
     น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ป ี 23 11.4 
     31-40 ป ี 60 29.7 
     41-50 ป ี 51 25.2 
     51-60 ป ี 50 24.8 
     มากกว่าหรือ 61 ปีขึ้นไป 
     อายุเฉลี่ย (ปี) 

18 
44.76 

8.9 
 

สถานภาพสมรส   
     โสด 37 18.3 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
     สมรส 146 72.3 
     หม้าย หย่า หรือ แยก 19 9.4 
การสูบบุหรี ่   
     สูบ 32 15.8 
     สูบแต่เลิกแลว้ 14 6.9 
     ไม่สูบ 
     สูบบุหรี่เฉลี่ย (ปี) 
     สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ (มวน)                                                                          

156 
3.05 
2.39 

77.2 

ลักษณะงานที่ท า   
     คนปรุงอาหาร (กุ๊ก) 196 97.0 
     ผู้ช่วยกุ๊ก 5 2.5 
     หน้าที่อื่นๆ ในร้านอาหาร 1 0.5 
การท าอาหารทานเองที่บ้าน 
     ท าเป็นประจ าเกือบทกุวนั 

 
93 

 
46.0 

     ท าบ้างเป็นบางวัน 68 33.7 
     ไม่เคยท าเลย 41 20.3 

       
 2. ปัจจัยที่มีผลต่ออาการทางสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างท าอาชีพนี้มานานเฉลี่ย 9.95 ปี และท าหน้าทีน่ี้มานาน
เฉลี่ย 8.29 ปี (คนปรุงอาหารและผู้ช่วย) (ตารางที่ 2) ร้อยละ 50 รู้สึกว่ามีควนัเข้าตาหรอืรู้สึกแสบตาเป็นบางครั้ง
ในขณะท าอาหาร ความถี่ในการท าท าอาหารประเภทผัด/ทอด 118.56 จาน/สัปดาห์  ความถี่ในการท าอาหารประเภท
ปิ้งย่าง 13.72 จาน/สัปดาห์ และระยะเวลาท างานในห้องครวั 37.99 ชั่วโมง/สัปดาห์ ใช้เชือ้เพลงิประเภทแก๊สหงุต้ม 
(ร้อยละ 65.3) ร้อยละ 81.2 ไม่มีเครื่องดูดควนัและไม่แยกห้องครวัเปน็สัดส่วน (ร้อยละ 54.0) ห้องครวัมีขนาดเฉลี่ย 
8.55 ตารางเมตร และมีจ านวนเตาเฉลี่ย 2.43 หัวเตา ส่วนใหญ่ใช้น้ ามันถั่วเหลือง (รอ้ยละ 77.2) ในการท างาน  
 

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่ออาการทางสุขภาพ (N = 202) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่ออาการทางสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาในการท าอาชีพน้ี 
     ระยะเวลาเฉลี่ย (ปี)  
ระยะเวลาในการท าหน้าที่นี ้
     ระยะเวลาเฉลี่ย (ปี) 
ความถ่ีในการท าอาหาร 
      ประเภทผัด/ทอดเฉลี่ย (จาน/สัปดาห์)  
     ประเภทปิง้ย่างเฉลี่ย (จาน/สัปดาห์)                                           
ระยะเวลาท างานในห้องครัว 
     ระยะเวลาเฉลี่ย (ชั่วโมง/สัปดาห์)  
รู้สึกว่ามีควันเข้าตาหรือรู้สึกแสบตา 

 
9.95 
 
8.29 
118.56 
13.72 
37.99 

 

     เคยเป็นประจ า 
     เคยเป็นบางครัง้ 
     ไม่เคยเลย 

31 
101 
70 

15.3 
50.0 
34.7 
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ปัจจัยที่มีผลต่ออาการทางสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของร้านอาหาร   
     ร้านอาหารตามสั่ง 51 25.2 
     ร้านก๋วยเตี๋ยว 
     ร้านอาหารอีสาน 
     ร้านอาหารปิ้ง-ย่าง (แผงลอย) 

50 
51 
50 

24.8 
25.2 
24.8 

เช้ือเพลิงที่ใชเ้ป็นหลัก   
     แก๊สหุงต้ม (LPG) 132 65.3 
     ชีวมวล 68 33.7 
     ไฟฟ้า 2 1.0 
การมีและใช้เครื่องดูดควัน   
     มี และใช้เป็นประจ า 36 17.8 
     มี แต่ไม่ค่อยได้ใช ้ 2 1.0 
     ไม่มี 164 81.2 
ลักษณะของห้องครัว   
     แยกเป็นสัดส่วน 93 46.0 
     ไม่แยกเป็นสัดส่วน 
ขนาดพื้นที่ของห้องครัว 
     พื้นที่ของห้องครัวเฉลี่ย (ตารางเมตร) 

109 
 
8.55 

54.0 

ชนิดของน้ ามันที่ใช้   
     น้ ามันถั่วเหลือง 156 77.2 
     น้ ามันปาล์ม 25 12.4 
     น้ ามันหมู 
     น้ ามันร าข้าว 

20 
1 

9.9 
0.5 

จ านวนเตาในร้าน 
     จ านวนเตาเฉลี่ย (หัวเตา)                                     

 
2.43 

 

 
 3. อาการในช่วง 30 วันที่ผ่านมา  อาการที่พบมากที่สุด คือ  ไอพบ ร้อยละ 52.5 รองลงมา คือ หวัด (ร้อยละ 
35.1) เจ็บคอ (รอ้ยละ 31.2) และมีเสมหะ (ร้อยละ 30.2) (ตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 อาการในช่วง 30 วันที่ผ่านมา 
อาการในช่วง 30 วันที่ผ่านมา จ านวน ร้อยละ 

อาการไอ 
เป็นหวัด 
เจ็บคอ 

106 
71 
63 

52.5 
35.1 
31.2 

มีเสมหะ 61 30.2 
คัดจมูก/ระคายเคืองจมูก (โดยไม่เป็นหวัด) 
ภูมิแพ้ 
แน่นหน้าอก/ขาดอากาศหายใจ 
หายใจมีเสียงหวีด 

43 
28 
19 
16 

21.3 
13.9 
9.4 
7.9 
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 4. ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่ออาการทางสุขภาพ เม่ือน าข้อมูลปัจจัยเสี่ยงมาหาความสัมพันธ์กับอาการทางสุขภาพ
ชนิดเฉียบพลันในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยแบ่งอาการออกเป็น 9 อาการ คือ อาการไอ มีเสมหะ เจ็บคอ แน่นหน้าอก/
ขาดอาการหายใจ หายใจมีเสียงหวีด คัดจมูก/ระคายเคืองจมูก ภูมิแพ้ เป็นหวัด และมีอาการทางเดินหายใจอย่างใด
อย่างหนึ่ง พบว่า ปัจจัยด้านเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นชีวมวลมีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บคอ (OR = 1.79 , p = 0.04) และ
อาการหายใจมีเสียงหวีด (OR = 2.10 , p = 0.04) เม่ือเทียบกับเชื้อเพลิงแก๊สหุงต้มและไฟฟ้า ปัจจัยด้านการระบาย
อากาศมีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บคอ (OR =  2.84 , p = 0.02) เม่ือเทียบกับห้องครัวที่มีการระบายอากาศ ปัจจัย
ด้านลักษณะห้องครัวที่ไม่แยกเป็นสัดส่วนมีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บคอ (OR =  2.15 , p = 0.02) และอาการคัด
จมูก/ระคายเคืองจมูก (OR = 0.48 , p = 0.03) เม่ือเทียบกับห้องครัวที่แยกเป็นสัดส่วน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 
0.05 ส่วนปัจจัยด้านระยะเวลาที่ท างานในร้านอาหาร ปัจจัยด้านประเภทของร้านอาหาร และปัจจัยด้านชนิดของ
น้ ามันประกอบอาหารไม่มีความสัมพันธ์กับทุกอาการทางสุขภาพชนิดเฉียบพลันในช่วง 30 วันที่ผ่านมา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 กล่าวได้ว่า ระยะเวลาที่ท างานในร้านอาหาร ประเภทของร้านอาหาร และชนิดของน้ ามัน
ประกอบอาหารไม่สามารถท านายทุกอาการทางสุขภาพชนิดเฉียบพลันในช่วง 30 วันที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่างได้ 
(ตารางที่ 4) 
วิจารณ์ผลการทดลอง  
  จากการศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของอาการชนิดเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจในช่วง 30 วันที่ผ่าน 
พบว่า ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของอาการมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงใกล้เคียงกับการศึกษาของชัชวาลย์ จันทรวิจิตร(2559) 
โดยปัจจัยด้านเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นชีวมวลมีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บคอ และอาการหายใจมีเสียงหวีด ปัจจัยด้านการ
ระบายอากาศมีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บคอ และปัจจัยด้านลักษณะห้องครัวที่ไม่แยกเป็นสัดส่วนมีความสัมพันธ์กับ
อาการเจ็บคอ และอาการคัดจมูก/ระคายเคืองจมูก  
สรุปผลการทดลอง  
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการท างานของคนงานในร้านอาหาร ซ่ึง
คนท างานในร้านอาหารมีอาการเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจมากขึ้น ปัจจัยเสี่ยงกับอาการทางสุขภาพในช่วง 30 
วันที่ผ่านมาสามารถท านายเชื้อเพลิงที่ใช้ การระบายอากาศ และลักษณะของห้องครัว ชี้ให้เห็นว่าอาจจะระบุปัจจัย
เสี่ยงที่มากขึ้นและใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมในการท างานที่หลากหลายขึ้น โดยทั่วไปแล้ว
มาตรการในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการที่ให้การคุ้มครองสุขภาพแก่ผู้ที่ท างานใน
ร้านอาหารเป็นเรื่องส าคัญและน่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้น 
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ตารางที่ 4 สรุปค่า Odds ratio (OR) ของปัจจัยเสี่ยงต่อมีอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันในชว่ง 30 วันที่ผ่านมา 
 

 
 
 

ปัจจัยเส่ียง ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ แน่นหน้าอก 
หายใจมี
เสียงหวีด 

คัดจมูก ภูมิแพ้ เป็นหวัด 
มีอาการ 
อย่างใด

อย่างหน่ึง 
ระยะเวลาท างานร้านอาหาร          

     > 8 ปี  
(อ้างอิง : ≤ 8 ปี) 

1.09 
(0.63-1.91) 
p = 0.75 

1.13 
(0.62-2.07) 
p = 0.69 

1.50 
(0.82-2.73) 
p = 0.69 

0.80 
(0.31-2.08) 
p = 0.65  

1.49 
(0.53-4.18) 
p = 0.44 

0.87 
(0.44-1.70) 
p = 0.67 

0.82 
(0.37-1.84) 
p = 0.63 

1.05 
(0.59-1.88) 
p = 0.86 

1.02 
(0.56-1.88) 
p = 0.94 

ประเภทของร้านอาหาร          

     ร้านอาหารอีสาน 
(อ้างอิง: ร้านก๋วยเตี๋ยว) 

1.12 
(0.51-2.46) 
p = 0.77 

0.61 
(0.26-1.43) 
p = 0.25 

0.97 
(0.43-2.22) 
p = 0.94 

0.97 
(0.23-4.15) 
p = 0.98 

1.70 
(0.39-7.54) 
p = 0.48 

0.42 
(0.15-1.23) 
p = 0.12 

0.45 
(0.13-1.59) 
p = 0.21 

0.63 
(0.36-1.84) 
p = 0.82 

0.85 
(0.36-2.00) 
p = 0.71 

     ร้านแผงลอย (ปิ้ง – ย่าง) 
(อ้างอิง: ร้านก๋วยเตี๋ยว) 

1.28 
(0.58-2.81) 
p = 0.55 

0.92 
(0.40-2.08) 
p = 0.83 

1.29 
(0.57-2.92) 
p = 0.54 

1.28 
(0.32-5.06) 
p = 0.73 

2.14 
 (0.50-9.07) 
p = 0.30 

0.70 
 (0.26-1.83) 
p = 0.46 

1.31 
(0.47-3.66) 
p = 0.60 

1.09 
(0.49-2.43) 

0.84 

1.23 
(0.50-3.02) 

0.65 
เชื้อเพลงิที่ใช ้          
     ชีวมวล  
(อ้างอิง: แก๊สหุงต้มและไฟฟ้า) 
 
 

1.61 
(0.89-2.91) 
p = 0.11 

1.43 
(0.76-2.67) 
p = 0.26 

1.79 
(1.27-3.33) 
p = 0.04* 

1.49 
(0.57-3.90) 
p = 0.42 

2.10 
(1.05-5.87) 
p = 0.04 

0.62 
(0.29-1.31) 
p = 0.21 

1.32 
(0.58-3.02) 
p = 0.49 

1.22 
(0.67-2.25) 
p = 0.51 

1.54 
(0.79-2.99) 
P = 0.21 
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ตารางที่ 4 สรุปค่า Odds ratio (OR) ของปัจจัยเสี่ยงต่อมีอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันในชว่ง 30 วันที่ผ่านมา (ต่อ) 

การระบายอากาศ          

     ไม่มีการระบายอากาศ 
(อ้างอิง: มีการระบายอากาศ) 

1.13 
(0.59-2.29) 
p = 0.74 

0.93 
(0.43-1.98) 
p = 0.84 

2.84 
(1.12 – 
7.20) 

p = 0.02* 

0.62 
(0.21-1.83) 
p = 0.38 

1.01 
(0.27-3.72) 
p = 0.99 

0.60 
(0.27-1.33) 
p = 0.20 

0.83 
(0.31-2.20) 
p = 0.70 

1.22 
(0.57-2.59) 
p = 0.61 

1.33 
(0.63-2.83) 
p = 0.45 

ห้องครัวแยกเปน็สัดส่วน          
     ไม่แยก 
(อ้างอิง: แยก) 
 
ชนิดของน้ ามัน 
 
     น้ ามันถั่วเหลือง 
(อ้างอิง: น้ ามันชนิดอื่นๆ) 
 

1.07 
(0.61-1.86) 
p = 0.82 

 
1.13 

(0.58-2.19) 
p = 0.70 

1.11 
(0.61-2.02) 
p = 0.74 

 
.50 

(0.70-3.19) 
p = 0.29 

2.15 
(1.16-3.99) 
p = 0.02* 

 
1.37 

(0.65-2.87) 
p = 0.39 

1.19 
(0.45-3.10) 
p = 0.72 

 
0.81 

(0.27-2.37) 
p = 0.70 

2.75 
(0.85-8.84) 
p = 0.08 

 
2.17 

(0.48-9.91) 
p = 0.32 

0.48 
(0.23-0.94) 
p = 0.03* 

 
1.37 

(0.59-3.22) 
p = 0.46 

0.83 
(0.37-1.85) 
p = 0.65 

 
0.57 

(0.24-1.36) 
p = 0.21 

1.38 
(0.77-2.48) 
p = 0.28 

 
1.16 

(0.58-2.33) 
p = 0.68 

1.76 
(0.95-3.24) 
p = 0.07 

 
1.08 

(0.53-2.21) 
P = 0.84 

ข้อมูลน าเสนอโดย Odds ratio (95% CI) p-value 
 

ปัจจัยเส่ียง ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ แน่นหน้าอก 
หายใจมี
เสียงหวีด 

คัดจมูก ภูมิแพ้ เป็นหวัด 
มีอาการ 
อย่างใด

อย่างหน่ึง 
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การเปรียบเทียบผลของการพักโดยยืดและไม่ยืดกล้ามเนื้อคอ บ่า ต่อความไม่สบายของกล้ามเนื้อ  
และประสิทธิภาพของการท างานในขณะท างานคอมพิวเตอร์ 

 
Comparison of effect of stretching and non-stretching rest breaks on neck and shoulder  

muscular discomfort and productivity during computer work 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการพักแบบยืดและไม่ยืดกล้ามเนื้อคอบ่าต่อความไม่สบาย
ของกล้ามเนื้อและประสิทธิภาพการท างานในขณะพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์  พนักงานส านักงานเพศหญิงจ านวน 15 
คน เข้าร่วมงานวิจัยนี้ ท าการพิมพ์งานเป็นเวลา 20 นาที พัก 3 นาที และพิมพ์งานต่ออีก 10 นาที  ความไม่สบายที่
กล้ามเนื้อ คอ บ่าถูกถามท่ีนาที ที่ 0, 20, 23, 28 และ 33 ส่วนประสิทธิภาพการท างานคิดจากผลงานที่พิมพ์ได้เม่ือ
สิ้นสุดการทดลอง การทดลองท าซ้ าสองครั้งโดยอาสาสมัครได้รับการพักแบบยืดและไม่ยืดกล้ามเนื้อ  ผลการทดลอง
พบว่าการพักทั้งสองแบบส่งผลดีต่อพนักงานในการลดความไม่สบายของกล้ามเนื้อคอ บ่า แต่การพักโดยการยืด
กล้ามเนื้อจะให้ผลดีกว่าในแง่ของประสิทธิภาพการพิมพ์งาน 
 
ค าส าคัญ : การพัก  การยืดกล้ามเนื้อ ความไม่สบายของกล้ามเนือ้ ประสิทธิภาพการท างาน   
 
Abstract  

This research was aim to compare the effect of stretching and non-stretching rest breaks on neck and 

shoulder muscular discomfort and productivity of the office workers during computer typing task. 15 female 

office workers participated in the experiment. They were asked to typed for 20 minutes and rest 3 minutes, and 

then typed again for 10 minutes. Muscular discomforts at neck and shoulder regions were asked at 0, 20th 

23rd, 28th and 33th minute and the typing productivity were calculated at the end of experiment. The 

participants received two types of rest break (i.e. stretching and non-stretching). The results showed that both 

rest break types were helpful for the workers in terms of reducing muscular discomfort of neck and shoulder 

regions. However, stretching was superior in terms of typing productivity. 

 
Keywords: Rest break, Stretching, Muscular discomfort, Productivity 

 
บทน า  

การท างานส านักงานส่วนใหญ่แล้วจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานติดต่อกัน มีการเปลี่ยนอิริยาบถที่น้อย
มาก และต้องมีการท างานของกล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลาในความหนักของการท างานกล้ามเนื้อระดับเบา พนักงาน
ส านักงานส่วนใหญ่จึงมีปัญหาในเรื่อง Musculoskeletal disorders (MSDs) ของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการท างาน มีการ
รายงานก่อนหน้านี้พบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา พนักงานส านักงานกว่า 10,000 คน มีภาวะ MSDs จากการท างาน
ในแต่ละปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (da Costa & Vieira. 2008) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยรายงานผลว่าปัญหา
ที่พบมากที่สุดในกลุ่มพนักงานส านักงาน คืออาการปวดบริเวณคอและบ่า 38%, ปวดหลังส่วนล่าง 23% การปวดคอ
และบ่านั้นส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวเนื่องจากลักษณะของงานที่ท า และพบในพนักงานส านักงานเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
ช่วงอายุ 30-45 ปี (Mehlum, Kjuus, Veiersted & Wergeland. 2006) 
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จากการศึกษาที่ผ่านมาพอจะคาดเดาได้ว่าคนที่ท างานส านักงานและใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน
ถึงแม้ว่าการท างานคอมพิวเตอร์จะใช้การท างานของกล้ามเนื้อที่น้อย แต่ท าให้เกิดปัญหาของระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อในบริเวณ คอ และบ่ามากกว่ากล้ามเนื้อในบริเวณอื่นๆ มาเป็นในล าดับหนึ่ง และปัญหานี้แสดงให้เห็นใน
พนักงานส านักงานหญิงมากกว่าชาย 

การที่กล้ามเนื้อหดเกร็งในขณะการท างานนั้นเป็นผลให้เกิดการกดทับและขัดขวางการไหลเวียนของเส้นเลอืด
ที่อยู่ภายในกล้ามเนื้อ ส่งผลให้การขนส่งออกซิเจน และสารอาหารไม่ดี ซ่ึงปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ท าให้เกิดการ
เม่ือยล้า รู้สึกไม่สบาย เจ็บปวด (Strøm, Røe, & Knardahl. 2009)  มีรายงานวิจัยที่หาวิธีลดอาการดังกล่าวหลายวิธี
ไม่ว่าจะเป็น การจัดสถานที่ท างาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้เข้ากับหลักการยศาสตร์ การให้โปรแกรมการ
ออกก าลังกาย ก็เป็นวิธีที่มีหลักฐานยืนยันว่ามีประสิทธิภาพพอในการลดภาวะ MSDs ได้ (Robertson, Ciriello, & 
Garabet. 2013) 

นอกจากนี้กมี็หลักฐานยืนยันว่าการท างานระดับเบา เช่นท างานคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลาที่นาน ประกอบ
กับการที่ไม่มีการพักของกล้ามเนื้อที่ท างานจะท าให้กล้ามเนื้อท างานหนักเกินไปและเกิดภาวะ  MSDs ตามมา จาก
งานวิจัยพบว่าการพักระหว่างท างานเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน รวมทั้งท าให้คนที่ท างานคอมพิวเตอร์มีความรู้สึกสบาย การพักระหว่างท างานจึงถูกใช้เพื่อลด
ความรู้สึกไม่สบายจากปัญหาของ MSDs ในคนที่ท างานคอมพิวเตอร์ (Barredo & Mahon. 2007) 

การหยุดพักในระหว่างช่วงเวลาการท างานคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่ได้เป็น 
active pause และ passive pause โดยที่  active pause คือการพักระหว่างการท างานโดยหยุดปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์และท าการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง เช่น การขยับร่างกาย การยืดกล้ามเนื้อ  ในขณะ
ท่ี passive pause หมายถึง การหยุดพักจากการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์โดยการนั่งผ่อนคลาย หลับตา และวางมือ
ออกจากคอมพิว เตอร์  (Crenshaw, Djupsjöbacka & Svedmark. 2006 ; Samani, Holtermann, Søgaard & 
Madeleine. 2009) 
 นอกจากนี้พนักงานส านักงานมีรายละเอียดการท างาน (job description) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
คอมพิวเตอร์ โดยมีการใช้คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ดและเม้าส์เป็นหลัก เนื่องจากงานหลักจะเป็นการป้อนข้อมูล ซ่ึงเป็นสิ่ง
ที่ก าหนดให้พนักงานต้องท างานต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ท าให้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการก่อให้เกิด MSDs ดังนั้นการให้มี
การพักระหว่างการท างาน (rest break) น่าจะเป็นผลดีต่อกลุ่มพนักงานส านักงาน ในการป้องกันการเกิด MSDs ท่ี
บริเวณคอ บ่า ไหล่ เนื่องจากการพักช่วยเพิ่มระยะฟื้นตัว (recovery period) ของกล้ามเนื้อให้เข้าสู่สมดุล (Galinsky, 
Swanson, Sauter, Dunkin, Hurrell & Schleifer. 2007) และน่าจะช่วยลดการล้าของกล้ามเนื้อ ซ่ึงส่งผลต่อ
ความรู้สึกไม่สบายของกล้ามเนื้อ (muscular discomfort) และประสิทธิภาพการท างานของพนักงานส านักงาน 
(Galinsky, Swanson, Sauter, Dunkin, Hurrell & Schleifer. 2000) 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบผลของการพักแบบยืดกล้ามเนื้อและไม่ยืด
กล้ามเนื้อต่อความไม่สบายของกล้ามเนื้อและประสิทธิภาพการท างานของพนักงานส านักงานในขณะพิมพ์งานด้วย
คอมพิวเตอร์ 
วัตถุประสงค์  

เพื่อศึกษาผลของการพักโดยยืดและไม่ยืดกล้ามเนื้อคอ บ่า ต่อความไม่สบายของกล้ามเนื้อ และประสิทธิภาพ
ของการท างานของพนักงานส านักงานเพศหญิงในขณะพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์ 
วิธีการทดลอง  

งานวิจัยนี้เปน็รูปแบบ One way repeated measures design with time as the repeated measure 
โดยมีเกณฑ์คัดเข้าและคัดออกของอาสาสมัครดังนี้ 

เกณฑ์การคัดเลอืกอาสาสมัคร 
 เป็นเพศหญิง  
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 อายุ 20-45 ปี   
 เป็นพนกังาน ส านักงาน และ/หรอืท างานคอมพวิเตอร์ มามากกวา่หรืออย่างน้อย 3 ป ี
 มีการปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 4 ชั่วโมงต่อวัน 
 ถนัดการใช้มือขวา 
 มีอาการปวดคอและบ่าในช่วง 7 วันที่ผ่านมา 
 มีค่า BMI ไม่เกิน 30  กก/ม2 

เกณฑ์การคัดเลอืกอาสาสมัครออกจากการวิจัย  
 มีอาการปวดคอบ่าหรือหลงัส่วนบั้นเอวเนือ่งจากอบุัติเหต ุ
 เคยได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลงัมาก่อน 
 เคยได้รับการผ่าตัดบริเวณช่องทอ้งหรือต้นขาภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
 มีความผิดปกติของกระดูกสันหลงัมาแต่ก าเนิด 
 เคยเปน็โรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์ 
 เคยติดเชื้อที่กระดูกสนัหลังหรือหมอนรองกระดูกสนัหลังมาก่อน 
 เป็นโรคกระดูกสนัหลังทีไ่ด้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ 
 มีภาวะเนื้องอก 
 เป็นโรคในกลุ่มแพ้ภูมิตนเอง (systemic lupus erythematosus) 
 มีภาวะกระดูกพรุนหรือบาง 
 ก าลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงหลงัคลอดไม่เกนิ 1 ปี 

 
อาสาสมัครซ่ึงเป็นพนักงานส านักงาน เพศหญิง จ านวน 15 คน พิมพ์งาน เป็นเวลา 20 นาที พัก 3 นาที และ

พิมพ์งานต่ออีก 10 นาที ในขณะที่มีการพิมพ์งานอาสาสมัครจะถูกสอบถามระดับความไม่สบายของกล้ามเนื้อบริเวณ
คอบ่า ในนาทีที่ 0 (ก่อนพิมพ์งาน), 20, 23, 28 และ 33 ของการพิมพ์งาน โดยอาสาสมัครตอบความรู้สึกไม่สบายของ
กล้ามเนื้อคอบ่า (rating of perceived exertion: RPE) ตามแบบของ Borg’s CR 10 scale (0 = ไม่ปวดเลย, 10 = 
ปวดมากที่สุด) ส่วนการวัดประสิทธิภาพการท างานจะน าเอกสารที่ผู้เข้าร่วมงานวิจัยพิมพ์ได้มานับจ านวนอักขระโดยใช้ 
function word count ของโปรแกรม  Microsoft word 2010 และดูความถูกต้องของการพิมพ์ เอกสารด้วย 
function compare document ของโปรแกรม Microsoft word 2010 จากนั้นน าค่าที่ได้มาค านวณหาอัตราเร็วใน
การพิมพ์เป็นค่าประสิทธิภาพ โดยน าจ านวนอักขระที่พิมพ์ได้มาหารด้วยสี่แล้วน าผลลัพธ์ที่ได้มาลบด้วยจ านวนค าผิดที่
คูณด้วยสิบ  

งานวิจัยนี้ท าในห้องปฏิบัติการกายภาพบ าบัด โดยมีการจัดสถานที่ท างานและสิ่งแวดล้อมในการท างานตาม
ค าแนะน าของ the Occupational Safety and Health Administration (OSHA)  สถานีท างานประกอบด้วย โต๊ะ
คอมพิวเตอร์มีที่วางคีย์บอร์ด เก้าอี้ปรับมีที่พักแขนและปรับความสูงได้ คอมพิวเตอร์ desk top จอ LCD ขนาด 20 นิ้ว 
เมาส์และที่วางเอกสารส าหรับพิมพ์งานอยู่ทางด้านขวา ชิ้นงานส าหรับพิมพ์คือเอกสารภาษาไทยเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้
ทั่วไปทางกายภาพบ าบัด จ านวน 16 หน้า ประกอบด้ายตัวอักษรและตัวเลข อักษรใช้ Ansana New 16   ท างานใน
อุณหภูมิห้องที่ 25 องศาเซลเซียส ความสว่างในห้อง 300 ลักซ์ ขนาดความสูงของเก้าอี้ปรับที่ระดับ popliteal height 
ของแต่ละคน ขอบบนของหน้าจอ LCD อยู่ที่ระดับสายตา ระยะห่างประมาณ 1 ช่วงแขน ผู้เข้าร่วมงานวิจัยนั่งพิงพนัง
พิงหลัง เท้าวางราบกับพื้น ผ่อนคลายไหล่และแขนอยู่ข้างล าตัว ข้อศอกงอประมาณ 90 – 120 องศา มือและข้อมืออยู่
ในแนวเดียวกับปลายแขน (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 ท่าทางการนั่งท างานขณะพิมพ์งานตามค าแนะน าของ OSHA 
 
การทดลองจะท าซ้ าสองรอบโดยมีการพักสองแบบคอืยืดกล้ามเนือ้คอบ่า ค้างไว้ข้างละ 15 วินาที  และนั่ง

หลับตาในขณะพัก 3 นาที ล าดับการพักจะถูกสุ่มโดยคอมพิวเตอร ์และการทดลองครัง้ที่สองห่างจากครั้งแรก 3-7 วัน  
 
การยืดกล้ามเนื้อคอบ่า ได้แก่ upper trapezius (UT), lower trapezius (LT), anterior deltoid (AD), และ 

cervical erector spinae (CES) 
ล าดับในการยืดกล้ามเนื้อ 

Rt. UT (15 วินาที)  Lt. UT (15 วินาที)  Rt. LT(15 วินาที)   Lt. LT (15 วินาที)  AD (15 วินาที)   
CES (15 วินาที)  Rt. UT (15 วินาที)  Lt. UT (15 วินาท)ี  Rt. LT (15 วินาที)  Lt. LT (15 วินาที)  
AD (15 วินาที)  CES (15 วนิาที) 
 

วิธีการยืดกล้ามเนื้อ (Armiger & Martyn, 2010)  
กล้ามเนื้อ วิธีการ 
Upper trapezius การเคลื่อนไหว: neck flexion with lateral bending to opposite side and 

rotation to the same side of the muscle 
การยืด: ท่ายืน ยกมือข้างตรงข้ามกับกล้ามเนื้อที่ต้องการยืดจับด้านข้างศีรษะ กด
ลงศีรษะลงเบาตามการเคลือ่นไหวข้างต้น ให้รู้สกึตึงบ่า 

Lower trapezius การเคลื่อนไหว: Rotation scapula superiorly and laterally 
การยืด: ท่ายืน มือข้างตรงข้ามกับกล้ามเนื้อที่ต้องการยืดข้ามล าตัวทางด้านหน้า
และเอื้อมจับขอบสะบักด้านในและด้านบนของสะบกัด้านที่ต้องการยืด ดึงสะบัก
ในทิศทาง superiorly และ laterally และหมุนตัวไปด้านตรงข้าม ให้รู้สึกตึง 
lower trapezius  

Anterior deltoid การเคลื่อนไหว: shoulder extension 
การยืด: ยืน มือสองข้างประสานกันทางด้านหลงั เหยียดไหลไ่ปทางด้านหลังให้
ไกลที่สุด ในขณะที่ศอกทั้งสองขา้งเหยียดตรง และไม่มีมีการก้มล าตัวมาทางด้าน
หน้า ให้รู้สึกตึงไหล่ทางด้านหน้า 

Cervical erector spinae การเคลื่อนไหว: neck flexion 
การยืด: ยืน มือสองข้างวางด้านหลังศีรษะ แล้วคอ่ยๆดึงลงให้ก้มศีรษะและปลาย
คางชิดหน้าอก ให้รู้สึกตึงต้นคอดา้นหลัง 
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การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research design) และได้ผ่านการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผลการทดลอง  

ในการศึกษาครั้งนี้มีอาสาสมัครจ านวน 15 คน ทั้งหมดเป็นเพศหญิงที่มีความถนัดมือขวา มีอายุอยู่ระหว่าง 
21 – 44 ปี อายุเฉลี่ย 28.13 ± 7.97 ปี มีน้ าหนักอยู่ระหว่าง 40 – 65 กิโลกรัม น้ าหนักเฉลี่ย 51.4 ± 6.97 กิโลกรัม 
ส่วนสูงอยู่ระหว่าง 1.53 – 1.71 เมตร ส่วนสูงเฉลี่ย 1.58 ± 0.05 เมตร ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 15.78 – 23.83 กก./
ม.2 ดัชนมีวลกายเฉลี่ยอยู่ที่ 20.42 ± 2.43 กก./ม.2 

เม่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างทางสถิติของการพักแบบไม่ยืดกล้ามเนื้อ (นั่งพักหลับตา) และการพักแบบ
ยืดกล้ามเนื้อ เม่ือน าค่า RPE (ความไม่สบายของกล้ามเนื้อ) ของกล้ามเนื้อคอ บ่า ในเวลาเดียวกันมาเปรียบเทียบ โดย
ใช้สถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test พบว่า ค่า RPE (ความไม่สบายของกล้ามเนื้อ)  ของกล้ามเนื้อคอ บ่า ในช่วง
เวลาที่ 0, 20, 28 และ 33 นาที แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ Asymp. Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.101, 
0.386, 0.059, 0.267 และ 0.083 ตามล าดับ (p < 0.05) 

 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าความไม่สบายของกล้ามเนื้อ คอ บ่า (RPE)   

ระหว่างการพัก 2 แบบ (n=15) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เม่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างทางสถิติของ การพักโดยไม่ยืดกล้ามเนื้อ (นั่งพักหลับตา) และการพักโดย

ยืดกล้ามเนื้อ เม่ือน าอัตราเร็วการพิมพ์งาน ในเวลาท่ี 33 นาที มาเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Ranks 
Test พบว่า อัตราเร็วการพิมพ์งาน ในเวลาท่ี 33 นาที แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ Asymp. Sig. (2-
tailed) เท่ากับ 0.040 (Sig. < 0.05) 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน RPE ณ ช่วงเวลาต่างๆของการ
พิมพ์งาน 

ไม่ยืดกล้ามเนื้อ
Mean (SD) 

ยืดกล้ามเนื้อ
Mean (SD) 

p-value 

RPE 0 min 3.63 (0.72) 3.80 (0.77) 0.101 

RPE 20th min 4.63 (0.77) 4.77 (0.80) 0.386 

RPE 23rd min 2.77 (1.03) 3.53 (0.92) 0.059 

RPE 28th min 3.33 (1.46) 3.85 (0.86) 0.267 

RPE 33th min 4.33 (1.37) 4.67 (1.22) 0.083 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการพมิพ์งานของการพัก 2 แบบ (n=15) 
 

อัตราเร็วการพิมพ์งานใน (ค า/นาที)  
การพักแบบไม่ยืดล้ามเนื้อ 

Mean (SD) 
(Min-Max) 

การพักแบบยืดกล้ามเนื้อ 
Mean (SD) 
(Min-Max) 

p-value 

20.27 (7.57) 
(5.00 - 35.00) 

23.67 (9.40) 
(10.00 – 45.00) 

0.04 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง  

เม่ือเปรียบเทียบค่าความรู้สึกไม่สบายของกล้ามเนื้อ  (muscular discomfort) จากการรายงานของ
อาสาสมัคร พบว่าความรู้สึกไม่สบายของกล้ามเนื้อคอบ่าระหว่างการพักสองแบบแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ  ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคล้องกับรายงานฉบับหนึ่งว่าความรู้สึกไม่สบายลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหลังจากการ
พักทั้งแบบ passive และ active แต่ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างการพักทั้งสองแบบ (Galinsky, Swanson, Sauter, 
Dunkin, Hurrell & Schleifer. 2007) 

เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการพิมพ์ของอาสาสมัคร พบว่าในนาทีที่ 33 ความสามารถในการพิมพ์ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยหลังการพักแบบยืดกล้ามเนื้อท าให้ความสามารถในการพิมพ์ดีกว่าการ
พักแบบไม่ยืดกล้ามเนื้อ   ซ่ึงผลการวิจัยนี้ขัดแย้งกับงานวิจัยของ Galinsky และคณะ ซ่ึงท าการศึกษาพบว่าการพัก
แบบ active และ passive มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ไม่แตกต่างกัน  (Galinsky, Swanson, Sauter, Dunkin, 
Hurrell & Schleifer. 2000) สาเหตุที่ท าให้ผลงานวิจัยนี้แตกต่างจากงานวิจัยของ Galinsky และคณะ ในปี2000 อาจ
เป็นเพราะ งานวิจัยนั้น ก าหนดเวลาท างานนาน 60 นาที แต่งานวิจัยของเราก าหนดเวลาในการท างานเพียง 30 นาที 
จึงมีผลจากการอ่อนล้าในการท างานน้อยกว่า และการใช้ตัววัดประสิทธิภาพในการท างานที่แตกต่างกัน  

การทดลองนี้ยังมีข้อจ ากัดเรื่องระยะการท างานของอาสาสมัครเพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้น โดยเลือกเวลาที่
มากกว่า 20 นาที จากการทดลองของ Crenshaw และคณะ (2006) ที่จะท าให้เกิดการล้าของกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตาม
ควรจะมีการเพิ่มช่วงเวลาในการท างานคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถสังเกตอาการล้าของกล้ามเนื้อได้มากกว่านี้ 
เนื่องจากระยะเวลาในการพิมพ์เพียง 30 นาที อาจไม่สามารถท าให้เห็นผลของอาการล้าของกล้ามเนื้อได้ชัดเจน   

การทดลองนี้ได้พยายามก าจัด bias และ confounding factors ที่น่าจะมีผลต่อ RPE โดยการควบคุมและ
จัดสถานีงาน (work station) ให้กับอาสาสมัครทุกคน ตามค าแนะน าส าหรับ computer work station โดย OSHA 
นอกจากนี้ยังได้ควบคุมอาสาสมัครทุกคนให้พักตามเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การท างานของกล้ามเนื้อขณะ
พักและขณะพิมพ์งานต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

ส าหรับงานวิจัยในอนาคตควรเลือกใช้ตัววัดประสิทธิภาพการท างานที่แม่นย ากว่าการนับจ านวนค าที่พิมพ์ 
เช่น การนับค าผิด (Karakolis, Barrett, & Callaghan, 2016) 
สรุปผลการทดลอง  

การพักแบบยืดกล้ามเนื้อและการพักแบบไม่ยืดกล้ามเนื้อช่วยลดความไม่สบายของกล้ามเนื้อคอ บ่า ไม่
แตกต่างกัน แต่การพักแบบยืดกล้ามเนื้อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ได้ดีกว่าการพักแบบไม่ยืดกล้ามเนื้อ  
เอกสารอ้างอิง  
Armiger, P., & Martyn, M.A. (2010). Stretching for functional flexibility. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins, Wolters Kluwer business. 
Barredo, R., de, V., & Mahon, K. (2007). The effects of exercise and rest breaks on musculoskeletal 

discomfort during computer tasks: An evidence-based perspective. Journal of Physical 
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การวิเคราะหก์ารเคลื่อนไหวของล าตัว เชิงกราน รยางค์ขา และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก 
ขณะยืนย่อขาข้างเดยีว ในเพศหญิงและเพศชายสุขภาพดี 

 
Kinematics Analysis of Trunk, Pelvis, Lower Extremities and Hip Muscle Performance  

During Sngle Leg Squat in Healthy Females and Males 

 
ลักษิกา หวังธ ารง1 และคณะ 

1สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Email : Laksika.wth@g.swu.ac.th 

 
บทคัดย่อ   

การยืนย่อขาข้างเดียวเป็นท่าที่ใช้ประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อสะโพกทางคลินิก ความแตกต่างทางคิเน
มาติกส์ระหว่างเพศขณะยืนย่อขาข้างเดียวยังขัดแย้งกัน และยังไม่มีการศึกษาถึงมุมการเบนของเท้า งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของล าตัว เชิงกราน และรยางค์ขาขณะยืนย่อขาข้างเดียว และความ
แข็งแรงกล้ามเนื้อสะโพกระหว่างเพศชายและหญิง โดยใช้เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 มิติ  และเครื่องวัดความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรด้วยสถิติ Independent t-test  พบเพศหญิงมีมุมกระดก
ปลายเท้าขึ้นมากกว่าชาย แต่มีมุมเท้าเบนออก ก้มล าตัวและกล้ามเนื้อสะโพกแข็งแรงน้อยกว่าอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ดังนั้นการตรวจด้วยท่ายืนย่อขาข้างเดียวจึงต้องค านึงถึงเพศของผู้ถูกตรวจด้วย 

 
ค าส าคัญ การเคลื่อนไหว  เพศ  ยืนย่อขาข้างเดียว  มุมเท้าเบนออก 
 
Abstract 

Single leg squat (SLS) is functional test that are commonly used to evaluate hip abductor 

performance. Previous studies were still inconsistency regarding gender differences in trunk, pelvis and 

lower extremity kinematics during SLS. Up to date, there was no study about gender difference in foot 

progression angle.  This study aimed to compare trunk, pelvis and lower extremity kinematics data during 

SLS and hip muscle strength between females and males. Kinematic data during SLS were collected by using 

Vicon motion analysis system and hip muscle strength were measured by using Hand-held dynamometer. 
Kinematic and strength data between gender were compared by using independent t-test.  The results found 

that females demonstrated significantly greater ankle dorsiflexion but there were smaller toe out and trunk 

flexion angles when compared to males. Furthermore, females had significantly less hip muscle strength than 
male. In SLS test, gender differences should be considered.   

 
Keywords: Kinematics, Gender, Single leg squat, Toe out angle 
 

บทน า 
การยืนย่อขาข้างเดียวเป็นการทดสอบทางคลินิกที่ใช้ประเมินความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ

ขาซึ่งพัฒนามาจากท่ายืนย่อขาสองข้าง (Bailey, Selfe, & Richards, 2010; Räisänen, Pasanen,  Krosshaug, 
Avela, Perttunen, & Parkkari. 2016) ใช้เพื่อระบุการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อกางข้อสะโพก (Livengood, DiMattia, 
& Uhl. 2004) ขณะท ากิจกรรมที่ลงน้ าหนักผ่านรยางค์ขา พบว่าเพศหญิงและชายมีการเคลื่อนไหวของรยางค์ขา
แตกต่างกัน ซึ่งเพศหญิงมีข้อสะโพกและข้อเข่าที่หุบเข้ามากกว่าชายขณะท ากิจวัตรต่าง ๆ เนื่องจากมีลักษณะของเชิง
กรานที่กว้างกว่า แต่บางการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาถึง
ความแตกต่างระหว่างเพศในข้อเท้าและเท้า ( Zeller, McCrory, Ben Kibler, & Uhl. 2003; Graci, Van Dillen, & 
Salsich. 2012; Nakagawa, Moriya, Maciel, & SerrãO. 2012; Laible & Sherman. 2013; Scattone Silva & 
Serrão. 2014)   
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การเคลื่อนไหวของข้อต่อในรยางค์ขามีการเปลี่ยนแปลงตามหลักของห่วงโซ่คิเนมาติกส์การศึกษาที่ผ่านมา
พบว่ามุมที่เท้าเบนเข้าและออก (Foot progression) แตกต่างกันจะส่งผลต่อมุมการกางและหุบของข้อเข่า (Knee 
varus/valgus) และแรงบิดในข้อเข่า(Livenger, Gilleard, Sprogis, & Colemen. 2004; Nordin & Frankel. 
2012) ดังนั้นมุมของข้อเท้าและเท้าอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของรยางค์ที่อยู่ส่วนต้นกว่า  ซึ่งการ
ประเมินด้วยการยืนย่อขาข้างเดียวนั้นยังขาดการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของข้อเท้าและเท้า ซึ่งเกณฑ์การประเมินที่มี
อยู่อาจยังไม่ครอบคลุมทุกข้อต่อในรยางค์ขาและขาดความจ าเพาะระหว่างเพศ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของล าตัว เชิงกราน ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า และเท้า ขณะยืนย่อขาข้าง
เดียว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกระหว่างเพศหญิงและชาย 
อุปกรณ์และวธิีการวิจัย 

การศึกษานี้ได้รับการยกเว้นการรับรองจริยธรรมในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากเป็น
ศึกษาข้อมูลจากโครงการวิจัยที่ผ่านมาเรื่อง“ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก และมุมการเอียง
ของกระดูกเชิงกราน ขณะยืนด้วยขาข้างเดียว และยืนย่อด้วยขาข้างเดียวในคนปกติ” (จิรวัฒน์ วงศ์ธีรภัค, ชนากานต์ 
คงกตัญญูสกุล, ธันยา หมัดสะและ และ ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ. 2559)  มีรูปแบบการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross 
section study) ซึ่งศึกษาในกลุ่มประชากรเพศหญิงและชายสุขภาพดี  มีช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี ไม่มีปัญหาระบบ
กระดูก กล้ามเนื้อและระบบประสาท สามารถยืนย่อขาข้างเดียวได้โดยส้นเท้าไม่ยกขึ้น  และยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัยจ านวน 40 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 21 คน ชาย 19 คน ค านวณกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงตามผลการศึกษามุม
ของรยางค์ขาขณะยืนย่อขาข้างเดียวของ Nakagawa, Moriya, Maciel, & SerrãO. 2012 พบว่าเพศชายมีเข่าหุบเข้า 
4.2±2.3 องศา และเพศหญิง 7.2±3.3 องศา ตั้งค่า 𝛼 = 0.050 (2-tailed), ค่า power = 80% ค านวณโดยใช้
โปรแกรม OpenEpi version 3 ได้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยกลุ่มละ 15 คน  

ผู้เข้าร่วมวิจัยถูกทดสอบขาข้างถนัด โดยการเตะบอล ก้าวขาขึ้นบันไดและก้าวขาขณะถูกผลักไปด้านหน้า 
(Rhomberg test) และทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus maximus Gluteus medius และ
Tensor fascia latae) ทั้ง 2 ข้างด้วยเครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (hand-held dynamometer) โดย
ผูเ้ข้าร่วมวิจัยออกแรงเต็มที่ต้านกับเครื่องเป็นระยะเวลา 5 วินาที และพักระหว่างการทดสอบ 30 วินาที วัด 3 ครั้งต่อ
หนึ่งมัดกล้ามเนื้อ   

ผู้วิจัยติดตัวสะท้อนแสง (Reflective markers) แบบ Full body marker set ตาม Plug – in – Gait 
Model จ านวน 35 ต าแหน่งบนตัวผู้เข้าร่วมวิจัย โดยมีรายละเอียดต าแหน่งการติดดังภาพที่ 1  จากนั้นบันทึกการ
เคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมวิจัยขณะทดสอบยืนย่อขาข้างเดียวด้วยเครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (VICONTM 
motion analysis) ดังภาพที่ 2 เป็นระยะเวลา 30 วินาที เมื่อครบเวลาให้ยืนพักลงน้ าหนักเท้า 2 ข้างเท่ากันเป็นเวลา 
10 วินาที ก่อนการทดสอบครั้งต่อไป 

เปรียบเทียบค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ Gluteus maximus Gluteus medius และ Tensor fascia 
latae เลือกใช้ค่าที่สูงสุดจาก 3 ครั้ง แสดงค่าเป็นร้อยละของน้ าหนักตัว (%Body Weight: %BW) และค่ามุมการ
เคลื่อนไหวของล าตัว เชิงกราน ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า และเท้า ใน 3 ระนาบ ใช้ค่าเฉลี่ยของมุมการเคลื่อนไหวใน
การย่อครั้งที่ 2 ของทั้ง 3 การทดสอบ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนไหวราบเรียบมากที่สุด ท าการเปรียบเทียบค่า
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสูงสุดและค่าเฉลี่ยของมุมการเคลื่อนไหวระหว่างเพศด้วยสถิติ independent t-test 
ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 
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ภาพที ่1 ภาพแสดงแสดงต าแหน่งการติดตัวสะท้อนแสง
แบบ Full body marker set ตาม Plug - in - Gait 

Marker Placement จ านวน 35 ต าแหน่ง 

   
 

ภาพที ่2 ภาพแสดงลักษณะการยืนย่อขาข้างเดียว

 
ผลการวิจัย 

ผู้เข้าร่วมวิจัยมีอายุเฉลี่ย 20.58 ± 1.5 ปี สูง166.0 ± 7.6 เซนติเมตร น้ าหนัก 58.20 ± 7.3 กิโลกรัม และมีดัชนี
มวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ 20.97 ± 1.7 กิโลกรัมต่อเมตร2 การศึกษานี้พบว่าค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ Gluteus 
maximus Gluteus medius และ Tensor fascia latae ในเพศชายมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
โดยค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ Gluteus maximus [ชาย = 36.74 ± 12.04; หญิง = 24.79 ± 8.20; p = 0.001] 
Gluteus medius [ชาย = 19.34 ± 4.11; หญิง = 16.40± 4.03; p = 0.028] ค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ Tensor 
fascia latae [ชาย = 16.40 ± 2.92; หญิง = 13.12 ± 3.13; p = 0.002] ดังภาพที่ 3 

มุมการเคลื่อนไหวของล าตัว เชิงกราน และรยางค์ขา ใน 3 ระนาบ ขณะยืนย่อขาข้างเดียวที่มุมงอเข่าสูงสุด  
เพศหญิงและชายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่มุมการเคลื่อนไหวของล าตัว ข้อเท้า และเท้า  พบว่าเพศชายมีมุม
ก้มล าตัวไปด้านหน้าและมุมที่เท้าเบนออกด้านมากว่าหญิง แต่เพศหญิงมีมุมกระดกปลายเท้าข้ึนมากกว่าชายดังตารางที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 3 แผนภูมิแท่งแสดงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกในเพศหญิงและเพศชาย 
* เพศชายมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
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ตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทยีบมุมการเคลื่อนไหวของล าตัว เชิงกราน และรยางค์ขาในสามระนาบ  
ขณะยืนย่อขาข้างเดียวที่มุมงอเข่าสูงสุด 

 

ก าหนดให้ค่าบวกแทนมุม Trunk forward bending, Trunk left bending, Trunk left rotation, Pelvic anterior tilt, 
Pelvic upward obliquity, Pelvic internal rotation, Hip flexion, Hip adduction, Hip internal rotation, Knee 
flexion, Knee varus, Knee internal rotation, Ankle dorsiflexion, Ankle inversion, Ankle internal rotation 
และ Foot progression toe in 
* ค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 (p<0.05) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่าขณะยืนย่อขาข้างเดียว เพศหญิงมีมุมกระดกปลายเท้าขึ้นมากกว่าเพศชาย 3º  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่ในทางคลินิกมุมกระดกปลายเท้าขึ้นต้องแตกต่างกันอย่างน้อย 6-7๐  จึงจะเกิดการจ ากัดการ
เคลื่อนไหวของข้อเข่า (Zeller, McCrory, Ben Kibler, & Uhl. 2003; Livenger, Gilleard, Sprogis, & Colemen. 
2004; Nordin & Frankel. 2012; Dill, Begalle, Frank, Zinder, & Padua. 2014)  Gross, 1995 พบว่าเพศหญิง 
มีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมากกว่าเพศชาย ดังนั้นข้อต่ออื่น ๆ ของเพศชายจึงมีแนวโน้มถูกจ ากัดการเคลื่อนไหวมากกว่า 
และจากการศึกษานี้พบเพศชายมีมุมเท้าเบนออกมากกว่าหญิง 4º อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งการเบนเท้าออกด้านนอก
ขณะยืนย่อขาข้างเดียวท าเพื่อลดแรงกระท าต่อข้อเข่า เนื่องจากแขนของโมเมนต์ (ระยะทางจากแรงปฏิกิริยาจากพื้นถึงจุด
กึ่งกลางของข้อเข่า) สั้นลง (Takacs & Hunt. 2012)  

มุมการเคลื่อนไหว ชาย 19 คน (Mean ±SD) หญิง 21 คน (Mean ±SD) p-value 
Trunk bending (forward/backward) -11.09 ± 7.35 -20.90 ± 6.02 0.001* 
Trunk lateral bending (right/left) 1.97 ± 3.88 3.61 ± 3.65 0.175 
Trunk rotation (right/left)  2.07 ± 3.22 1.96 ± 3.79 0.925 
Pelvic tilt (anterior/posterior) 13.66 ± 7.67 15.13 ± 5.13 0.475 
Pelvic obliquity (upward/downward) 0.66 ± 3.28 2.67 ± 3.33 0.064 
Pelvic rotation (internal/external) 1.00 ± 5.00 2.89 ± 4.55 0.219 
Hip flexion/extension 43.10 ± 11.18 43.63 ± 6.01 0.849 
Hip adduction/abduction 6.27 ± 4.67 9.05 ± 5.04 0.079 
Hip rotation (internal/external) 5.27 ± 13.60 -1.91 ± 11.43 0.078 
Knee flexion/extension 63.04 ± 5.63 65.76 ± 6.21 0.157 
Knee varus/valgus 12.02 ± 11.95 4.51 ± 11.70 0.052 
Knee rotation (internal/external) -3.22 ± 8.30 0.31 ± 8.20 0.185 
Ankle dorsiflexion/plantar flexion 36.18 ± 4.92 39.36 ± 2.88 0.016* 
Ankle inversion/eversion 3.07 ± 1.88 2.48 ± 1.49 0.277 
Ankle rotation (internal/external) -16.51 ± 7.12 -15.76 ± 6.44 0.728 
Foot progression (toe in/toe out) -16.77 ± 3.92 -12.06 ± 3.46 0.001* 
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การศึกษานี้พบว่าเพศหญิงมีมุมกระดกปลายเท้าขึ้นและงอเข่ามากกว่าชาย เมื่องอเข่ามากขึ้นจุดศูนย์กลางมวล 
จะเคลื่อนไปด้านหน้ามากขึ้น  ประกอบกับเพศหญิงมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดสะโพกน้อยกว่าชาย 
ท าให้ไม่สามารถควบคุมสมดุลของเชิงกรานและล าตัวได้ดี เท่าชาย ล าตัวของเพศหญิงจึงตั้งตรงมากกว่าชาย  
(Graci, Van Dillen, & Salsich. 2012; Scattone Silva & Serrão. 2014)  เพื่อให้จุดศูนย์กลางมวลอยู่ภายในฐานรองรับ 
(Kandel, Schwartz,  James, Jessell, Thomas, Siegelbaum. 2013) ส่วนการเคลื่อนไหวในระนาบด้านหน้าทั้งสอง
เพศไม่มีความแตกต่างกัน เป็นไปได้ว่าความแข็งแรงกล้ามเนื้อสะโพกระหว่างเพศของการศึกษานี้แตกต่างกันเพียง  
15% เท่านั้น แต่การศึกษาที่ผ่านมาพบความแตกต่างของความแข็งแรงกล้ามเนื้อสะโพกระหว่างเพศประมาณ17 - 20%  
จึงท าให้องศาการเอียงของเชิงกรานและล าตัวแตกต่างกัน (Nakagawa, Moriya, Maciel, & SerrãO. 2012; Scattone 
Silva & Serrão. 2014) เนื่องจากกล้ามเนื้อ Gluteus maximus Gluteus medius และ Tensor fascia latae  มีส่วน
ช่วยในการรักษาสมดุลของล าตัวและเชิงกราน (Prior and other. 2014) ดังนั้นเพื่อเป็นการยืนยันความแตกต่างระหว่าง
เพศในการเคลื่อนไหวขณะยืนย่อขาข้างเดียวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในเพศหญิงและชายที่มีความ
แข็งแรงกล้ามเนื้อสะโพกแตกต่างกันมากกว่า 20% ขึ้นไป และเพ่ิมองศาการงอเขา่ขณะยืนย่อขาข้างเดียวมากข้ึน 

เกณฑ์การประเมินด้วยการยืนย่อขาข้างเดียวของ Livengood, DiMattia, & Uhl. 2004 พิจารณาจากองศาการ
งอข้อสะโพก และองศาการกางหรือหุบข้อสะโพกและข้อเข่า แต่เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะถูกประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่า
ชายได้ถึงแม้จะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกใกล้เคียงกัน เนื่องจากลักษณะโครงสร้างของเชิงกรานที่กว้างกว่าและ
ความยืดหยุ่นของข้อต่อที่มากกว่า  ดังนั้นในการประเมินจึงควรมีเกณฑ์การพิจารณาแยกระหว่างเพศหญิงและชาย และ
ต้องมีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของล าตัวและเท้าร่วมด้วย เพราะทั้งสองเพศมีการเคลื่อนไหวของล าตัวและการเบนของ
เท้าที่แตกต่างกัน อาจท าใหก้ารแปลผลการประเมินออกมาแตกต่างกัน  
สรุปผลการวิจัย 
 เพศหญิงมีมุมกระดกปลายเท้าขึ้นมากกว่าชาย แต่มีมุมเท้าเบนออก ก้มล าตัวและกล้ามเนื้อสะโพกแข็งแรง  
น้อยกว่า ดังนั้นการประเมินด้วยท่ายืนย่อขาข้างเดียวจ าเป็นต้องค านึงถึงเพศของผู้ถูกประเมิน เพื่อใช้ประกอบ 
การตัดสินการประเมินการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้ครอบคลุมมากขึ้น 
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บทคัดย่อ  

ภาวะแทรกซ้อนที่เท้าเป็นปัญหาส าคัญในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทหรือหลอดเลือดส่วนปลายเสื่อม 
ดังนั้นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของภาวะดังกล่าวได้ในระยะเริ่มต้นจึงเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงในการเกิดแผลที่เท้าส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสอดคล้องของผล
การคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยแบบประเมินเท้าเบาหวานของกระทรวง
สาธารณสุข(MPH) กับแบบประเมิน Michigan Neuropathy screening Instrument (MNSI) โดยคัดกรองในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 44 คน ด้วยแบบประเมินทั้งสองชนิดโดยผู้ตรวจคนละคนตามล าดับการตรวจที่สุ่มได้ 
วิเคราะห์ร้อยละของการตรวจพบผู้มีความเสี่ยงของแต่ละแบบประเมินและความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินทั้ง
สอง ผลการศึกษาไม่พบความสอดคล้องของแบบประเมินทั้ง 2 ชนิด (Cohen’s Kappa = 0.021, p= 0.83) และ
พบว่า MNSI สามารถคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าจากภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมได้มากกว่า
การคัดกรองด้วยแบบประเมิน MPH ประมาณร้อยละ 22.72 อย่างไรก็ตาม MNSI ไม่สามารถคัดกรองความเสี่ยงจาก
ภาวะหลอดเลือดผิดปกติได้  ดังนั้นควรใช้การตรวจร่างกายของแบบคัดกรอง MNSI เสริมร่วมกับแบบประเมิน MPH 
เพื่อช่วยให้สามารถคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าได้ดีย่ิงขึ้น 

 
ค าส าคัญ : เบาหวาน  เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมจากเบาหวาน  แผลที่เท้า 
 
Abstract  

Foot-ulcer is an important complication in type-2 diabetes with peripheral neuropathy or arterial 

disease. Therefore, the tools that can detect the foot-ulcer risk in the early phase will be helpful for prevention 

of the foot-ulcer in type-2 diabetes. The study aims to determine a concordance of foot-ulcer risk screening 

between using a diabetic foot assessment of The Ministry of Public Health (MPH) and the Michigan 

Neuropathy screening Instrument (MNSI). Forty-four persons with type-2 diabetes were assessed with the 

MPH and MNSI in randomized sequences by different assessors that blinded to each other. Percentage of the 

foot-ulcer risk by each screening tools was calculated and a concordance of the screening results between these 

tools was analysed by Cohen’s kappa (K). No concordance was found between these two screening tools 

(K=0.021, p= 0.83). The percentage of the persons who got foot-ulcer risk screening by MNSI was greater 

than MPH around 22.72%. However, MNSI cannot screen a vascular problem. Therefore, applying physical 

assessment of MNSI with the MPH could be a good recommendation for a better foot-ulcer risk screening in 

type-2 diabetes. 

 
Keywords: diabetes, diabetic peripheral neuropathy, foot ulcer 
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บทน า  
 เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่กระทบต่อคุณภาพชีวิต องค์การอนามัยโลกรายงานว่าร้อยละ 90 ของประชากรที่
เป็นโรคเบาหวานทั้งหมดเป็นเบาหวานประเภทที่ 2 (WHO,2007) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดแข็งตัว 
ตีบตัน ท าให้การไหลเวียนเลือดสู่อวัยวะต่างๆบกพร่อง ส่งผลให้เกิดภาวะเสื่อมของระบบต่างๆตามมา และมีผลกระทบ
ต่อกระบวนการซ่อมแซมแผลต่างๆของร่างกายบกพร่องร่วมด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งในผู้ป่วยเบาหวานคือ ภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมจากเบาหวานซ่ึงพบถึงร้อยละ 70 ของผู้ที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทั้งหมด (WHO, 2007)  ภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมมักเกิดบริเวณเท้าท าให้ผู้ป่วยสูญเสียการรับ
ความรู้สึกเม่ือเท้าถูกเสียดสีกับพื้นผิวขณะเดินลงน้ าหนักท าให้เสี่ยงต่อการเกิดแผลได้ง่าย โดยพบความชุกการเกิดแผล
บริเวณเท้าในผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 1-20 (Gibson, et al., 2014) และหากแผลหายช้าจากการไหลเวียนเลือดส่วน
ปลายบกพร่องหรือเกิดการติดเชื้อร่วมด้วย ผู้ป่วยจะเสี่ยงต่อการถูกตัดขาได้ในที่สุด โดยความชุกในการตัดเท้าพบ
ประมาณร้อยละ 1.6 (Gibson, et al., 2014) ดังนั้น การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วย
เบาหวานเพื่อให้การดูแลรักษาตั้งแต่ระยะต้นจึงส าคัญอย่างมาก แบบประเมิน Michigan neuropathy screening 
instrument (MNSI) (Moghtaderi A, Bakhshipour A & Rashidi H. 2006) เป็นหนึ่งในแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น
เพื่อคัดกรองภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมโดยจ าเพาะเพื่อดูแลป้องกันการเกิดปัญหาของเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ซ่ึง
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) แบบสอบถามที่ประเมินด้วยตัวผู้ป่วยเอง และ 2) การตรวจร่างกายโดยผู้ตรวจ โดย MNSI 
มีความเที่ยงตรงเทียบกับการตรวจมาตรฐาน ด้วยการวัดการน าของกระแสประสาท r= 0.43, p<0.001 (Fateh, H. 
R., Madani, S. P., Heshmat, R., & Larijani, B. 2016) แ ล ะ มี ค ว าม ไ ว ในก า รคั ด ก รอ ง  sensitivity=65%, 
specitivity=83% (Moghtaderi A, Bakhshipour A & Rashidi H. 2006)  และส าหรับแบบประเมิน MNSI ฉบับ
ภาษาไทย พบว่ามีความเที่ยงตรงระดับสูง r= 0.92- 0.98 เช่นกัน (ธัญชนก ด าริห์ และอุไรวรรณ ชัชวาลย์, 2558)  
 เม่ือปี พ.ศ. 2553 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยได้จัดท าแนวทางเวชปฏิบัติในการป้องกันและการดูแล
รักษาผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้า โดยสร้างแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าเบาหวานของ
กระทรวงสาธารณสุข (MPH) โดยแบบคัดกรองดังกล่าวจะพิจารณาจากข้อมูลต่างๆเช่น ผลประเมินลักษณะของเท้า
และแผลบริเวณเท้า ผลประเมินการรับความรู้สึกด้วย monofilament และผลประเมินการไหลเวียนของหลอดเลือด
บริเวณเท้าด้วยการคล าชีพจรหรือการวัดค่าดัชนีความดันเลือดของหลอดเลือดบริเวณเท้าต่อหลอดเลือดบริเวณแขน 
(ankle brachial index, ABI) ซ่ึง MPH เป็นแบบประเมินเท้าที่กระทรวงสาธารณสุขแนะน าให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
การตรวจประเมินเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน(กระทรวงสาธารณสุข, 2556) แต่แบบคัดกรองนี้มีการตรวจประเมินเพื่อคัด
กรองความเสี่ยงจากการสูญเสียการรับความรู้สึกด้วย monofilament เท่านั้น ซ่ึงอาจไม่ละเอียดพอในการประเมิน
ภาวะ DPN ในระยะเริ่มต้นได้ไวเท่ากับแบบประเมิน MNSI ที่ประเมินภาวะปลายประสาทเสื่อมโดยตรง ซ่ึงภาวะ
ดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยมีการรับความรู้สึกบกพร่องและก่อให้เกิดแผลที่เท้าได้ง่าย ดังนั้นการศึกษา
เบื้องต้นเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างระดับความเสี่ยงจากผลการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขกับผลการคัด
กรองด้วยแบบประเมินจ าเพาะส าหรับภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม MNSI จึงเป็นการศึกษาที่น่าสนใจ เพราะ
สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการคัดกรองได้และอาจเป็นแนวทางพัฒนาให้การคัดกรองมีความละเอยีด
ครอบคลุมและสามารถคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าได้ดีย่ิงขึ้นตั้งแต่ระยะเริ่มต้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้
ผู้ป่วยเบาหวานเกิดความตระหนักถึงการสนใจดูแลรักษาเท้าตั้งแต่ระยะต้น  
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อศึกษาความสอดคล้องระหว่างความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าเม่ือคัดกรองด้วยแบบประเมินเท้าเบาหวาน
ของกระทรวงสาธารณสุขกับภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมเม่ือประเมินด้วย Michigan Neuropathy screening 
Instrument ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  
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อุปกรณ์และวิธีการวิจัย  
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบ cross-sectional study โดยศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการตรวจ
ประเมินเท้าประจ าปี ณ ศูนย์บริการสุขภาพ 67 ทวีวัฒนา ที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัย และต้องมีอายุระหว่าง 40-75 ปี ไม่
เคยถูกตัดขา เท้าหรือนิ้วเท้า สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาไทยกลางได้ดี โครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรุงเทพมหานคร (U042h/60) วันที่ 27 มีนาคม 2561และได้รับอนุญาต
เข้าเก็บข้อมูลจากผู้อ านวยการศูนย์บริการสุขภาพ 67 ทวีวัฒนา  
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  
 มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการตรวจประเมินเท้าประจ าปี ณ ศูนย์บริการ
สุขภาพ 67 ทวีวัฒนา ที่มีช่วงอายุระหว่าง 40-75 ปี สามารถสื่อสารเข้าใจและปฏิบัติตามกระบวนการงานวิจัยได้ โดย
มีผู้ป่วยที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัยจ านวน 44 คน ท าการสุ่มล าดับการประเมินก่อนเข้ารับการตรวจเท้าด้วยแบบประเมิน
สองชนิด คือ แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าเบาหวานของกระทรวงสาธารณสุข (MPH) และแบบคัด
กรองภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม  Michigan neuropathy screening instrument (MNSI) จากนั้น ตรวจ
ประเมินเท้าของผู้ป่วยด้วยแบบประเมินตามล าดับที่สุ่มได้โดยผูป้ระเมิน 2 คนท่ีไม่ทราบผลการตรวจประเมินซึ่งกันและ
กัน การตรวจประเมินด้วย MPH นั้นผู้ประเมินคือพยาบาลวิชาชีพของศูนย์บริการสุขภาพ 67 ทวีวัฒนา ที่มี
ประสบการณ์ในการตรวจประเมินของกระทรวงฯนาน 5 ปี และการตรวจประเมินด้วยแบบคัดกรองภาวะเส้นประสาท
ส่วนปลายเสื่อม MNSI ด าเนินการโดยนักกายภาพบ าบัดท่ีได้ฝึกการตรวจเท้าด้วย MNSI และมีประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ 2 ปี ระยะเวลาในการประเมินแบบคัดกรองของแต่ละแบบประเมินใช้เวลาประมาณ 10 นาทีต่อผู้ป่วย 1 ราย 
และท าการประเมินทั้ง 2 แบบประเมินในช่วงเวลาที่ต่างกันไม่เกิน 2 เดือน จากนั้นน าข้อมูลผลการประเมินจากแบบ
คัดกรองทั้งสองแบบมาวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินด้วยสถิติ Cohen’s Kappa (K) ด้วยโปรแกรม 
SPSS ver.16 โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี p >0.05 และวิเคราะห์สัดส่วนหรือร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมจากการตรวจคัดกรองด้วย MNSI และร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง
ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป (คือผู้ที่มีความผิดปกติของการรับความรู้สึกและ/หรือหลอดเลือดบริเวณเท้า) เมื่อตรวจคัด
กรองด้วย MPH  
 วิธีและขั้นตอนการประเมินด้วย MNSI ฉบับภาษาไทย  
 มีการประเมิน 2 ส่วน คือ แบบสัมภาษณ์ที่ให้ผู้ป่วยประเมินด้วยตนเอง โดยตอบค าถามปลายปิดจ านวน 15 ข้อ 
ที่เกี่ยวกับอาการการไหลเวียนเลือด อาการภาวะปลายประสาทเสื่อมเช่น อาการชา อาการปวด การรับความรู้สึกที่เท้า 
และแผลที่เท้า  และการตรวจร่างกายทางคลินิก 5 หัวข้อ โดยนักกายภาพบ าบัด ได้แก่ การประเมินการรับความรู้สึก
ด้วย monofilament ขนาด 10 กรัม, การประเมินการรับความรู้สึกด้วยส้อมเสียง ขนาด 128 Hz , การประเมิน 
ankle reflex และการดูสภาพเท้ามีแผล รอยแตกหรือเท้าผิดรูปและอื่นๆ ผลการประเมินจากแบบสัมภาษณ์หากมี
คะแนน ≥7 คะแนน และ/หรือผลการตรวจร่างกายมีคะแนน ≥2 คะแนน จะจัดเป็นผู้ที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลาย
เสื่อม จากเบาหวาน(ธัญชนก ด าริห์ และอุไรวรรณ ชัชวาลย์, 2558)  

วิธีและขั้นตอนการประเมินด้วยแบบคดักรองความเสี่ยงต่อการเกดิแผลที่เท้าเบาหวานของกระทรวงสาธารณสขุ  
 พยาบาลวิชาชีพท าการซักประวัติเกี่ยวกับการเป็นแผลที่เท้า, การถูกตัดนิ้วเท้า/เท้า/หรือขา, การสูบบุหรี่, และ
ท าการตรวจประเมินด้วยการสังเกตแผลที่เท้า การผิดรูปของเท้า และสภาพผิวบริเวณเท้า (สีผิว, อุณหภูมิผิวหนัง, 
ปัญหาเล็บ,หนังหนา, ขนหลุดหาย) ตรวจการรับความรู้สึกที่ฝ่าเท้า 4 จุด ด้วย monofilament (บริเวณนิ้วโป้ง และ 
metatarsal head ของนิ้วโป้ง นิ้วกลางและนิ้วก้อย) ตรวจหลอดเลือดที่เท้าด้วยการคล าชีพจรท่ีหลอดเลือดแดง 
dosallis pedis และ posterior tibial และ/หรือการตรวจ ankle brachial index (ABI) ผลการประเมินแบ่งระดับ
ความเสี่ยงเป็น 3 ระดับได้แก่ 1)ระดับความเสี่ยงต่ า คือผู้ที่มีเท้าปกติ ผลการประเมินการรับความรู้สึกที่เท้าด้วย 
monofilament ปกติ และตรวจชีพจรที่เท้าปกติ หรือตรวจพบ ABI≥0.9, 2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คือผู้ที่มีเท้า
ปกติ แต่ตรวจพบการรับความรู้สึกที่เท้าผิดปกติ และ/หรือชีพจรเท้าเบาลงหรือตรวจพบ ABI ≤ 0.9 และ 3)ระดับ
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ความเสี่ยงสูง คือผู้ที่เคยเป็นแผลที่เท้าหรือถูกตัดขา/เท้า/นิ้วเท้าหรือมีความเสี่ยงปานกลางร่วมกับพบเท้าผิดรูป  
(กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีผู้ปว่ยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยินดีเข้าร่วม จ านวน 44 คน เป็นเพศหญงิ 28 คน (ร้อยละ 63.63)  
และเพศชาย 16 คน (ร้อยละ36.36) โดยมีอายุเฉลี่ย ขนาดเส้นรอบเอวเฉลี่ย และโรคประจ าตัวร่วมอื่นๆ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมด้วยแบบคัดกรอง 
MNSI และผลการประเมินระดับความเสี่ยงของการเกิดแผลทีเ่ท้าตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปด้วยแบบคัดกรอง MPH 
โดยสถิติ Cohen’s Kappa (K) ไม่พบความสอดคล้องของผลการประเมินด้วยแบบประเมินทัง้สองแบบ (Kappa = 
0.021, p=0.83) 

เม่ือวิเคราะห์สัดส่วนหรือร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ที่รับการตรวจคัดกรองภาวะ
เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมซ่ึงเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานด้วยแบบคัดกรอง MNSI พบว่า มี
จ านวนผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม 28 คน คิดเป็นร้อยละ 63.63 และผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะเส้นประสาท
ส่วนปลายเสื่อมจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36  ในขณะทีผ่ลการตรวจคัดกรองด้วยแบบคัดกรอง MPH พบว่า มี
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป (คือผู้ที่มีความผิดปกติของการรับความรู้สึกและ/
หรือหลอดเลือดบริเวณเท้า) จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 โดยเป็นผู้ป่วยที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางจ านวน 
16 คน (ร้อยละ 36.36) และความเสี่ยงสูงจ านวน 2 คน (ร้อยละ 4.54) ตามล าดับและเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ าจ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 ดังแสดงในภาพที่ 1 เม่ือเปรียบเทียบค่าสัดส่วนผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
แผลที่เท้าในระดับปานกลางขึ้นไปด้วยแบบคัดกรอง MPH พบว่ามีสัดส่วนน้อยกว่าที่คัดกรองได้ว่าเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะ
เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมด้วยแบบคัดกรอง MNSI ประมาณร้อยละ 22.72  

 
ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลส่วนบคุคลของผู้ปว่ยเบาหวานชนิดที2่ ที่เข้าร่วมการวิจัย จ านวน 44 คน   

 
คุณลักษณะ ค่าเฉล่ีย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (95%CI) 

อายุ (ปี) 66.23±9.09 (63.46) 
รอบเอว (เซนติเมตร) 92.01±11.27 (88.58) 
เพศ -     ชาย: จ านวนคน (%) 

- หญิง: จ านวนคน (%) 
16 (36.36%) 
28 (63.63%) 

โรคประจ าตัวอื่นนอกเหนอืจากเบาหวาน 
- ความดันโลหิตสูง: จ านวนคน (%) 
- ไขมันในเลือดสูง: จ านวนคน (%) 
- อื่นๆ: จ านวนคน (%) 

 
36 (81.81%) 
38 (86.36%) 
6 (13.63%) 
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ภาพที่ 1  แสดงร้อยละของผู้ปว่ยเบาหวานชนิดที่ 2 (n=44 คน) ท่ีมีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมเมื่อตรวจคัด
กรองด้วยแบบประเมิน Michigan Neuropathy screening Instrument (MNSI) และ ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปาน
กลางขึ้นไป (คอืผู้ที่มีความผิดปกติของการรับความรู้สึกและ/หรอืหลอดเลือดบรเิวณเท้า) เม่ือตรวจคัดกรองด้วยแบบ

คัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าเบาหวานของกระทรวงสาธารณสุข (MPH) 
 

วิจารณ์ผลการวิจยั  
การศึกษานี้เป็นการศึกษาน าร่องเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างผลการคัดกรองด้วย MNSI (ฉบับ

ภาษาไทย) ซ่ึงเป็นแบบประเมินเพื่อคัดกรองผู้ที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมกับผลการคัดกรองด้วยแบบคัด
กรอง MPH ที่ใช้ประเมินระดับความเสี่ยงของการเกิดแผลในเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จากการศึกษาความ
สอดคล้องของแบบประเมินพบว่า ผลการคัดกรองด้วยแบบประเมินทั้ง 2 แบบไม่สอดคล้องกัน (Cohen’s kappa ที่ 
0.021, p=0.83) ทั้งนี้อาจเนื่องจากแบบประเมินทั้ง 2 แบบมีความแตกต่างกันในรูปแบบของการประเมินคือ แบบ
ประเมิน MNSI ใช้ตรวจประเมินเพื่อคัดแยกให้ได้มาซ่ึงผู้ที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม ส่วนแบบคัดกรอง MPH 
เป็นแบบประเมินเพื่อน ามาใช้คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าโดยแบ่งความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงต่ า กลาง 
และสูงตามล าดับโดยคัดกรองความผิดปกติของเส้นประสาทจากการตรวจการรับความรู้สึ กที่ เท้าด้วย  
monofilament เท่านั้นและคัดกรองความผิดปกติของหลอดเลือดส่วนปลายด้วยการคล าชีพจรหรือการวัดค่า ABI ซ่ึง
เป็นการตรวจคัดกรองเท้าที่ตรวจได้ง่ายและถูกใช้อย่างแพร่หลายในการประเมินของกระทรวงสาธารณสุข แตแ่บบคัด
กรอง MPH ไม่มีการตรวจร่างกายด้วยส้อมเสียงและรีเฟล็กซ์ข้อเท้า (ankle reflex) เช่น ในการตรวจร่างกายตามแบบ
ประเมิน MNSI ซ่ึงเป็นการตรวจคัดกรองถึงความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลายได้ชัดเจนมากขึ้น โดยตรง และ
ภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมนี้เป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ท าให้ผู้ป่วยมีการรับความรู้สึกบกพร่องและก่อให้
เสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าได้ง่าย (Timar, B., Timar, R., Gaiță, L., Oancea, C., Levai, C., & Lungeanu, D. 2016)  
 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้พบว่า การคัดกรองด้วย MNSI พบผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วน
ปลายเสื่อมสูงถึงร้อยละ 63.63 ของผู้เข้าร่วมวิจัย ขณะที่แบบคัดกรอง MPH พบผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงตั้งแต่
ระดับกลางขึ้นไปหรือเป็นผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของการรับความรู้สึกเม่ือตรวจด้วย monofilament และ/หรือ
มีความผิดปกติของหลอดเลือดเม่ือตรวจวัดค่า ABI เพียงร้อยละ 40.91 เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าการประเมินด้วยการ
ตรวจร่างกายตามแบบประเมิน MNSI สามารถคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าจากสาเหตุของความผิดปกติของการรับความรู้สึกของเท้าได้ไวมากกว่าการประเมิน
เท้าด้วยแบบคัดกรอง MPH เพียงอย่างเดียว ซ่ึงท าให้สามารถตรวจคัดกรองพบผู้ป่วยเบาหวานจากภาวะปลาย
ประสาทเสื่อมไดเ้ร็วในระยะเริ่มต้นก่อนที่จะเกิดแผลที่เท้า อย่างไรก็ตาม แบบประเมิน MNSI มีข้อจ ากัดคือ ไม่สามารถ
คัดกรองผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดได้ ขณะที่แบบคัดกรอง MPH มีการคัดกรองถึงความผิดปกติของหลอดเลือด
ส่วนปลายบริเวณเท้าโดยการคล าชีพจรของเส้นเลือดที่บริเวณข้อเท้าและการวัดค่า ABI ร่วมด้วย ดังนั้นหากประยุกต์

63.63
40.91

36.36
59.09

0%
20%
40%
60%
80%

100%

MNSI MPH

ผู้ที่ไม่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลาย
เสื่อม/มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่
เท้าระดับต่ า

ผู้ที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลาย
เสื่อม/มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่
เท้าระดับปานกลางขึ้นไป
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การตรวจการรับความรู้สึกด้วยส้อมเสียงและรีเฟล็กซ์ข้อเท้าจากแบบประเมิน MNSI มาพัฒนาร่วมกับการตรวจด้วย
แบบคัดกรอง MPH อาจส่งเสริมให้สามารถคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าได้ดีย่ิงขึ้น และ
ท าให้ผู้ป่วยเบาหวานตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษาเท้าเพื่อการป้องกันได้เร็วขึ้นอย่างทันท่วงที  อย่างไรก็
ตามการวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดคือ เป็นการศึกษาแบบ cross-sectional study จึงไม่สามารถบอกถึงประสิทธิผลของการ
ประเมินความเสี่ยงที่คัดกรองด้วยแบบประเมินทั้ง 2 ชนิดได้ จึงควรมีการศึกษาติดตามอัตราการเกิดแผลที่เท้าระหว่าง
ผู้ป่วยเบาหวานที่คัดกรองว่ามีความเสี่ยงจากแบบประเมินทั้ง 2 ชนิดว่าแตกต่างกันอย่างไร และผลการคัดกรองภาวะ
เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมด้วย MNSI ของการศึกษาครั้งนี้สามารถน ามาใช้ในการแปรผลสูป่ระชากรเป้าหมายเฉพาะ
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เท่านั้น  
สรุปผลการวิจัย  

ผลการคัดกรองภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมด้วยแบบประเมิน MNSI (ฉบับภาษาไทย) กับผลการคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าเบาหวานด้วยแบบคัดกรอง MPH ในเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่สอดคล้องกัน 
เนื่องจากมีการประเมินในปัจจัยที่ต่างกันโดยการคัดกรองด้วย MNSI สามารถคัดกรองพบผู้ที่มีภาวะเส้นประสาทส่วน
ปลายเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ได้มากกว่าการคัดกรองด้วยแบบคัดกรอง MPH 
ประมาณร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม MNSI ไม่สามารถคัดกรองผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดได้เช่นเดียวกับแบบคัด
กรอง MPH ดังนั้น ควรใช้แบบคัดกรอง MNSI เสริมร่วมกับแบบคัดกรอง MPH เพื่อส่งเสริมให้สามารถคัดกรองผู้ป่วย
เบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าได้ดีย่ิงขึ้น และควรมีการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับอัตราการเกิดแผลที่เท้า
ระหว่างผู้ป่วยเบาหวานที่คัดกรองว่ามีความเสี่ยงจากแบบประเมินทั้ง 2 ชนิดว่าแตกต่างกันอย่างไร และศึกษาถึงผล
ของการออกก าลังกายเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน  
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ พญ.สุธี สฤษฎ์ิศิริ ผู้อ านวยการศูนย์บริการสุขภาพ 67 ทวีวัฒนา และบุคลากรทุกท่านของ
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บทคัดย่อ  

การหายใจลึกช่วยลดอาการอยากบุหรี่ได้ในระยะเฉียบพลัน และมีผลเพิ่มความจุปอดในผู้ที่สูบบุหรี่ การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกหายใจต่ออาการอยากบุหรี่ และสมรรถภาพปอดหลังเลิกบุหรี่ เป็นเวลา 6 
เดือน ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นอาสาสมัครที่มีความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ จ านวน 31คน โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนได้รับ
การฝึกหายใจโดยใช้กระบังลมและกล้ามเนื้อทรวงอกร่วมกับการหายใจออกโดยการห่อปาก ท าการหายใจทุกครั้งเม่ือมี
อาการอยากบุหรี่ ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการติดตามโดยการสอบถามอาการอยากบุหรี่ และได้รับการทดสอบ
สมรรถภาพปอด ในวันแรก เดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าจ านวนผู้ที่มีอาการอยากบุหรี่ลดลงในเดือนที่ 3 
และเดือนที่ 6 ค่าสมรรถภาพปอดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการฝึกหายใจในผู้ที่เลิก
บุหรี่ช่วยลดอาการอยากบุหรี่ และเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพปอดไปในทางที่ดีขึ้น  
 

ค าส าคัญ : การฝึกหายใจ อาการอยากบุหรี่ สมรรถภาพปอด 
 
Abstract  

Breathing exercise has been proposed to decrease smoking craving in acute effect and improved lung 

vital capacity. The propose of this study was to investigate the effects of breathing exercise on smoking craving 

and pulmonary function for 6 months of smoking quitting. Thirty one adult smokers who wished to quit 

smoking were participated. All participants performed diaphragmatic and thoracic breathing exercise with 

pursed lip when they had smoking craving. Participants were asked about their smoking craving and pulmonary 

functions were examined at the 1st day, the 3rd month and the 6th month. The results showed that the number of 

participants who had smoking craving were decreased at 3 months and 6 months. Pulmonary function was 

significantly increased. In conclusion, breathing exercise in smoke quitters decrease smoking craving and 

improve lung function.  

 
Keywords: breathing exercise, smoking craving, lung function 

 
บทน า  

บุหรี่ประกอบด้วยสารพิษจ านวนมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งผู้สูบและบุคคลข้างเคียง ผู้ที่สูบบุหรี่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดมะเร็งปอด ถุงลมปอดโป่งพอง 
(กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554; สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา และ รณชัย คงสกนธ์, 2552) ส่งผลให้สมรรถภาพปอดลดลง 
การเลิกบุหรี่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวได้ แต่อัตราการเลิกส าเร็จยังต่ าเนื่องจากการเสพติดนิโคตินใน
บุหรี่ท าให้เกิดอาการอยากบุหรี่ และมีโอกาสหวนกลับไปสูบบุหรี่อีก  

การฝึกหายใจเป็นวิธีการทางกายภาพบ าบัดประกอบด้วยการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมและการ
หายใจโดยใช้กล้ามเนื้อทรวงอก การฝึกหายใจนั้นผู้ฝึกจะต้องสูดหายใจลึกให้ท้อง หรือทรวงอกส่วนต่าง ๆ ได้ขยายตัว
อย่างเต็มที่ กล้ามเนื้อหายใจได้ท างานเต็มที่ ข้อต่อและโครงทรวงอกเกิดการขยับขยาย อากาศไหลเวียนสู่ปอดได้ดีขึ้น 
เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีขึ้น การหายใจออกโดยการห่อปากจะช่วยผ่อนลมในปอดออกมาได้ดีขึ้น และลดอาการ
เหนื่อยได้ (Watchie, 2010) การหายใจลึกยังถูกน ามาใช้ในการช่วยลดอาการอยากบุหรี่ในขณะเลิกบุหรี่ โดยเป็นการ
เบี่ยงเบนความสนใจและยืดเวลาออกไปจนอาการอยากบุหรี่ทุเลาลงได้ (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554) การวิจัยที่ผ่าน
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มาของ McClernon และคณะ มีการน าวิธีการหายใจลึกทดสอบผลต่ออาการถอนนิโคตินในระยะเฉียบพลัน พบว่าการ
หายใจลึกสามารถยับย้ังอาการอยากบุหรี่ได้ (McClernon, Westman & Rose. 2004) นอกจากนี้การวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าการฝึกหายใจยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพปอดทั้งในคนที่มีสุขภาพดี (Yong, Lee & Lee. 2017) และในผู้ที่สูบบุหรี่ 
(Seo, Park &Park. 2015) โดยมีค่าความจุปอดเพิ่มขึ้นหลังการฝึก และกลุ่มฝึกมีค่าความจุปอดดีกว่ากลุ่มควบคุม  

การวิจัยครั้งนี้จึงสนใจในการน าการฝึกหายใจตามวิธีการทางกายภาพบ าบัดซ่ึงเป็นวิธีการง่าย ๆ ที่ผู้ที่
ต้องการเลิกบุหรี่สามารถปฏิบัติได้เองทุกครั้งที่มีอาการอยากสูบบุหรี่  โดยศึกษาถึงผลของการฝึกหายใจต่อการลด
อาการอยากบุหรี่และการเปลี่ยนแปลงของค่าสมรรถภาพปอด 
วัตถุประสงค์  

เพื่อศึกษาผลของการฝึกหายใจด้วยกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อทรวงอกร่วมกับการหายใจออกโดยการ
ห่อปาก ต่ออาการอยากบุหรี่ และค่าสมรรถภาพปอด  
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

การวิจัยครั้งนี้ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย คณะกายภาพบ าบัด          
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม เป็นอาสาสมัครผู้สูบบุหรี่ที่มีความต้องการ
เลิกสูบบุหรี่ จ านวน 31 คน ค านวณจากสูตรของประชาการ 1 กลุ่ม โดยอ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาของ Ussher และ
คณะ (Ussher, West, McEwen, Taylor & Steptoe. 2007) มีเกณฑ์การคัดเข้า ได้แก่ ผู้สูบบุหรี่ที่มีความตั้งใจในการ
เลิกบุหรี่ สุขภาพดี ไม่เสพติดสารเสพติดชนิดอื่นร่วมด้วย เช่น สุรา มีเกณฑ์การคัดออก คือมีข้อห้ามของการตรวจ
สมรรถภาพปอด ได้แก่ ไอเป็นเลือด มีภาวะลมรั่วในช่องเย่ือหุ้มปอดที่ยังไม่ได้รักษา ระบบหลอดเลือดหรือหัวใจท างาน
ไม่คงที่ เพิ่งได้รับการผ่าตัดตา ผ่าตัดช่องอกหรือช่องท้อง ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ สตรีมีครรภ์ และมีภาวะที่อาจ
มีผลต่อการทดสอบสมรรถภาพปอด  

ขั้นตอนการวิจัย 
คัดเลือกอาสาสมัครผู้สูบบุหรี่ที่มีความต้องการเลิกสูบบุหรี่ อธิบายขั้นตอนและวิธีการวิจัยจนเข้าใจ เม่ือ

ผู้เข้าร่วมการวิจัยยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยการลงนามในหนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จากนั้นท าการซักประวัติ 
บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานการสูบบุหรี่ ท าแบบประเมินระดับความรุนแรงของการเสพติดสารนิโคติน (Fagerstrom Test for 
Nicotine Dependence) และวัดค่าสัญญาณชีพ ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือดแดง  

ผู้วิจัยท าการสาธิตวิธีการฝึกหายใจจนผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้าใจและสามารถปฏิบัติการฝึกหายใจได้ถูกต้อง ให้
ผู้เข้าร่วมการวิจัยน าวิธีการฝึกหายใจนี้ไปปฏิบัติทุกครั้งเม่ือมีอาการอยากสูบบุหรี่ และได้รับการติดตามผลทางโทรศัพท์
ทุกวันในช่วง 1 สัปดาห์แรกหลังการเลิกบุหรี่ และติดตามเดือนละครั้งจนครบ 6 เดือน โดยการสอบถามอาการอยาก
สูบบุหรี่โดยให้ตอบว่ามีหรือไม่มีอาการ แล้วบันทึกไว้ และได้รับการทดสอบสมรรถภาพปอด จ านวน 3 ครั้ง ในวันแรก
ของการเลิกบุหรี่ เดือนที่ 3 และเดือนที่ 6  

การฝึกหายใจ 
การฝึกหายใจประกอบด้วย การฝึกหายใจแบบใช้กล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อทรวงอกร่วมกับการ       

หายใจออกโดยการห่อปาก โดยวิธีการฝึกหายใจแบบใช้กล้ามเนื้อกระบังลม ให้วางมือทั้งสองข้างที่หน้าท้อง แล้ว
หายใจเข้าทางจมูกช้า ๆ ให้ท้องค่อยๆ ป่องออกดันมือที่วางอยู่ เม่ือหายใจเข้าเต็มที่แล้วจึงหายใจออกทางปากช้าๆ 
โดยการห่อปาก ท าติดต่อกันจ านวน 3 ครั้ง แล้วพักประมาณ 30 วินาที การฝึกหายใจแบบใช้กล้ามเนื้อทรวงอกร่วมกับ
การหายใจออกโดยการห่อปาก โดยครั้งแรกวางมือที่ผนังทรวงอกส่วนบน แล้วหายใจเข้าทางจมูกช้าๆ ให้ปอดส่วนบน
ขยายออกดันมือที่วางอยู่ หายใจออกทางปากช้าๆ โดยการห่อปาก ท าจ านวน 3 ครั้ง พัก 30 วินาที จากนั้นให้วางมือ
ไว้ที่ผนังทรวงอกส่วนกลาง แล้วหายใจเข้าทางจมูกช้าๆ ให้ปอดส่วนกลางขยายออกดันมือที่วางอยู่ หายใจออกทางปาก
ช้าๆ โดยการห่อปาก ท าจ านวน 3 ครั้ง พัก 30 วินาที สุดท้ายวางมือไว้ที่ผนังทรวงอกส่วนล่าง หายใจเข้าทางจมูกช้าๆ 
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ให้ปอดส่วนล่างขยายออกดันมือที่วางอยู่ หายใจออกทางปากช้าๆ โดยการห่อปาก ท าจ านวน 3 ครั้ง หากอาการอยาก
บุหรี่ยังไม่หมดไปผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถท าการฝึกหายใจซ้ าอีกรอบได้ หากไม่มีอาการอยากบุหรี่แล้ว ยังคงให้ท า
การฝึกหายใจทุกวัน วันละ 1 รอบ จนครบ 6 เดือน 

การทดสอบสมรรถภาพปอด  
ค่าสมรรถภาพปอดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ค่าปริมาตรอากาศหายใจออกอย่างแรงและเร็วหลังจาก

หายใจเข้าเต็มที่ (FVC) ค่าปริมาตรอากาศหายใจออกอย่างแรงและเร็วใน 1 วินาทีแรกหลังจากหายใจเข้าเต็มที่ (FEV1) 
และค่า FEV1/FVC การทดสอบสมรรถภาพปอดโดยใช้เครื่อง Spirometer รุ่น KoKo บริษัท Feraris Respiratory, 
Inc., USA. วิธีการวัดค่าสมรรถภาพปอด ผู้เข้าร่วมการวิจัยนั่งตัวและหน้าตรง เท้าสองข้างแตะพื้น หนีบจมูกด้วย 
nose clip หายใจเข้าออกทางปากผ่าน mouthpiece โดยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยหายใจเข้าเต็มที่ จากนั้นให้หายใจออก
อย่างแรงและเร็วจนสุด แล้วสูดหายใจเข้าเต็มที่ ท าซ้ าอย่างน้อย 3 ครั้ง แต่ไม่เกิน 8 ครั้ง เพื่อให้ได้กราฟที่ดี และใช้ค่า
สมรรถภาพปอดจากครั้งที่ท าได้ดีที่สุด แสดงค่าเป็นร้อยละของค่าคาดหมาย (% predicted) ของคนไทยในกลุ่มอายุ
เดียวกันกับผู้เข้าร่วมการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ตัวแปรอาการอยากบุหรี่แสดงข้อมูลเป็นจ านวนคน และร้อยละ ค่าสมรรถภาพปอดแสดงข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบการกระจายตัวด้วยสถิติ Kolmogorov-Sminov test ได้การกระจายตัวของ
ข้อมูลปกติ จึงเปรียบเทียบค่าการเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยสถิติ One-way repeated measures ANOVA และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลระหว่างช่วงเวลาด้วย Bonferroni ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ค่า p<0.05 
ผลการทดลอง  

ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมการวิจัยก่อนรับการฝึกหายใจ แสดงไว้ในตารางที่ 1 อายุเฉลี่ย 23.84±6.36 ปี 
จ านวนบุหรี่ที่สูบต่อวันเฉลี่ย 9.87±6.01 มวน ระยะเวลาในการสูบบุหรี่เฉลี่ย 5.63±4.78 ปี มีความหนักในการสูบบุหรี่
โดยคิดเป็นค่าซอง-ปี (Pack-years) โดยน าจ านวนที่สูบต่อวัน (ที่มีหน่วยเป็นซอง) คูณด้วยจ านวนปีที่สูบ ได้เท่ากับ 
3.21±3.65 ระดับการเสพติดนิโคตินเฉลี่ย 1.74±0.77 ซ่ึงจัดอยู่ในระดับติดนิโคตินเล็กน้อย ตัวแปรสัญญาณชีพทุกค่า
จัดอยู่ในช่วงปกต ิ

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมการวิจัยก่อนการทดลอง (n = 31) 

 
 ผู้เข้าร่วมการวิจัย (n = 31) 
เพศ (คน) 

ชาย / หญิง 
 

29 / 2 
อาย ุ(ป)ี 

Mean ± SD 
Range (min – max) 

 
23.84±6.36  

18 - 42 

จ านวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน (มวน) 
Mean ± SD 

 
9.87±6.01 

ระยะเวลาในการสูบบหุรี่ (ป)ี  
Mean ± SD 

 
5.63±4.78 

Pack-years 
Mean ± SD 

 
3.21±3.65 
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Fagerstrom Test for Nicotine Dependence 
Mean ± SD 

 
1.74±0.77 

ชนิดของบุหรี่ที่สูบ (ร้อยละ) 
 บุหรี่ก้นกรอง 

 
100 

อัตราการเต้นของหัวใจ (ครั้งต่อนาท)ี 
Mean ± SD 

 
81.71±11.26 

ความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท) 
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว  

Mean ± SD 
ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว  

Mean ± SD 

 
 

126.52±7.81 
 

76.71±6.94 
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง (ร้อยละ) 

Mean ± SD 

 
96.90±2.17 

 
จ านวนผู้ที่มีอาการอยากบุหรี่ ในวันแรกมี 27 คน เดือนที่ 3 เหลือ 15 คน และเดือนที่ 6 เหลือ 11 คน คิด

เป็นร้อยละ 87.1, 48.4 และ 35.5 ตามล าดับ  
ผลสมรรถภาพปอดพบว่า ค่า FVC เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต้ังแต่เดือนที่ 3 และค่า FVC ในเดือนที่ 6 

มากกว่าในวันแรกและเดือนที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) ค่า FEV1 ในเดือนที่ 6 มีค่ามากกว่าวันแรกและ
เดือนที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) ค่า FEV1/FVC ในเดือนที่ 6 มีค่ามากกว่าเดือนที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนผู้ที่มีอาการอยากบุหรี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD)  
ของค่าสมรรถภาพปอดของผูเ้ข้าร่วมทดลองที่ระยะเวลาต่าง ๆ (n = 31) 

 วันแรก 3 เดือน 6 เดือน P value 

จ านวนคนที่มีอาการอยากบุหรี ่

คิดเป็นร้อยละ 

27 

87.1% 

15 

48.4% 

11 

35.5% 

 

%predicted FVC 85±12.09 86.29±10.59 a 88.06±11.11 b, c < 0.01 

%predicted FEV1 84.39±16.99 85.55±13.49 92.77±11.65 b, c < 0.01 

%predicted FEV1/FVC 95.87±15.97 95.81±12.49 101.03±6.44 c < 0.05 

a : Significant difference between the 1st Day and the 3th Month 
b : Significant difference between the 1st Day and the 6th Month 
c : Significant difference between the 3th Month and the 6th Month 
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วิจารณ์ผลการทดลอง  
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าจ านวนผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีอาการอยากบุหรี่ลดลง ตั้งแต่เดือนที่ 3 และลดลงไป

อีกในเดือนที่ 6 เนื่องจากในช่วงแรกของการเลิกบุหรี่จะเกิดอาการอยากบุหรี่จากฤทธิ์ของนิโคติน การฝึกหายใจจะเป็น
การเบี่ยงเบนความสนใจและยืดเวลาการสูบบุหรี่ออกไปจนอาการอยากบุหรี่ทุเลาลง (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554) 
ขณะฝึกหายใจยังท าให้รู้สึกผ่อนคลาย ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น (Watchie, 2010) การยืดเวลาด้วยการฝึก
หายใจประมาณ 3-5 นาที อาการอยากบุหรี่จะทุเลาลงได้ และเม่ือเลิกสูบบุหรี่ไปประมาณ 3-4 วัน นิโคตินจะถูกขับ
ออกจากร่างกายไปจนหมด แต่อาการอยากบุหรี่อาจมาจากพฤติกรรมที่คุ้นเคย ดังนั้นการฝึกหายใจซ่ึงเป็นการ
เลียนแบบพฤติกรรมการสูบบุหรี่จึงอาจเบี่ยงเบนความสนใจ (McClernon, Westman & Rose. 2004) และลืมอาการ
อยากบุหรี่ อาการอยากบุหรี่จะลดลงได้เรื่อย ๆ จนในที่สุดจะไม่มีอาการนั้นเลย 
 ผลของการวิจัยครั้งนี้พบว่าค่า FVC เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา (Seo, Park & Park. 2015) ซ่ึง
อาจเป็นผลจากการฝึกหายใจท าให้กล้ามเนื้อหายใจได้ท างานเต็มที่ กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้น ทรวงอกขยายตัว
ได้ดี จึงส่งผลให้ค่าความจุปอดเพิ่มขึ้น (Watchie, 2010; Seo, Park & Park. 2015)   
 ค่า FEV1 และ FEV1/FVC เป็นค่าทีบ่่งบอกถึงภาวะการอุดกั้นของหลอดลม หลังการฝึกหายใจ 6 เดือน ทั้งค่า 
FEV1 และ FEV1/FVC เพิ่มมากขึ้นแสดงถึงสภาพหลอดลมมีการอุดกั้นลดลง การสูบบุหรี่มีผลให้หลอดลมเกิดการอุดกั้น
จากสารพิษในบุหรี่ไปท าลายผนังหลอดลมและถุงลม (สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา และ รณชัย คงสกนธ์, 2552) อย่างไรก็ดี
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้แม้ว่าค่าสมรรถภาพปอดยังไม่จัดว่าอยู่ในภาวะหลอดลมอุดกั้น แต่หลังจากการเลิกบุหรี่
เป็นเวลา 6 เดือนร่วมกับการฝึกหายใจ ก็เห็นแนวโน้มของสมรรถภาพปอดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซ่ึงอาจ
เป็นผลจากการเลิกสูบบุหรี่ที่ท าให้ร่างกายไม่ต้องรับสารพิษ หลอดลมเกิดการฟื้นตัว ร่วมกับการฝึกหายใจท่ีอาจช่วย
ส่งเสริมการท างานของปอด    

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวจึงยังไม่สามารถบอกผลได้ชัดเจนว่าสมรรถภาพปอดที่
ดีขึ้นมาจากการเลิกบุหรี่หรือจากการฝึกหายใจ และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการเลิกบุหรี่จึงได้รับความ
ร่วมมืออย่างดแีละเห็นผลในทางที่ดี การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเพิ่มกลุ่มควบคุมเพื่อเปรียบเทียบผลให้เห็นชัดเจนขึ้น  
สรุปผลการทดลอง  

การฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อทรวงอกร่วมกับการหายใจออกโดยการห่อปากในผู้ท่ี
ต้องการเลิกบุหรี่ช่วยลดอาการอยากบุหรี่ และเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพปอดไปในทางที่ดีขึ้น  
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากเครือข่ายกายภาพบ าบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ผู้วิจัยขอขอบคุณ 
คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการสนับสนุนอุปกรณ์ในการท าวิจัย และผู้เข้าร่วมการวิจัยทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในงานวิจัยนี้เป็นอย่างดี 
เอกสารอ้างอิง  
กรองจิต  วาทีสาธกกิจ. (บรรณาธิการ). (2554). ถนนปชต การส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในงานประจ า. พิมพ์ครั้งที่ 6. 

กรุงเทพฯ: มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหรี่. 
สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา และ รณชัย คงสกนธ์. (บรรณาธกิาร). (2552). พิษภัยและการรักษาโรคตดิบุหรี่. กรงุเทพฯ: 

สหประชาพาณิชย์. 
McClernon, F. J., Westman E. C. & Rose, J. E. (2004). The effects of controlled deep breathing on 

smoking withdrawal symptoms in dependent smokers. Addictive Behaviors. 29: 765–772. 
Seo, K. C., Park, S. H. & Park, K. Y. (2015). Effects of diaphragm respiration exercise on pulmonary 

function of male smokers in their twenties. The Journal of Physical Therapy Science. 
27: 2313-2315. 
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ผลของการออกก าลังกายต่อท่าทางไหล่งุ้มและการขยายตัวของทรวงอก 
ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: การศึกษาน าร่อง 

 
Effect of exercise on forward shoulder posture and chest expansion  

in COPD patients: A preliminary study 
 

*อุสา ชินวะโร1, กนกวรรณ ทองโชติ1 และนิตยา วิริยะธารากิจ1 
คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Emails: csomusa@gmail.com, kanogwun@g.swu.ac.th, nitayav@g.swu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
ไหล่งุ้มพบบ่อยในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ท าให้จ ากัดการท างานของระบบหายใจ วัตถุประสงค์

การศึกษานี้เพื่อแสดงผลของการออกก าลังกายต่อท่าทางไหล่งุ้มและการขยายตัวของทรวงอกในผู้ป่วย COPD   
ผู้ป่วย COPD เพศชาย อายุ 60-90 ปี จ านวน 18 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและทดลอง กลุ่มละ 9 คน กลุ่ม

ทดลองได้รับโปรแกรมออกก าลังกาย 3 วัน/สัปดาห์ นาน 8 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุมได้ถูกจ ากัดกิจกรรมทางกาย  
ภายหลังออกก าลังกาย 8 สัปดาห์พบว่ากลุ่มทดลองมีไหล่งุ้มลดลง กระดูกสันหลังส่วนอกค่อมน้อยลง และพบว่า

สามารถเพิ่มการขยายตัวทรวงอกส่วนกลางและล่างมากขึ้นได้เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม สรุปว่าการออกก าลังกายนี้
สามารถลดไหล่งุ้มในผู้ป่วย COPD ได้ และยังช่วยเพิ่มการขยายตัวของทรวงอกได้อีกด้วย  

  
ค าส าคัญ  :  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไหล่งุ้ม ออกก าลังกาย การขยายตัวของทรวงอก 
 
Abstract 

Forward shoulder posture (FSP) is mostly found in COPD which cause a further limitation of 

respiratory functions. Objective of this study was to show effect of exercise program on FSP and chest expansion 

in COPD patients. Eighteen 60-90 years old male patients with COPD were divided into control (n=9) and 

exercise group (n=9). In exercise group, participants received exercise training program 3 days/week for 8 weeks 

whereas control group was limited physical activity throughout experimental period. After 8 weeks of exercise 

training, there was significantly decreased FSP and thoracic kyphosis in the experimental group. Moreover, they 

showed markedly increased in middle and lower chest expansion when compared with control. This preliminary 

study concluded that the exercise training programs were applied in this study could reduce FSP in COPD 

patients. Moreover, reduced FSP could increase mobility of chest wall which affect the increment of chest 

expansion in COPD patients. 
  

Keywords: COPD, Forward shoulder posture, Exercise, Chest expansion 
 

บทน า 
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นกลุ่มของโรคปอดเรื้อรังมีสาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่ สูดดมสารพิษ มลภาวะทาง

อากาศที่ท าให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรในล าดับต้นๆของโลก 
ผู้ป่วยจะมีอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะมาก หอบเหนื่อย หายใจล าบาก  ที่ค่อยรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ น าไปสู่การจ ากัด
ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน คุณภาพชีวิต อีกทั้งยังท าให้ผู้ป่วยเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากถึงหลาย
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ล้านบาทต่อปี จากพยาธิสภาพของโรค COPD ที่ท าให้ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย หายใจล าบาก ผู้ป่วย COPD จึงมักอยู่ใน
ท่าทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ก้มตัว หลังค่อม ไหล่ห่อ เพื่อช่วยลดอาการหอบเหนื่อย ท าให้มีข้อไหล่ย่ืนมาทางด้านหน้า
มากกว่าปกติหรือไหล่งุ้ม (forward shoulder posture) ตามมา กล้ามเนื้อบริเวณข้อไหล่จะเกิดการท างานไม่สมดุลกัน 
(muscle imbalance) คือกล้ามเนื้อด้านหน้าต่อข้อไหล่โดยเฉพาะ pectoralis minor มักเกิดการหดสั้นและกล้ามเนื้อ
บริเวณสะบักโดยเฉพาะ lower trapezius และ serratus anterior มักเกิดการอ่อนแรง (Lee and others, 2015) 
น าไปสู่ปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออื่นๆตามมา เช่น เอ็นข้อไหล่อักเสบ ภาวะข้อไหล่ไม่ม่ันคง เป็นต้น จาก
การศึกษาในคนสุขภาพดีที่ผ่านมาพบว่าการท างานท่ีไม่สมดุลกันของกล้ามเนื้อบริเวณข้อไหล่จากท่าทางไหล่งุ้มสามารถ
ส่งผลจ ากัดการท างานของระบบหายใจร่วมด้วยได้ เช่น ท าให้มีความจุและสมรรถภาพการท างานของปอดลดลง (Gaude 
and others, 2014) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการให้โปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความยาวกล้ามเนื้อบริเวณ
ผนังทรวงอกร่วมกับการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณสะบัก ได้แก่ lower trapezius และ serratus anterior 
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สามารถช่วยลดภาวะไหล่งุ้มและเพิ่มการขยายตัวของทรวงอกในอาสาสมัครสุขภาพดีได้ แต่ยังไม่มี
การศึกษาถึงผลของโปรแกรมการออกก าลังกายดังกล่าวในผู้ป่วย COPD ที่มีภาวะไหล่งุ้ม ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผล
ของการออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความยาวกล้ามเนื้อบริเวณผนังทรวงอกร่วมกับการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณ
สะบักต่อการเปลี่ยนแปลงของท่าทางไหล่งุ้มและการขยายตัวของทรวงอกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยตนเองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ต่อภาวะไหล่งุ้มโดยการประเมิน
ท่าทางของข้อไหล่และการขยายตัวของทรวงอกด้วยการวัดเส้นรอบวงบริเวณทรวงอกในผูป้่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

การศึกษานี้เป็นแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental study) โดยอาสาสมัครมีเกณฑ์การคัดเข้าคือ เป็นเพศ
ชาย อายุ 60 – 90 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระดับเบา-ปานกลาง (GOLD.,2017) โดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลนครนายกและโรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก มีภาวะไหล่งุ้ม (Sarhman and others, 
2002) โดยประเมินจากการวัดความสูงของข้อไหล่ด้วยเครื่องเวอร์เนียร์ ในท่านั่งหลังชิดก าแพง และมีเกณฑ์การคัดออก 
คือ เป็นผู้ที่มี BMI มากกว่า 30 กก./ม.2 มีอาการก าเริบของโรคก่อนเข้าโปรแกรมออกก าลังกาย ≤3 เดือน มีโรคเกี่ยวกับ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างรุนแรง มีปัญหาเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงจนไม่สามารถท าตาม
โปรแกรมการออกก าลังกายได้ จากนั้นท าการคัดเลือกอาสาสมัครจ านวนทั้งสิ้น 18 คนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มละ 9 คน คือ
กลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการออกก าลังกายจากความสมัครใจของอาสาสมัคร 

หลังจากคัดเลือกอาสาสมัครที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเข้าแล้ว อาสาสมัครทุกคนได้รับการอธิบายขั้นตอนการวิจัยและ
ลงชื่อยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย หลังจากนั้นอาสาสมัครได้รับการประเมินตัวแปรต่างๆก่อนเริ่มออกก าลังกาย (pretest) และ
หลังออกก าลังกายในสัปดาห์ที่ 8 (posttest) ดังนี้ 1) ภาวะไหล่งุ้มด้วยเครื่องเวอร์เนียร์วัดความสูง 2) ความยาวกล้ามเนื้อ
หน้าอก ด้วยเครื่องเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 3) ความโค้งของกระดูกสันหลังระดับอก ด้วย Flexible ruler 4) ก าลังกล้ามเนื้อ 
ด้วยเครื่อง Hand held dynamometer 5) การขยายตัวของทรวงอกด้วยสายวัด 

อาสาสมัครกลุ่มควบคุมต้องไม่ได้รับการออกก าลังกายใดๆตลอด 8 สัปดาห์ของการศึกษา และอาสาสมัครกลุ่มออก
ก าลังกายได้รับโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อลดภาวะไหล่งุ้มนาน 8 สัปดาห์ ซ่ึงประกอบด้วยท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าอก ดัง
แสดงในรูปที่ 1ก และ 1ข ค้างไว้ 60 วินาที/ครั้ง 5 ครั้ง/วัน 3 วัน/สัปดาห์ และท่าออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

236



 
   

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 

 

* ผู้ประสานงาน   
 

 

กล้ามเนื้อบริเวณสะบัก ได้แก่ กล้ามเนื้อ serratus anterior ด้วยท่า tables push-ups (Kisner and others, 2013) ดัง
แสดงในรูปที่ 1ค และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ lower trapezius ด้วยท่า scapular posterior tilting exercise 
(Lee and others, 2015) ดังแสดงในรูปที่ 1ง โดยความถี่ของการฝึกได้ระบุไว้ในรูปที่ 1 (Ratamess and others, 2011) 
ก่อนเริ่มโปรแกรมการออกก าลังกายอาสาสมัครกลุ่มทดลองจะได้รับการสอนและประเมินการฝึกท่าทางออกก าลังกายท่ี
ถูกต้องเป็นรายบุคคล ท าความเข้าใจกับสมุดจดบันทึกการออกก าลังกาย และผู้วิจัยท าการติดตามท่าออกก าลังกายให้
ถูกต้องทุกสัปดาห์ที่บ้านของอาสาสมัคร การศึกษาในครั้งนี้ผ่านการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก (เลขที่อนุมัติ NPHO 2018-004) และโรงพยาบาลนครนายก 
(เลขที่อนุมัต ิREC 10/2560) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรม GraphPad Prism 5.0 for Windows XP (GraphPad Software, San 
Diego, CA, USA) โดยแสดงข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยและค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Means±SE) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
Mann Whitney test ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรระหว่างสัปดาห์ที่ 0 และ 8 ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ p<0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 โปรแกรมการออกก าลงักายเพื่อลดภาวะไหลงุ่้มในอาสาสมัครโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นเวลา 8 สัปดาห ์
 
ผลการทดลองหรือผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มพบว่าในทุกตัวแปรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษา ยกเว้นก าลังกล้ามเนื้อที่พบว่าในกลุ่มออกก าลังกายจะมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 1 

รูปที่ 1ก ท่ายืดกล้ามเน้ือหน้าอกท่ีมุม 90 
องศา 

รูปที่ 1ข ท่ายืดกล้ามเน้ือหน้าอกท่ีมุม 120 องศา 

ท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าอก ยืดค้างไว้นาน 60 วินาที/คร้ัง  
5 คร้ัง/วัน  3 วัน/สัปดาห์ นาน 8 สัปดาห์ 

รูปที่ 1ค ท่าเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเน้ือ serratus 
anterior  

ด้วยท่า tables push-ups 

รูปที่ 1ง ท่าเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเน้ือ lower trapezius  
ด้วยท่า scapular posterior tilt 

สัปดาห์ที่  

2 

จ านวนครั้ง 

4 

6 

8 

จ านวนชุด 

8 – 20 ครั้ง/ชุด        1 ชุด 

10 – 22 ครั้ง/ชุด       2 ชุด 

12 – 24 ครั้ง/ชุด       3 ชุด 

14 – 26 ครั้ง/ชุด       4 ชุด 

237



 
   

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 

 

* ผู้ประสานงาน   
 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย±ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของขอ้มูลพ้ืนฐานในอาสาสมัครโรคปอดอุดกัน้เรื้อรงัที่มีภาวะไหล่งุ้ม 
 

ตัวแปร กลุ่มควบคุม กลุ่มออกก าลังกาย p-value 
อายุ (ปี) 70.11 ± 2.00 67.33 ± 2.24 0.29 
น้ าหนัก (กิโลกรัม) 57.60 ± 2.71 53.00 ± 1.94 0.21 
ส่วนสูง (เมตร) 1.66 ± 0.03 1.66 ± 0.02 0.96 
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2) 20.93 ± 0.93 19.33 ± 0.68 0.16 
ความยาวกล้ามเนื้อหน้าอก (ซม.) 16.78 ± 0.38 16.39 ± 0.36 0.44 
ก าลังกล้ามเนื้อ Serratus anterior (กก.) 20.50 ± 1.11 25.67 ± 1.74 0.02* 
ก าลังกล้ามเนื้อ Lower trapezius (กก.) 10.69 ± 1.04 13.07 ± 1.21 0.14 
ระดับการงุ้มของข้อไหล่ (ซม.) 7.85 ± 0.47 7.35 ± 0.50 0.80 
ความโค้งของกระดูกสันหลังระดับอก (องศา) 43.41 ± 3.84 50.36 ± 2.83 0.14 
การขยายตัวของทรวงอก : ส่วนบน (ซม.) 3.10 ± 0.16 3.33 ± 0.24 0.34 
การขยายตัวของทรวงอก : ส่วนกลาง (ซม.) 3.64 ± 0.12 3.84 ± 0.29 0.73 
การขยายตัวของทรวงอก : ส่วนล่าง (ซม.) 4.37 ± 0.16 4.69 ± 0.45 0.86 

 
เม่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความยาวกล้ามเนื้อหน้าอก ก าลังกล้ามเนื้อบริเวณสะบัก ระดับการงุ้มของข้อ

ไหล่ และความโค้งของกระดูกสันหลังระดับอก ภายหลังการออกก าลังกายเป็นเวลา 8 สัปดาห์พบว่ากลุ่มออกก าลังกายมี
ความยาวกล้ามเนื้อหน้าอก ก าลังกล้ามเนื้อบริเวณสะบักทั้ง Serratus anterior และ Lower trapezius เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) และมีระดับการงุ้มของข้อไหล่ ความโค้งของกระดูกสันหลังระดับอกที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.001) เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคมุ ดังแสดงในตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อ
เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณสะบักร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นเวลา 
8 สัปดาห์ มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความยาวกล้ามเนื้อหน้าอกและก าลังกล้ามเนื้อบริเวณสะบักได้ น าไปสู่การลดระดับ
ของไหล่งุ้มและความโค้งของกระดูกสันหลังระดับอกตามมา 

 
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ย±ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตวัแปรภายหลังการออกก าลังกาย 8 สัปดาห์ 

ในอาสาสมัครโรคปอดอุดกั้นเรือ้รังที่มีภาวะไหล่งุ้ม 
ตัวแปร กลุ่มควบคุม กลุ่มออกก าลังกาย p-value 

ความยาวกล้ามเนื้อหน้าอก (ซม.) -0.22 ± 0.08 0.77 ± 0.12*** <0.001*** 
ก าลังกล้ามเนื้อ Serratus anterior (กก.) -0.28 ± 0.73 4.68 ± 0.63** 0.001*** 
ก าลังกล้ามเนื้อ Lower trapezius (กก.) -0.48 ± 0.36 2.82 ± 0.47*** <0.001 
ระดับการงุ้มของข้อไหล่ (ซม.) 0.02 ± 0.09 -1.23 ± 0.15*** <0.001 
ความโค้งของกระดูกสันหลังระดับอก (องศา) -1.93 ± 0.58 -10.18 ± 0.91*** <0.001 
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ตารางที่ 3 แสดงการศึกษาผลของโปรแกรมออกก าลังกายเพื่อลดไหล่งุ้มในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อการ
ขยายตัวของทรวงอก พบว่าภายหลังการออกก าลังกายเป็นเวลา 8 สัปดาห์สามารถเพิ่มการขยายตัวของทรวงอกโดยเฉพาะ
ส่วนกลางและส่วนล่างได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.001) แต่ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงท่ีทรวงอกส่วนบนเม่ือ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม  

 
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ย±ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการขยายตัวของทรวงอกหลังการออกก าลัง

กายเพื่อลดภาวะไหล่งุ้มเป็นเวลา 8 สัปดาห์ในอาสาสมัครโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงั 
ตัวแปร กลุ่มควบคุม กลุ่มออกก าลังกาย p-value 

การขยายตัวของทรวงอก (ซม.) 
- ส่วนบน 
- ส่วนกลาง 
- ส่วนล่าง 

 
0.04 ± 0.11 
0.08 ± 0.07 
-0.08 ± 0.06 

 
0.30 ± 0.13 

1.03 ± 0.21*** 
1.67 ± 0.23*** 

 
ns 

0.001 
<0.001 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 การศึกษาน าร่องนี้แสดงให้เห็นถึงผลของโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อลดภาวะไหล่งุ้มในผู้ป่วย COPD เป็น
เวลา 8 สัปดาห์ พบว่าหลังออกก าลังกายอาสาสมัครมีระดับการงุ้มของข้อไหล่ลดลง การยืดกล้ามเนื้อผนังทรวงอกทาง
ด้านหน้าท าให้กล้ามเนื้อ pectoralis minor มีความยาวเพิ่มขึ้น อีกทั้งการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อบริเวณสะบัก ท าให้
กล้ามเนื้อ serratus anterior และ lower trapezius มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้ซ่ึงน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบหายใจ
ที่พบว่าหากผู้ป่วยโรค COPD มีไหล่งุ้มลดลงจะสามารถช่วยเพิ่มการขยายตัวของทรวงอกโดยเฉพาะส่วนกลางและส่วนล่าง
ได ้

กล้ามเนื้อที่ท างานไม่สมดุล (muscle imbalance) ในภาวะไหล่งุ้มคือกล้ามเนื้อทางด้านหน้าข้อไหล่และผนัง
ทรวงอกจะตึงตัวมากร่วมกับกล้ามเนื้อด้านหลังข้อไหล่และบริเวณสะบักจะเกิดการอ่อนแรง น าไปสู่การจ ากัดการท างาน
ของโครงสร้างบริเวณทรวงอกในขณะหายใจตามมา โปรแกรมการออกก าลังกายในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับให้
กล้ามเนื้อรอบข้อไหล่สามารถท างานอย่างสมดุลได้มากขึ้นเพื่อหวังผลในการลดภาวะไหล่งุ้ม การออกก าลังกายที่ใช้ใน
การศึกษานี้จึงประกอบด้วยการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกร่วมกับการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อรอบสะบักด้วยตนเอง จากผล
การศึกษาพบว่าภายหลังการออกก าลังกาย 8 สัปดาห์ อาสาสมัครกลุ่มออกก าลังกายมีภาวะไหล่งุ้มลดลงเม่ือเปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการออกก าลังกายนี้มีประสิทธิภาพในการลดภาวะไหล่งุ้มในผู้ป่วย COPD ได้ การ
ยืดกล้ามเนื้อผนังทรวงอกแบบค้างไว้ด้วยตนเอง (active static stretching) สามารถเพิ่มความยาวกล้ามเนื้อผนังทรวงอก
โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ pectoralis minor และลดภาวะไหล่งุ้มได้จากกลไกการกระตุ้นรีเฟล็กซ์การยืด (stretch reflex) ท า
ให้กล้ามเนื้อคลายตัวออกจึงช่วยลดการคว่ าไปทางด้านหน้าและกางออกของสะบักเป็นเหตุให้ ภาวะไหล่งุ้มลดลงได้ ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Wong และคณะที่พบว่าการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สามารถช่วยลดภาวะ
ไหล่งุ้มและปรับแนวการวางตัวกระดูกสะบักให้เหมาะสมขึ้นได้ (Wong and others, 2010) อีกทั้งการอ่อนแรงของ
กล้ามเนื้อบริเวณสะบักโดยเฉพาะ lower trapezius และ serratus anterior ยังเป็นส่วนส าคัญของการเกิด muscle 
imbalance ในภาวะไหล่งุ้มด้วย การศึกษานี้พบว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 2 มัดนี้เพิ่มขึ้นได้หลังจากออกก าลังกาย
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กล้ามเนื้อสะบักที่แข็งแรงจะช่วยดึงสะบักหุบเข้าด้านใน ลดการคว่ าไปทางด้านหน้า (Lee and others, 2015) ท าให้แนว
การวางตัวของสะบักเหมาะสมและลดภาวะไหล่งุ้มได้ 

การศึกษาน าร่องนี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่าการลดภาวะไหล่งุ้มยังส่งผลเพิ่มการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นบริเวณ
ทรวงอกในผู้ป่วย COPD ได้ด้วย จากพยาธิสภาพของโรค COPD ที่ท าให้มีอากาศคงค้างในปอดมากกว่าปกติจนจ ากัดการ
เคลื่อนไหวของซ่ีโครงท าให้ทรวงอกขยายตัวได้ไม่เต็มที่ มีความจุปอดลดลงตามมา การมีไหล่งุ้มในผู้ป่วย COPD อาจเป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลจ ากัดการเคลื่อนไหวบริเวณทรวงอกมากขึ้นซ่ึงอาจน าไปสู่การจ ากัดการท างานของระบบหายใจใน
ผู้ป่วย COPD มากขึ้นได้ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการออกก าลังกายเพื่อลดภาวะไหล่งุ้มมีผลเพิ่มการขยายตัวของทรวง
อกได้โดยเฉพาะส่วนกลางและส่วนล่างซ่ึงเป็นไปได้ว่าการยืดกล้ามเนื้อผนังทรวงอกเพื่อลดภาวะไหล่งุ้มท าให้บริเวณทรวง
อกเกิดความยืดหยุ่นดีขึ้น อีกทั้งแนวการยืดกล้ามเนื้อ pectorals ที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมผนังทรวงอกทางด้านหน้าส่งผลเพิ่ม
ความสามารถในการขยายตัวของทรวงอกในขณะหายใจเข้าได้ จากการศึกษานี้พบการขยายตัวเพิ่มขึ้นชัดเจนบริเวณทรวง
อกส่วนกลางและส่วนล่างเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางสถิติในการขยายตัวทรวงอก
ส่วนบน อาจเป็นไปได้ว่าจากภาวะไหล่งุ้มที่ลดลงร่วมกับการมีความโค้งของกระดูกสันหลังระดับอกลดลงที่พบในการศึกษา
นี้ช่วยปรับท่าทาง (posture) ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจากท่าหลังค่อมไหล่ห่อมาอยู่ในท่าหลังตรงและไหล่ผายออก
มากขึ้น ท าให้กล้ามเนื้อหายใจหลักและกะบังลมหดตัวได้ดีขึ้นช่วยให้หายใจเข้าได้ลึกมากขึ้น การไหลเวียนของอากาศ
สามารถไปถึงปอดส่วนล่างเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงหากการขยายตัวของทรวงอกส่วนกลางและล่างดีขึ้นอาจช่วยลดการใช้งานของ
ทรวงอกส่วนบนและกล้ามเนื้อช่วยหายใจบริเวณคอและบ่าน าไปสู่การลดงานในการหายใจและอาการหอบเหนื่อยในผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้   
สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาน าร่องนี้แสดงผลของการออกก าลังกายเพื่อลดภาวะไหล่งุ้มด้วยตนเอง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ใน
อาสาสมัครผู้ป่วย COPD ที่มีภาวะไหล่งุ้ม เพศชาย อายุ 60-90 ปี พบว่าการออกก าลังกายด้วยวิธีการยืดกล้ามเนื้อผนัง
ทรวงอกทางด้านหน้าร่วมกับการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อบริเวณสะบักสามารถลดภาวะไหล่งุ้มร่วมกับการลดความโค้ง
ของกระดูกสันหลังส่วนอกได้ ภาวะไหล่งุ้มที่ลดลงน าไปสู่การลดการจ ากัดการขยายตัวของทรวงอกโดยเฉพาะส่วนกลาง
และส่วนล่าง ในผู้ป่วย COPD ได้ ซ่ึงจะสามารถน าโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อลดภาวะไหล่งุ้มนี้ไปศึกษาต่อเพิ่มเติม
เพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิกต่อไปได้ 
ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 การศึกษานี้สามารถน าผลของโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อลดท่าทางไหลงุ่้มนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เฉพาะกับผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรือ้รังระดับเบา-ปานกลาง เพศชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 60 – 90 ปีได้เท่านัน้ การศกึษาเพิ่มเติมในอนาคตจึงควร
ขยายกลุ่มประชากรผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงัให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านและกลุ่มหน่วยงานดูแลโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจากโรงพยาบาลนครนายกและ
โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์จัดกลุ่มแบบสองขั้น (Two-Step Cluster Analysis) เพื่อศึกษา
ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กลับมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลซ้้า จากโรงพยาบาล 130 แห่ง 
จ้านวนผู้ป่วยทั้งหมด 101,766 ราย เม่ือด้าเนินการกรองและปรับปรุงข้อมูล เหลือข้อมูลที่น้ามาวิเคราะห์ 89,784 ราย 
โดยประมวลผลด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ผลการวิจัยพบว่า สามารถจัดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานได้เป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่งคิดเป็นร้อยละ 16 ของผู้ป่วยทั้งหมด ประกอบไปด้วยผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ มีลักษณะน้้าตาล
สะสมในเลือดสูง ซ่ึงผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับยาอินซูลินทุกราย อีกทั้งผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้ มีการเปลี่ยนชนิดยาในการรักษา
โรคเบาหวานและไม่ได้รับยาเสริมที่ช่วยลดระดับน้้าตาลในเลือดอีกด้วย กลุ่มที่สองคิดเป็นร้อยละ 46.2 ของผู้ป่วย
ทั้งหมด ประกอบไปด้วยผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีลักษณะน้้าตาลสะสมในเลือดสูง ซ่ึงผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ได้รับยา
อินซูลิน อีกทั้งผู้ป่วย กลุ่มนี้ได้รับยาเสริมลดระดับน้้าตาลในเลือดทุกประเภท และกลุ่มที่สามคิดเป็นร้อยละ 37.8 ของ
ผู้ป่วยทั้งหมดประกอบไปด้วยผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่ได้วัดผลน้้าตาลสะสมในเลือด  ซ่ึงผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้รับยาอินซูลิน
และไม่ได้เปลี่ยนชนิดยาในการรักษาโรคเบาหวาน เป็นผู้ป่วยไม่ได้รับยาเสริมที่ช่วยลดน้้าตาลในเลือด 
 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์จัดกลุ่มแบบสองขั้น  อินซูลิน  ระดับน้้าตาลสะสม 
 
Abstract  

The purpose of this study was to apply Two-Step Cluster Analysis for identifying diabetes patients 

who re-admit into 130 hospitals in the United Stated of America.  The database consists of 101766 patient 

records with 50 variables. After the data cleaning, 89784 patient records and 13 variables remained and Two-

Step Cluster Method has used for data analysis.  The result indicated that the patients were grouped into 3 

clusters. Cluster 1 accounted for 16% of all patients, consisted of diabetics with Hyperglycemia. These patients 

received all the insulin, did not change the medicine in the treatment of diabetes, and did not receive the 

supplement to reduce A1C.  Cluster 2 accounted for 46.2% of all patients, consisted of diabetics with 

Hyperglycemia, received insulin, changed all the medicine, received supplemental insulin secretion, and 

received insulin-adjunctive therapy in combination with insulin-boosting. Cluster 3 accounted for 37.8% of all 

patients, consisted of diabetics who did not measure A1C, did not receive insulin, did not change the medicine 

to treat diabetes, and did not receive supplements for reducing A1C.  

 
Keywords: Two-Step Cluster, Insulin, A1C 

 

บทน า 
ปัจจุบันจ้านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในช่วง

อายุน้อยลง โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่อันตราย มักพบร่วมกันกับโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานเป็นโรคที่
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือการมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ท้าให้เกิดโรคเบาหวาน สถิติการพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้มีจ้านวนมากขึ้น
เรื่อยๆ จนท้าให้ต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องถึงภัยร้ายของโรค ท้าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากลุ่มของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  โดยใช้ข้อมูลของผู้ป่วยโรคเบาหวานของประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นข้อมูลสาธารณะ เพื่อเป็นการ
จ้าลองแนวคิดการวิเคราะห์จัดกลุ่ม ตัวยาที่ใช้กับผู้ป่วยที่เก็บภายในชุดข้อมูลเป็นตัวยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยในปัจจุบัน ซ่ึง
ผลการวิเคราะห์สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วไป ท้าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากลุ่มของผู้ป่วย
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โรคเบาหวานที่กลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาล ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่แบ่งกลุ่มแล้วมีลักษณะคล้ายคลึงกันภายใน
กลุ่มอย่างไร และในแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นสัดส่วนเท่าใดเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการเตรียมความพร้อมในการ
รักษาผู้ป่วยส้าหรับผู้สนใจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเทคนิควิธี Two-Step Cluster Analysis 
 2. เพื่อศึกษาลักษณะของกลุ่มผู้ป่วยหลังจากการจัดกลุ่มและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

การวิจัยนี้ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php. มาวิเคราะห์
จัดกลุ่มด้วยวิธี  Two-step Cluster Analysis ซ่ึง เป็นข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่กลับเข้ามาพักรักษาตัวซ้้าในโรงพยาบาล  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 10 ปี (ค.ศ.1999-2008) 
ประกอบด้วยตัวแปรทั้งหมด 50 ตัวแปร แบ่งเป็นตัวแปรเชิงจ้าแนกทั้งหมด 42 ตัวแปร ได้แก่ รหัสผู้ป่วย รหัสการ
รักษา เชื้อชาติ เพศ อายุ ประเภทของการเข้าแอดมิด  ประเภทของการออกจากโรงพยาบาล  แหล่งที่เข้ารับการรักษา 
น้้าหนัก ผู้ช้าระเงิน ประเภทแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การวินิจฉัยเบื้องต้น การวินิจฉัยทุติยภูมิ  ผลการตรวจน้้าตาลในเลือด 
ผลการตรวจระดับน้้าตาลสะสม  การเปลี่ยนแปลงยารักษาโรคเบาหวาน การได้รับยารักษาโรคเบาหวาน การกลับมพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลซ้้า ตัวแปร 23 ตัวยา และตัวแปรต่อเนื่องทั้งหมด 8 ตัวแปร ได้แก่  จ้านวนวันที่เข้าพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล จ้านวนของการทดสอบในห้องปฏิบัติการ จ้านวนขั้นตอนนอกเหนือจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 
จ้านวนชนิดยาสามัญ จ้านวนการเข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยนอก จ้านวนการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน จ้านวนการ
เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน และจ้านวนการวินิจฉัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงใช้ในการจัดการตัวแปรที่มีค่าสูญหาย 
และจากการวิเคราะห์ค่าสูญหาย พบว่าค่าที่สูญหายทั้งหมดเกิดในตัวแปรที่เป็นตัวแปรเชิงจ้าแนก จึงท้าการแทนที่ค่า
สูญหายด้วยค่าฐานนิยม และใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS for Windows ส้าหรับการวิเคราะห์การจัดกลุ่มด้วยเทคนิค 
Two-Step Cluster Analysis 

เมื่อพิจารณาการแจกแจงของตัวแปรต่อเนื ่องจากแผนภาพทางสถิติ ได้แก่ Q-Q Plot  Boxplot และ 
Histogram หากพบว่าข้อมูลจากตัวแปรต่อเนื่องมีการแจกแจงแบบเบ้ จะท้าการปรับข้อมูลให้มีการแจกแจงเป็น
ปรกติก่อนน้าไปวิเคราะห์ต่อ  

ภาพที่ 1 แผนภาพ Boxplot ของตัวแปรเพื่อพิจารณาการกระจายตัวของขอ้มูลและค่าสังเกตที่ผิดปรกติ 
 

เมื่อพิจารณาค่าผิดปรกติด้วยแผนภาพ Histogram (ภาพที่ 1) พบว่ามีค่าผิดปรกติในทุกตัวแปรต่อเนื่อง 
ผู้วิจัยจึงท้าการจัดการกับค่าผิดปรกติดังกล่าว โดยพิจารณาค่าผิดปรกติของตัวแปรพหุด้วยวิธีระยะทางมหาลาโนบิส 
(Mahalanobis Distance) เพื่อพิจารณาค่าผิดสังเกตแบบหลายตัวแปรร่วมกัน  
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ในการพิจารณาตัวแปรเชิงจ้าแนกจะพิจารณาจากความถี่ของประเภทย่อยภายในตัวแปร ร้อยละของ
ความถี่ของประเภทย่อยภายในตัวแปร เพื่อท้าการปรับสัดส่วนภายในประเภทย่อยให้มีสัดส่วนพอๆ กัน ส้าหรับตัว
แปรเชิงจ้าแนกบางตัวแปร เช่น ตัวแปรการวินิจฉัย มีค่าข้อมูลที่เป็นรหัสโรคแตกต่างกันสูงถึง 900 ค่าจึงไม่สามารถ
ปรับให้สัดส่วนภายในมีค่าใกล้เคียงกันได้ จากการศึกษาลักษณะโรคต่างๆ สามารถจัดกลุ่มรหัสโรคดังกล่าวได้เป็น 9 
โรค เช่นโรคเกี่ยวระบบไหลเวียนเลือด โรคเกี่ยวกับระบบหายใจจากการพิจารณาตัวแปรยา 23 ชนิด โดยเก็บข้อมูล
เป็นระดับยาที่ผู้ป่วยได้รับ มีทั้งหมด 4 ระดับได้แก่ ได้รับยาเพิ่มขึ้น ได้รับยาเท่าเดิม ได้รับยาน้อยลง และไม่ได้รับยา
ชนิดนี้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาค่าความถี่ระดับยาที่ได้รับในแต่ละชนิด พบว่าสัดส่วนของของผู้ที่ไม่ได้รับยาต่อผู้ที่ได้รับยาใน
ขนาดต่างๆ มีค่าแตกต่างกันเกินไป ท้าให้ตัวแปรยาแต่ละชนิดไม่เหมาะน้าไปวิเคราะห์การจัดกลุ่ม หลังจากศึกษา
ลักษณะตัวแปรยา 23 ชนิด พบว่า สามารถแบ่งประเภทยา ออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ตามกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้ กลุ่มที่ 
1 Sulfonylurea คือ ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งของอินซูลินจากตับอ่อน กลุ่มที่ 2 Biguanides คือยากลุ่มที่ลด
ภาวะดื้อต่ออินซูลิน เป็นกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์โดยท้าให้อินซูลิน สามารถท้างานได้ดีขึ้น กลุ่มที ่3 Alpha-glucosidase คือ
ยากลุ่มที่ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตที่ล้าไส้ จากข้อมูลผู้ป่วย
โรคเบาหวานสามารถอธิบายลักษณะการได้รับยาทั้งหมด 8 แบบ  ได้แก่ ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาทั้ง 3 กลุ่ม ผู้ป่วยที่ได้รับยา
แต่ละกลุ่มเพียงอย่างเดียวในการรักษา ผู้ป่วยที่ได้รับยาร่วมกัน 2 ชนิด และผู้ป่วยที่ได้รับยาร่วมกันทุกชนิด 

หลังจากปรับข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมในวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะท้าการวิเคราะห์การจัดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
เทคนิค Two-Steps Cluster Analysis ซ่ึงเป็นวิธีการวิเคราะห์การจัดกลุ่มที่สามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดกลุ่มข้อมูลที่มีทั้งตัวแปรต่อเนื่องและตัวแปรเชิงจ้าแนกร่วมกันได้ ซ่ึงในงานวิจัยมี
จ้านวนผู้ป่วยทั้งหมด 101,766 ราย ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีใช้วิธีดังกล่าวในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาว่าตัวแปรใดมี
อิทธิพลต่อการจัดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยใช้สถิติ Bayesian Information Criteria (BIC) ในการพิจารณาเลือก
จ้านวนกลุ่มที่เหมาะสม และใช้มาตราวัดแบบ log-Likelihood distance เป็นมาตราที่ใช้วัดระยะห่างระหว่างกลุ่ม
ของข้อมูลจนท้าให้เกิดการแบ่งกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้อยู่ภายใต้กลุ่มเดียวกัน  โดยมีขั้นตอนการ
ด้าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นตอนก่อนแบ่งกลุ่มจะเริ่มโดยการสร้างโครงสร้างแบบ Cluster Feature (CF Tree) โดยใช้
การวัดระยะห่างเป็นเกณฑ์ 

ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นตอนการแบ่งกลุ่ม ก้าหนดจ้านวนกลุ่มที่เหมาะสม โดยใช้บรรทัดฐานของ Schwarz’s 
Baesian Criterion (BIC) ซ่ึงเป็นบรรทัดฐานของการจัดกลุ่ม 
 
 
 
 

 
 
 
เม่ือ                   คือ ระยะห่างระหว่างกลุ่ม i และ j 

           ,i j      คือ ดัชนีที่แสดงกลุ่มที่สร้างขึ้นโดยการรวมกลุ่ม i และ j 
   คือ ค่า log-likelihood ของกลุม่ที่ i 
               คือ ค่า log-likelihood ของกลุ่มที ่j       
    คือ ค่า log-likelihood ของกลุม่ที่ i รวมกับกลุ่มที่ j                                                                            
 AK    คือ จ้านวนของตัวแปรต่อเนื่อง 
 BK    คือ จ้านวนของตัวแปรเชิงจ้าแนก 

           kL           
คือ จ้านวนกลุ่มส้าหรับตัวแปรเชงิจ้าแนกตัวที่ k 
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 sN    
คือ จ้านวนของขอ้มูลในกลุ่ม s 

 sklN         คือ จ้านวนข้อมูลในกลุ่มที่ s ที่มีตัวแปรเชงิจ้าแนกตัวที ่k กลุ่มย่อยที่ l 
 

klN         คือ จ้านวนข้อมูลในตัวแปรเชิงจ้าแนกที ่k กลุ่มย่อยที่ l 

 
2ˆ
k             

คือ ค่าประมาณความแปรปรวน(dispersion) ของตัวแปรตอ่เนื่อง k ส้าหรับชุดข้อมูลทั้งหมด 

 
2ˆ
sk           คือ ค่าประมาณความแปรปรวนของตัวแปรต่อเนื่อง k ในกลุ่ม s 

และใช้ตัวสถิติ BIC ใช้เพื่อหาค่าประมาณเริ่มต้นส้าหรับจ้านวนกลุ่ม ส้าหรับกลุ่ม J ตัวชี้วัดจะถูกค้านวณตาม
สมการ (4) และ (5) ดังนี้   
 
 
 
 
ผลการทดลอง 

จากการปรับค่าข้อมูลและทดลองจัดกลุ่มด้วยเทคนิค Two-Step Cluster Analysis พบว่าตัวแปรที่
เหมาะสมในการจัดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานมีจ้านวนทั้งหมด 13 ตัวแปร แบ่งเป็นตัวแปรเชิงจ้าแนกทั้งหมด 9 ตัวแปร
ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทของการเข้ารักษา ผลการตรวจระดับน้้าตาลสะสมในเลือด การเปลี่ยนแปลงยารักษา
โรคเบาหวาน การกลับมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลซ้้า การวินิจฉัยโรค การได้รับยาอินซูลิน ตัวแปรลักษณะตัวยาที่
ช่วยลดระดับน้้าตาล และตัวแปรต่อเนื่องทั้งหมด 4 ตัวแปร ได้แก่ จ้านวนวันที่นอนโรงพยาบาล จ้านวนของการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ จ้านวนชนิดยาสามัญ และจ้านวนการวินิจฉัย  

ตารางที่ 1 แสดงค่า สถิติ BIC และค่า Ratio of Distance  Measures ซ่ึงเป็นค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์การจัด
กลุ่มอัตโนมัติ ผลลัพธ์จากโปรแกรม SPSS สามารถน้ามาใช้เพื่อประเมินจ้านวนกลุ่มที่เหมาะสมที่สุดในการวิเคราะห์จัด
กลุ่มข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวาน จากตารางข้างต้นพบว่าจ้านวนกลุ่มที่เหมาะสมคือ 3 กลุ่ม 

ผลลัพธ์จากโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS แสดงความถี่ของตัวแปรเชิงจ้าแนกแต่ละตัวแปรในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงจาก
ตารางที่ 2 แสดงการกระจายข้อมูลของแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 จ้านวน 14,386 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 กลุ่มที่ 2 
จ้านวน 41,496 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.2 และกลุ่มที่ 3 จ้านวน 33,902 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.8  

ภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนผู้ป่วยของแต่ละกลุ่มที่ได้รับการจัดกลุ่มโดยใช้เทคนิควิธี  Two-Step Cluster 
Analysis จะเห็นว่ากลุ่มที่ 2 มีสัดส่วนของจ้านวนผู้ป่วยมากเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 1 มีสัดส่วนของ
ผู้ป่วยน้อยลงมาตามล้าดับ 

 
ตารางที่ 1 ผลการจัดกลุ่มจากโปรแกรม SPSS โดยเทคนคิ Two-Step Cluster Analysis Auto-Clustering 

 
Number of 

Clusters 
Schwarz's Bayesian 

Criterion (BIC) 
BIC Changea Ratio of BIC 

Changesb 
Ratio of Distance 

Measuresc 
1 1600251.184    
2 1404411.183 -195840.001 1.000 1.842 
3 1298276.568 -106134.615 .542 1.711 
4 1236418.693 -61857.875 .316 1.364 
5 1191163.627 -45255.066 .231 1.145 
6 1151695.083 -39468.545 .202 1.469 
7 1124965.499 -26729.584 .136 1.223 
8 1103186.088 -21779.411 .111 1.111 

(4) 

 (5) 
1

( ) 2 log( )
J

j J

j

BIC J m N


  

1

2 ( 1)

BK
A

J k

k

m J K L
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9 1083626.702 -19559.386 .100 1.509 
10 1070799.939 -12826.762 .065 1.069 
11 1058830.436 -11969.504 .061 1.054 
12 1047496.320 -11334.116 .058 1.023 
13 1036425.971 -11070.349 .057 1.004 
14 1025404.965 -11021.006 .056 1.123 
15 1015635.154 -9769.811 .050 1.030 

 
a. The changes are from the previous number of clusters in the table. 
b. The ratios of changes are relative to the change for the two cluster solution. 
c. The ratios of distance measures are based on the current number of clusters against the previous number of 

clusters. 
 

ตารางที่ 2 แสดงการกระจายตัวของแต่ละกลุ่ม 
 

Cluster Distribution 
  N % of Combined % of Total 
Cluster 1 14,386 16.0% 16.0% 
 2 41,496 46.2% 46.2% 
 3 33,902 37.8% 37.8% 
 Combined 89,784 100.0% 100.0% 
Total  89,784  100.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 แสดงสดัส่วนของการแบง่กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็น 3 กลุ่ม 
 
ผลลัพธ์จากโปรแกรม SPSS for window แสดงให้เห็นถงึความถี่ของตวัแปรเชิงจ้าแนกในแต่ละกลุ่มของ

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตัวอย่าง เช่น ตารางที่ 3 จะแสดงให้เหน็ถึงความถี่ของตัวแปรน้้าตาลสะสมในเลือดของผู้ปว่ยแต่ละ
กลุ่มแต่ละกลุ่ม 
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ตารางที่ 3 แสดงความถี่ของตัวแปรน้้าตาลสะสมในเลือดของแต่ละกลุ่ม 
 

A1C Result 
 normal high no measure 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 
Cluster 1 1301 15.8% 13085 35.2% 0 .0% 

 2 3888 47.2% 22787 61.3% 14821 33.4% 
 3 3055 37.1% 1295 3.5% 29552 66.6% 
 Combined 8244 100.0% 37167 100.0% 44373 100.0% 

 
ภาพที่ 3 แสดงถึงสัดส่วนของตัวแปรน้้าตาลสะสมในเลือดภายในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงจะพบว่ากลุ่มที่ 1 ส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มที่มีน้้าตาลสะสมในเลือดสูง ในขณะที่กลุ่มที่ 2 สัดส่วนของน้้าตาลสะสมในเลือดสูง และไม่ได้วัดค่ามีค่าไม่
แตกต่างกัน และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มของผู้ป่วยไม่ได้รับการตรวจวัดค่าระดับน้้าตาลสะสมในเลือด 

 

        
ภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนของตัวแปรน้้าตาลสะสมในเลือดของ 3 กลุม่ 

 
ผลลัพธ์จากโปรแกรม SPSS for Window พบว่ามีกราฟที่แสดงตัวแปรที่ส้าคัญของภายในกลุ่มแต่ละกลุ่ม ซ่ึง

จากภาพที่ 4 แสดงตัวแปรที่ส้าคัญที่ช่วยสร้างความแตกต่างในการแบ่งกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ซ่ึงพบว่าตัวแปรส้าคัญที่ช่วยใน
การแบ่งกลุ่มที่ 1 คือตัวแปรระดับน้้าตาลสะสมในเลือด ตัวแปรการเปลี่ยนยา ตัวแปรชนิดยาเสริมที่ได้รับ และตัวแปร
อินซูลิน ในขณะที่กลุ่มที่ 2 ตัวแปรส้าคัญที่ช่วยในการแบ่งกลุ่มคือ ตัวแปรการเปลี่ยนยา และกลุ่มที่ 3 ตัวแปรที่ช่วย
สร้างความแตกต่างของกลุ่มที่ 3 กับกลุ่มอื่นๆได้แก่ ตัวแปรอินซูลิน ตัวแปรการเปลี่ยนยา และตัวแปรระดับน้้าตาล
สะสมในเลือด 
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ภาพที่ 4 ตัวแปรที่ส้าคญัส้าหรับการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในแต่ละกลุ่ม 
 
อภิปรายผล 

จากผลการทดลองพบว่าสัดส่วนของผู้ป่วยที่กลับมารักษาตัวในโรงพยาบาลมีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันโดย
ชัดเจนอันเนื่องมาจาก ความสูญหายและไม่สมบรูณ์ในเรื่องของตัวข้อมูลที่น้ามาวิเคราะห์เพราะถูกเก็บมาจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโรงพยาบาลใหญ่และเล็กท้าให้ไม่สามารถควบคุมในเรื่อง
ของข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในชุดข้อมูลได้ ตัวแปรบางตัวมีการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนท้าเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
วิเคราะห์ แต่ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยคือ วิธีในการจัดการกับปัญหาตัวแปรบางประเภทที่ไม่สามารถน้ามา
วิเคราะห์ได้โดยตรงต้องผ่านการปรับเพื่อให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมเสียก่อน แล้วน้าไปวิเคราะห์ ซ่ึงจากการวิเคราะห์  
สามารถจัดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานจากออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 16 ของผู้ป่วยทั้งหมด (จ้านวน 14,386 ราย)  ประกอบไปด้วยผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
มีลักษณะน้้าตาลสะสมในเลือดสูงร้อยละ 91 ซ่ึงผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับยาอินซูลินทุกรายหรือร้อยละ 100 อีกทั้งผู้ป่วยกลุ่ม
นี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนชนิดยาและไม่ได้รับยาเสริมที่ช่วยลดน้้าตาลในเลือดร้อยละ 100 มีอัตราการกลับมาพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลซ้้าร้อยละ 47.5  

กลุ่มที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 46.2 ของผู้ป่วยทั้งหมด (จ้านวน 41,496 ราย) ประกอบไปด้วยผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
มีลักษณะน้้าตาลสะสมในเลือดสูงร้อยละ 54.9 ซ่ึงผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับยาอินซูลินร้อยละ 81.4  อีกทั้งผู้ป่วยได้เปลี่ยน
ชนิดยาร้อยละ 100 กลุ่มนี้ได้รับยาเสริมลดระดับน้้าตาลในเลือดทุกประเภท มีอัตราการกลับมาพักรักษาโรงพยาบาล
ซ้้าร้อยละ 49.6  

กลุ่มที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 37.8 ของผู้ป่วยทั้งหมด (จ้านวน 33,902 ราย) ประกอบไปด้วยผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ไม่ได้วัดผลน้้าตาลสะสมในเลือดร้อยละ 87.2  ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาอินซูลินร้อยละ 100 ผู้ป่วยที่ไม่ได้เปลี่ยนชนิดยาร้อยละ 
100 ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาเสริมที่ช่วยลดน้้าตาลในเลือดร้อยละ 61.4 มีอัตราการกลับมานอนในโรงพยาบาลซ้้าร้อยละ 44.2 

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกลุ่มโดยรวมของผู้ป่วยโดยเรียงล้าดับความส้าคัญจากมากไปหาน้อยคือ ค่าน้้าตาล
สะสม การเปลี่ยนชนิดยาที่ผู้ป่วยได้รับ การวินิจฉัยโรค การได้รับยาอินซูลิน จ้านวนชนิดยาที่ผู้ป่วยได้รับ และรูปแบบ
ของการได้รับยา 
สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์การจัดกลุ่มมีประโยชน์มากในปัจจุบัน ซ่ึงช่วยให้สามารถเห็นแบบแผนบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายใน
ชุดข้อมูล และสามารถประยุกต์ใช้ในข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ทั้งในด้านของธุรกิจ ทางการแพทย์ 
หรือการเงินซ่ึงในโลกแห่งความเป็นจริงตัวแปรที่เก็บมาล้วนมีทั้งตัวแปรที่เป็นในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นงานวิจัย
นี้ผู้วิจัยจึงน้าเสนอวิธีการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค Two-step cluster analysis ที่เหมาะกับการจัดการข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่ และรองรับการวิเคราะห์ตัวแปรแบบผสม อีกทั้งเทคนิคนี้ยังช่วยบอกจ้านวนกลุ่มที่เหมาะสมในการแบ่งกลุ่ม
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อีกด้วย ผู้วิจัยได้น้าเทคนิคดังกล่าวมาประยุกต์กับชุดข้อมูลที่มีอยู่ ซ่ึงจ้านวนกลุ่มที่เหมาะสมในการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยคือ 3 
กลุ่มโดยที่กลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับน้้าตาลสะสมในเลือดสูงท้าให้ได้รับอินซูลินในการช่วยรักษาทุกราย และ
กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีน้้าตาลสะสมในเลือดสูงไม่แตกต่างจากผู้ป่วยที่ไม่ได้วัดระดับน้้าตาลสะสม แต่
กลุ่มที่สองแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ ตรงที่ เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาเสริมลดระดับน้้าตาลในเลือดทุกประเภท กลุ่มสุดท้าย
เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้วัดระดับน้้าตาลสะสมในเลือดและผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้รับยาอินซูลินเลย  
ข้อเสนอแนะ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีความแม่นย้ามากขึ้นหากข้อมูลที่ถูกรวบรวมจากแหล่งเดียวกัน 
เพื่อหลีกเลี่ยงลักษณะของการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันจนท้าให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือมีค่าสูญหายจ้านวนมาก 

2. ควรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เข่น ความดันโลหิต น้้าหนัก ส่วนสูงของผู้ป่วยเพื่อใช้ค้านวณดัชนีมวล
ร่างกายที่มีส่วนช่วยในการวิเคราะห์แบ่งแยกลักษณะผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
เอกสารอ้างอิง 
ดนัย ปัตตพงศ์. เอกสารวิชาการด้านศาสตร์การวิจัยและสถิติประยุกต์เรื่อง Cluster Analysis. แหล่งข้อมูล: 
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ความแตกต่างของระยะเวลาในการเกิดภาวะไตเสื่อมระหว่างผู้ที่ใช้ยาทีโนโฟเวียร์ และยาชนิดอื่นๆ  
ในกลุ่ม Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTI) 

 
The Difference of Time to Renal Insufficiency in HIV Patients Receiving Tenofovir and Other 

Drugs of Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTI). 
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บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อพิจารณาความแตกต่างของระยะเวลาการเกิดภาวะไตเสื่อมระหว่างผู้ที่  
ใชท้ีโนโฟเวียร์ กับยาชนิดอื่นๆ ในกลุ่ม NRTI โดยใช ้Kaplan-Meier curve และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงซ่ึงติดตามไปอย่าง
น้อย 72 เดือนนับตั้งแต่เริ่มใช้ยา โดยใช้ Cox proportional hazards regression models ซ่ึงผลจากการศึกษา
รูปแบบ Retrospective cohort study นี้พบว่าจากจ านวนทั้งสิ้น 450 คน พบเกิดภาวะไตเสื่อมจ านวน 44 คน และ
อัตราอุบัติการณ์เท่ากับ 1.690 ต่อ100Person-years โดยเม่ือพิจารณาระยะเวลาการเกิดภาวะไตเสื่อมพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่าง 2 กลุ่ม (P-value = 0.037) อีกทั้งพบว่าทีโนโฟเวียร์สัมพันธ์กับระยะเวลาในการเกิด
ภาวะไตเสื่อม (Hazard ratio 3.552; 95% CI 1.039-12.145) ดังนั้นในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีควรติดตาม
ปัจจัยต่างๆ เพื่อระวังผลข้างเคียงทางไตจากการใช้ยา 

 
ค าส าคัญ : ยาต้านไวรัสเอชไอวี  ทีโนโฟเวียร์  ภาวะไตเสื่อม  
 
Abstract  

The aim of study was to assess the significant differences of time to renal insufficiency among HIV 

patients receiving tenofovir ( TDF-group)  and other drugs of NRTI class ( Non-TDF group)  using Kaplan- 

Meier curve and analyze risk factors for 72 months of follow-up after starting antiretroviral drug through Cox 

proportional regression model.  Our retrospective study included 450 subjects, 235 of TDF group ( 55. 22% ) 

and 215 of Non-TDF group (47.78%).  The total incidence rate of this study was 1.690 per 100Person-years 

and 44 subjects showed renal insufficiency.  The comparison of time to renal insufficiency found that TDF 

group showed significant differences relative to Non-TDF group (P-value = 0.037). Our results reported that 

tenofovir had associated with time to renal insufficiency in patient receiving antiretroviral drug ( Hazard ratio 

3.552; 95% CI for HR 1.039-12.145). Therefore, we should carefully monitor risk factors of renal insufficiency 

in HIV patients for side effect of antiretroviral therapy.  

 

Keywords : Antiretroviral therapy, Tenofovir, Renal insufficiency 

 

บทน า  
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีเป็นการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ดีและให้ประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบัน 

ส าหรับยาต้านไวรัสเอชไอวีชนิดทีโนโฟเวียร์ (TDF) ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและยาประเทศ
สหรัฐอเมริกา (FDA) เม่ือปี 2544 และจากงานวิจัยต่างๆ ชี้ให้เห็นว่าการใช้ยาทีโนโฟเวียร์น่าจะมีความสัมพันธ์กับ 
การท างานของไต เนื่องจากมีรายงานการเกิดการท างานของไตผิดปกติหรือความเป็นพิษของไตจากการใช้ยา 
ทีโนโฟเวียร์ และพบว่ามีอัตราอุบัติการณ์ความเป็นพิษต่อไตหรือการท างานของไตผิดปกติประมาณ 5.4 -16.2 ต่อ 
100person-years ขึ้นกับเกณฑ์และสมการที่ใช้ค านวณค่าประมาณอัตราการกรองของเสียของไต (eGFR)(เกศรินทร์ 
ชั ยศิ ริ , 2552; Kyaw and others, 2015; Nishijima and others, 2011)  นอกจากนี้ ยั ง มีข้ อ มูลว่ าการ ใช้ ยา 
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ทีโนโฟเวียร์ ท าให้เกิด nephrotoxicity (Pujari, and others. 2014) และสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิด Chronic 
kidney disease (CKD), proteinuria และลดการท างานของไต(Scherzer and others, 2012) นอกจากนี้ยังพบว่า
ยาทีโนโฟเวียร์มีผลต่อการเกิดกลุ่มอาการ Fanconi’s syndrome และอาจเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน (วิศิษฎ์ ตันหยง, 
พีรยศ ภมรศิลปะธรรม และฉัตชัย ฉิ่นไพศาล, 2560; Del Palacio, Romero & Casado, 2012; Gitman, Hirschwerk, 
Baskin & Singhal, 2007 :  6 ; Herlitz, Mohan, Stokes, Radhakrishnan, D'Agati & Markowitz, 2010 ; Lyseng-
Williamson, Reynolds & Plosker, 2005; Ray and others, 2006) ในขณะที่ยาชนิดอื่นๆ ในกลุ่ม NRTI พบมีรายงาน
เกิดปัญหาด้าน Lipodystrophy เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบอุบัติการณ์ที่แท้จริงของทีโนโฟเวียร์ที่ท าให้เกิดพิษต่อไตในผู้ป่วย ปัจจัยเสี่ ยงและ
ระยะเวลาในการเกิดพิษต่อไตอย่างชัดเจน จึงมีผู้วิจัยหลายท่านต้องการศึกษาการเกิดปัญหาทางไตจากการใช้ยา 
ทีโนโฟเวียร์เปรียบเทียบกับการใช้ยาชนิดอื่นๆ ในกลุ่ม NRTI และสนใจศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ
การท างานของไตผิดปกติในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีชนิดทีโนโฟเวียร์ เพราะยังไม่มีข้อมูลที่แท้จริง 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษาการเกิดภาวะไตเสื่อมและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วย 
ที่ใช้ทีโนโฟเวียร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดปัญหาทางไตจากการใช้ทีโนโฟเวียร์ต่อไป 
วัตถุประสงค์  

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาในการเกิดภาวะไตเสื่อมในผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี 
ชนิดทีโนโฟเวียร์ (TDF group) กับผู้ที่ใช้ยาชนิดอื่นๆ ในกลุ่ม NRTI (Non-TDF group) และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อ
ระยะเวลาในการเกิดภาวะไตเสื่อมในผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี  
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบ Retrospective cohort study ซ่ึงศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากบันทึก 
เวชระเบียน โดยติดตามอย่างน้อย 72 เดือน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีประวัต ิ
เคยได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีชนิดทีโนโฟเวียร์ หรือยาในกลุ่ม NRTI (Zidovudine, Didanosine, Stavudine หรือ 
Abacavir) ที่คลินิกโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรงพยาบาลศิริราช หรือแผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก สถาบัน
บ าราศนราดูร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง 30 มิถุนายน 2554 ที่มีค่า eGFR ท่ี baseline ≥ 90 mL/min/1.73m2 
ขึ้นไป และไม่ได้ป่วยด้วยโรคทางไตหรือรับการฟอกไตหรือรับการรักษาหรือใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอาการทางไต, 
รับยาต้านไวรัสเอชไอวีในขนาดยาปกติ และลงชื่อยินยอมเข้าร่วมการศึกษา ส าหรับเกณฑ์ในการคัดออก ได้แก่ 1) เคย
มีประวัติการเจ็บป่วยหรือรับการรักษาโรคไตวายเรื้อรัง, โรคไตวายเฉียบพลัน, โรคไตอักเสบเนโฟรติก, โรค SLE, โรค
ถุงน้ าที่ไต หรือเนื้องอกในไตก่อนเริ่มรับยาต้านไวรัสเอชไอวี และ 2) Lost to follow-up ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ส าหรับ
ในการศึกษานี้สนใจปัจจัยต่างๆ ที่มีข้อมูลการศึกษาที่พบว่าสัมพันธ์กับการเกิดปัญหาทางไต และการเกิดภาวะไตเสื่อม
ในการศึกษานี้ประเมินจาก estimated Glomerular filtration Rate (eGFR) ≤ 60 mL/min/1.73 m2 ติดต่อกัน
ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ในระยะเวลา > 3 เดือน หรือมีการปรับเปลี่ยนขนาดยาหรือเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสเอชไอวี
เนื่ องจากสาเหตุทางไต ซ่ึงค่ า  eGFR ค านวณจาก Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 
equation(CKD-EPI equation)(Levey and others. 2009) นอกจากนี้การศึกษานี้ได้รับการรับรองการวิจัยในคน
จากคณะกรรมการการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบ าราศนราดูร 

ส าหรับการพิจารณาความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่าง TDF group และ Non-TDF group 
พิจารณาจาก Kaplan-Meier curve และสถิติ Log-rank test และในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ใช้สถิติ Cox 
proportional hazards regression models พิ จารณาขนาดของความเสี่ ย งจาก ค่ า  Hazard ratio (HR) , 95% 
Confidence interval for Hazard ratio และพิจารณาการมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือค่า P-value ≤ 0.05 
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ผลการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งสิ้น 450 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้ยาชนิดทีโนโฟเวียร์ (TDF-group) 
จ านวน 235 คน (55.22%) และกลุ่มที่ใช้ยาชนิดอื่นในกลุ่ม NRTI (Non-TDF group) จ านวน 215 คน (47.78%) โดยใน
กลุ่มนี้เป็นผู้ใช้ Zidovudine จ านวน 147 คน (68.37%), Stavudine จ านวน 40 คน (18.60%), Didanosine จ านวน  
13 คน (6.05%) และ Abacavir จ านวน 15 คน (6.98%) ซ่ึงในจ านวนผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมดมีผู้ที่เกิดภาวะไตเสื่อม 
จ านวน 44 คน (Cumulative incidence = 0.098) และมีระยะเวลาในการติดตามรวมทั้งสิ้นคิดเป็น 26.043 100person-
years ซ่ึงคิดเป็นอัตราอุบัติการณ์การเกิดภาวะไตเสื่อมเท่ากับ 1.690 ต่อ100person-years(PYs) 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างระหว่าง TDF-group และ Non-TDF group โดยใช้ Kaplan-Meier curve  
และสถิติ Log-rank test พบว่าผู้ที่ใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีทั้ง 2 กลุ่มนั้นมีระยะเวลาการเกิดภาวะไตเสื่อมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value = 0.037) ดังภาพที่ 1 นอกจากนี้เม่ือติดตามเป็นระยะเวลา 1,528 วัน พบจ านวน
ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมการศึกษาเกิดภาวะไตเสื่อม (The median follow-up time ใน TDF group เท่ากับ 1,430 วัน 
และในกลุ่ม Non-TDF group เท่ากับ 1,819 วัน) 

 
 Time to renal insufficiency (Days) 

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการเกิดภาวะไตเสื่อมระหว่าง TDF group  และ Non-TDF group  
โดยใช ้Kaplan-Meier curve 

 
ตารางที่ 1 การพิจารณาความแตกต่างของปัจจัยระหว่างกลุ่มผู้ใช้ยาทีโนโฟเวียร์ (TDF-group) และกลุ่มผู้ที่ใช้ยาชนิดอื่นๆ 

ในกลุ่ม NRTI (Non-TDF group) 
ตัวแปร จ านวนทั้งหมด 

n = 450 
TDF  

n = 235 
Non-TDF  
n = 215 

P-value 

ภาวะไตเสื่อม (n,%) 44, 9.78 40, 17.02 4, 1.86 <0.001 a 
อายุ (ปี) (Median,IQR) 40, 34-46 42, 35-47 38, 33-45  <0.001 c 
น้ าหนัก (kg) (Median,IQR) 57, 50.6-64.2 56, 50-64 58, 51-65 0.200 c 
เพศ (ชาย) (n,%) 248, 55.11 123, 52.34 125, 58.14 0.121 a 
ดัชนีมวลกาย (kg/m2) 
(Median,IQR) 

21.78, 19.78-
23.86 

21.65, 19.64-
23.81 

22.04, 19.91-
23.88 

0.528  c 

โรคความดันโลหิตสูง (n,%) 20, 4.56 10, 4.48 10, 4.65 0.325 a 

ระยะเวลาติดตามทั้งสิ้น 

   TDF group = 13.133 100PYs 
   Non-TDF group = 12.910 100PYs 
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ตัวแปร จ านวนทั้งหมด 
n = 450 

TDF  
n = 235 

Non-TDF  
n = 215 

P-value 

โรคเบาหวาน (n,%) 15, 3.41 7, 3.14 8, 3.72 0.490 a 
ใช้ยาที่มีผลต่อไต (n,%) 26, 5.92 20, 8.97 6, 2.79 0.740 a 
ระดับของ CD4+ T-cell count 
(cell/mm3) (Median,IQR) 

347,  
188.00-511.50 

351.5,  
197.25-502.00 

333,  
187.00-524.00 

   0.754 c 

Plasma Viral load (copies/ml) 
(Median,IQR) 

40, 40-50 40, 40-49 40, 40-50 0.754 c 

ระยะเวลาท่ีเคยได้รบัยาต้านไวรสั
อื่นๆ ก่อนหน้า (วนั) (Median,IQR) 

344.5,  
0-1,462 

737,  
0-1,702 

0,  
0-819 

<0.001c 

กลุ่มยาต้านไวรัสที่ได้รับร่วม (n,%) 
- NNRTI (n,%) 
- PI (n,%) 
-  อื่นๆ (n,%) 

 
377, 83.77 
67, 14.89 
6, 1.33 

 
198, 84.26 
33, 14.04 
4, 1.70 

 
179, 83.26 
34, 15.81 
2, 0.93 

0.750 b 

เคยได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีอื่นมา
ก่อน (n,%) 

256, 58.45 156, 69.96 100, 46.51 0.027 a 

ระดับ Creatinine (mg/dL) 
(Median,IQR) 

0.8, 0.7-0.9 0.8, 0.7-0.9 0.8, 0.7-0.9 0.812 c 

ระดับ eGFR (ml/min/1.73m2)  
(Median,IQR) 

107, 98-116 106, 98-114 108, 99-116 0.054 c 

      หมายเหตุ : a คือ Fisher exact test, b คือ Chi square test และ c คือ Mann-Whitney U test 

 
จากผลการศึกษาในตารางที ่ 1 ผลการพิจารณาความแตกต่างของปัจจัยต่างๆ พบว่าปัจจัยด้านอายุ, 

ระยะเวลาที่เคยได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีชนิดอื่นๆ ก่อนหน้า และการที่เคยได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีอื่นมาก่อน  
มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้ยาทีโนโฟเวียร์ และกลุ่มผู้ที ่ใช้ยาชนิดอื่นๆ ในกลุ่ม NRTI อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ (P-value ≤ 0.05)  

และในการวิเคราะห์แบบ Univariate analysis (ตารางที่ 2) ด้วยสถิติ Cox proportional hazards models 
พบว่าการใช้ยาทีโนโฟเวียร์ หรือกลุ่ม TDF group พบมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตเสื่อมมากกว่ากลุ่ม Non-TDF group 
จ านวน 3.291 เท่า (Hazard ratio = 3.291, 95% CI for HR 1.004-10.780, P-value = 0.049) อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ และเม่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยอื่นๆ ต่อระยะเวลาการเกิดภาวะไตเสื่อมในผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 
พบว่าระดับของ CD4+ T-cell count ท่ีมากขึ้นพบเป็นปัจจัยเชิงป้องกันการเกิดภาวะไตเสื่อม และผู้ที่ใช้ยาต้านไวรัส 
เอชไอวีชนิด PI มาก่อนมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตเสื่อมมากกว่าผู้ที่ใช้ยากลุ่ม NNRTI 2.016 เท่า และปัจจัยด้าน
ระยะเวลาท่ีเคยได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีชนิดอื่นมาก่อนหน้านั้นมีความสัมพันธ์ต่อระยะเวลาในการเกิดภาวะไตเสื่อม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน และเมื่อวิเคราะห์ Multivariate analysis โดยการควบคุมปัจจัยรบกวนอื่นๆ ดังตาราง 
ที่ 2 พบว่าปัจจัยชนิดยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ได้รับระหว่างชนิดยาทีโนโฟเวียร์ (TDF group) กับกลุ่มยา NRTI (Non-TDF 
group) เป็นปัจจัยเดียวที่พบว่าสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเกิดภาวะไตเสื่อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Hazard ratio = 
3.552, 95% CI for HR 1.039-12.145, P-value = 0.043) 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหแ์บบ Univariate analysis และ Multivariate analysis เพื่อวิเคราะหป์ัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการเกิดภาวะไตเสื่อมในผู้ที่ใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี 

ตัวแปร Crude  
HR 

95% CI  
for HR 

P-value Adjusted  
HR 

95% CI  
for HR 

P-value 

ชนิดยา TDF กับ NRTI 
(Non-TDF) 

3.291 1.004-10.780 0.049 3.552 1.039-12.145 0.043 

CD4+ T-cell count ท่ี
เพิ่มขึ้นทุก 1 cell/mm3 

0.998 0.997-1.000 0.026 0.999 0.997-1.000 0.086 

ระยะเวลาที่เคยได้รับ ARV 
อื่นๆ ก่อนหน้า (วัน)  

1.000 0.999-1.000 0.040 0.992 0.980-1.004 0.194 
 

กลุ่มยาต้านไวรัสที่เคย
ได้รับ (PI Vs NNRTI) 

2.016 1.067-3.808 0.031 1.035 0.369-2.713 0.944 

 
 
วิจารณ์ผลการศึกษา 
 จากผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 450 คน ซ่ึงติดตามไป 72 เดือน พบว่ามีระยะเวลาในการติดตาม 
รวมทั้งสิ้น 26.043 100Person-years และพบว่ามี The Median follow-up time เท่ากับ 1,528 วัน ซ่ึงมีระยะเวลา
การเกิดภาวะไตเสื่อมใกล้เคียงกับการศึกษาของ Nishijima และคณะ(Nishijima and others, 2012) และส าหรับ
อาการข้างเคียงทางไตที่ได้จากการศึกษาต่างๆ เคยพบว่ายาทีโนโฟเวียร์มีผลต่อการเกิดกลุ่มอาการ  Fanconi’s 
syndrome และอาจเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน แต่ในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบว่ามีผู้ที่เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน และ 
Fanconi’s syndrome ซ่ึงจากปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาชนิดนี้ในการศึกษาต่างๆ นั้นยังไม่ทราบกลไกระดับเซลล์ที่แน่
ชัด แต่มีข้อมูลที่อาจเชื่อได้ว่า กลไกการเกิดพิษต่อไตจากทีโนโฟเวียร์นั้นเกิดจาก 1) โครงสร้างทางเคมีของทีโนโฟเวียร์
คล้ายกับยาชนิด adefovir และ cidofovir ซ่ึงยาทั้งสองชนิดนี้ ก่อให้เกิดพิษต่อไตผ่านกลไกการยับย้ังการท างานของ
เอนไซม์ mtDNA polymerase ชนิด  ซ่ึงพบได้ในไมโตคอนเดรียเท่านั้น 2) ความรุนแรงของพิษต่อไตจากทีโนโฟ
เวียร์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณสะสมของยาในเซลล์ท่อไตส่วนต้นอย่างชัดเจน 3) พิษต่อไตจากทีโนโฟเวียร์ส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มอาการทางไตที่เรียกว่า Fanconi’s syndrome 4) Fanconi’s syndrome เกิดจากการท างานผิดปกติ
ของไมโตคอนเดรีย บริเวณท่อไตส่วนต้น และ 5) ผลจากชิ้นเนื้อของผู้ป่วยที่ได้รับพิษต่อไตจากยาทีโนโฟเวียร์แสดงให้
เห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับขนาด รูปร่าง การจัดเรียงตัว และจ านวนของไมโตคอนเดรีย (วิศิษฎ์ ตันหยง, พีรยศ 
ภมรศิลปะธรรม และฉัตชัย ฉิ่นไพศาล. 2560)  

ในการศึกษานี้พบอัตราอุบัติการณ์ของผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด เท่ากับ 1.690 ต่อ 100Person-years และ
ในผู้ที่ใช้ยาทีโนโฟเวียร์พบอัตราอุบัติการณ์ เท่ากับ 3.046 ต่อ 100Person-years ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าหลายๆ การศึกษา 
ที่ผ่านมา(เกศรินทร์ ชัยศิริ, 2552; Nishijima and others, 2011; Kyaw and others. 2015) และในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่อระยะเวลาในการเกิดภาวะไตเสื่อม เม่ือพิจารณาการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีพบว่า ผู้ที่ได้รับยา
ทีโนโฟเวียร์เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะไตเสื่อมมากกว่าการใชย้าในกลุ่ม NRTI ประมาณ 3.552 เท่า ซ่ึงผลสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Nishijima และคณะ ที่พบว่าการใช้ยาทีโนโฟเวียร์เพิ่มความเสี่ยงในการลดลงของค่า eGFR มากกว่า
ร้อยละ 25 จากที่ baseline มากกว่าผู้ที่ใช้ยา Abacavir ประมาณ 2.771 เท่า (Nishijima and others, 2012)  

และเม่ือศึกษาปัจจัยต่างๆ โดยมีการควบคุมปัจจัยอื่นๆ พบอายุไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเกิด
ภาวะไตเสื่อม ซ่ึงต่างจากหลายการศึกษาที่ผ่านมา (Hall, Hendry, Nitsch & Connolly, 2011; Kyaw and others, 
2015; Nishijima and others, 2011; Nishijima and others, 2012) นอกจากนี้ยังพบว่าดัชนีมวลกาย และน้ าหนักตัว
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ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเกิดภาวะไตเสื่อมในการศึกษานี้เช่นกัน ซ่ึงขัดแย้งกับการศึกษาของ  Nishijima 
และคณะ(Nishijima and others, 2014) แต่ก็มีบางการศึกษาที่สอดคล้องการศึกษานี้ เช่น การศึกษา Zhao และ
คณะ (Zhao and others, 2015) นอกจากนี้ในการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า โรคความดันโลหิตสูง (Nelson and others. 
2007; Suzuki and others, 2017) และโรคเบาหวาน (Kyaw and others, 2015) สัมพันธ์กับการเกิดปัญหาทางไต 
แต่ผลจากการศึกษานี้ไม่พบว่าโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานสัมพันธ์ระยะเวลาในการเกิดภาวะไตเสื่อม 

ในการศึกษาก่อนหน้านี้เคยรายงานว่าชนิดของยาร่วมมีความสัมพันธ์กับการเกิดปัญหาทางไต (Flandre and 
others, 2011; Goicoechea and others. 2008; Kalayjian and others, 2012; Pujari and others, 2014) โดย
การใช้ยากลุ่ม PI/r ร่วมกับยาทีโนโฟเวียร์มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด renal toxicity ซ่ึงมีผู้อธิบายไว้
ว่ายา ritonavir ไปยับย้ัง Multidrug-Resistance Protein-2 (MRP-2)  ใน proximal convoluted tubules ซ่ึง 
MRP-2 อาจมีบทบาทในการขับยาออกจากเซลล์ด้วย ท าให้ยาทีโนโฟเวียร์ที่ต้องขับออกทางปัสสาวะขับออกมาในรูป
เดิมได้น้อยท าให้มีการคั่งในเซลล์มากขึ้น(Kohler and others. 2011) จึงเกิดการสะสมของยา หรือท าให้ความเข้มข้น
ของยาในเลือดเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงอาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดพิษต่อไตได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานกรณีที่
ผู้ป่วยใช้ยาทีโนโฟเวียร์ร่วมกับยา Lopinavir-Ritonavir อาจท าให้ AUC ของยาทีโนโฟเวียร์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 
34 (สมชาย เอี่ยมฉอง, เกรียง ตั้งสง่า และเกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, 2550; Flaherly, Kearney, Wolf, Sayre & 
Coakley, 2001) ส าหรับผลจากการศึกษานี้ให้ผลไปในลักษณะเดียวกันคือพบว่าผู้ที่เคยได้รับยากลุ่ม PI เพิ่มความ
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตเสื่อมมากกว่าผู้ที่ใช้ยาในกลุ่ม NNRTI (Nevirapine หรือ Efavirenz) แต่พบว่าไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติซ่ึงการศึกษานี้คล้ายกับการศึกษาของ Nishijima และคณะ (Nishijima and others, 2011)  

จากผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ของการศึกษานี้พบว่ามีจุดอ่อนในหลายประเด็น เนื่องด้วยรูปแบบ 
Retrospective Cohort study ท าให้ข้อมูลบางอย่างไม่ได้ถูกวัดตั้งแต่ก่อนการเข้าการศึกษา เช่น urinalysis เป็นต้น 
ซ่ึงข้อมูลนี้เป็นข้อมูลในการวัด Proteinuria ซ่ึงเป็นภาวะหนึ่งของการวัดการเกิด Chronic kidney disease ดังนั้น
การประเมินปัจจัยหรือความเสี่ยงของการเกิดภาวะไตเสื่อมที่ได้ในการศึกษานี้อาจจะ Underestimated  และโดย
ธรรมชาติของรูปแบบ Retrospective study คือไม่สามารถควบคุมคุณลักษณะของประชากรที่เข้ามาในการศึกษา 
และในการศึกษานี้อาจมีจุดเด่นคือเนื่องจากในการศึกษานี้เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในสถานพยาบาลขนาดใหญ่ 2 แห่ง 
ที่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้ารักษาเป็นจ านวนมาก ซ่ึงข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาในการศึกษานี้อาจจะเป็นตัวแทนของ
ประชากรส่วนใหญ่ 
สรุปผลการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ท าให้ทราบอัตราอุบัติการณ์ของการเกิดภาวะไตเสื่อม และปัจจัยอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับ
ระยะเวลาของการเกิดภาวะไตเสื่อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงได้แก่ ยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ได้รับชนิดทีโนโฟเวียร์ 
ส าหรับปัจจัยอื่นๆ ทีผ่ลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติแต่ไม่พบความสัมพันธ์นั้น ในการรักษาทางคลินิกก็ไม่ควรที่จะ
มองข้าม เช่น โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น เนื่องจากมีหลายการศึกษาที่พบความสัมพันธ์ และมีข้อมูลทางวิชาการ
สนับสนุนว่าโรคความดันโลหิตสูงอาจมีผลเกี่ยวข้องกับปัญหาทางไตในผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี และผลจาก
การศึกษาครั้งนี้ก็ให้ผลในทางสนับสนุนงานวิจัยอื่นๆ ที่พบว่ายาทีโนโฟเวียร์เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงให้  
การท างานของไตผิดปกติ และยังพบว่าระยะเวลาที่เกิดภาวะไตเสื่อมที่เร็วที่สุดคือประมาณ 5.8 เดือน ซ่ึงถือว่าเป็น
ระยะเวลาค่อนข้างเร็ว ดังนั้นในการใช้ยาควรมีการพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อ เป็นข้อมูลต่อสถานพยาบาล
ในการวางแผนติดตามและเป็นแนวทางในการวางนโยบายเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนทางไตที่เกี่ยวเนื่องมาจากการ 
ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี และที่ส าคัญคือเป็นข้อมูลในการเลือกสูตรยาและการดูแลที่เหมาะสมแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษา และลดภาวะแทรกซ้อนที่ก่อให้เกิดพิษต่อไตของผู้ป่วย 
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บทคัดย่อ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้  และภาวะด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้          
ด้านโภชนาการกับภาวะด้านโภชนาการของผู้สูงอายุในต าบลท่าไฮ อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสอบถามท่ีผ่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง และทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.8 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา 
และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้ทางด้านโภชนาการโดยรวมอยู่
ในระดับดี ร้อยละ 93.2 ภาวะด้านโภชนาการ พบว่ามีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน ร้อยละ 60.8 และพบว่าความรู้
ด้านโภชนาการมีความสัมพันธ์กับภาวะด้านโภชนาการของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                      
(P-value = 0.016) 

 
ค าส าคัญ : ความรู้ด้านโภชนาการ  ผู้สูงอายุ  สุขภาพ   
 
Abstract  

This research objective to study knowledge and nutritional status. Relationship between nutritional 

knowledge and nutritional status among the elderly in Tha Hai Subdistrict, Si That District, Udonthani 

Province. Ages 60 and over. Use stratified random sampling. The sample size was 250 persons. Collect data 

using questionnaire. The questionnaire was content validity by the professional. The reliability was 0.8. Data 

analysis by descriptive statistics. The relationship was determined by chi-square test. The results showed that 

most of the elderly had good nutrition knowledge at 93.2%. Nutritional status 60.8% of them were overweight. 

The nutritional knowledge was correlated with the nutritional status of the elderly at 0.05 significant level (P-

value = 0.016). 

 
Keywords: Nutrition Knowledge, Elderly, Health 

 

บทน า  
ประชากรโลกมีแนวโน้มของสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนามีอัตราเพิ่มของประชากร

สูงอายุเร็วที่สุดส าหรับประเทศไทยส านักงานสถิติแห่งชาติได้สรุปว่า ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ       
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ     
โดยสมบูรณ์ ในช่วงปี 2567-2568 (กระทรวงสาธารณสุข, 2558)  

ความรู้ทางด้านโภชนาการของผู้สูงอายุนับเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างย่ิง เพราะความรู้มี ผลต่อการก าหนด
พฤติกรรมการบริโภค (สุลัดดา พงษ์อุทธา และ วาทินี คุณเผือก, 2558) ซ่ึงส่งผลต่อภาวะโภชนาการทางด้านร่างกาย 
โดยเฉพาะปัญหาโภชนาการเกิน และโรคเรื้อรังที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร อันเป็นปัญหาส าคัญต่อสุขภาพที่เป็น
ปัจจัยเสี่ยงท าให้เกิดการเจ็บป่วย พิการ และการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร ซ่ึงสาเหตุดังกล่าวเกิดจากผู้สูงอายุยังขาด
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พื้นที่จ านวน 4,225 คน ซ่ึงมีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 649 คน คิดเป็นร้อยละ 14.43 ของประชากร
ทั้งหมด มีปัญหาด้านสุขภาพด้วยกลุ่มโรคเรื้อรังดังนี้ กลุ่มโรคเบาหวาน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 48.07 และ กลุ่มโรค
ความดันโลหิตสูง 175 คน คิดเป็นร้อยละ 26.96 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าไฮ, 2557) จากข้อมูลพบว่า
อัตราการเกิดโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบของ รพสต.ท่าไฮ ค่อนข้างสูง ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากอาหาร
และโภชนาการ น้ าหนักตัวที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความรู้ทางด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ 
ภาวะด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางด้านโภชนาการ และภาวะด้านโภชนาการของผู้สูงอายุในต าบล
ท่าไฮ อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ในกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจ านวน 250 คน เพื่อน าผลในการวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุด้านโภชนาการ อาหารส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุต่อไป  
วัตถุประสงค์  

เพื่อศึกษาความรู้ทางด้านโภชนาการ ภาวะด้านโภชนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านโภชนาการ 
และภาวะด้านโภชนาการของผู้สูงอายุในต าบลท่าไฮ อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Study)  
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศชายในต าบลท่าไฮ อ าเภอศรีธาตุ จังหวัด

อุดรธานีจ านวน 696 คน จาก 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 และ 14 กลุ่มตัวอย่างเลือกจากประชากรที่
มีคุณสมบัต ิดังนี้ ผู้มีอายุตั้งแต่อายุ 60 ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง ไม่มีปัญหาในการรับฟัง พูด อ่าน และเขียน ไม่มี
ความผิดปกติในการยืนตรง และยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่างได้จากการค านวณเพื่อประมาณค่าสัดส่วนจากการปฏิบัติการบริโภคอาหารของประชากร    
กรณีทราบค่าประชากร ก าหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าไม่เกิน 
10% ของค่า P โดยมีสูตรค านวณ ดังนี้ (อรุณ จิรวัฒน์กุล, 2552)  
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 การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยมีกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา 250 คน น าไปคิดสัดส่วนแต่ละหมู่บ้านโดยเปรียบเทียบสัดส่วนเพื่อให้เกิดการกระจายของกลุ่มตัวอย่าง 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยที่ โดย
ผู้วิจัยได้ แบ่งแบบสอบถามออก เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จ านวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2 ความรู้ทางด้าน
โภชนาการ จ านวน 25 ข้อ และ ส่วนที่ 3 ภาวะด้านโภชนาการ 
  4.การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ และภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ 
   4.2 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงด้านเนื้อหา (Validity)  
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   4.3 น าเครื่องมือไปทดสอบใช้ (Try-out) จ านวน 30 ชุด กลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ใน   การวิจัยน าไปหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) ด้วยค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficients) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80   
    4.4 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
   4.5 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยทางสถิติ โดยใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Ver. 17.0) ข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi-Square test 
ผลการวิจัย  
   ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศหญิง
และเพศชายในต าบลท่าไฮ อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 250 คน ได้ผลการวิจัยดังนี้ 
 
  ข้อมูลทั่วไป 
   ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 139 คน อายุเฉลี่ย 72 ปี 
ต่ าสุด 60 ปี และสูงสุด 92 ปี (S.D = 7.95) สถานภาพสมรส ร้อยละ 62.0 ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 52.8 และ    
ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวคือเป็นความดันโลหิตสูง ร้อยละ 25.6 ผู้สูงอายุว่างงาน ร้อยละ 67.6 และรายได้ต่อเดือนส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่าง 700-1200 บาท ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (n=250) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
     หญิง 
     ชาย 

 
139 
111 

 
55.6 
44.4 

อายุ 
     60-69 ปี 
     70-79 ปี 
     80 ปีขึ้นไป 

 
108 
94 
48 

 
43.2 
37.6 
19.2 

(Min = 60 Max = 92 Mean = 72.00 S.D = 7.95) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพ 
     สมรส 
     หม้าย 
     โสด 
     อย่าร้าง 

 
155 
61 
27 
7 

 
62.0 
24.2 
10.9 
2.9 

โรคประจ าตัว 
     มี 
     ไม่มี 
     ความดันโลหิตสูง 
     เบาหวาน 
     อื่นๆ  
 

 
132 
118 
64 
42 
144 

 
52.8 
47.2 
25.6 
16.8 
57.6 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ 
     ว่างงาน 
     เกษตรกร 
     ทอผ้า 
     เลี้ยงหลาน 
     อื่นๆ 

 
169 
53 
8 
7 
13 

 
67.6 
21.2 
3.2 
2.8 
5.2 

รายได้ต่อเดือน 
     0-600 บาท 
     700-1,200 บาท 
     > 1,200 บาท 

 
110 
134 
6 

 
44.0 
53.6 
2.4 

 
  ความรู้ทางด้านโภชนาการ 

 พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้ด้านโภชนาการ อยู่ในระดับดี (18-25 คะแนน) จ านวน 233 คน (ร้อย
ละ 93.2) และระดับไม่ด ี(0-17.9 คะแนน) จ านวน 17 คน (ร้อยละ 6.8) ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ความรู้ทางด้านโภชนาการ (n=250) 

    ความรู้ทางด้านโภชนาการ                                  จ านวน (คน)                      ร้อยละ 

ระดับดี     (18-25 คะแนน)      233     93.2 
ระดับไม่ดี  (0-17.9 คะแนน)     17    6.8 

  
ภาวะโภชนาการ 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการประเมินภาวะโภชนาการผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการเกนิ
มาตรฐาน จ านวน 152 คน (ร้อยละ 60.8) และมีภาวะโภชนาการมาตรฐาน จ านวน 98 คน (ร้อยละ 39.2) ดังตารางที่ 
3 

ตารางที่ 3 ระดับการประเมินภาวะด้านโภชนาการ (n=250) 
ดัชนีมวลกาย (กก./ม2)               ภาวะด้านโภชนาการ                 จ านวน (คน)           ร้อยละ 

      ค่า ≤ 22.9 กก./ม2          ภาวะโภชนาการมาตรฐาน  98               39.2 
      ค่า ≥ 23.0 กก./ม2          ภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน            152                 60.8 

                              รวม                                                   250                   100.0 
 
  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านโภชนาการ และภาวะด้านโภชนาการของผู้สูงอาย ุ
   จากการศึกษาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi-Square test ระหว่างความรู้ด้านโภชนาการ และภาวะด้าน
โภชนาการของผู้สูงอายุ พบว่าความรู้ด้านโภชนาการของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับภาวะด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ             
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 (P-value = 0.016) ดังตารางที่ 4 
 
 
 

รวม                                                      250                             100.0 
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านโภชนาการและภาวะด้านโภชนาการของผู้สงูอายุ (n=250) 
ระดับความรู้ดา้นโภชนาการ จ านวน (ร้อยละ) df p-value 

ระดับด ี(18-25 คะแนน) 233 (93.2) 1 0.016 
ระดับไม่ด ี(0-17.9 คะแนน)  17 (6.8)   

 
วิจารณ์ผลการทดลอง  
 การที่ผู้สูงอายุมีความรู้ทางด้านโภชนาการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี อาจเนื่องมาจากการที่หน่วยงานด้าน
สุขภาพในพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้เรื่องหลักโภชนาการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีสื่อต่างๆ หลายช่องทาง ในปัจจุบันซ่ึงอาจ
ท าให้ผู้สูงอายุเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม ที่พบว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่ในระดับมาก (วรรณวิมล เมฆวิมล, 2555) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุมักมีความรู้   
ในเรื่องของการรับประทานผัก ผลไม้ เนื้อปลา และนม ซ่ึงอาจเป็นเมนูที่ผู้สูงอายุชื่นชอบจึงให้ความสนใจพิเศษ 
สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องภาวะโภชนาการและบริโภคนิสัยของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกการพยาบาล
บ าบัดพิเศษ ที่พบว่าผู้สูงอายุมีความถี่ในการบริโภคเนื้อปลาสูงสุด โดยบริโภคทุกวันร้อยละ 64.4 บริโภคนมถั่วเหลือง 
(น ้าเต้าหู้) ทุกวัน ร้อยละ 37.9 บริโภคผักต่างๆ ทุกวัน ร้อยละ 52.9 บริโภคผลไม้ต่างๆ 1-6 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 46.0 
(จินตนา สุวิทวัส, 2554) และถึงแม้ว่าผู้สูงอายุมีความรู้ด้านโภชนาการอยู่ในระดับดี แต่ผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่กลับมี
ภาวะด้านโภชนาการเกินมาตรฐานอาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุยังไม่เกิดความตระหนักมากพอ จึงท าให้ไม่สามารถควบคุม
น้ าหนักให้อยู่ในภาวะโภชนาการมาตรฐานได ้ซ่ึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจควรท าการศึกษาต่อไป 
สรุปผลการทดลอง  

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุเฉลี่ย 72 ปี ต่ าสุด 60 ปี และ
สูงสุด 92 ปี มีสถานภาพสมรส รองลงมา หม้าย และโสด จ านวน 155, 61, และ 27 คน ตามล าดับ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
มีโรคประจ าตัว จ านวน 132 คน ส่วนผู้สูงอายุที่มีประจ าตัวส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโรคหิตสูง จ านวน 64 คน 
ผู้สูงอายุว่างงานเป็นส่วนใหญ่ และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 700-1200 บาท 

2. ความรู้ทางด้านโภชนาการ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้ทางด้านโภชนาการโดยรวมอยู่ในระดับดี จ านวน 
233 คน (ร้อยละ 93.2) 

3. ภาวะด้านโภชนาการของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน จ านวน 152 (ร้อยละ 60.8) 
4. ความรู้ด้านโภชนาการของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับภาวะด้านโภชนาการของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.016) 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าไฮ อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ทุกท่านที่อ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล และผู้สูงอายุทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็น  
อย่างดีย่ิงต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
เอกสารอ้างอิง  
กระทรวงสาธารณสุข. (2558). ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมลู กระทรวงสาธารณสุข.              

แหล่งข้อมูล: http://bps2moph.go.th/sites/default/files/kpimoph59.pdf. 3 กุมภาพันธ์ 2561.  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2557). คู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบ

กิจการด้านอาหาร. แหล่งข้อมูล: 
http://foodsan.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=446&filename=media2. 18 กุมภาพันธ์ 
2561. 
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Reduced manual asymmetry in grasp pre-shaping during reach-to-grasp control in older adults  
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บทคัดย่อ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของอายุที่เพิ่มขึ้นต่อความไม่สมมาตรของสมอง  
สองซีกในการควบคุมการปรับขนาดนิ้วมือขณะเอื้อมมือจับวัตถุในกลุ่มผู้สูงอายุเทียบกับกลุ่มวัยรุ่น ผู้เข้าร่วมวิจัยถนัด
มือขวาจ านวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและวัยรุ่น กลุ่มละ 12 คน ท าการทดสอบโดยการเอื้อมมือจับวัตถุ 3 ขนาด 
ด้วยความเร็วที่เร็วสุดเท่าที่ท าได้ บันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวด้วยเครื่อง Electromagnetic motion analysis และ
ประเมินการปรับขนาดนิ้วมือจากการวิเคราะห์ค่าความกว้างของการเปิดนิ้วมือสูงสุด และความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปิดนิ้วมือในช่วงแรกและขนาดวัตถุ  ผลการศึกษาพบการลดลงของความไม่สมมาตรของแขนทั้งสองข้างในการควบคุม
การปรับขนาดนิ้วมือในกลุ่มผู้สูงอายุเม่ือเทียบกับกลุ่มวัยรุ่น 

 

ค าส าคัญ : การเอื้อมมือจับวัตถุ  ความไม่สมมาตรของสมองสองซีก  การปรับขนาดนิว้มือ  ผู้สูงอายุ 
 
Abstract  

Aim of this study is to compare the effect of aging on hemispheric asymmetry in grasp pre-shaping 

during reach-to-grasp control in older and younger adults.  Twenty-four right-handed participants were divided 

into older and younger groups (n = 12/group). Participants performed reach-to-grasp movement to the three 

different object sizes as fast as possible. Kinematic reach-to-grasp movement were recorded using 

Electromagnetic motion analysis. Grasp pre-shaping was quantified by analyzing maximum aperture and 

correlation between early grasp aperture and object sizes. The current study demonstrated a reduction in 

manual asymmetry of grasp pre-shaping in older adults compared to the younger one.  

 
Keywords: reach-to-grasp movement, manual asymmetry, grasp pre-shaping, elderly 

 
บทน า  
 การท างานไม่สมมาตรกันของสมองสองซีก (hemispheric specialization) เป็นผลจากสมองแต่ละซีกมีวิธี
จัดการข้อมูลแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความไม่สมมาตรในการควบคุมการเคลื่อนไหว รวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหว
ของแขนและมือด้วย ซ่ึงการท างานไม่สมมาตรของสมองสองซีกในการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขน ท าให้มือแต่ละ
ข้างมีความเด่นหรือความถนัดในการควบคุมการเคลื่อนไหวขณะท ากิจกรรมต่าง ๆ แตกต่างกัน (Gaffan, 1993) การ
เอื้อมมือจับวัตถุเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ต้องอาศัยการควบคุมการเคลื่อนไหวที่
ซับซ้อนจากสมองระดับสูง การเอื้อมมือจับวัตถุประกอบด้วยองค์ประกอบการเอื้อมและการจับ องค์ประกอบการจับ
ท าหน้าที่ปรับความกว้างของนิ้วขณะเอื้อมให้เหมาะกับขนาดวัตถุและปิดนิ้วมือเพื่อจับวัตถุ การปรับขนาดของนิ้วมือ 
(grasp pre-shaping) ท่ีเกิดขึ้นในช่วงแรกของการเอื้อมมือ เป็นการสั่งการการเคลื่อนไหวจาก motor programme 
ที่ก าหนดไว้ โดยมีการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะต่าง ๆ ของวัตถุ ดังนั้นการปรับขนาดของนิ้วมือสามารถบ่ง
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ถึงประสิทธิภาพของการวางแผนการเคลื่อนไหวได้ (Tamaru, Naito & Nishikawa. 2017) ดังการศึกษาของ Tamaru 
(2017) ท่ีพบว่าผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวของมือแย่ลง สามารถปรับกลยุทธ์ในการวางแผนเคลื่อนไหวเพื่อลดความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นขณะเอื้อมมือจับวัตถุได้ โดยใช้การปรับขนาดนิ้วมือให้เปิดกว้างมากขึ้นและปรับช่วงเวลาที่เกิด
ความเร็วสงูสดุของการเอือ้มให้เร็วขึ้น เพื่อเพิ่มช่วงเวลาในการปรับการเคลื่อนไหวขณะเอื้อมและจับให้นานขึ้น 

นอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับความไม่สมมาตรของสมองสองซีก พบว่าสมองแต่ละซีกมีความสามารถในการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ แตกต่างกัน (Gaffan. 1993; Teixeira. 2008) บทบาทของ
สมองแต่ละซีกในการควบคุมการเคลื่อนไหว ศึกษาได้จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเคลื่อนไหวระหว่างมือ
สองข้าง (manual asymmetry) จาก Bi-hemispheric model ของ Tretriluxana (2009) พบว่าสมองแต่ละซีกมี
ความสามารถเฉพาะในการควบคุมการเอื้อมจับวัตถุต่างกัน  โดยสมองซีกขวามีบทบาทส าคัญในการควบคุมการท างาน
ประสานสัมพันธ์ ขณะที่สมองซีกซ้ายมีบทบาทในการควบคุมการปรับขนาดนิ้วมือขณะเอื้อมมือจับวัตถุ (Tretriluxana, 
Gordon & Winstein. 2009) อย่างไรก็ตามปัจจุบันพบว่าความไม่สมมาตรของสมองสองซีกในการควบคุมการ
เคลื่อนไหวของแขนเปลี่ยนแปลงไปเม่ืออายุมากขึ้น โดย Przybyla (2011) พบการลดลงของความไม่สมมาตรของการ
เคลื่อนไหวระหว่างแขนซ้ายและขวาในการควบคุมการประสานสัมพันธ์การเคลื่อนไหว (motor coordination) ขณะ
เอื้อมมือในผู้สูงอายุเม่ือเทียบกับวัยรุ่น (Przybyla, Haaland, Bagesteiro & Sainburg. 2011) อย่างไรก็ตามยังไม่มี
การศึกษาผลของอายุต่อความไม่สมมาตรของสมองสองซีกในการควบคุมการเอื้อมมือจับวัตถุ โดยเน้นการปรับขนาด
นิ้วมือที่เกิดในช่วงแรกของการเอื้อม ซ่ึงสามารถบ่งบอกถึงความสามารถของสมองสองซีกในการวางแผนการจับของ
ผู้สูงอายุได้  ดังนั้นการศึกษานี้จึงสนใจศึกษาผลของอายุที่เพิ่มขึ้นต่อความไม่สมมาตรของสมองสองซีกในการควบคุม
การปรับขนาดนิ้วมือขณะเอื้อมมือจับวัตถุในวัยผู้สูงอายุเทียบกับวัยรุ่น ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษานี้สามารถส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความไม่สมมาตรของสมองสองซีกที่เปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุ 
เพื่อให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันระหว่างมือทั้งสองข้างเม่ืออายุมากขึ้น และเพื่อน าไปใช้
ในการวางแผนการรักษา และชะลอการเสื่อมประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวแขนและมือในผู้สูงอายุ  
วัตถุประสงค์  

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างของความไม่สมมาตรของแขนทั้งสองข้างในการปรับขนาดนิ้วมือ
ขณะเอื้อมมือจับวัตถุ ระหว่างวัยผู้สูงอายุและวัยรุ่น โดยประเมินความแตกต่างระหว่างความกว้างของการเปิดนิ้วมือ
สูงสุดระหว่างมือซ้ายและมือขวา และความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดนิ้วมือในช่วงแรกและขนาดวัตถุ  

อาสาสมัคร 
ผู้เข้าร่วมวิจัยจ านวน 24 คน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ (60-70 ปี) และกลุ่มวัยรุ่น (18-24 ปี) จ านวนกลุ่มละ 12 คน 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการค านวนด้วยโปรแกรม G Power โดยก าหนดอ านาจในการทดสอบที่ระดับ 0.8 ก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.95 ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 8 ราย โดยมีเกณฑ์การ
คัดเข้าคือ เป็นผู้ที่ถนัดมือขวา สามารถเข้าใจค าสั่งโดยได้คะแนนแบบทดสอบสมรรถภาพทางสมองของไทย (TMSE) 
อย่างน้อย 24 คะแนน ไม่มีความผิดปกติของตาและสายตาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเลนส์ และไม่มีปัญหาทางการได้
ยิน เกณฑ์การคัดออกคือ ผู้ที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง และผู้ที่มีความผิดปกติทาง
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของแขนและมือ การวิจัยนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการวิจัยและจริยธรรมการ
วิจัย คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รหัส PTPT 2017-004) โดยอาสาสมัครรับทราบขั้นตอน
การศึกษาพร้อมลงนามในหนังสือให้ความยินยอมก่อนเข้าร่วมการวิจัย 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

การศึกษานี้มีรูปแบบการศึกษาแบบ observational research design ผู้เข้าร่วมวิจัยทดสอบการเอื้อมมือ
จับวัตถุ โดยวัตถุเป้าหมายที่ใช้จับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม 3 ขนาด ขนาดเล็ก กว้าง x ยาว x สูง 1.2 x 1.2 x 10 ซม. ขนาด
กลาง 2.4 x 2.4 x 10 ซม. และขนาดใหญ่ 5.6 x 5.6 x 10 ซม. วางห่างจากจุดเริ่มต้น 30 ซม. ตามแนวกลางของล าตัว 
ในขณะทดสอบมีการปิดกั้นการมองเห็นในช่วงเริ่มต้นการเคลื่อนไหว โดยมีแผ่นโฟมทึบวางปิดแขนและมือของ
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ผู้เข้าร่วมวิจัย ข้อมูลการเคลื่อนไหวบันทึกด้วยเครื่อง Electromagnetic motion analysis (MotionMonitor) ติด
ตัวรับสัญญาณ 3 ตัว ที่ปุ่มกระดูก radius ฐานนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ตั้งค่า sampling rate ที่ 100 Hz ข้อมูลการ
เคลื่อนไหวถูกกรองด้วยตัวกรองสัญญาณ Butterworth filter (Low-pass filter) มี cut-off frequency ท่ี 20 Hz  
วิธีการทดลอง 

ก่อนท าการวิจัย ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการวิจัย ดังต่อไปนี้ ผู้เข้าร่วมการวิจัยวาง
ปลายนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้สัมผัสกัน และกดไปยัง starting switch ในแนวขนานกับพื้นโต๊ะ ข้อไหล่อยู่ในท่ากางออก
และงอไปด้านหน้าเล็กน้อย ข้อศอกอยู่ในท่ากึ่งคว่ ากึ่งหงาย และงอประมาณ 90 องศา ข้อมือกระดกขึ้นเล็กน้อย เม่ือ
ได้ยินค าสั่งว่า “เตรียมตัว ระวัง” ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเตรียมเอื้อมมือ และเม่ือเห็นสัญญาณไฟ LED สว่างขึ้น ให้เอื้อมมือ
จับวัตถุและยกวัตถุขึ้นสูงจากโต๊ะประมาณ 2-3 นิ้ว (ดังภาพที่ 1) โดยให้เคลื่อนไหวทันทีที่เห็นสัญญาณไฟและเอื้อมมือ
หยิบวัตถุให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ และเม่ือได้ยินค าสั่งว่า “วาง” ให้วางวัตถุกลับที่เดิม ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องท าการ
เคลื่อนไหวเพื่อหยิบวัตถุทั้ง 3 ขนาด ขนาดละ 20 ครั้ง โดยหยิบวัตถุขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ตามล าดับ 
รวมการเคลื่อนไหวทั้งสิ้น 60 ครั้งต่อมือหนึ่งข้าง มีการพักในแต่ละครั้งประมาณ 30 วินาที ในแต่ละกลุ่มผู้วิจัยท าการ
สุ่มล าดับการทดลอง โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยครึ่งหนึ่งเริ่มทดสอบด้วยมือขวา และอีกครึ่งหนึ่งเริ่มทดสอบด้วยมือซ้ายเพื่อ 
ให้เกิด counterbalance ระหว่างมือข้างทดสอบ หากระหว่างการเข้าร่วมวิจัย ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีอาการล้าสามารถ
หยุดการวิจัยได้ทันที ก่อนเริ่มท าการวิจัยผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับการฝึกเอื้อมจับวัตถุ 2 ครั้ง เพื่อให้คุ้นชินกับการ
ทดลอง การวัดค่าปฏิกิริยาการตอบสนอง (reaction time) หากผู้วิจัยพบว่าค่าปฏิกิริยาการตอบสนองเกิน  350 
มิลลิวินาที จะขอให้ผู้เข้าร่วมวิจัยท าการทดสอบใหม่อีกครั้ง (ดเูพิ่มเติม Tretriluxana, Gordon & Winstein. 2008) 

ข้อมูลการทดสอบจ านวน 15 ครั้งถูกน ามาวิเคราะห์ โดยมีตัวแปรการปรับขนาดนิ้วมือ (grasp pre-shaping) 
ได้แก่ 1) early grasp aperture คือ การปรับขนาดนิ้วมือในช่วงแรก ประเมินจากค่า initial aperture velocity 
(AVinit) คือ ค่าความเร็วสูงสุดของการเปิดมือขณะที่ค่าความเร่งของการเปิดมือเท่ากับศูนย์ มีหน่วยเป็น ซม. ต่อวินาที 
ค่าที่วัดไม่เกิน 150 มิลลิวินาทีหลังการเคลื่อนไหว และ 2) maximum aperture (MA) คือ ค่าการเปิดมือสูงสุด วัดจาก
ระยะห่างมากที่สุดระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้  มีหน่วยเป็น ซม. ค่าที่วัดส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 250-400 มิลลิวินาที  

การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรระหว่างแขนข้างซ้ายและข้างขวา กลุ่มอายุ และ
ขนาดวัตถุ โดยใช้ 2-way analysis of variance และ Post hoc test ด้วย Bonferroni และทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรและขนาดวัตถุ ด้วย Pearson correlation โดยตั้งค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การวิจัยนี้เปรียบเทียบความแตกต่างของการปรับขนาดนิ้วมือขณะเอื้อมมือจับวัตถุระหว่างแขนข้างซ้ายและ
ข้างขวา ในกลุ่มผู้สูงอายุ (60-69 ปี, เพศหญิง 7 คน) และกลุ่มวัยรุ่น (19-22 ปี, เพศหญิง 6 คน) มีผู้เข้าร่วมวิจัยที่ผ่าน
เกณฑ์การคัดเข้าจ านวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 12 คน อายุเฉลี่ย 63.33 ปี และกลุ่มวัยรุ่น 12 คน อายุเฉลี่ย 
20.33 ปี ผู้เข้าร่วมวิจัยท้ังสองกลุ่มมีส่วนสูง น้ าหนัก ค่าสมรรถภาพทางสมอง และความยาวแขนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน  

การปรับขนาดน้ิวมือขณะเอื้อมมือจับวัตถุระหว่างแขนข้างซ้ายและข้างขวา ในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม
วัยรุ่น  

ค่า Initial aperture velocity (AVinit)  จากผลการศึกษาไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ของค่า AVinit ในวัตถุทั้ง 3 ขนาด เม่ือเปรียบเทียบระหว่างแขนข้างซ้ายและข้างขวา ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มวัยรุ่น 
(ตารางที่ 1) อย่างไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า AVinit และขนาดวัตถุ ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์
ระหว่าง AVinit และขนาดวัตถุในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่า r = .40 (p < 0.05) เม่ือเอื้อมมือ
จับวัตถุด้วยมือข้างซ้ายในกลุ่มวัยรุ่น ในขณะที่มีแนวโน้มพบความสัมพันธ์เม่ือเอื้อมมือจับวัตถุด้วยมือข้างขวาในกลุ่ม
วัยรุ่น (p = 0.06) การพบความสัมพันธ์ระหว่างการปรับขนาดนิ้วมือในช่วงแรกกับขนาดวัตถุเฉพาะในมือข้างซ้าย อาจ
เนื่องจากสมองซีกซ้ายมีความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนการรับรู้ทางสายตาเป็นการควบคุมเคลื่อนไหว (visuo-motor 
transformation) ท าให้มือข้างซ้ายมีความสามารถในการคาดการณ์ขนาดของการเปิดนิ้วมือล่วงหน้าได้ดีกว่ามือขวา 
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(Tretriluxana, Gordon & Winstein. 2008) ในทางกลับกันการศึกษานี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างค่า AVinit และ
ขนาดวัตถุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในกลุ่มผู้สูงอายุ (p > 0.05) ดังภาพที่ 2 ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาก่อน
หน้าของ Tretriluxana (2008) ที่พบว่าสมองซีกซ้ายมีบทบาทส าคัญในการควบคุมการปรับขนาดนิ้วมือ โดยพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า AVinit และขนาดวัตถุในมือข้างซ้ายที่ระดับสูง (r = .55) เม่ือทดสอบในผู้เข้าร่วมวิจัยอายุ
ระหว่าง 24-80 ปี การศึกษานี้ให้หลักฐานสนับสนุนเพิ่มเติมว่าสมองซีกซ้ายมีบทบาทเด่นในการควบคุมการปรับขนาด
นิ้วมือในกลุ่มวัยรุ่นเม่ือเอื้อมมือจับวัตถุด้วยมือข้างซ้าย อย่างไรก็ตามบทบาทในการควบคุมการปรับขนาดนิ้วมือของ
สมองซีกซ้ายกลับลดลงเม่ืออายุมากขึ้น โดยวิเคราะห์จากการไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างค่า AVinit และขนาดวัตถุใน
มือข้างซ้ายของกลุ่มผู้สูงอายุ อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง motor programme ในการควบคุมการ
ปรับขนาดนิ้วมือเนื่องจากประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของมือแย่ลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น (Tamaru, Naito & Nishikawa. 
2017) จึงอาจท าให้ไม่พบบทบาทเด่นในการควบคุมการปรับขนาดนิ้วมือขณะเอื้อมมือจับวัตถุในกลุ่มผู้สูงอายุ 

ค่า Maximum aperture (MA) จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มวัยรุ่นมีค่าการเปิดมือสูงสุดในแขนข้างซ้าย
มากกว่าข้างขวาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เม่ือเอื้อมมือจับวัตถุขนาดใหญ่และขนาดเล็ก (p < 0.05 และ p < 0.01 
ตามล าดับ) ในขณะที่ไม่พบความแตกต่างของค่า MA ระหว่างมือสองข้างในกลุ่มผู้สูงอายุ (ตารางที่ 1) ผลการศึกษานี้
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นมีความไม่สมมาตรระหว่างแขนทั้งสองข้างในการควบคุมการเปิดมือสูงสุด อย่างไรก็ตามความ
แตกต่างในการควบคุมการเปิดมือสูงสุดระหว่างแขนทั้งสองข้างกลับลดลงเม่ืออายุมากขึ้น จากการศึกษาของ Raw 
และคณะ (2015) พบว่าความไม่สมมาตรของแขนทั้งสองข้างขึ้นอยู่กับระดับความยากของกิจกรรม โดยพบความไม่
สมมาตรเฉพาะในกิจกรรมที่มีระดับความยากเหมาะสม ซ่ึงต้องเป็นระดับท่ีไม่ง่ายหรือไม่ยากเกินไป สอดคล้องกับ    
ผลการศึกษานี้ที่พบความแตกต่างของค่า MA ระหว่างแขนทั้งสองข้าง เฉพาะเม่ือเอื้อมมือจับวัตถุขนาดใหญ่และขนาด
เล็ก แต่ไม่พบความแตกต่างเม่ือเอื้อมมือจับวัตถุขนาดกลาง อาจเนื่องการจับวัตถุขนาดกลางเป็นการเคลื่อนไหวที่ง่าย
ท าให้เคลื่อนไหวได้ดีทั้งสองข้าง จึงไม่พบความแตกต่างระหว่างมือทั้งสองข้างเนื่องจาก floor effect (Raw and 
others. 2015) ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าความไม่สมมาตรของการเคลื่อนไหวอาจขึ้นกับความยากของกิจกรรมที่ท าด้วย  

 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการปรับขนาดนิ้วมือตามขนาดวัตถุในกลุ่มผู้สูงอายุและวัยรุ่น 

 

 

หมายเหต:ุ Initial aperture velocity (AVinit), Maximum aperture (MA), ระดับนัยส าคัญทางสถิติ *p<0.05, ** p<0.01  

ตัวแปร 
กลุ่มผู้สูงอาย ุ  กลุ่มวัยรุ่น  

แขนซ้าย แขนขวา p-value แขนซ้าย แขนขวา p-value 
AVinit  วัตถุขนาดใหญ ่
         วัตถุขนาดกลาง 
         วัตถุขนาดเล็ก 

26.63±21.03 
19.96±13.43 
22.53±15.20 

25.95±17.07 
21.58±15.17 
18.42±8.35 

0.855 
0.786 
0.299 

45.87±33.46 
26.46±11.94 
24.60±17.23 

44.24±31.21 
32.45±20.98 
27.03±13.09 

0.763 
0.200 
0.497 

MA     วัตถุขนาดใหญ ่
       วัตถุขนาดกลาง 
       วัตถุขนาดเล็ก 

10.99±1.62 
7.96±1.75 
6.53±1.62 

10.58±1.66 
7.78±1.64 
6.33±1.86 

0.409 
0.702 
0.652 

12.55±1.89 
9.94±2.05 
8.55±1.83 

11.80±1.58 
9.25±1.95 
7.46±1.54 

0.026* 
0.192 

0.002** 
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ภาพที่ 1 (ซ้าย) ท่าทางของผู้เข้าร่วมวิจัย
ขณะทดสอบการเอื้อมมือจับวัตถุ  
 

 
 

ภาพที่ 2 (ขวา) แผนภูมิการกระจายแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างค่าเฉลี่ยการปรับขนาดนิ้วมือ (AVinit) และขนาดวัตถุ  (size) 

ขนาดเล็ก 1.2, กลาง 2.4 ใหญ ่5.6 ซม. ในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เม่ือเอื้อมจับวัตถุด้วยแขนซ้ายและขวา 
 

ผลการศึกษานี้พบว่าเม่ืออายุเพิ่มขึ้นจะมีการลดลงของความไม่สมมาตรของสมองสองซีกในการควบคุมการ
ปรับขนาดนิ้วมือ ซ่ึงการลดลงของความไม่สมมาตรของสมองสองซีกในผู้สูงอายุ อาจมาจากการเพิ่มการท างานของ
สมองทั้งสองซีก (bilateral pattern) ตามอายุที่เพิ่มขึ้น ท าให้ความแตกต่างในการท างานระหว่างสมองสองซีกลดลง 
สอดคล้องกับการศึกษา cognitive task (Cabeza and others. 1997) นอกจากนี้ผู้สูงอายุอาจมีการท างานในพื้นที่
อื่น ๆ ของสมองส่วนที่ไม่มีการท างานขณะเป็นวัยรุ่นเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจท าให้ความสามารถในการควบคุม
การเคลื่อนไหวของแขนอีกข้างดีขึ้น (Mattay and others. 2002) ส่งผลให้ความแตกต่างของการเคลื่อนไหวระหว่าง
แขนทั้งสองข้างลดลงเม่ืออายุมากขึ้น ข้อจ ากัดของการศึกษานี้คือ การศึกษานี้เก็บข้อมูลไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ
ตอนกลางและตอนปลาย ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกช่วงอายุของผู้สูงอายุ 
สรุปผลการทดลอง  

กลุ่มผู้สูงอายุมีการลดลงของความไม่สมมาตรของแขนทั้งสองข้างในการควบคุมการปรับขนาดนิ้วมือ ขณะ
เอื้อมมือจับวัตถุเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มวัยรุ่น  โดยกลุ่มวัยรุ่นมีการเปิดมือสูงสุดในแขนข้างซ้ายมากกว่าแขนข้างขวา 
ขณะที่ไม่พบความแตกต่างในกลุ่มผู้สูงอายุ และพบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดนิ้วมือในช่วงแรกและขนาดวัตถุระดับ
ปานกลางในมือข้างซ้ายของกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น  
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงาน 
เก็บขยะ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ประชากรศึกษาจ านวน 86 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานอยู่ในระดับ
ดี จ านวน 56 คน (ร้อยละ 65.1) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.06 ± 1.38 ข้อเสนอแนะผลการวิจัยควรมีการให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับขั้นตอนการท างาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุเสมอ 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการป้องกนัอุบัติเหตุ พนกังานเก็บขยะ 
 

Abstract 
This study was survey to behavior accidental and prevention to influencing work-related of garbage 

collectors in Udon Thani municipality area. The data were performed by using questionnaire and analyzed by 

descriptive statistically. The results was found 56 garbage collectors have behavior accidental prevention 

from work-related good level (65.1%) with an average of 3.06±1.38. This study recommendations could be 

exchange ideas to raise awareness of accidental prevention behavior to working procedure. 

 
Keywords: Accidental Prevention Behaviors, Garbage Collectors 

 
บทน า  

จากพระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้เทศบาลแต่ละแห่งมีหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบ (พระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข, 2535) หลักในการจัดการขยะ
มูลฝอย คือ ต้องด าเนินการเกี่ยวข้องกับขยะตั้งแต่การเก็บรวบรวม การขนส่ง การก าจัดขยะ และบุคลากรก าจัดขยะ
ประกอบด้วย พนักงานขับรถ พนักงานประจ ารถ ซ่ึงเป็นลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการสัมผัสกับปัจจัยอันตรายที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ซ่ึงอาจท าให้เกิดโรคจากการท างานได้ (พีรพงษ์ จันทราเทพ และ 
สุนิสา ชายเกลี้ยง, 2553) สถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่า ขยะทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเพิ่มอย่าง
ต่อเนื่องในรอบ 12 ปี โดยในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณขยะเกิดขึ้นในประเทศไทย 26.2 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2558 มีขยะ
ถึง 26.9 ล้านตัน และในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็น 27.0 ล้านตัน ตามล าดับ (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559) จากสถานการณ์ขยะที่เพิ่มมากขึ้นดังกล่าวจึงส่งผลให้
พนักงานเก็บขยะต้องท างานมากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการท างาน ซ่ึงอุบัติเหตุในการท างานเป็น
ปัญหาท่ีส าคัญน ามาซ่ึงความสูญเสียมากมายทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว นายจ้าง และประเทศชาติ 
ทั้งในเรื่องของการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต รวมถึงการสูญเสียทรัพย์สิน เสียเวลาการท างาน และท างานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ (สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างานประเทศไทย, 2560) 

จากการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะของเทศบาลในเขต     
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า ในรอบ 5 ปี และในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พนักงานเคยเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น       
คิดเป็นร้อยละ 72.2 พนักงานส่วนใหญ่ร้อยละ 57.7 เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้งขึ้นไป โดยอุบัติเหตุที่พบสูงสุด คือ ถูกของ 
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มีคมบาด คิดเป็นร้อยละ 80.8 นอกจากนี้พนักงานมีการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างาน เช่น ดื่มสุรา ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะท างาน ขาดความระมัดระวังประกอบกับวิธีปฏิบัติงาน จึง
อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการท างานได้ (พีรพงษ์ จันทราเทพ และสุนิสา ชายเกลี้ยง, 2553) จากการศึกษา
ของวิราภรณ์ ทองยัง (2552) พบว่า พนักงานเก็บขยะมีท่าทางในการท างานที่ไม่ถูกต้อง ขณะยกถังขยะเทใส่ท้าย 
รถเก็บขนขยะเป็นระยะๆ ตลอดช่วงเวลาปฏิบัติงาน และการโดยสารรถด้วยวิธีการยืนห้อยโหนหรือนั่งบริเวณท้ายรถ
เก็บขนขยะจะท าให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความเม่ือยล้าของกล้ามเนื้อบริเวณหลัง  แขนและขา ด้วยลักษณะการ
ท างานที่ต้องใช้ก าลังหรือมีการออกแรงใช้กล้ามเนื้อกลุ่มเดียวท างานซ้ าๆ อยู่เสมอของพนักงานเก็บขนขยะ อาจท าให้
เกิดอาการผิดปกติขึ้นกับระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อได้ และท าให้ผู้ปฏิบัติงานสูญเสียประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงาน
เก็บขยะประจ ารถในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ซ่ึงเป็นจังหวัดที่มีปริมาณขยะเป็นจ านวนมากอาจจะส่งผลท าให้
พนักงานเก็บขยะต้องท างานเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงานได้ ทั้งนี้เพื่อน าผลในการวิจัย
ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเรื่องของพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานเก็บขยะ      
ประจ ารถให้ได้มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัย  
วัตถุประสงค์  

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
 1. รูปแบบการวิจัย 
     การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่มีหน้าที่เก็บขยะประจ ารถในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี ประกอบด้วย เทศบาลเมืองหนองส าโรง เทศบาลต าบลหนองบัว เทศบาลต าบลบ้านจ่ัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านจั่น และองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี จ านวน 86 คน  
     2.2 กลุ่มตัวอย่าง เลือกจากประชากรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มี
ประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 3 เดือน และสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้ 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล          
ส่วนบุคคล และข้อมูลการท างาน จ านวน 10 ข้อ ข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบและเติมค าลงในช่องว่าง ส่วนที่ 2 
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานเก็บขยะ จ านวน 13 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ตัวเลือกให้ตอบ 
คือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัตบิ่อยครั้ง ปฏิบัตนิานๆ ครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
            ข้อความเชิงบวก   ข้อความเชิงลบ 

ปฏิบัติทุกครั้ง ให้   4 คะแนน     1 คะแนน 
ปฏิบัตบิ่อยครั้ง   3 คะแนน     2 คะแนน 
ปฏิบัตนิานๆ ครั้ง  2 คะแนน     3 คะแนน 
ไม่เคยปฏิบัติ   1 คะแนน     4 คะแนน 

  
 การแบ่งช่วงระดับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 คะแนน 3.01 – 4.00    มีพฤติกรรมระดับดี 
 คะแนน ≤ 3.00  มีพฤติกรรมระดับไม่ด ี  
 4. การสร้างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    4.1 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติเหตุจากการท างาน 
    4.2 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Validity)  
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    4.3 น าเครื่องมือไปทดสอบใช้ (Try-out) จ านวน 30 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย จากนั้นน าไปหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) ด้วยค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.76  
 5. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
    การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
    5.1 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
    5.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยทางสถิติ โดยใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Ver. 17.0) ข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการทดลอง  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานเก็บขยะ  
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า พนักงานเก็บขยะเป็นเพศชายทั้งหมด (ร้อยละ 100) ส่วนใหญ่มีอายุ 
อยู่ในช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 41.9) รองลงมา คือ 41-50 ปี (ร้อยละ 22.1) และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 44.2 

 ด้านข้อมูลการท างาน พบว่า พนักเก็บขยะส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานเก็บขยะ น้อยว่า 5 ปี  
(ร้อยละ 29.1) รองลงมา คือ มีประสบการณ์การท างานเก็บขยะมากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 29.1) ส่วนใหญ่ท างานใน
สังกัดเทศบาลต าบล (ร้อยละ 58.1) ท างานวันละ 8 ชั่วโมง (ร้อยละ 72.1) และท างาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 
64.0) 

 ด้านประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่า พนักงานเก็บขยะเคยได้รับ
อุบัติเหตุในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 7.0 พนักงานเคยได้รับอุบัติเหตุขั้นรุนแรงจนต้องหยุดงานในรอบ 3 เดือน 
ที่ผ่านมา ร้อยละ 16.7 สาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการท างานไม่ถูกวิธี/ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(ร้อยละ 50.0) รองลงมา คือ ไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ร้อยละ 33.3) 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พนักงานเก็บขยะประจ ารถมีพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน 

อยู่ในระดับดี จ านวน 8 ข้อ จากทั้งหมด 13 ข้อ โดยพฤติกรรมในด้านดี ประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติทุกครั้ง จ านวน 83 คน (ร้อยละ 96.5) ไม่ดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติทุกครั้ง จ านวน 49 คน (ร้อยละ 57.0) ไม่เล่นโทรศัพท์ ปฏิบัติทุกครั้ง จ านวน 52 คน (ร้อยละ 60.5)  
ไม่หยอกล้อกันระหว่างปฏิบัติงาน ปฏิบัติทุกครั้ง จ านวน 42 คน (ร้อยละ 62.8) มีการสวมถุงมือยางตลอดเวลา 
เก็บขยะ ปฏิบัติทุกครั้ง จ านวน 69 คน (ร้อยละ 80.2)  มีการสวมรองเท้าบู๊ทยางตลอดเวลาเก็บขยะ ปฏิบัติทุกครั้ง 
จ านวน 62 คน (ร้อยละ 72.1) มีการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามลักษณะงาน ปฏิบัติทุกครั้ง จ านวน 63 คน (ร้อยละ 
73.3) มีการพักผ่อนที่เพียงพอก่อนการปฏิบัติงาน ปฏิบัติทุกครั้ง จ านวน 62 คน (ร้อยละ 72.1) ส าหรับพฤติกรรม 
การป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานด้านไม่ดี ประกอบด้วย พนักงานมีการนั่งบริเวณท้ายรถ หรือห้อยโหนไปกับรถขยะ
ขณะรถวิ่ง ปฏิบัติทุกครั้ง จ านวน 48 คน (ร้อยละ 55.8) มีการสูบบุหรี่ขณะท างาน จ านวน 42 คน (ร้อยละ 48.8)  
ใส่แว่นตาเพื่อป้องกันสารเคมีเข้าตา จ านวน 29 คน (ร้อยละ 33.7) มีการคิดถึงเรื่องปัญหาครอบครัว และเพื่อน
ร่วมงานขณะท างาน จ านวน 34 คน (ร้อยละ 39.5) มีการดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง เพื่อให้สามารถท างานได้นาน โดย 
ไม่เม่ือยล้า จ านวน 46 คน (ร้อยละ 53.5) ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการป้องกันอุบัตเิหตุจากการท างาน 
ของพนกังานเก็บขยะ (n=86) 

 

ค าถาม 
ระดับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ 

Mean SD 
ระดับ

พฤติกรรม ปฏิบตั ิ
ทุกครั้ง 

ปฏิบตั ิ
บ่อยครั้ง 

ปฏิบตั ิ
นานๆครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบตั ิ

1. ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ด้านความปลอดภัย
อย่างเครง่รัด 

83 
(96.5) 

3 
(3.5) 

 

0 
(0) 
 

0 
(0) 

3.97 
 

0.32 ดี 

2. ท่านนั่งบริเวณท้ายรถ หรือ 
ห้อยโหนไปกบัรถขยะขณะ 
รถวิ่ง 

48 
(55.8) 

16 
(18.6) 

20 
(23.3) 

2 
(2.3) 

1.72 1.40 ไม่ด ี

3. ท่านไม่ดื่มสุราขณะ
ปฏิบัติงาน 

49 
(57.0) 

24 
(27.9) 

6 
(7.0) 

7 
(8.1) 

3.34  
 

1.35 ดี 

4. ขณะท างานเกบ็ขยะท่าน 
ไม่เล่นโทรศัพท ์

52 
(60.5) 

16 
(18.6) 

3 
(3.5) 

15 
(17.4) 

3.22 1.58 ดี 

5. สูบบุหรี่ขณะท างาน 42 
(48.8) 

14 
(16.3) 

6 
(7.0) 

24 
(27.9) 

2.14 2.17 ไม่ด ี

6. ไม่หยอกล้อกันระหว่าง
ปฏิบัติงาน 

54 
(62.8) 

18 
(20.9) 

5 
(5.8) 

9 
(10.5) 

3.36 1.39 ดี 

7. ท่านใส่แว่นตาเพื่อป้องกัน
สารเคมีเข้าตา 

29 
(33.7) 

36 
(41.9) 

4 
(4.7) 

17 
(19.8) 

2.90 
 

1.57 ไม่ด ี

8. ท่านสวมถุงมือยาง
ตลอดเวลาเกบ็ขยะ 

69 
(80.2) 

12 
(14.0) 

2 
(2.3) 

3 
(3.5) 

3.71 
 

0.94 ดี 

9. ท่านสวมรองเท้าบู๊ทยาง
ตลอดเวลาเกบ็ขยะ 

62 
(72.1) 

17 
(19.8) 

2 
(2.3) 

5 
(5.8) 

3.58 1.11 ดี 

10. สวมอุปกรณป์้องกัน
อันตรายตามลักษณะงาน 

63 
(73.3) 

17 
(19.8) 

4 
(4.7) 

2 
(2.3) 

3.64 
 

1.02 ดี 

11. มีการพักผ่อนที่เพียงพอ 
ก่อนการปฏิบัตงิาน 

62 
(72.1) 

15 
(17.4) 

8 
(9.3) 

1 
(1.2) 

3.60 1.10 ดี 

12. ในขณะท างานท่านคิดถงึ 
เรื่องปัญหาครอบครัวและ
เพื่อนรว่มงาน 

34 
(39.5) 

13 
(15.1) 

15 
(17.4) 

24 
(27.9) 

2.66 1.96 ไม่ด ี

13. ดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง 
ต่างๆ เพื่อให้สามารถท างาน 
ได้นาน โดยไม่เม่ือยล้า 

46 
(53.5) 

18 
(20.9) 

5 
(5.8) 

17 
(19.8) 

1.92 2.03 ไม่ด ี

 
ระดับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานเก็บขยะโดยรวม พบว่า พนักงานเก็บขยะมี

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 65.1) โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.06 ± 1.38 
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วิจารณ์ผลการทดลอง  
จากผลการวิจัย พบว่า พนักงานเก็บขยะมีพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับ

ดี พฤติกรรมด้านดีที่มีการปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุด คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด ส่วนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานด้านไม่ดีที่มีการปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุด คือ นั่งบริเวณท้ายรถ
หรือห้อยโหนไปกับรถขยะขณะรถวิ่ง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ เที่ยงค าดี และคณะ (2558) พบว่า พฤติกรรม
ท่ีเหมาะสมของการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานเก็บขยะที่มีการปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุด คือ พนักงานเก็บ
ขยะมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ส่วนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ท างานของพนักงานเก็บขยะที่ไม่เหมาะสมที่มีการปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุด คือ นั่งบริเวณท้ายรถหรือห้อยโหนไปกับรถขยะ
ขณะวิ่ง รองลงมา คือ ดื่มเครื่องดื่มชูก าลังต่างๆ เพื่อให้สามารถท างานได้นานโดยไม่เม่ือยล้า และมีการสูบบุหรี่ขณะ
ท างาน และพบว่า อายุ ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p < 0.05) นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรพงษ์ จันทราเทพ และสุนิสา ชายเกลี้ยง 
(2553) พบว่า พนักงานมักมีพฤติกรรมห้อยโหนบนรถขณะรถวิ่ง อาจเพราะการห้อยโหนรถขยะท าให้สะดวกเวลาเก็บขยะ
ที่บ้านเรือนติดกัน ส่วนการดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง และสูบบุหรี่ เพื่อเป็นการคลายความปวดเม่ือยขณะปฏิบัติงาน 
สรุปผลการทดลอง  

1. พนักงานเก็บขยะเป็นเพศชายทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 41.9) และจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 44.2) มีประสบการณ์การท างานเก็บขยะ น้อยว่า 5 ปี (ร้อยละ 29.1) 
และเคยได้รับอุบัติเหตุในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ 7.0) 
 2. พนักงานเก็บขยะมีระดับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 
65.1) โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.06 ± 1.38 
 3. พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานด้านดีที่มีการปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุด คือ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  
 4. พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานด้านไม่ดีที่มีการปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุด คือ มีการนั่งบริเวณท้ายรถ 
หรือห้อยโหนไปกับรถขยะขณะรถวิ่ง รองลงมา คือ มีการดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง เพื่อให้สามารถท างานได้นาน โดยไม่เม่ือยล้า  
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บทคัดย่อ  

การประเมินสมรรถภาพปอดของคนท างานในร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
จากร้านอาหารทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ร้านตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารอีสาน และร้านแผงลอย (ปิ้ง ย่าง) เพื่อ
ประเมินสมรรถภาพปอดโดยวัดค่า Peak Expiratory Flow Rate (PEFR) และวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธี
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) พบว่า ระดับสมรรถภาพปอดของคนท างานในร้านอาหารแต่ละ
ประเภทไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) โดยร้านก๋วยเตี๋ยวมีค่า PEFR เฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับร้อยละ 82 ซ่ึงผ่าน
มาตรฐานของการประเมินสมรรถภาพปอด (PEFR มากกว่าร้อยละ 80) รองลงมาได้แก่ ร้านอาหารตามสั่ง (ร้อยละ 
79) ร้านแผงลอย (ปิ้ง-ย่าง) (ร้อยละ 78) และร้านอาหารอีสาน (ร้อยละ 75) ตามล าดับ ทั้งนี้ คนท างานในร้านอาหาร
แต่ละประเภทประมาณร้อยละ 50 มีค่า PEFR ต่ ากว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะร้านอาหารแผงลอย (ปิ้ง-ย่าง) ดังนั้น การ
ท างานในร้านอาหารอาจมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาการเรื้อรังในระบบทางเดินหายใจ 
 

ค าส าคัญ : คนท างานในร้านอาหาร สมรรถภาพปอด ค่า PEFR  เครื่อง Peak flow meter 
 
Abstract  

 

 Evaluating lung function of people working in restaurants in the municipality, Muang Phitsanulok, 

four types of restaurants ( I-san, grill, cooked to order and noodle)  were assessed the lung function using the 

Peak Expiratory Flow Rate (PEFR) values. The difference of PEFR among 4 types restaurants were analyzed 

by One way ANOVA. The results showed that workers in each type of restaurant did not statistically 

significant. The highest average PEFR value was found in noodle restaurant ( 82%)  which according the 

standard value of lung function (>80%), followed by cooked to order restaurant (79%) , grill restaurant (78%) 

and Isan restaurant ( 75%) , respectively. People working in each type of restaurant about 50% have a lower 

PEFR, especially grill restaurant might be risk to get the respiratory tract chronic symptoms. 

 
Keywords: worker in the restaurant, Lung function, PEFR, Peak flow meter 

 
บทน า  

ในปัจจุบัน จังหวัดพิษณุโลกเป็นจุดศูนย์กลางด้านการคมนาคมของภูมิภาคอินโดจีน โดยเป็นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้เป็นจุดศูนย์กลางของการเติบโตด้านเศรษฐกิจอีกจุด
หนึ่งที่น่าสนใจของประเทศไทย (ปริชญ์ ทรงคุณ, 2553) ปี 2559 โดยเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกมีผู้จดประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับอาหารอยู่จ านวน 2,511 ราย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ร้านอาหารที่ตั้งถาวรเพื่อสะสมอาหาร จ านวน 
2,121 ร้าน ร้านอาหารที่จ าหน่ายในที่สาธารณะ (แผงลอย) จ านวน 390 ร้าน (ส านักงานเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก, 
2559) จากข้อมูลพบว่าประเภทร้านอาหารที่พบมาก 4 อันดับ ได้แก่ ร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหาร
อีสาน และร้านปิ้ง-ย่าง ตามล าดับ 
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 ร้านอาหารถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศได ้ซ่ึงมลพิษที่มีอยู่ในร้านอาหาร อาจเกิดมาจาก
การใช้เชื้อเพลิง (เตาแก๊ส ฟืน และถ่าน เป็นต้น) เพื่อท าให้อาหารสุก จากไอควัน หรืออนุภาคอื่นๆ ที่เกิดจากการ
ประกอบอาหาร และอาจท าให้ผู้ประกอบอาหารได้รับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจมากกว่าคนทั่วไป ซ่ึงอาการ
นั้นขึ้นอยู่กับชนิดของสารมลพิษที่ได้รับ เช่น ฝุ่นละอองและก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) รวมถึงยังพบสารก่อมะเร็ง
อีกหลายชนิด ได้แก่ เบนซีน โทลูอีน เมเธลลีนคลอไรด์ และคลอโรฟอร์ม (Lee, Li, & Chan, 2001) จากการส ารวจ
ปัญหาสุขภาพของคนท างานในร้านอาหารที่อยู่ประเทศนอร์เวย์จ านวน 67 แห่ง พบว่า ผู้หญิงที่ท างานในครัวมีอาการ
หอบเหนื่อย (Dyspnea) หอบเหนื่อยอย่างรุนแรง (Serious dyspnea) และอาการอื่นที่เกี่ยวกับการท างานสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบที่ไม่ได้ท างานในครัว (Svendsen, Sjaastad, & Sivertsen, 2003) ซ่ึงอาการเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคทางเดิน
หายใจเรื้อรัง (Chronic respiratory disease) ซ่ึงเกิดจากมีความผิดปกติของเนื้อเย่ือของอวัยวะต่างๆ ในระบบ
ทางเดินหายใจ จากสถิติพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 ว่ามีผู้ป่วยถึง 8,364,026 คน 
จากจ านวนประชากรในการดูแลทั้งหมด 47,347,250 คน และมีสถิติอัตราป่วยโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง ปี 
พ.ศ. 2560 ถึง 561,920 คน จากประชากรในการดูแลทั้งหมด 47,347,250 คน โดยเฉลี่ย 1,186.81 คน ต่อ 100,000 
คน (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) จากข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของโรค มีแนวโน้ม
จะสูงขึ้นเรื่อยๆ 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าคนที่ท างานในร้านอาหารมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ซ่ึง
เป็นอาการทางสุขภาพ โดยในประเทศไทยยังไม่มีผู้วิจัยเกี่ยวกับปัญหานี้มากนัก ข้อมูลส่วนใหญ่จึงเป็นผลการศึกษาใน
ต่างประเทศ ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกันกับประเทศไทย เนื่องจากมีลักษณะการประกอบอาหาร สถานที่ ชนิดอาหาร
และวัตถุดิบที่แตกต่างกัน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถภาพปอดของคนท างานในร้านอาหารในเขต
เทศบาลเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
วัตถุประสงค์  
  เพื่อประเมินสมรรถภาพปอดของคนท างานในร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

การศึกษาครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามประเภทของกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีลักษณะการประกอบอาหาร เชื้อเพลิง และประเภทอาหารที่แตกต่างกัน โดยแบ่งร้านอาหารออกเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ ร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารอีสาน ร้านแผงลอย (ปิ้ง-ย่าง) เลือกศึกษาประเภทละ 50 ร้าน เพื่อ
ท าการประเมินสมรรถภาพปอดของคนท างานในร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก โดยใช้เครื่อง MicroPeak 
Peak flow meter ช่วงมาตรฐานที่ 60-900 L/MIN ตามมาตรฐาน ISO 23747 ผลิตโดย CareFusion, United 
Kingdom เพื่อท าการตรวจวัดสมรรถภาพปอด จากนั้นประเมินค่า PEFR ของกลุ่มตัวอย่างและน ามาเปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐาน (Dejsomritrutai et al., 2000) โดยมีขั้นตอนการวัดสมรรถภาพปอดดังนี้ 

1.  ถือเครื่องในแนวนอน หันปากเครื่องเข้าหาตัว 
2.  ยืนตัวตรงหายใจเข้าให้สุด จากนั้นอมปากกระบอกเครื่อง แล้วเป่าให้เร็วและแรง 
3. อ่านค่าที่วัดได้จากขีดวัดสีแดงของเครื่อง แล้วเลื่อนขีดวัดสีแดงให้กลับมาที่เลข 0 
4. ท าซ้ าต้ังแต่ข้อ 1-3 ทั้งหมดอีก 2 รอบ (รวมเป็น 3 รอบ) 
5. แล้วหาค่าเฉลี่ย  FEV1 ที่ได้จากการวัด 
6. น าไปค านวณและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเพื่อประเมินสมรรถภาพปอดเพื่อหาค่า PEFR โดยค่า

มาตรฐานหาได้จาก การน าเพศ อายุ ส่วนสูง เทียบกับค่ามาตรฐาน Peak Expiratory Flow Rate 
(PEFR) ตามค่ามาตรฐาน Dejsomritrutai et al. (2000) ค านวณจากค่า %PEFR ที่ได้จากการวัด
สมรรถภาพปอดของเครื่อง peak flow meter โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินระดับสมรรถภาพปอด 
 

ล าดับที ่ ค่า %PEFR ระดับของสมรรถภาพปอด 
1 ≤ 80 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2 ≥ 80 ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่มา: สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร้านยา มข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555 
 
จากนั้นน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) โดย

ก าหนดให้ประเภทร้านอาหารเป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และผลการวัดสมรรถภาพปอดเป็นตัวแปร
ตาม (Dependent Variable) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยทั้งหมดนี้ได้ผ่านการประเมิน
และรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เลขที่โครงการ 0664/60) เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
ผลการทดลอง  
 ข้อมูลทั่วไปของคนท างานในร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง และมีอายุมากกว่า 30 ปี ซ่ึงคนท างานในร้านอาหารร้านตามสั่งและร้านอาหารอีสานมีอายุงานมากกว่าร้าน
ก๋วยเตี๋ยวและร้านแผงลอย (ปิ้ง-ย่าง) โดยเฉพาะร้านอาหารตามสั่งที่มีเวลาในการท างานต่อวันค่อนข้างนานกว่า
ประเภทอื่นๆ รวมถึงพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างคนท างานส่วนมากไม่สูบบุหรี่ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างของคนท างานในร้านอาหาร 
 

ปัจจัย 
คนท างานในร้านอาหารแต่ละประเภท (คน) 

ก๋วยเตี๋ยว ตามส่ัง ปิ้ง-ย่าง อีสาน รวม 
เพศ ชาย 16 11 20 15 62 

หญิง 34 40 30 36 140 
ช่วงอายุ 20-30 ปี 10 3 7 3 23 

31-40 ปี 12 16 13 19 60 
41-50 ปี 16 7 11 17 51 
51-60 ปี 10 18 13 9 50 
>60 ปี 2 7 6 3 18 

การสูบบุหรี ่ ไม่สูบ 38 39 38 42 157 
สูบ 7 9 9 7 32 
เลิกแลว้ 5 3 3 2 13 

อายุงาน 0-5 ป ี 20 12 24 16 72 
6-10 ปี 13 18 16 16 63 
>10 ปี 17 21 10 19 67 

เวลาท างาน 1-5 ชม./วนั 27 18 33 27 105 
6-10 ชม./วัน 22 28 16 22 88 
11-15 ชม./วัน 1 5 1 2 9 
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 การประเมินสมรรถภาพปอดของคนท างานในร้านอาหารแต่ละประเภท พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่า 
PEFR ต่ ากว่ามาตรฐาน (PEFR มากกว่าร้อยละ 80 คือ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินสมรรถภาพปอด) และ
อาจมีความเสี่ยงที่จะมีอาการในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ร้านอาหารอีสาน (ร้อยละ75) ร้านแผงลอย (ปิ้ง-ย่าง) (ร้อย
ละ78) ร้านอาหารตามสั่ง (ร้อย79) ร้านก๋วยเตี๋ยว (ร้อยละ82) ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 โดยคนท างานในร้านแผงลอย 
(ปิ้ง–ย่าง) มีค่า PEFR ต่ ากว่ามาตรฐาน 30 คน หรือร้อยละ 60 ร้านอาหารตามสั่งมีค่า PEFR ต่ ากว่ามาตรฐาน 26 คน 
หรือร้อยละ 50 ร้านก๋วยเตี๋ยวมีค่า PEFR ต่ ากว่ามาตรฐาน 25 คน หรือร้อยละ 50 และร้านอาหารอีสานมีค่า PEFR ต่ า
กว่ามาตรฐาน 25 คน หรือร้อยละ 49 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลการวัดสมรรถภาพปอด จ าแนกตามประเภทร้านอาหาร 
 

ประเภทร้านอาหาร จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

ค่า PEFR ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

(คน) 

ค่า PEFR 
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

Std. 
Deviation 

 

p-value  

ร้านแผงลอย (ปิง้ – ย่าง) 50 30 78 16.3 

0.294 ร้านอาหารตามสั่ง 
ร้านก๋วยเตี๋ยว 
ร้านอาหารอีสาน 

51 
50 
51 

26 
25 
25 

79 
82 
75 

18.2 
16.4 
18.5 

รวม 202 111   100 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการทดสอบสมรรถภาพปอดของคนท างานในร้านอาหาร 4 ประเภท จ านวน 202 คน ในเขตเทศบาล

เมืองพิษณโุลก พบว่า ประเภทของร้านอาหารทีค่นท างานมีสมรรถภาพปอดต่ ากว่ามาตรฐาน ได้แก่ ร้านอาหารอีสาน 
(ร้อยละ75) ร้านอาหารแผงลอย (ปิ้ง ย่าง) (ร้อยละ78) และร้านอาหารตามสั่ง (ร้อยละ79) ตามล าดับ ซ่ึงร้านอาหาร
อีสานจะมีการประกอบอาหารประเภท ต้ม ผัด ทอด ปิ้ง และย่าง ซ่ึงมีการประกอบอาหารดว้ยการปิ้ง ย่าง เหมือนกัน
กับร้านแผงลอย (ปิ้ง ย่าง) โดยสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆ ซ่ึงรายงานว่า ฝุ่นละอองส่วนใหญ่เกิดขึน้จากการ ปิ้ง ย่าง 
เนื้อหมู เนื้อไก่ เนือ้ปลา และเนื้อปลาหมึก (อังกศ์ิริ ทิพยารมณ,์ 2016) อาหารประเภทเนื้อสัตว์มีปริมาณไขมันสูง ท า
ให้ระหว่างที่มีการปิ้งย่างจ าเป็นตอ้งมีการน าขี้เถ้ากลบหน้าถ่านไว้ เพื่อไม่ให้เกิดการลุกติดไฟของไขมันที่หยดลงในเตา 
การปิ้งย่างอาหารจึงท าให้เกิดฝุ่นขนาดเล็ก ถงึแม้ร้านแผงลอย (ปิง้ ย่าง) ส่วนใหญ่จะมีพัดลมเป่าควันแต่หากมีกระแส
ลมแรง ย่ิงท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของพัดลมลดลง และท าให้มีการฟุง้กระจายของฝุ่นละอองในบรเิวณ
โดยรอบมากขึ้น (คมสันต ์แรงจบ, 2555) ซ่ึงเป็นฝุน่ละเอียดที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์ (นวพล ใจ
เพ็ชร, 2559) อย่างไรก็ตาม ร้านอาหารตามสั่งและอาหารอีสานมกีระบวนการประกอบอาหารจะมีการใช้น้ ามันในการ
ผัด ซ่ึงจะมีไอน้ ามันฟุ้งกระจายขึ้นและมีกลิ่นของเครื่องเทศ และมีน้ าทิ้งจากกระบวนการดังกล่าวท าให้มีกลิ่นหืนจาก
กรดไขมัน รวมถงึร้านอาหารทุกประเภทมีการเตรียมวัตถุดิบโดยการคั่วและท าให้แหง้ เชน่ คัว่พรกิ จะมีกลิ่นฉุนของ
พริก (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 

ผลจากการศึกษานี้เม่ือเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพปอดของทุกประเภทไมมีความแตกตางกัน (p > 0.05) 
เนื่องจากคนท างานส่วนมากยังมีอายุงานไม่นานพอที่จะแสดงความแตกต่างได้ รวมถึงร้านอาหารบางร้านได้มีการขาย
อาหารที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน รับสัมผัสมลพิษในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน มีการป้องกันการรับสัมผัสใน
ลักษณะคล้ายกัน เช่น การใส่ผ้าปิดจมูก พัดลมเป่าฝุ่นควัน เครื่องระบายอากาศ (Hood) ท าให้ระดับสมรรถภาพปอด
ไม่มีความแตกต่างกันมาก รวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เพศ อายุ เวลาท างาน พฤติกรรมสูบบุหรี่ คล้ายคลึงกัน แต่มี
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แนวโน้มที่คนท างานในร้านอาหารประเภทปิ้ง-ย่าง อาจมีอาการเรื้อรังในระบบทางเดินหายใจมากกว่าร้านอาหาร
ประเภทอื่นๆ เนื่องจากมีสัดส่วนของผู้ไม่ผ่านมาตรฐาน PEFR มากที่สุดทั้งทีมีระยะเวลาการท างานต่อวันน้อยที่สุด  
สรุปผลการทดลอง  
 ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลได้ ดังนี ้

1. ค่า PEFR เฉลี่ย ของคนที่ท างานในร้านอาหารอีสาน ร้านอาหารแผงลอย (ปิ้ง ย่าง)  ร้านอาหารตามสั่ง มี
ระดับสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าปกติ โดยคนท างานในรา้นอาหารทุกประเภทมีสมรรถภาพปอดไม่
ผ่านมาตรฐานประมาณร้อยละ 50 

2. ค่า PEFR เฉลี่ย ของคนที่ท างานในร้านก๋วยเตี๋ยว มีระดับสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑป์กต ิ
3. ผลการประเมินสมรรถภาพปอดของคนท างานในร้านอาหาร ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีความเชื่อมัน่ร้อยละ 

95 (p > 0.05) 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาสาสมัครที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้งขอบพระคุณส านักงานเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก ที่ให้ข้อมูล
เป็นเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนการท าวิจัยมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบพระคุณ
คณาจารย์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน ที่ให้วิชาความรู้อันเป็นประโยชน์ที่น่าไปใช้ในอนาคตต่อไป และขอขอบพระคุณครอบครัว 
เพื่อน และพ่ีๆ ทุกคนที่ให้การสนับสนุนทุกอย่าง และเป็นก าลังใจที่ดีต่อกันตลอดมา 
เอกสารอ้างอิง  
กรมควบคุมมลพิษ. (7 กรกฎาคม 2561). กระบวนการประกอบอาหาร. แหล่งขอ้มูล: 

http://www.pcd.go.th/info_serv/Datasmell/l2bake.htm. 7 กรกฎาคม 2561 
คมสันต์ แรงจบ และกาญจณา นาถะพินธุ. (2555). การกระจายตัวของอนุภาคที่เกิดจาดกิจกรรมประเภทปิ้งย่าง . 

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 5(2): 11-19. 
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บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้คือ ศึกษาและวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการขาดของสายไฟแรงสูงในเมือง
พัทยาซ่ึงเป็นเหตุให้มีประชาชนถูกไฟฟ้าดูดได้รับบาดเจ็บ โดยศึกษาข้อมูลสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่
เมืองพัทยา พ.ศ. 2558-2559 และใช้วิธี Fault Tree Analysis ในการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้สายไฟแรงสูงขาด
สูงสุด 3 ล าดับ ได้แก่ สายไฟเกิดการอาร์ก สัตว์สัมผัสกับอุปกรณ์ในระบบจ าหน่าย และต้นไม้ทับสายไฟ จึงท าการ
วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและป้องกันด้วยการก าหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายด้วยการส่องกล้อง
ความร้อน การติดต้ังลูกถ้วย TR-202 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ และให้มีการตัดกิ่งไม้เป็นระยะ ตามล าดับ โดย
ด าเนินการในพื้นที่การจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ วงจรที่ 3 บริเวณถนนเกษตรสินบนเขาพระต าหนัก รวม
ระยะทาง 7.96 วงจรกิโลเมตร  

จากการติดตามผลช่วงมกราคม 2560 – มีนาคม 2561 พบว่ากระแสไฟฟ้าขัดข้องลดลงจาก 0.67 ครั้ง/เดือน
โดยเฉลี่ย เหลือต่ ากว่า 0.33 ครั้ง/เดือนโดยเฉลี่ย และสายไฟฟ้าขาดลดลงจาก 1.5 ครั้ง/ปีโดยเฉลี่ย จนถึงปัจจุบันยังไม่
พบมีเหตุการณ์สายไฟฟ้าขาดแต่ประการใด 
 

ค าส าคัญ : สายไฟฟ้าแรงสูง  ระบบจ าหน่าย  เมืองพัทยา 
 
Abstract  

The purpose of this research is to study and analysis of the factors affecting high voltage cable split 

in Pattaya city which caused the people injured by the incident. The top 3 factors affecting high voltage split 

in distribution system from statistical data on the occurrence of power outages in area of Pattaya since 2015-

2016 and fault tree analysis are the arc of high voltage cable, arc animals and trees over the cable. Thus, the 

safety measurement is applied to prevent the mentioned problems by monitoring equipment in distribution 

system by thermographic inspection; installing TR-202 insulators with barrier to protect animals and cutting 

branches in the direction of distribution system. The survey area in the third feeder of south Pattaya sub power 

station which supply power to Kasetsin road on Pratamnak Hill amount 7.96 circuit-kilometers.  

From January 2017 to March 2018 the power outages was reduced from 0.67 times/month by average 

to less than 0.33 times/month by average. The incident was caused by high voltage cable split reduced from 

1.5 times/year by average, but the incident is not found until at the present time. 
 

Keywords: High Voltage Cable, Distribution System, Pattaya City 

 
บทน า  

เมืองพัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ มีจ านวนผู้ไฟฟ้าในเมืองพัทยาประมาณ 
154,000 ราย ซ่ึงมากที่สุดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีความยาวระบบจ าหน่ายแรงสูงขนาด 22 kV 
ประมาณ 1,134.2 วงจรกิโลเมตร ซ่ึงอุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้านั้นเม่ือถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งจะต้องมีการ
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาเพื่อให้อุปกรณ์ที่ติดตั้งมีความปลอดภัย ไฟฟ้าถือเป็นแหล่งอันตรายอย่างหนึ่งซ่ึงไม่สามารถ
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มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ท าให้การตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้มีความปลอดภัยนั้นสามารถท า
ได้ยากเนื่องจากต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะและความช านาญ รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการตรวจสอบ จึงอาจท าให้ไม่สามารถบ ารุงรักษาได้อย่างทั่วถึง และจากข้อมูลสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องปี พ.ศ.2558-2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา พบว่ามีเหตุการณ์สายไฟแรงสูงขาดเกิดขึ้นเป็น
ประจ าทุกเดือน ซ่ึงมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าดูดจ านวน 2 ราย สูญเสียนิ้วมือ มีบาดแผลตามร่างกาย 
และชดใช้ค่าเสียหาย 819,314 บาท จึงไดท้ าการวิเคราะห์โดยวิธี Fault Tree Analysis เพื่อใช้สาเหตุพื้นฐานที่ส าคัญ
ที่ท าให้สายไฟแรงสูงขาด และน ามาก าหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดโอกาสท่ีสายไฟแรงสูงขาด และสามารถลดความถี่
ของการเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ท าให้สามารถจ่ายไฟให้กับประชาชนใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทดลอง
น าไปปฏิบัติโดยพิจารณาจากวงจรการจ่ายไฟในพื้นที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก สามารถเข้าไป
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาได้ยาก และท าการวิเคราะห์ผลโดยเปรียบเทียบสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องตั้งแต่เดือน
มกราคม 2560 - มีนาคม 2561 

 
วัตถุประสงค์  

1) เพื่อศกึษาและวเิคราะห์สาเหตุทีมี่ผลท าให้สายไฟแรงสูงขาด 
2) เพื่อก าหนดเป็นมาตรการในการลดโอกาสเหตุการณ์สายไฟแรงสูงขาดซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนได้รับ

บาดเจ็บ 
3) เพื่อลดความถี่ในการเกิดสายไฟแรงสูงขาดและสามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่อง 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(2) เครื่องพิมพ์เอกสาร 
(3) อุปกรณ์เครื่องเขียน 
(4) กล้องส่องความร้อน 
(5) กล้องถ่ายภาพ 
(6) แผ่นพลาสติกป้องกันสัตว์ (Barrier) 
(7) โปรแกรมจ่ายไฟ 3 (จฟ.3) 

2) วิธีด าเนินการวิจัย เริ่มด าเนินการต้ังแต่เดือนมกราคม 2560 - มีนาคม 2561 
(1) ศึกษาเหตุการณ์ที่ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากกรณีที่สายไฟแรงสูงขาดในเขตพื้นที่เมืองพัทยา 

จากรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและข้อร้องเรียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาได้รับ 
(2) รวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในเขตพื้นที่เมืองพัทยาในปี พ.ศ. 2558-2559 ของ 

6 สถานีไฟฟ้า ได้แก่ สถานีเขาไม้แก้ว สถานีบางละมุง สถานีพัทยาเหนือ สถานีพัทยาเหนือ2 สถานีพัทยาใต้ และสถานี
พัทยาใต้2 จากโปรแกรมจ่ายไฟ 3 (จฟ.3) และสรุปสาเหตุของเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
เพื่อหาความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ที่สายไฟแรงสูงขาด 

(3) วิเคราะห์หาสาเหตุพื้นฐานที่ส าคัญที่ท าให้สายไฟแรงสูงขาดโดยใช้วิธี Fault Tree Analysis  
(4) สรุปปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สายไฟแรงสูงขาด และประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นของแต่ละ

เหตุการณ์เป็นค่าเชิงปริมาณ 
(5) ก าหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดโอกาสที่สายไฟแรงสูงขาด และลดสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้า

ขัดข้อง และทดลองน าไปปฏิบัติโดยพิจารณาจากวงจรการจ่ายไฟในพื้นที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจ านวน
มาก สามารถเข้าไปตรวจสอบและบ ารุงรักษาได้ยาก เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ปฏิบัติงานและดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ซ่ึงจะ
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ท าให้ประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงเวลาที่ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินการตามมาตรการควบคุมที่ก าหนด เช่น 
การส่องจุดความร้อน การติดตั้งลูกถ้วย TR-202 พร้อม Barrier เพื่อป้องกันสัตว์ การตัดต้นไม้ตามแนวระบบจ าหน่าย  

(6) เก็บข้อมูลสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องโดยจ าแนกตามสาเหตุในบริเวณพื้นที่ที่ด าเนินการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 - มีนาคม 2561 และวิเคราะห์ผลโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยต่อเดือนของการเกิดเหตุ
สายไฟแรงสูงขาดในปี พ.ศ. 2558-2559 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  

1) จากรายงานการเกิดอุบัตเิหตุและข้อร้องเรียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาได้รับ พบว่าในช่วงปี 
พ.ศ.2558-2559 มีอุบัตเิหตุเกิดกับประชาชนจ านวน 2 ครัง้ ดังนี้ 

(1) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 00.10 น. เกิดอุบัติเหตุประชาชนถูกไฟฟ้าดูดขณะขี่รถจักรยาน
กลับที่พักหลังจากเลิกงาน เนื่องจากสัมผัสบริเวณปลายสายไฟแรงสูงที่ขาดตกลงมา ท าให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสีย
นิ้วกลางและนิ้วนางมือซ้าย ร่างกายอ่อนแรง มีบาดแผลที่ร่างกาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 
495,000 บาท 

(2) วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 23.05 น. เกิดอุบัติเหตุประชาชนถูกสายไฟแรงสูงที่ขาดตกลง
มาโดนบริเวณรถมอเตอร์ไซด์ขณะขับขี่ท าให้ถูกไฟฟ้าดูดจนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขาด้านซ้ายดังภาพที่ 1 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 324,314 บาท 

 

 
  

ภาพที่ 1 บาดแผลจากการถูกไฟฟ้าดูดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 
 

2) จากข้อมูลสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในเขตพื้นที่เมืองพัทยาในปี พ.ศ.2558-2559 จาก 6 สถานี
ไฟฟ้าพบว่าการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาในปี พ.ศ. 2559 เกิดขึ้น
จ านวน 434 ครั้ง ซ่ึงมีแนวโน้มสูงขึ้นเม่ือเทียบกับปี พ.ศ.2558 ซ่ึงมีกระแสไฟฟ้าขัดข้องจ านวน 406 ครั้ง ดังภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 สาเหตุของการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพทัยา 
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ผู้วิจัยได้จ าแนกสาเหตุของการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องออกเป็น 7 สาเหตุ ได้แก่ สัตว์ ต้นไม้ ยานพาหนะ วัสดุ
แปลกปลอม ภัยธรรมชาติ อุปกรณ์ช ารุด และไม่ทราบสาเหตุ โดยเม่ือวิเคราะห์ประเภทของอุปกรณ์ที่ช ารุด พบว่า มี
สายไฟขาดเกิดขึ้นจ านวน 37 ครั้ง ในปี พ.ศ.2558 และมีสายไฟขาดเกิดขึ้นจ านวน 40 ครั้ง ในปี พ.ศ.2559 
 เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559 พบว่ามีสายไฟ
ขาดและท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นประจ าทุกเดือนและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงจากเหตุการณ์สายไฟขาดที่
เกิดขึ้นทั้งหมด 77 ครั้ง ได้ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากกรณีที่สายไฟขาดจ านวน 2 ราย และมีทรัพย์สิน
เสียหาย จึงมีความส าคัญอย่างย่ิงที่จะต้องหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สายไฟแรงสูงขาด โดยเม่ือศึกษารายละเอียด
ข้อมูลจากสถิติและท าการวิเคราะห์จ าแนกลักษณะปัจจัยที่ท าให้สายไฟแรงสูงขาด เกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ อุปกรณ์
ช ารุด มีวัตถุมากระท า และภัยธรรมชาติ โดยเม่ือท าการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้สายไฟแรงสูงขาดจะพบว่ามีสาเหตุหลัก
คืออุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายช ารุด จ านวน 53 ครั้ง คิดเป็น 68.8% ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากสายไฟฟ้า จ านวน 51 ครั้ง คิด
เป็น 96.2% ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สถิติปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สายไฟแรงสงูขาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ปี พ.ศ.2558-2559 

  

สาเหตุที่ท าให้สายไฟแรงสงูขาด 
จ านวนที่เกิดเหตุการณ์ (ครั้ง) 

ปี 2558 ปี 2559 รวม 
1. อุปกรณ์ช ารุด    

สเปเซอร ์ 1 - 1 
สายไฟ 27 24 51 
หลอดต่อสาย - 1 1 

2. มีวัตถุมากระท า       
สัตว์ 3 6 9 
ยานพาหนะ 2 - 2 
สิ่งของ 2 2 4 
ต้นไม ้ - 6 6 

3. ภัยธรรมชาติ  2 1 3 
รวม 37 40 77 

 
3) วิเคราะห์หาสาเหตุพื้นฐานที่ส าคัญที่ท าให้สายไฟแรงสูงขาดโดยใช้วิธี Fault Tree Analysis โดยใช้

สัญลักษณ์ Logic gate เพื่อก าหนดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยต่างๆและเชื่อมโยงเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึง
สาเหตุของสายไฟแรงสูงขาดสามารถเขียนความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆได้ดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของสาเหตุที่ท าให้สายไฟแรงสงูขาด 
 

4) จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้สายไฟแรงสูงขาดโดยวิธี Fault Tree Analysis พบว่ามีเหตุการณ์
พื้นฐาน (Basic Event) จ านวน 8 เหตุการณ์ ดังตารางที่ 2 โดยมีอัตราการเกิดของแต่ละเหตุการณ์ซึ่งได้มาจากข้อมูล
สถิติของการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องเนื่องจากเหตุการณ์สายไฟแรงสูงขาดในปี พ.ศ.2558-2559 และน ามาค านวณเพื่อ
หาค่าเชิงปริมาณของโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดของเหตุการณ์ซ่ึงน าไปสู่การเกิดสายไฟแรงสูงขาด ซ่ึงหาได้จาก
สมการที่ (1) 

𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑁
  สมการที่ (1) 

 
 โดย P (A) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 
  n (A) หมายถึง จ านวนเหตุการณ์ที่เกิด 
  N หมายถึง จ านวนครั้งที่ท าการทดลอง 

 
ตารางที่ 2 สรุปเหตุการณ์พื้นฐาน (Basic Event) และโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดของเหตุการณ์สายไฟแรงสงูขาด 

 
ล าดับ เหตุการณ ์ อัตราการเกิดเหตุการณ ์

(จ านวนครัง้ต่อ 2 ปี) 
ค่าเชิงปริมาณ ล าดับความส าคัญ 

1 สเปเซอรเ์สื่อมสภาพ 1 0.01 7 
2 สายไฟเกิดการอาร์ก 51 0.66 1 
3 หลอดต่อสายหลุดออกจากสายไฟ 1 0.01 8 
4 ช็อตสัตว์ 9 0.12 2 
5 ยานพาหนะสัมผัสสายไฟ 2 0.03 6 
6 สิ่งของเกี่ยวสายไฟ 4 0.05 4 
7 ต้นไม้ทับสายไฟ 6 0.08 3 
8 ภัยธรรมชาติ 3 0.04 5 
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จากผลการวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดของเหตุการณ์กรณีที่สายไฟแรงสูงขาด และพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญในการก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยคัดเลือกโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด
สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ สายไฟเกิดการอาร์ก ช็อตสัตว์ และต้นไม้ทับสายไฟ มาด าเนินการจัดท ามาตรการและแก้ไข
ปัญหาเป็นอันดับแรก 

5) ผู้วิจัยได้ก าหนดมาตรการควบคุมเพื่อเป็นแนวทางในการลดสถิติการเกิดสายไฟแรงสูงขาด และทดสอบ
การปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ โดยเลือกพื้นที่บริเวณถนนเกษตรสินบนเขาพระต าหนัก ซ่ึงรับกระแสไฟฟ้าจากสถานี
พัทยาใต้ วงจร 3 ซ่ึงเป็นบริเวณที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวอยู่หนาแน่น สามารถเข้าไปตรวจสอบและบ ารุงรักษาได้
ยากเนื่องจากมีถนนแคบต้องมีการปิดการสัญจรและดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน  โดยการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมที่
ก าหนดในครั้งนี้ได้มีการระดมชุดปฏิบัติงานจากพื้นที่ใกล้เคียง จ านวน 32 ทีม เป็นจ านวน 192 คน ซ่ึงมีการด าเนินการ 
ดังนี้  

(1) กรณีสายไฟเกิดการอาร์กขาด ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดกิจกรรมการบ ารุงรักษา เช่น การส่องกล้อง
ความร้อนช่วงเวลากลางคืน เพื่อเป็นการตรวจสอบและบ ารุงรักษาสายไฟและอุปกรณ์ในระบบจ าหน่าย จ านวน 104 
จุด พบว่ามีจุดที่อุณหภูมิแตกต่างกันมากกว่า 40 oC ซ่ึงต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จ านวน 24 จุด เป็นต้น รวมถึงการ
ปรับปรุงการใช้สเปเซอร์เป็นวิธีการวางสายบนลูกถ้วยที่อยู่บนเหล็กฉากรูป ป.ปลา เพื่อลดโอกาสที่ฉนวนของสายไฟ
แรงสูงจะเสื่อมสภาพเป็นรูทะลุท าให้สายไฟแรงสูงขาด และการเพิ่มความพิถีพิถันในการใช้คีมไฮโดรลิคเป็นตัวย้ าจุดต่อ
สายไฟ 

(2) กรณีสายไฟขาดเนื่องจากการช็อตสัตว์ ได้ด าเนินการติดตั้งลูกถ้วย TR-202 พร้อม Barrier ซ่ึงท า
จากวัสดุที่เป็นพลาสติกใสมีความมันวาว จ านวน 70 ชุด เพื่อป้องกันสัตว์ไปกระท ากับอุปกรณ์ในระบบจ าหน่าย 

 
 

ภาพที่ 4  ภาพก่อนและหลังปรบัปรุงด้วยวิธีการติดตั้งลูกถ้วย TR-202 พร้อม Barrier 
 

(3) กรณีต้นไม้สัมผัสกับสายไฟท าให้สายไฟเกิดการอาร์กขาด ได้ด าเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบ
ไฟฟ้าตามหลักรุกขกร เช่น การตัดแต่งกิ่งเพื่อเปลี่ยนทิศทางการเจริญเติบโต การตัดโค่นกิ่งไม้ที่ไม่แข็งแรงหรือสัมผัส
โดนอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ระยะทาง 7.96 วงจรกิโลเมตร ซ่ึงช่วยลดโอกาสเกิดฟอลต์ชั่วคราวและฟอลต์อิมพีแดนซ์สูง
ได ้ 

6) เก็บข้อมูลการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องจากกรณีที่สายไฟแรงสูงขาดหลังจากที่ปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนด และวิเคราะห์ผลโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยต่อเดือนของการเกิดเหตุสายไฟแรงสูงขาดในปี พ.ศ. 2558-2561 
ดังภาพที่ 5 ซ่ึงพบว่าสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องหลังจากที่ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดมีค่าลดลงจาก 16 
ครั้ง/ปี คิดเป็น 0.67 ครั้ง/เดือนโดยเฉลี่ย ลดลงเหลือ 5 ครั้ง/ปี คิดเป็น 0.33 ครั้ง/เดือนโดยเฉลี่ย โดยในปี 2561 และ
ไม่มีเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องที่มีสาเหตุจากสายไฟขาดจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงลดลงจากก่อนที่ด าเนินการแก้ไข 1.5 
ครั้ง/ปี  

285



การประชมุวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน    
 

 
 

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบสถิติการเกดิกระแสไฟฟ้าขัดข้องของสถานไีฟฟ้าพัทยาใต้วงจรที่ 3 ก่อนปรับปรุง  
(พ.ศ.2558-2559) และหลังปรับปรุง (พ.ศ.2560-มีนาคม พ.ศ.2561) 

 
 จากการวิจัยโดยการวิเคราะห์หาสาเหตุและมาตรการป้องกันสายไฟฟ้าแรงสูงขาดในเมืองพัทยา ท าให้ทราบ
สาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้สายไฟแรงสูงขาด ได้แก่ อุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายช ารุด (สายไฟเกิดการอาร์ก) สัตว์ และต้นไม้ 
ซ่ึงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่เมืองพัทยา และเม่ือมีการบ ารุงรักษาหรือด าเนินกิจกรรม
ตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดนั้นพบว่าสามารถลดสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องและการเกิดสายไฟแรงสูงขาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงควรน าแนวทางการจัดท ากิจกรรมบ ารุงรักษาโดยการระดมชุดปฏิบัติงานแบบดับไฟท างาน ซ่ึงจะท า
ให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานและลดผลกระทบที่ประชาชนจะไม่มีไฟฟ้าใช้ 
สรุปผลการทดลอง  

จากผลการวิจัยท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดเหตุการณ์สายไฟแรงสูงขาด ซ่ึงเกิดได้จาก 3 สาเหตุหลัก คือ 
อุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายช ารุด มีวัตถุมากระท า และภัยธรรมชาติ ซ่ึงอุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายที่เกิดการช ารุดโดยส่วน
ใหญ่เกิดจากสายไฟแรงสูงอาร์กขาด ซ่ึงสามารถควบคุมได้โดยการหมั่นตรวจสอบและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
การตรวจสอบด้วยตาเปล่า การส่องกล้องความร้อน เป็นต้น รวมไปถึงการปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบจ าหน่าย เช่น การ
เปลี่ยนจากการใช้งานสเปเซอร์เป็นการวางพาดสายบนลูกถ้วยที่ติดตั้งบนเหล็กฉากรูป ป.ปลา ก็จะช่วยลดโอกาสใน
การทะลุของสาย SAC และการติดตั้งลูกถ้วย TR-202 พร้อม Barrier ตลอดจนช่วยป้องกันสัตว์ที่จะมาสัมผัสกับ
อุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายด้วยเช่นกัน  และการตัดต้นไม้ตามหลักรุกขกร ก็จะช่วยลดโอกาสที่กิ่งไม้สัมผัสโดนอุปกรณ์
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การลดเวลาการหยุดสายการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

 
Downtime Reduction and Productivity Improvement for Press Line 

 
*พฤกษ์พนาพัฒน์ ถนอมจิตร1 

1คณะบรหิารธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
Emails: phruekphanaphat.t@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยปัญหาการหยุดสายการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัท M 
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดการหยุดสายการผลิต 
จากนั้นท าการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต วิธีการวิจัยใช้วิธีทางสถิติ One – Way ANOVA และ Brown-
Forsythe test ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของปัญหาที่ส่งผลต่อระยะเวลาการหยุดสายการผลิต  ซ่ึง
ประกอบด้วยปัญหาเครื่องจักรช ารุดกะทันหัน ปัญหาการปรับตั้งเครื่องจักร ปัญหาการหยุดชะงักของเครื่องจักร 
ปัญหาด้านคุณภาพ และปัญหาการท างานผิดพลาดของพนักงาน ผลการวิเคราะห์พบว่าปัญหาที่ต่างกันส่งผลต่อ
ระยะเวลาการหยุดสายการผลิตไม่ต่างกัน แต่ปัญหาแต่ละชนิดมีความถี่ในการเกิดปัญหาต่างกัน ผู้วิจัยจึงเลือกน า
ปัญหาเครื่องจักรหยุดชะงักชั่วคราว ซ่ึงเป็นปัญหาที่มีความถี่ในการหยุดสายการผลิตบ่อยที่สุดไปท าการวิเคราะห์
รายละเอียดของปัญหาต่อไปโดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสายการผลิตจ านวน 12 คน ผลการ
สัมภาษณ์พบว่าสาเหตุหลักที่ท าให้สายการผลิตหยุดชะงักชั่วคราวมาจากปัญหา Die interlock fault และ Robot 
vacuum fault จากนั้นท าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทั้ง 2 ด้วย แผนผังแสดงเหตุและผล พบว่าสาเหตุของปัญหา 
Die interlock fault เกิดจากการปรับตั้งเครื่องจักรไม่เหมาะสมและเซ็นเซอร์เกิดการช ารุดเนื่องจากขาดการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน สาเหตุของปัญหา Robot vacuum fault  เกิดจากวัสดุและโครงสร้างของเครื่องจักรมีความ
แข็งแรงไม่เพียงพอและขาดการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน เม่ือทราบสาเหตุของปัญหาทั้ง 2 จึงท าการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยใช้การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ผลการด าเนินการแก้ไขพบว่าเกิดการหยุดสายการผลิตจากปัญหา  Die interlock 
fault ลดลง 14.58% และปัญหา Robot vacuum fault ลดลง 18.54% จากนั้นท าการประเมินประสิทธิภาพการ
ผลิตจากทฤษฎี OEE (Overall equipment effectiveness) พบว่าอัตราการเดินสายการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจาก 91.97% 
เป็น 93.09%  
 

ค าส าคัญ : การลดเวลาหยุดสายการผลิต  การผลิตชิ้นส่วนตัวถงัรถยนต์  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 
Abstract  

This research analyzes the problem of downtime of M auto parts factory located at Laem Chabang 

Industrial Estate, Chonburi. The purpose of this research is to investigate the cause of downtime. Then make 

changes to increase productivity. One-Way ANOVA and Brown-Forsythe test are used to find the 

relationship between the types of problems that affect the duration of downtime. These include Machine 

breakdown problem Machine setup problem Minor stoppage problem Quality issues and the problem of 

Human error. The analysis found that different problems not affected to duration of downtime. But each 

problem has a different frequency of problems. The researcher chose machine minor stoppage problem that 

was most frequent of downtime. Further analysis of the problem was conducted by using a focus group 

meeting with 12 people involved in the production line. The interviews revealed that the main cause of the 

minor stoppage problem was the Die interlock fault and the Robot vacuum fault. The Cause & Effect 

Diagram was used to analyze the cause of the problem. Die interlock fault is caused by improper machine 

setting and defective sensor due to lack of preventive maintenance. The cause of the robot vacuum fault 

problem is the material and structure of the machine is insufficient and lack of preventive maintenance. As a 

result of these two issues, the problem was solved by using preventive maintenance. The downtime result 
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was a 14.58% decrease in the Die interlock fault and a decrease of 18.54% in the Robot vacuum fault. 

Evaluate production performance by the overall equipment effectiveness (OEE) Availability of production 

line was increase from 91.97% to 93.09% 

 

Keywords: Downtime reduction, Car body production, Productivity improvement 

 
บทน า  

ในปัจจุบันหลายๆบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างก็พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป้าหมายหลักในการท าธุรกิจคือ ความสามารถในการท าก าไร และความสามารถในการแข่งขัน การที่จะแข่งขันกับคน
อื่นได้และมีก าไร แต่ปัญหาที่หลายบริษัทต้องพบเจอคือปัญหาการหยุดสายการผลิตในขณะปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความ
สูญเสียทั้งในด้านต้นทุนและการแข่งขันเนื่องจากบริษัทยังคงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตลอดแม้ว่าสายการผลิตจะไม่สามารถ
ผลิตสินค้าออกมาได้ ซ่ึงจะส่งผลไปถึงการต้องให้พนักงานท างานล่วงเวลาเพื่อรักษายอดการผลิต ท าให้บริษัทเกิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามมา ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาปัญหาการหยุดสายการผลิตของบริษัท M เพื่อน าไปสู่การ
หาแนวทางในการแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เพิ่มสูงขึ้นต่อไปในอนาคต 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาสาเหตุที่แท้จริงและระบุปัญหาของการหยุดสายการผลิต 
2. เพื่อหาแนวทางและท าการร่วมกันแก้ไขปัญหาการหยุดสายการผลิต 
3. เพื่อลดการหยุดสายการผลิตและเพิ่มอัตราการเดินสายการผลิต 

สมมุติฐานของการวิจัย 
ปัญหาการหยุดสายการผลิตที่ต่างกัน ส่งผลต่อเวลาการหยุดสายการผลิตต่างกัน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัญหาการหยุดสายการผลิตซ่ึงแบ่งเป็น 5 ปัจจัย 
  1.1 หยุดสายการผลิตเนื่องจากเครื่องจักรช ารุดกะทันหัน  
  1.2 หยุดสายการผลิตเนื่องจากปรับตั้งเครื่องจักรในระหว่างการผลิต 
  1.3 หยุดสายการผลิตเนื่องจากการเกิดการหยุดชะงักของเครื่องจักร 
 1.4 หยุดสายการผลิตเนื่องจากเกิดปัญหาด้านคุณภาพ  
 1.5 หยุดสายการผลิตเนื่องจากการท างานผิดพลาดของพนักงาน  
2. ตัวแปรตาม  
  2.1 ระยะเวลาในการหยุดสายการผลิต (Downtime) 
3. ตัวแปรควบคุม คือ สายการผลิต B (B–Line) 

กรอบแนวคิด 
จากการศึกษาแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการเกิด Downtime ผู้วิจัยได้น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้

ดังต่อไปนี้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การหาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของปัญหาทั้ง 5 ประเภทกับระยะเวลาการหยุดสายการผลิตโดยใช้
วิธีทางสถิติ One – Way ANOVA และ Brown-Forsythe test เพื่อทดสอบว่าชนิดของปัญหาที่ต่างกันส่งผลต่อ
ระยะเวลาการหยุดสายการผลิตต่างกันหรือไม่  

2. ท าการสัมภาษณ์โดยการประชุมกลุ่ม (Focus group) เพื่อท าการประชุมหาสาเหตุของปัญหาการหยุด
สายการผลิต โดยท าการคัดเลือกผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสายการผลิต ประกอบด้วยฝ่ายผลิต 4 คน ฝ่ายซ่อม
บ ารุงแม่พิมพ์ 3 คน ฝ่ายซ่อมบ ารุงสายการผลิต 2 คน และฝ่ายวิศวกรรมการผลิต 3คน รวมทั้งสิ้น 12 คน ส าหรับ
ค าถามที่ใช้ในการประชุมกลุ่มนั้นผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงมีต าแหน่งทางวิชาการเป็น
อาจารย์ สถาบันวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิเคราะห์การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ (ค่า IOC) ของผู้เชี่ยวชาญออกมาสอดคล้องในทุกข้อค าถาม 

3. เปรียบเทียบข้อมูลการหยุดสายการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุง และเปรียบเทียบอัตราการเดิน
สายการผลิตจากการค านวณโดยใช้ทฤษฏีประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)  
  

ศึกษาปัญหาการเกิดการหยุดของสายการผลิต (Downtime) 
      
       

ประเมินประสิทธิภาพของสายการผลิต (OEE) 

ศึกษาหาสาเหตุที่แท้จริงของการหยุดสายการผลิต  

ปรับปรุงแกไ้ขปญัหา Downtime ในการผลิต  

เปรียบเทียบข้อมูล ก่อน-หลังการปรับปรงุ 
1. ข้อมูลการหยุดสายการผลิต (Downtime) 
2. อัตราการเดินสายการผลิต (Availability) 

ตัวแปรต้น 
1. ปัญหาเครื่องจักรช ารุดกะทันหนั  
2. ปัญหาปรับตัง้เครื่องจักร 
3. ปัญหาเครื่องจักรหยุดชะงัก 
4. ปัญหาคณุภาพ 
5. ปัญหาความผิดพลาดจากพนักงาน  

ตัวแปรตาม 
1. ระยะเวลาการหยุดสายการผลิต 
(Downtime) 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทัว่ไปของชุดข้อมูลด้านระยะเวลา ค่าเฉลี่ย และความถี่ในการเกิด Downtime 

ในช่วง 3เดือนตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน จ าแนกตามชนิดของ downtime  
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยในการหยุดสายการผลิตของ Downtime แต่ละประเภท 
 
ประเภทของ Downtime Mean N Min. Max. 
เครื่องจักรช ารุดกะทันหัน 19.22 9 3 89 
ความผิดพลาดจากพนักงาน 4.37 19 2 11 
เครื่องจักรหยุดชะงัก 4.08 434 1 61 
ปัญหาคุณภาพ 4.29 214 1 22 
ปรับตั้งเครื่องจักร 4.71 153 1 16 

 
จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของการหยุดสายการผลิตที่เกิดขึ้นจากแต่ละปัญหามีค่าใกล้เคียงกันอยู่ที่ 4.08 – 

4.37 นาที ยกเว้นปัญหาเครื่องจักรช ารุดกะทันหันจะมีค่าเฉลี่ยการหยุดสายการผลิตมากที่สุดเท่ากับ 19.22 นาที หาก
พิจารณาความถี่ในการเกิดปัญหาจะพบว่าปัญหาหยุดการผลิตที่เกิดบ่อยที่สุดคือปัญหาการหยุดชะงักของเครื่องจักร 
รองลงมาคือปัญหาด้านคุณภาพ ปัญหาติดตั้งปรับตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ปัญหาการท างานผิดพลาดของพนักงาน 
และปัญหาเครื่องจักรช ารุดกะทันหัน ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานงานวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้ก าหนดค่าระดับความเชื่อม่ันที่ร้อยละ 95 หรือก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจะพิจารณา
เงื่อนไขการยอมรับหรือปฏิเสธ สมมติฐานดังนี้  

สมมติฐานที่ 1  ปัญหา Downtime ที่ต่างกันจะส่งผลต่อเวลาในการหยุดสายการผลิตต่างกัน 
 

ตารางที่ 2-1  ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของเวลาการเกิด Downtime ในแต่ละกลุม่ปัญหา 
 

Levene Statistic df1 df2 P-value 
52.168* 4 824 .000 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 2-1 ได้ค่า P-value เท่ากับ 0.00 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 สรุปว่าความแปรปรวนของเวลาการเกิด 
downtime ในแต่ละกลุ่มปัญหามีค่าไม่เท่ากัน จึงใช้การทดสอบแบบ Brown-Forsythe test ในการทดสอบค่าเฉลี่ย
ในตารางที่ 2-2 
 

ตารางที่ 2-2  ทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้ Brown-Forsythe test 
 

Brown-Forsythe Statistica df1 df2 P-value 
2.454 4 8.615 .124 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 2-2 สถิติทดสอบ Brown-Forsythe เท่ากับ 2.45 และค่า P-value เท่ากับ 0.124 ซ่ึงมากกว่า 

0.05 จึงสรุปว่าสามารถยอมรับ H0 นั่นคือ คือเวลาการเกิด Downtime ไม่ขึ้นกับชนิดของปัญหาที่เกิดขึ้น 
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 ตอนที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพในการผลิตจากทฤษฎีประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall 
Equipment Effectiveness)  
 โดยมีสูตรค านวณดังนี ้ อัตราการเดินเครื่อง = เวลาเดินเครื่อง/เวลารับภาระงาน x 100% 
 ท าการเก็บข้อมูลของตัวแปรที่จะน ามาใช้ค านวณเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560 
ได้ผลการเก็บข้อมูลดังนี้ 
 เวลารับภาระงาน (Loading time) =  56,432 นาท ี
 เวลาเดินเครือ่ง (Operating Time) =  51,903 นาท ี
 เม่ือแทนค่าตัวแปรในสมการพบวา่อัตราการเดินเครื่องมีค่าเท่ากับ 91.97%  

ตอนที่ 4 การหาสาเหตุการเกิด Downtime จากการสัมภาษณ์โดยใช้การประชุมกลุ่ม ผู้วิจัยเลือกน าปัญหา
เครื่องจักรหยุดชะงักชั่วคราว ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความถี่ในการหยุดสายการผลิตบ่อยที่สุดไปท าการวิเคราะห์รายละเอียด
ของปัญหาร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสายการผลิตจ านวน 12 คน จากการใช้ Pareto-chart ในการเลือกปัญหา 
พบว่าปัญหาหลักที่ท าให้สายการผลิตหยุดชะงักชั่วคราวมาจากปัญหา Die interlock fault และ Robot vacuum 
fault จากนั้นใช้แผนภาพก้างปลา (Fishbone diagram) ในการหาสาเหตุของปัญหา โดยแบ่งลักษณะปัญหาเป็น 4 
ด้าน ตามหลักการของ 4M (Man, Machine, Material, Method) สามารถสรุปสาเหตุการเกิดปัญหา Die interlock 
fault และ Robot vacuum fault ได้ดังนี้  

ปัญหา Die interlock เกิดจากปัจจัยด้านทางเครื่องจักร (machine) โดยมีสาเหตุหลัก 2 สาเหตุ สาเหตุที่ 1 
คือ ต าแหน่งการวางชิ้นงานลงในแม่พิมพ์ยังไม่เหมาะสม ท าการแก้ไขโดยปรับต าแหน่งการวางชิ้นงานให้เหมาสมโดย
การวางชิ้นงานให้อยู่ห่างจาก Proximity sensor 3.0 – 5.0 mm. สาเหตุที่ 2 คือ Proximity sensor ช ารุดในบาง
ต าแหน่งเนื่องจากไม่มีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ท าการแก้ไข ท าแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันโดยการเพิ่มรายการ
การตรวจสภาพ Proximity sensor ลงไปในแผนการบ ารุงรักษาประจ าเดือน  

ปัญหา Robot vacuum fault มีสาเหตุหลัก 2 สาเหตุ สาเหตุที่ 1 คือ โครงสร้าง Sub arm และ อุปกรณ์
Attachment ที่ติดอยู่กับ sub arm ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีรอยแตกร้าวในบริเวณรอยเชื่อม ท าให้การท างานของ
อุปกรณ์ดังกล่าวขาดความเที่ยงตรง ท าการแก้ไขโดยการปรับปรุงโครงสร้างของ sub arm ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น 
โดยการสั่งท า Sub arm ที่ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อท าให้ไม่มีรอยเชื่อมเกิดขึ้นที่โครงสร้างของ sub arm และท า
แผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันโดยการเพิ่มรายการการตรวจสภาพ ของ sub arm robot ลงไปในแผนการบ ารุงรักษา
ประจ าปี สาเหตุที ่2 คือ ชนิดของ Vacuum cup ไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน ท าการแก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนชนิดของ 
Vacuum cup จากเดิมใช้ Vacuum cup ส าหรับจับชิ้นงานผิวเรียบทั่วไป (Flat suction cups) เปลี่ยนมาใช้ 
Vacuum cup ส าหรับจับแผ่นชิ้นงานเหล็ก (Sheet metal) โดยเฉพาะซ่ึงจะช่วยให้สามารถจับชิ้นงานที่มีผิวโค้งหรือ
ผิวที่ชโลมน้ ามันไดด้ีขึ้น 

ตอนที่ 5 เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรงุแก้ไขปัญหา downtime โดยจะท าการเทียบเทียบ
ระยะเวลาการหยุดสายการผลิต และอัตราการเดินสายการผลิตดังตารางที่ 5-1 

 
ตารางที่ 5-1  เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลาการหยุดสายการผลิต และอัตราการเดินสายการผลิต  

ก่อน – หลัง การปรบัปรงุแกไ้ขปญัหา downtime 
 

 ก่อนแก้ไข หลังแก้ไข การเปลี่ยนแปลง 

Robot vacuum fault 658 นาท ี 536 นาท ี - 18.54% 

Die interlock fault 528 นาท ี 451 นาท ี - 14.58% 
อัตราการเดินสายการผลติ 91.97% 93.09% + 1.12% 
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ผลการเปรียบเทียบข้อมูลจากตาราง 5 -1 พบว่า หลังท าการแก้ไขปัญหา downtime เกิดการหยุด
สายการผลิตจากปัญหา Robot vacuum fault ลดลง 18.54% และปัญหา Die interlock fault ลดลง 14.85% 
นอกจากนี้อัตราการเดินสายการผลิตยังเพิ่มสูงขึ้น 1.12% 
อภิปรายผลการทดลอง  
 ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าปัญหาการหยุดสายการผลิตที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเป็นปัญหาเครื่องจักรหยุดชะงัก
เล็กๆน้อยๆ ซ่ึงการหยุดสายการผลิตแต่ละครั้งจะกินเวลาไม่นานแต่เกิดการหยุดสายการผลิตอยู่บ่อยครั้ง  โดยเฉลี่ย
หยุดสายการผลิตเป็นระยะเวลา 4.08 นาที ซ่ึงสาเหตุที่เครื่องจักรเกิดปัญหาอยู่บ่อยๆเนื่องจากการซ่อมบ ารุงและ
แผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันยังไม่ครอบคลุมไปยังทุกเครื่องจักร นอกจากนี้ผู้ใช้งานเครื่องจักรยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการตั้งค่าเครื่องจักรหรือตั้งค่าเซ็นเซอร์ต่างๆในสายการผลิต ซ่ึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา เหล่านี้คือการ
จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันรายเดือนหรือรายปี โดยท าการตรวจสภาพเครื่องจักรอยู่สม่ าเสมอตามแผนการที่
วางไว้เพื่อลดปัญหาเครื่องจักรช ารุดหรือขัดข้องในขณะท าการผลิต 
สรุปผลการทดลอง 
 จากการวิจัยปัญหาการหยุดสายการผลิตพบว่า จากการจัดกลุ่มปัญหาออกเป็น 5 กลุ่ม ซ่ึงประกอบด้วย
ปัญหาเครื่องจักรช ารุดกะทันหัน ปัญหาการปรับตั้งเครื่องจักร ปัญหาการหยุดชะงักของเครื่องจักร ปัญหาด้านคุณภาพ 
และปัญหาการท างานผิดพลาดของพนักงาน พบว่าปัญหาที่ต่างกันส่งผลต่อระยะเวลาการหยุดสายการผลิตไม่ต่างกัน 
โดยมีค่าเฉลี่ยการหยุดสายการผลิตอยู่ที่ประมาณ 4 นาที แต่ปัญหาแต่ละชนิดมีความถี่ในการเกิดปัญหาต่างกันซ่ึง
ปัญหาที่มีความถี่สูงที่สุดคือปัญหาเครื่องจักรหยุดชะงักชั่วคราว โดยมีปัญหา Die interlock fault และปัญหา Robot 
vacuum fault เป็นปัญหาหลัก ผลจากการสัมภาษณ์สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาเครื่องจักรขัดข้องมาจาก  

1. พนักงานความความรู้ความเข้าใจในการปรับตั้งเครื่องจักร 
2. เครื่องจักรขาดการซ่อมบ ารุงและขาดการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
3. โครงสร้างของเครื่องจักรมีความแข็งแรงไม่เพียงพอต่อลักษณะงาน 
4. ชนิดของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องจักรไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
หลังการท าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและติดตามผลการหยุดสายการผลิตเป็นระยะเวลา 3 เดือนพบว่าเกิดการ

หยุดสายการผลิตจากปัญหา Die interlock fault ลดลง 14.58% เกิดปัญหา Robot vacuum fault ลดลง 18.54% 
และอัตราการเดินสายการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 1.12% 
เอกสารอ้างอิง  
จิรพัฒน์ เงาประเสรฐิวงศ์ และอภิสิทธิ์ บุญเกิด. (2553). การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครือ่งจักรใน โรงงาน

มอเตอร์. วิทยานิพนธ์ วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

นิวัตร หนูฤทธ์. (2557). ปัจจัยทีส่่งผลต่อเวลาสูญเสียในสายการประกอบเพลารถยนต์เน่ืองจากเหตุขัดข้อง ของ
เครื่องจักร: กรณีศึกษา บรษิัทผลิตเพลารถยนต์แห่งหน่ึงในจังหวัดระยอง. งานนิพนธ์บริหารธุรกจิ
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ส าหรับผู้บริหาร, วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย.(ม.ป.ป.). ศักยภาพดา้นการผลิตรถยนต์ ฝีมือของคนไทย ระดับมาตรฐานโลก ปี 
2555. เข้าถึงได้จาก http://www.mitsubishi- motors.co.th/th/about/aim.html/  

อนิรุท พัฒนธีระ. (2545). การลดเวลาการหยุดของสายการประกอบรถยนต์กระบะ. วิทยานิพนธ์วศิวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Jaffar, A., Kasolang, S., Ghaffar, Z. A., Mohamad, N. S., Mohamad, M. K .F. (2015). Management of 
seven wastes: A case study in an automotive vendor. faculty of  Mechanical Engineering, 
Academy of management Journal, 26(4), 287-295 

292



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน 
 

การประยุกต์ใช้การทดลองแบบแฟคทอเรียลส าหรับการหาความเหมาะสมในการเชื่อม 
ระหว่างเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กเเผ่นเคลือบกัลวาไนซ์ด้วยกระบวนการเชื่อมความต้านทานชนิดจุด 

 
Application of Factorial Design to Determine the Optimization of Dissimilar Joining  

between Hot Rolled Steel and Galvanize Coated Steel by Resistance Spot Welding 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเหมาะสมระหว่างเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นเคลือบกัลวาไนซ์ ด้วย
กระบวนการเช่ือมความต้านทานชนิดจุด โดยใช้การทดลองแบบแฟคทอเรียล ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่กระแสไฟฟ้าที่
ใช้ในการเช่ือม เวลา และแรงกดอิเล็กโทรด จากนั้นน าช้ินงานท าการทดสอบแรงดึงเฉือน วัดขนาดนักเกต และวิเคราะห์
โครงสร้างจุลภาค ผลการทดลองพบว่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการเช่ือม เวลา และแรงกดอิเล็กโทรด มีผลกระทบร่วม ต่อ
ค่าแรงดึงเฉือนและขนาดนักเกต ที่ระดับความเช่ือมมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยที่เหมาะสมในการเช่ือม คือ กระแสไฟฟ้า 
8000 แอมแปร์ เวลา 9 ไซเคิล และแรงกดอิเล็กโทรด 0.1เมกะปาสกาลช้ินงานที่มีความหนาแน่นของเพิร์ลไลท์มาก มี
ความละเอียด และกระจายตัวในโครงสร้างพื้นอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ช้ินงานมีความแข็งแรงมากที่สุด  
 
ค าส าคัญ : การเชื่อมความต้านทานชนิดจุด  การทดลองแบบแฟคทอเรียล  แรงดึงเฉือน  ขนาดนักเกต 
 
Abstract  

This research aimed to investigate the optimization of dissimilar joining between hot rolled steel 

and galvanize coated steel on resistance spot welding process. The welding sample was treated using 

resistance spot welding with the variation of three process factors. For the first factor, welding currents, 

welding time and electrode force. Each welding condition was conducted randomly, and each condition was 

tested a total of three times, using full factorial design. The resulting materials were examined using tensile 

shear, nugget size and microstructure tests were observed with optical microscopy (OM) and scanning 

electron microscopy (SEM). The results showed that the welding current, time and electrode force 

significantly affected the tensile shear and nugget size (P value < 0.05). The optimum resistance spot 

welding factors were 8,000 amperes, 8 cycle and 0.1 MPa electrode force. High density and fine pearlite 

were discovered and resulted in increased material tensile shear.  

 
Keywords: Resistance Spot Welding, Factorial Design, Tensile Shear, Nugget Size  

 
บทน า 

การเชื่อมความต้านทานแบบจุด (Resistance Spot Welding) เป็นกรรมวิธีการเชื่อมแบบหลอมละลายที่
อาศัยความร้อนที่เกิดจากการการต้านทานการไหลของกระแส ผ่านพื้นที่รอยต่อในการหลอมวัสดุและกดให้ติดกันด้วย
แรงดันจากอิเล็กโทรดทั้งสองข้างกระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบจุดนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม
การผลิต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น (Willams, N.Y. 
1995) ส าหรับการเชื่อมแบบความต้านทานชนิดจุด ชิ้นงานเชื่อมที่จะสมบูรณ์ได้จะต้องประกอบไปด้วยหลาย
องค์ประกอบ เช่น กระแสไฟฟ้า แรงดัน เวลาในการเชื่อม เป็นต้น (Papritan, J.C, 1998) การเชื่อมต่อวัสดุต่างชนิด
กันจะต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบร่วมกัน เนื่องจากมีความแตกต่างของส่วนผสมทางเคมี จะส่งผลโดยตรงกับ
สมบัติทางกล โครงสร้างจุลภาคของวัสดุ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ที่จะต้องมีการเชื่อมต่อของ
วัสดุที่เป็นชนิดเดียวกัน และระหว่างชนิดวัสดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเชื่อมต่อระหว่างเหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็ก
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เคลือบกัลป์วาไนซ์ ซ่ึงวัสดุทั้งสองชนิดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเหล็กกล้าเหมือนกันแต่มีความต่างของส่วนผสมทางเคมีที่
ต่างกัน ดังนั้นถ้าท าการเลือกพารามิเตอร์ในการเชื่อมที่ไม่เหมาะสมอาจจะส่งท าให้รอบเชื่อมเกิดความไม่สมบูรณ์
Alenius, P. และคณะได้ท าการศึกษาการเชื่อมวัสดุต่างชนิดกันระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กกล้าเคลือบกัลวา
ไนท์พบว่าค่าแรงดึงเฉือนมีสมบัติทางกลตรงข้ามกันประมาณ72-78% ขนาดของนักเก็ตของวัสดุทั้งสองมีลักษณะที่
ต่างกัน รวมถึงบริเวณรอยต่อมีการกระจายตัวของโครงสร้างมาเทนไซท์ (Alenius, P., 2006) Choughule,P.P, และ
คณะได้ท าการวิจัยความสามารถในการเชื่อมโลหะที่มีความแตกต่างกนัระหวา่งเหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าคาร์บอน 
โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล พบว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีขนาดนักเกตใหญ่ขึ้นโดย
ปัจจัยที่ท าการศึกษามีผลกระทบร่วมต่อขนาดนักเกต (Choughule, P.P,2016) 

ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการหาค่าปัจจัยที่เหมาะสมในการเชื่อมความต้านทานแบบจุด โดยการประยุกต์ใช้
วิธีการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็มรูปแบบในการหาความเหมาะสมในการเชื่อมการชื่อมโลหะต่างชนิดกันระหว่าง
เหล็กกล้าแผ่นรีดร้อนJIS G3101 SS400  และเหล็กแผ่นเคลือบกัลวาไนซ์JIS G3313 เนื่องจากโลหะที่ต่างชนิดกันอาจ
ส่งผลถึงความไม่สมบูรณ์ของรอยเชื่อมเพื่อแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของรอยเชื่อม อกีทั้งหารอยเชื่อมที่แข็งแรงที่สุดซ่ึง
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเชื่อมให้ดีขึ้นและสามารถน าข้อมูลที่ได้ท าการศึกษาไปใช้ในงานอุตสาหกรรมให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมบัติทางกลและขนาดนักเกตในกระบวนการเชื่อมความต้านทาน
แบบจุดระหว่างเหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นเคลือบกัลวาไนซ์ 
 2. เพื่อหาปัจจัยท่ีเหมาะสมในกระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบจุดระหว่างเหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็ก
แผ่นเคลือบกัลวาไนซ์  
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

วัสดุที่ใช้ในการเชื่อมความต้านทานชนิดจุดมี 2 ชนิด ได้แกเ่หล็กแผ่นรีดร้อนเกรด JIS G3101 SS400  และ
เหล็กแผ่นเคลือบกัลวาไนซ์เกรด JIS G3313 โดยส่วนผสมทางเคมีแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงสว่นผสมทางเคมีของวัสดุที่ใช้ในการเชื่อม 

 
การเตรียมชิ้นงานเชื่อมความต้านทานชนิดจุดตามมาตรฐาน JIS Z 3136: 1999 (Japanese Industrial 

Standard, 1999) ความหนาของชิ้นงาน1 มิลลิเมตร กว้าง30มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตรรอยต่อแบบต่อเกย (Lap 
Joint) โดยต่อเกยที่ 30 มิลลิเมตรเครื่องเชื่อมความต้านทานชนิดจุดเป็นเครื่องเชื่อมแบบความต้านทานชนิดจุด UTO 
รุ่น SI-6- 355อิเล็กโทรดที่ใช้ในการเชื่อมเป็นชนิด Truncate Radius Diameter 16มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน JIS 
C9304 (Japanese Industrial Standard, 1999) 

การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล งานวิจัยนี้ได้ท าการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็ม
รูปแบบ เพื่อศกึษาอิทธิพลร่วมของปัจจัยทั้งสาม(Montgomery, 1991)ได้แก่ระยะเวลาในการเชื่อม(Welding Time) 
ท่ี 7, 8 และ9 ไซเคิล กระแสไฟฟา้ในการเชื่อม (Welding Current) ท่ี 7,000, 7,500 และ 8,000 แอมแปร์ แรงกด
อิเล็กโทรด 0.1 และ 0.2 เมกะปาสคาล มีผลกระทบร่วมต่อปัจจัยตอบสนองได้แกค่าแรงดึงเฉือน และขนาดนักเกต  
ผลการทดลอง และวิจารณ์ผลการทดลอง  
 ผลการทดสอบค่าแรงดึงเฉือน 

Materials C Mn Si Cr Ni Mo P S 
JIS G3101 SS400 0.124 0.321 0.087 0.52 0.32 0.021 0.004 0.012 

JIS G3313 0.049 0.231 0.021 0.023 0.018 0.007 0.005 0.017 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความต้านทานแรงดึงบริเวณรอยเชื่อม 
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Welding Current (A) 2 0.236843 0.236843 0.118421 37.32 0.000 

Welding Time (B) 2 0.505942 0.505942 0.252971 79.73 0.000 
Electrode force (C) 1 0.019316 0.019316 0.019316 6.09 0.019 
A*B 4 0.019316 0.097741 0.024435 7.70 0.000 
A*C 2 0.080123 0.080123 0.040062 12.63 0.000 
B*C 2 0.026781 0.026781 0.013391 4.22 0.023 
A*B*C 4 0.074457 0.074457 0.018614 5.87 0.001 

S = 0.0563291   R2 = 90.11%   R2 (adj) = 85.45% 
 

จากตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2 (adj)= 85.45% พบว่าว่าค่าของตัวแปรมีอิทธิพลต่อค่าแรงดึง
เฉือน ความเป็นไปได้ของการพยากรณ์เม่ือน าตัวแปรทั้งหมดมารวมกัน มีความน่าเชื่อถือในการพยากรณ์ หรือมี
อิทธิพลถึง 85.45% ส่วนที่เหลืออีก 14.55% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่ากระแสไฟในการเชื่อม 
แรงกดอิเล็กโทรด และเวลาในการเชื่อม มีค่า < 0.05 แสดงว่าทั้งสามปัจจัยมีผลกระทบร่วมที่ส่งผลต่อค่าแรงดึงเฉือน 
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ภาพที่ 1 แสดงอิทธิพลรว่มของปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าแรงดึงเฉือน 

 
จากภาพที่ 1  พบว่ากระแสไฟฟ้า 8000  แอมแปร์ เวลาในการเชื่อม 9 ไซเคิล และ แรงกดอิเล็กโทรด  

0.1 เมกะปาสกาล ส่งผลกระทบร่วมต่อค่าแรงดึงเฉือนสูงสุดในขณะที่ กระแสไฟฟ้า 7000 แอมแปร์ เวลาในการเชื่อม 
7 ไซเคิล และ แรงกดอิเล็กโทรด 0.2 เมกะปาสกาล ส่งผลกระทบร่วมต่อค่าแรงดึงเฉือนต่ าสุดจากหลักการถ่ายเท 
ความร้อนตามรูปสมการ Q = I2Rt (Willams, N.Y. 1995) 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงชิ้นงานค่าเเรงดึงเฉือน A ชิ้นงานที่มีค่าแรงดงึเฉอืนต่ าสุด B ชิ้นงานที่มีค่าแรงดงึเฉอืนสูงสุด 

 
จากภาพที่ 2 พบว่าชิ้นงานขาดออกจากกันบริเวณเขตอิทธิพลทางความร้อนของเผ่นเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ 

เนื่องจากมาพิจารณาส่วนผสมทางเคมีของแผ่นเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์มีส่วนผสมต่างๆทางเคมีเปอร์เซ็นน้อยกว่าเหล็ก
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แผ่นรีดร้อน ส่งผลให้เกิดการฉีกขาดที่แผ่นเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์  ชิ้นงาน A ท่ี กระแสไฟฟ้า 7000แอมแปร์  เวลาท่ีใช้
ในการเชื่อม7 ไซเคิลและแรงกดอิเล็กโทรด 0.2 เมกะปาสกาลมีค่าแรงดึงเฉือนต่ าสุด เกิดการฉีกขาด ชิ้นงาน B ท่ี
กระแสไฟฟ้า 8000 แอมแปร์ เวลาที่ใช้ในการเชื่อม  9 ไซเคิล และแรงกดอิเล็กโทรด 0.1 เมกะปาสกาล มีค่าแรงดึง
เฉือนสูงสุด 
 ผลการทดสอบขนาดนักเกต 
 ขนาดนักเกตของชิ้นงานเชื่อมความต้านทานชนิดจุดเป็นสิ่งชี้วัดความสมบูรณ์ของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการ
เชื่อม โดยสามารถพิจารณาความเหมาะสมของขนาดนักเกต ได้ตามเกณฑ์ยอมรับตามมาตรฐาน JIS Z 3139:2009 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อขนาดนักเกต 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 
Welding Current (A) 2 7.3390 7.3390   3.6695 82.91 0.000 
Welding Time (B) 2 4.9050 4.9050 2.4525 55.41 0.000 
Electrode force (C) 1 0.0929 0.0929   0.0929 2.10 0.156 
A*B 4 2.1893 2.1893 0.5473 12.37 0.000 
A*C 2 2.9256 2.9256 1.4628 33.05 0.000 
B*C 2 0.5620   0.5620 0.2810 6.35 0.004 
A*B*C 4 0.8922 0.8922 0.2230 5.04 0.002 

S = 0.210383   R2 = 92.23%   R2(adj) = 88.56% 
 

จากตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2(adj) = 88.56% พบว่าตัวแปรมีอิทธิพลต่อค่าของขนาดนักเกต  
ความเป็นไปได้ของการพยากรณ์เม่ือน าตัวแปรทั้งหมดมารวมกัน มีความน่าเชื่อถือในการพยากรณ์ถึง 88.56% ส่วนที่
เหลืออีก 11.44% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่ากระแสไฟฟ้า เวลาในการเชื่อม และแรงกด
อิเล็กโทรดมีผลกระทบร่วมที่ส่งผลต่อค่าขนาดนักเกตบริเวณรอยเชื่อม 
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ภาพที่ 3 แสดงอิทธิพลรว่มของปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดนักเกต 

จากภาพที่ 3 พบว่ากระแสไฟฟ้าในการเชื่อม8000 แอมแปร์เวลาในการเชื่อม 9 ไซเคิล และแรงกด
อิเล็กโทรด 0.1 เมกะปาสกาล ส่งผลกระทบร่วมต่อค่าขนาดนักเกตบริเวณรอยเชื่อมมาก ชิ้นงานเชื่อมที่มีการหลอม
ละลายที่ดีจึงมีผลต่อขนาดนักเกตที่โตสุดเม่ือก าหนดกระแสไฟอยู่ที่ 9000 แอมแปร์และเวลาในการเชื่อม 9 ไซเคิล  

 

 
ภาพที่ 4 แสดงขนาดของนักเกต A ชิ้นงานที่มีค่าขนาดนักเกตน้อยสุด B ชิ้นงานที่มีค่าขนาดนักเกต มากที่สุด 
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ภาพท่ี 4 (A) เชื่อมด้วยกระแสไฟฟ้า 7000 แอมแปร์ เวลาในการเชื่อม 7 ไซเคิล และแรงกดอิเล็กโทรด 0.1 
เมกะปาสกาล มีขนาดนักเกตต่ าสุด มีค่าเท่ากับ 3.45 มิลลิเมตรในขณะที่ชิ้นงาน B เชื่อมด้วยกระแสไฟฟ้า 8000  
แอมแปร์  เวลาในการเชื่อมที่ 9 ไซเคิล และแรงกดอิเล็กโทรดที่ 0.1 มีขนาดขนาดนักเกตที่มากสุดมีค่าเท่ากับ 6.33 
มิลลิเมตร เนื่องจากเม่ือกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีปริมาณความร้อนมากขึ้นส่งผลต่อขนาดนักเกต 
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงโครงสร้างจุลภาคชิ้นงานเชือ่มที ่กระแสไฟฟ้า 7000แอมแปร์ เวลาในการเชื่อม 7 ไซเคิล 
และแรงกดอิเล็กโทรด 0.1 เมกะปาสกาล 

 
ภาพท่ี 5 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานประกอบไปด้วยเฟอร์ไลท์และเพิร์ลไลท์โดยระหว่างเหล็กแผ่นรีดร้อน

และเหล็กเหล็กแผ่นเคลือบกัลวาไนซ์พบว่ามีโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงบริเวณ เขตอิทธิพลทางความร้อน เม่ือ
เปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่าโครงสร้างบริเวณเขตอิทธิพลทางความร้อนของเหล็กแผ่นรีดร้อนมีเกรนที่ละเอียดกว่า เม่ือ
น าชิ้นงานไปทดสอบแรงดึงเฉือนเกิดการฉีกขาดที่เขตอิทธิพลทางความร้อนของเหล็กแผ่นเคลือบกัลวาไนซ์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Shravan, S. Rและคณะที่ได้ท าการศึกษาการเชื่อมความต้านทานชนิดจุดในเหล็กเคลืบกัลป์วาไนซ์ 
(Shravan, S. R, 2017)โดยขนาดเกรนที่มีความละเอียดจะส่งผลต่อสมบัติทางกล ขนาดเกรนที่มีความละเอียดจะท าให้
วัสดุมีความแข็งและความแข็งแรงสูง ดังนั้นวัสดุ JIS G3101 SS400 จึงมีความแข็งแรงมากว่า JIS G3313  

 

 
ภาพที่ 6 โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิล็กตรอนแบบสอ่งกราด (SEM) เหลก็ JISG3313  

บริเวณเขตอิทธิพลทางความร้อน, A กระแสไฟฟ้า 8000แอมแปร์ เวลาในการเชื่อม 9 ไซเคิลและแรงกดอิเลก็โทรด 
0.1 เมกะปาสกาล, B กระแสไฟฟ้า 7000 แอมแปร์เวลาในการเชื่อม 7 ไซเคิลและแรงกดอิเล็กโทรด 0.1 เมกะปาสคาล 

 
 จากภาพที่ 6 พบว่าโครงสร้างเฟอร์ไรท์ (Ferrite) ที่เป็นโครงสร้างพื้น และโครงสร้างเพิร์ลไลท์(Pearlite) ท่ี
กระจายตัวอยู่ที่ชิ้นงานเชื่อม โดยภาพ 6(A) ท่ีกระแสไฟฟ้า 8000 แอมแปร์เวลาในการเชื่อม 9 ไซเคิลและแรงกด
อิเล็กโทรด 0.1เมกะปาสกาลมีความหนาแน่นของเพิร์ลไลท์ปริมาณมาก มีความละเอียด และกระจายตัวในโครงสร้าง
พื้น เนื่องจากใช้สถาวะการเชื่อมที่เหมาะสมท าให้ปริมาณความร้อนที่เข้าสู่ชิ้นงานเพียงพอที่จะท าให้เพอร์ไลท์มี  
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การเกิด และกระจายตัวกันอย่างเหมาะสมในชิ้นงาน ส่งท าให้มีค่าความแข็งและแรงดึงเฉือนมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของH.C. Lina และคณะที่ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของความหนาของการเคลือบสังกะสีในการเชื่อมความ
ต้านทานชนิดจุด (H.C. Lina, 2018)โดยเปรียบเทียบกับโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน 6(B)ท่ีกระแสไฟฟ้า 7000
แอมแปร์ เวลาในการเชื่อม 7 ไซเคิลและแรงกดอิเล็กโทรด0.1เมกะปาสกาลพบปริมาณเพิร์ลไลท์ความหนาแน่นน้อย 
และเพอร์ไลท์หยาบ ซ่ึงส่งผลท าให้สมบัติทางกลที่ต่ า โดยชิ้นงานที่มีค่าแรงดึงเฉือนมากที่สุด ท่ีกระแสไฟฟ้า 8000 
แอมแปร์เวลาในการเชื่อม 9 ไซเคิลและแรงกดอิเล็กโทรด 0.1 เมกะปาสกาล 
สรุปผลการทดลอง 
 กระแสไฟฟ้าในการเชื่อม เวลาในการเชื่อม และแรงกดอิเล็กโทรด มีผลกระทบร่วมต่อค่าแรงดึงเฉือน และ
ขนาดนักเกตที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดในการเชื่อมระหว่างเหล็กกล้าแผ่นรีดร้อน JIS G3101 
SS400  และเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ JIS G3313ที่กระแสไฟฟ้า 8000 แอมแปร์ เวลาในการเชื่อม 9 ไซเคิล และแรงกด
อิเล็กโทรด 0.1 เมกะปาสกาล ชิ้นงานเชื่อมทุกชิ้นหลังจากการทดสอบค่าแรงดึงเฉือนจะเกิดการฉีกขาดที่บริเวณเขต
อิทธิพลความร้อน เหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ JIS G3313เนื่องจากธาตุผสม เช่น คาร์บอน แมงกานีส เป็นต้น มีปริมาณที่
น้อยกว่าเหล็กแผ่นรีดร้อน อีกทั้งขนาดเกรนบริเวณเขตอิทธิพลความร้อนของเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ JIS G3313มีเกรน
ที่หยาบ จึงส่งผลให้สมบัติทางกลน้อยกว่าเหล็กแผ่นรีดร้อน นอกจากนี้ชิ้นงานในเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ JIS G3313 ท่ีมี
ความแข็งแรงมากจะมีความหนาแน่นของเพิร์ลไลท์ปริมาณมาก เพิร์ลไลท์มีความละเอียด และกระจายตัวในโครงสร้าง
พื้นอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากใช้สถาวะการเชื่อมที่เหมาะสมท าให้ปริมาณความร้อนที่เข้าสู่ชิ้นงานเพียงพอที่จะท าให้
เพอร์ไลท์มีการเกิด และกระจายตัวกันอย่างเหมาะสมในชิ้นงาน ส่วนชิ้นงานที่มีเพิร์ลไลท์ความหนาแน่นน้อย มีขนาด
ใหญ่ และหยาบ จะส่งผลต่อสมบัติทางกลที่ต่ า 
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การศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์ในกระบวนการกัดเจาะด้วยไฟฟ้า 
ที่ส่งผลต่อสมบัติทางกลและชั้นหลอมสีขาวในวัสดุท าแม่พิมพ์ (SKD11) 

 
A Study on the Influence of Parameter on Electrical Discharge Machine Process  

Effect to Mechanical Properties and White Layer in SKD11 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์ในกระบวนการกัดเจาะด้วยไฟฟ้าที่ส่งผลต่อสมบัติ
ทางกลและชั้นหลอมสีขาวในวัสดุเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น JIS SKD11 โดยก าหนดค่ากระแสไฟฟ้าในการกัดเจาะ
ชิ้นงานที่ 12.5 A 25 A และ 50 A และควาTalมลึกในการกัดชิ้นงานที่ 1 mm และ 2 mm ความหนาของชั้นหลอมสี
ขาววัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ความแข็งบริเวณชั้นหลอมสีขาววัดด้วยเครื่องทดสอบความแข็งแบบไมโคร 
วิกเกอร์  จากผลการทดลองพบว่า ที่กระแสไฟฟ้าการกัดเจาะชิ้นงานเท่ากับ 12.5 A และความลึกในการกัดชิ้นงาน  
1 mm มีความหนาของชั้นหลอมสีขาวน้อยที่สุด เท่ากับ 15.68 µm นอกจากนั้นยังพบว่า ที่กระแสไฟฟ้าในการกัด
เจาะชิ้นงานเท่ากับ 50 A และความลึกในการกัดชิ้นงาน 2 mm มีค่าความหนาของชั้นหลอมสีขาวที่มากที่สุดเท่ากับ 
31.70 µm โดยเม่ือกระแสไฟฟ้าการกัดเจาะและความลึกในการกัดชิ้นงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความหนาของ 
ชั้นหลอมสีขาวเพิ่มมากขึ้น 
 

ค าส าคัญ : SKD11  ชั้นหลอมสีขาว  กระบวนการกัดเจาะด้วยไฟฟ้า 
 
Abstract  

The aims of this research to study influence of Electrical Discharge Machine parameters on 

mechanical properties and White layer in Cold Work tool steel JIS SKD11. The parameter of electrical 

current were determined at 12.5 A, 25 A, and 50 A and depth of cut at 1 mm and 2 mm. The thickness of 

white layer were measured by using the optical microscope.  The hardness of the white layer were 

investigated by Micro Vickers hardness tester. The results indicated that the electrical current of 12.5 A and 

depth of cut at 1 mm shows a smallest of white layer with 15.68 µm, while electrical current of 50 A and 

depth of cut at 2 mm had a largest of white layer. Additionally, the white layer were increased with the 

electrical current and depth of cut increases. 
 
Keywords: SKD11, White layer, Electrical Discharge Machine process 

 
บทน า  

วัสดุเหล็กกล้าเครื่องมือเกรด SKD 11 นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากวัสดุดังกล่าวมีสมบัติทีด่ี 
เช่น ความแข็งและความแข็งแรงสูง ต้านทานการเสียดสีดี ความสามารถในการชุบแข็งที่ดี จากคุณสมบัติดังกล่าวจึง  
ท าให้ เหล็ก SKD 11 นิยมน ามาใช้งานในลักษณะของแม่พิมพ์ขึ้นรูป เช่น แม่พิมพ์ส าหรับงานปั๊ม งานตัด งานอัดขึ้นรูป
เย็น ดังนั้นเครื่องมือที่จะน ามาแปรรูปวัสดุ SKD 11 จึงต้องเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง โดยในปัจจุบันพบว่า 
เครื่องกัดเจาะด้วยไฟฟ้า (Electrical Discharge Machine : EDM) นิยมน ามาเป็นเครื่องมือที่ใช้แปรรูปวัสดุ SKD 11 
เพื่อผลิตแม่พิมพ์ในลักษณะต่างๆ เนื่องจากเครื่อง EDM มีความสามารถแปรรูปวัสดุที่มีความแข็งสูงๆได้ และยัง
สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างซับซ้อนได้เป็นอย่างดี (น าโชค มีช านาญ. 2555; Ekmekci, B. 2007) นอกจากนั้น
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ยังพบว่าคุณภาพของผิวที่ได้หลังจากกระบวนการ EDM เป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพของ 
ผิวงานนั้นส่งผลต่อกระบวนการแปรรูปถัดไปหรือส่งผลต่อลักษณะการใช้งาน โดยพบว่าอิทธิพลของพารามิเตอร์นั้น
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผิวส าเร็จหลังจากกระบวนการ EDMโดยในอดีตได้มีการศึกษาถึงอิทธิพลของพารามิเตอร์ใน
การกัดเจาะด้วยไฟฟ้า (Electrical Dischange Machine : EDM) ของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ (Duplex Stainless 
Steel) เกรด S31803 พบว่า แรงดันไฟฟ้านั้นมีอิทธิพลต่อการสึกหรอของอิเล็กโทรดและความหยาบของผิวงานส าเร็จ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ฤทธิ์ชัย โพธินันท์. 2552) นอกจากนั้นยังได้มีการศึกษาผลของวัสดุชิ้นงานและของเหลว
ตัวกลางที่ส่งผลต่อความเค้นตกค้างในชั้นหลอมสีขาว (White Layer) และรอยแตกร้าวผลการศึกษาพบว่าการเกิดรอย
แตกร้าวในน้ าบริสุทธิ์มีน้อยกว่าในน้ ามันแร่ เนื่องจากคาร์บอนในน้ ามันแร่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ชั้นหลอมเป็นโครงสร้างมาร์เทนไซด ์(อภิวัฒน์ มุตตามระ. 2557) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาข้อมูลพบว่ายังมีงานวิจัย
ไม่มากนักที่ศึกษาเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของกระบวนการ EDM ที่ส่งผลต่อสมบัติทางกลและชั้นหลอมสีขาว 
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้จังได้ศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์ในกระบวนการกัดเจาะด้วยไฟฟ้าที่ส่งผลต่อสมบัติ  
ทางกลและชั้นหลอมสีขาวในวัสดุท าแม่พิมพ์ (SKD11) โดยพารามิเตอร์ที่ศึกษานั้นได้แก่ กระแสไฟฟ้าและความลึก 
ในการกัดชิ้นงาน 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

ในงานวิจัยนี้วัสดุที่ใช้ในการทดลองคือ เหล็กกล้าเครื่องมือเกรด SKD11 เตรียมให้ได้ขนาด ความกว้าง  
10 mm ความยาว 20 mm ความสูง 10 mm หลังจากนั้นน าชิ้นงานไปผ่านกระบวนการทางความร้อนโดยการ 
ชุบแข็ง ที่อุณหภูมิ 1,030 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง หลังจากนั้นปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ เม่ือได้ชิ้นงาน 
ที่ผ่านการชุบแข็งแล้ว น าไปกัดเจาะด้วยเครื่องกัดเจาะด้วยไฟฟ้า (Electrical Discharge Machine: EDM) โดย
ก าหนดตัวแปรโดยมีกระแสไฟขนาด 12.5 A, 25 A  และ 50 A พร้อมทั้งก าหนดขนาดความลึกของการกัดเจาะ 
ที่ชิ้นงานที่ระดับความลึก 1 mm และ 2 mm หลังจากนั้นน าชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการ EDM แล้ว มาตรวจสอบ
ลักษณะทางพื้นผิว (Surface morphology) ด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope: SEM ส่วนผสมทางเคมี
วิเคราะห์ด้วยเครื่อง Energy dispersive X-ray spectroscopy: EDS ตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ (Optical Microscope) ที่ก าลังขยาย 50 เท่า และทดสอบความแข็งชิ้นงานด้วยเครื่องทดสอบความแข็ง
แบบวิกเกอร์ (Vickers Hardness Test) 

 

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะการท างานของเครื่องกัดเจาะด้วยไฟฟ้า (Electrical Discharge Machine : EDM) 
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ตารางที่ 1 แสดงสว่นผสมทางเคมีของวัสดุ SKD-11 
 

ส่วนผสมทางเคมี (%wt.) C Cr Mo V 
SKD-11 1.55 12.0 0.7 1.0 

 
ผลการทดลอง 

โครงสร้างจุลภาค 
ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ SKD11 หลังผ่านกระบวนการกัดเจาะด้วยไฟฟ้า (Electrical 

Discharge Machine : EDM) ดังแสดงในภาพที่ 2 ซ่ึงจากผลการทดสอบพบว่า มีชั้นหลอมสีขาว (White layer) 
เกิดขึ้นบริเวณขอบของชิ้นงานในทุก ๆ เงื่อนไขการทดลอง 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของชั้นหลอมสีขาวของชิ้นงานโดยกล้องจุลทรรศน์อเิล็กตรอน  
(Scanning Electron Microscope : SEM) ที่ก าลังขยาย 1000x 

 
ปริมาณธาตุในชั้นหลอมสีขาว 
จากตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีบริเวณชั้นหลอมสีขาว (White layer) พบว่าบริเวณ

ชั้นหลอมสีขาวมีปริมาณธาตุเหล็กสูงที่สุด รองลงมาคือธาตุคาร์บอน โครเม่ียม แมงกานีส และวานาเดียมตามล าดับ 
นอกจากนั้นยังพบว่า บริเวณชั้นหลอมสีขาวมีองค์ประกอบของเฟอร์โรแมงกานีส (FeMn) ดังแสดงในภาพที่ 3 ซ่ึงมี
สมบัติโดยทั่วไปคือความแข็งสูง จากผลดังกล่าวซ่ึงสอดคล้องกับผลการทดสอบความแข็งที่บริเ วณชั้นหลอมสีขาวมี
ความแข็งสูงขึ้น 

 
ตารางที่ 2 ส่วนผสมทางเคมีบรเิวณชั้นหลอมสีขาว (White layer) 

 

Element Fe C Cr Mn V 
Atomic% 65.59 18.74 10.07 0.48 0.23 

 
ค่าความแข็ง 

 จากตารางที่ 3 แสดงค่าความแข็งเฉลี่ยของชั้นหลอมสีขาวในเหล็ก SKD11 ที่เกิดขึ้นในแต่ละความลึกของ
การกัดชิ้นงานที่กระแสไฟฟ้า 12.5 A, 25 Aและ 50 A ผลจากการศึกษาพบว่า ค่าความแข็งเฉลี่ยในการกัดความลึก
ของชิ้นงานที่ 1 mm จะมีค่าที่น้อยกว่าค่าความแข็งเฉลี่ยในการกัดความลึกของชิ้นงานที่ 2 mm อีกทั้งความแข็งเฉลี่ย
ของทุกชิ้นงานมีค่าความแข็งใกล้เคียงกันกับค่าความแข็งก่อนน ามาผ่านกระบวนการกัดเจาะด้วยไฟฟ้า (Electrical 
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Discharge Machine: EDM) และผลจากการทดสอบค่าความแข็งพบว่า ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการกัดเจาะด้วยไฟฟ้า
(Electrical Discharge Machine : EDM) จะเกิดชั้นหลอมเหลวสีขาวซ่ึงมีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงปริมาณธาตุที่ต าแหนง่ความหนาของชั้นหลอมสีขาว 
 
 

ตารางที่ 3 ค่าความแขง็ของชั้นหลอมสีขาวเฉลี่ยในเหลก็ SKD11 
 

ค่าความแข็ง (HV) 
Depth of cut 

1 mm 2 mm 

Electrical current 

12.5 A 720.02 727.56 

25 A 728.57 731.39 

50 A 727.06 730.71 

 
**หมายเหตุ ค่าความแข็งของชิน้งานก่อนผ่านกระบวนการ EDM มีค่าเท่ากับ 725.93 HV 

 
ความหนาของชั้นหลอมสีขาว 
จากการศึกษาโครงสร้างจุลภาคที่ผ่านกระบวนการกัดเจาะด้วยไฟฟ้า(Electrical Discharge Machine : 

EDM) ผลจากการศึกษาพบว่า ค่าความหนาของชั้นหลอมสีขาวที่กระแสไฟฟ้า 12.5 A ความลึก 1 mm มีค่าเท่ากับ 
17.14 µm และเม่ือมีการเพิ่มกระแสไฟฟ้าเป็น 25 A และ 50 A ชั้นหลอมสีขาวมีความหนาเพิ่มขึ้นเป็น 21.91 µm 
และ 22.5 µm ตามล าดับ นอกจากนั้นยังพบว่าเม่ือความลึกในการกัดเพิ่มขึ้นเป็น 2 mm ท าให้ชั้นหลอมสีขาวมีค่า
เพิ่มขึ้นเป็น 21.9 µm, 22.92 µm และ 28.98 µm ตามล าดับ  
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ภาพที่ 4 แสดงค่าความหนาของชั้นหลอมสีขาว  
 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างการวัดความหนาของชั้นหลอมสีขาว 
 
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ท าการศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์ในกระบวนการกัดเจาะด้วยไฟฟ้าที่ส่งผลต่อสมบัติทางกลและ
ชั้นหลอมสีขาวในวัสดุเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น JIS SKD11 โดยก าหนดค่ากระแสไฟฟ้าในการกัดเจาะชิ้นงานที่  
12.5 A, 25 A และ 50 A และความลึกในการกัดชิ้นงานที่ 1 mm และ 2 mm ความหนาของชั้นหลอมสีขาววัดโดยใช้
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ความแข็งบริเวณชั้นหลอมสีขาววัดด้วยเครื่องไมโครวิกเกอร์ จากผลการศึกษาพบว่า
กระแสไฟฟ้าและความลึกในการกัด (Depth of cut) ส่งผลโดยตรงต่อความหนาของชั้นหลอมสีขาวที่เกิดขึ้น โดยเม่ือ 
มีการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าและความลึกในการกัดท าให้ความหนาของชั้นหลอมสีขาวเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าความร้อน 
(Heat input) เพิ่มขึ้นท าให้เกิดความร้อนที่แพร่ผ่านเข้าไปในชิ้นงานมากขึ้น ซ่ึงคาร์ไบด์ในชั้นหลอมสีขาวเกิดจาก
อะตอมของคาร์บอนและธาตุผสมอื่นที่อยู่ในโครงสร้างผลึกของโครงสร้างมาร์เทนไซต์หลอมละลายกลายเป็นชั้นหลอม
สีขาว (อัญชลี การะพัด, จิรารัตน์ เอี่ยมเขียว และสุทธิพงษ์ โสภา. 2560; George F, Vander Voort. 2001) ซ่ึงส่งผล
ท าให้บริเวณชั้นหลอมเหลวสีขาวมีค่าความแข็งมากกว่าเนื้อวัสดุเดิม นอกจากนั้นพบว่าบริเวณชั้นหลอมสีขาวยังมี 
การเกิดขึ้นของเฟอร์โรแมงกานีส (FeMn) ซ่ึงท าให้บริเวณชั้นหลอมสีขาวมีความแข็งเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะความเป็นกรด-ด่าง ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของซิลเวอร์ โดย

ใช้สารรักษาความคงตวัพอลีไวนิลไพโรลิโดนที่ละลายในพอลีเอธิลีนไกคอล และท าการปรับสภาวะความเป็นกรด-ด่าง 
เพื่อท าให้เกิดเป็นอนุภาคระดับนาโนที่มีเสถียรภาพ โดยงานวิจัยท าการศึกษาการเตรียมอนุภาคระดับนาโนของ  
ซิลเวอร์ตั้งแต่ pH 3-12 ตรวจสอบขนาดอนุภาคและการกระจายตัว หลังจากทิ้งไว้ 1 เดือน ด้วยเทคนิค Dynamic 
light scattering (DLS) ผลการตรวจสอบพบว่า pH ท่ีเหมาะสมในการเตรียมอยู่ในช่วง pH 3, 4 และ 5 ซ่ึงอนุภาคที่ดี
ที่สุดอยู่ที่ pH 5 มีขนาด 78.31 ± 3.5 nm แต่ที่ pH 6 ขึ้นไป ซิลเวอร์เกิดการตกตะกอนและตรวจสอบสมบัติทาง
กายภาพเบื้องต้น โดยการน านาโนซิลเวอร์ไปใช้ในการตั้งต ารับเครื่องส าอาง จากผลการศึกษาพบว่าอนุภาคนาโนเกิด
การกระจายตัวได้ดี และยังมีเสถียรภาพทางสีที่ดี อีกทั้ง pH ที่สังเคราะห์ได้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมและสามารถตั้งต ารับ
เครื่องส าอางได้ 
 
ค าส าคัญ : การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนซิลเวอร์  
 
Abstract  

The objective of this research aims to study acid-base (pH) condition in Silver nanoparticles 

(AgNPs) synthesis by substance as a stabilizing agent. A polyvinypyrrolidone was being dissolved in 

polyethylene glycol and adjust pHto stabilized nanoparticles. The researches was prepared AgNPs at pH 3-

12. The particles size were tested as dispersion and dimension.Then the sample have leave it for period 1 

month before dynamic light scattering (DLS) testing.The results found pH ranging have more effect on silver 

nano stability. pH 3-5 was found stabilized after 1 month but in case of pH higher than pH 6 was found 

precipitate formulation. It can be conclude that the suitable pH for synthesis AgNPs is pH 5 that the average 

particles was 78.31 ± 0.2nm. The final product of AgNPs was bring into cosmetic formulation.The results 

studied found nanoparticles get well dispersion and still have been stabilized of color well the synthesized of 

pH at neutral range can be applied to cosmetic formulation. 

 
Keywords: Synthesis, Nanoparticles, Silver 

 
บทน า  

ในปัจจุบันมีการน าอนุภาคระดับนาโน (Nanoparticles) มาใช้อย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมการผลิต
ต่าง ๆ Nanoparticles เป็นอนุภาคขนาดเล็กที่เป็นของแข็งของสารประเภทพอลิเมอร์ที่สลายตัวได้ (biodegradable 
polymer) เช่น gelatin และ poly (lactide/glycolide) copolymer โดยอยู่รวมกับสารส าคัญเม่ือเข้าสู่ร่างกาย 
matrix ของพอลิเมอร์เหล่านี้จะสลายตัวแล้วปล่อยสารออกมาอย่างช้า ๆ  โดยน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์
ทางเคมี ท าให้มีสมบัติที่โดดเด่นขึ้นทั้งทางกายภาพและทางเคมี นาโนซิลเวอร์มีลักษณะสมบัติเหมือนกันกับซิลเวอร์
ทั่วไป เป็นสารที่ไม่ละลายน้ าแต่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นไอออนซิลเวอร์ที่แตกตัวอยู่ในน้ าได้ ซ่ึงสามารถเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันได้ต่อไป โดยเม่ืออยู่ในน้ าจะแตกตัวเป็นไอออนของซิลเวอร์ และเกิดการออกซิเดชันที่ผิว ท าให้ได้ไอออน
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ของโลหะที่ถูกออกซิไดซ์ในรูปของ Ag+ที่ล้อมรอบด้วยนาโนซิลเวอร์ที่ยังอยู่ในรูปของโลหะ หรืออนุภาคระดับนาโนที่
อยู่ในน้ า ซ่ึงในการพิจาณาถึงสมบัติทางเคมีของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ จึงรวมไปถึงไอออนของซิลเวอร์ร่วมด้วย ลักษณะ
สมบัติเด่นของนาโนซิลเวอร์ที่น าไปสู่การใช้งานเชิงอุตสาหกรรมโดยขนาดที่เล็กท าให้มีปริมาณพื้นที่ผิวสูงซ่ึงสามารถ
สัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียได้มากขึ้น โลหะเงินหรือซิลเวอร์ ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือเม่ือหลายร้อยปี เช่น ถ้วย จาน ชาม 
หม้อ และเครื่องประดับต่าง ๆ ซ่ึงคนโบราณทราบดีว่ามีคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์ได้ดี แต่ยังไม่ทราบกลไกที่ชัดเจน 
จนกระทั่ง Hipocatesผู้ให้ก าเนิดวิชาแพทย์ หรือ “บิดาแห่งการแพทย์ตะวันตก” (The  father  of  Medicine) 
ก าเนิดขึ้นประมาณ  460  ปีก่อนคริสต์ศักราช (ประมาณ พ.ศ. 83)  เป็นชาวกรีกโดยก าเนิด เนื่องจากเกิดที่เกาะคอส 
(Island  of Cos  หรือ Kos) แห่งกรีก ซ่ึงเป็นเกาะอยู่นอกชายฝั่งทะเลเอเจียน (Aegean  sea) ผู้ได้รับการยกย่องว่า
เป็น “ผู้ให้ก าเนิดวิชาแพทย์” ได้น าผงซิลเวอร์มาใช้ในการรักษาบาดแผลครั้งแรก ต่อมา C.S.F. Credeแพทย์ชาว
เยอรมัน ได้น าซิลเวอร์ไนเตรต เข้มข้น 1% มาหยดรักษาการติดเชื้อในตาของทารก หลังจากนั้น ซิลเวอร์ได้กลายเป็น
โลหะที่ทราบกันดีในวงการแพทย์ว่าสามารถต้านเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในช่วงเวลาต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเงินเป็นจ านวนมากขึ้น(Ju-Nam 
& Lead, 2008) ท าการสังเคราะห์นาโนซิลเวอร์ แบบ Top-down การท าให้เกิดอนุภาคขนาดเล็กตั้งแต่ 10 ถึง 100 
นาโนเมตร ยังพบข้อบกพร่องทางโครงสร้างของพื้นผิว ซ่ึงเป็นข้อเสียที่ส่งผลต่อสมบัติของอนุภาคระดับนาโนที่ผลิตได้ 
สารตัวท าปฏิกิริยาทางเคมีส่วนใหญ่ คือเกลือของซิลเวอร์ (silver salt) หรือ ซิลเวอร์ไนเตรต อนุภาคนาโนที่สังเคราะห์
ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะทางเคมีของสารตัวเติม, อัตราส่วนของสารตัวเติม,ศักยภาพของสารรีดิวซ์, ความเร็วในการกวน
และอุณหภูมิของปฏิกิริยาในการสังเคราะห์นาโนซิลเวอร์แบบ Bottom-up ใช้ซิลเวอร์ไนเตรท (AgNO3) เป็นสารต้ังต้น
และใช้สารต่าง ๆ ได้แก่ ก๊าซไฮโดรเจน, โซเดียมโบโรไฮไดรด์, ไฮดราซีน, เอทานอล,เอทิลีนไกลคอล, โทลูลีน, กรด
แอสคอร์บิก และ aliphatic amines ซ่ึงแต่ละสารขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารลดขนาดอนุภาคซึ่งสามารถควบคุมได้ 
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เข้มข้นจะช่วยท าให้เกิดปฏิกิริยาที่รวดเร็ว อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวกับปริมาตรของนาโนซิลเวอร์ ท า
ให้พลังงานพื้นผิวสูงซ่ึงจะช่วยให้เกิดปฏิกิริยาที่ผิวเช่นการดูดซับและการเร่งปฏิกิริยาสารให้ความคงตัวจะใช้เป็น
ตัวกลาง (Substrate) ระหว่างตัวท าละลายและอนุภาค โดยทั่วไปจะนิยมใช้เป็นสารจ าพวกพอลิเมอร์ น ามาใช้ในการ
สังเคราะห์เพื่อขัดขวางไม่ให้อนุภาครวมตัวกันเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ (Agglomerate) อนุภาคจะเกาะอยู่กับสารให้
ความคงตัวที่ปลายสายโซ่ ประสิทธิภาพของสารให้ความคงตัวจะสัมพันธ์กับสมบัติของตัวท าละลายที่ใช้ เนื่องจากตัว
ท าละลายที่ดีจะต้องช่วยให้สารให้ความคงตัวเพิ่มระยะห่างระหว่างอนุภาคได้ แต่ในทางตรงข้ามถ้าหากอยู่ในตัวท า
ละลายที่ไม่ดีเป็นผลให้สายโซ่ของสารให้ความคงตัวซึ่งเป็นพอลิเมอร์ม้วนตัวเข้าหากันเองท าให้อนุภาคอยู่ใกล้กัน และ
รวมกันเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ขึ้นได้ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีงานวิจัยมากมายที่น าความก้าวหน้าทางด้านนาโน
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการต้ังต ารับเครื่องส าอาง เพราะมีสมบัติเด่นทั้งทางด้านกายภาพและทางเคมี  และมีขนาด
เล็กท าให้เข้าสู่ผิวได้ดีขึ้น ท าให้มีประสิทธิภาพในการบ ารุงผิวเร็วขึ้น เครื่องส าอางนาโนได้รับความนิยมและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจึงมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้กลุ่มวิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาวะความเป็นกรดด่าง ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโน
ของซิลเวอร์ และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพเบื้องต้น เพื่อดูลักษณะการกระจายตัวและขนาดของอนุภาคและ
เสถียรภาพทางสีอีกทั้ง pH ที่สังเคราะห์ได้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม และสามารถตั้งต ารับเครื่องส าอางได ้
วัตถุประสงค์  

เพื่อท าการสังเคราะห์และศึกษาสภาวะความเป็นกรด-ด่างที่มีผลต่อขนาดอนุภาคที่สังเคราะห์ได ้
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
 เม็ดเงินแท้ 99.99% จากบริษัทบางกอกแอสเสย์ ออฟฟิส จ ากัด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง; น าเข้าบริษัท รวมเคมี1986จ ากัด ประเทศไทย:Sodium Hydroxide; NaOH (Cosmetic 
Grade), Nitric Acid; HNO3, Polyvinyl pyrrolidone(PVP), Poly Ethylene Glycol (PEG 400),Hot plate and 
Magnetic Stirrer, Hot air oven, Ultrasonic sound, pH meter,Analytical Balance, Chroma Meter CR-400 
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วิธีการทดลอง 
 1. การเตรียมสารละลายในการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโน 
 1.1 การเตรียมสารละลายซิลเวอร์ กัดเม็ดเงินให้ได้สารละลาย โดยเติม 35% HCl, น้ า DI (อัตราส่วน 
1:2:2) ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศา-เซลเซียส จนไดส้ารละลายใสไม่มีสี ทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้องและปรับปริมาตร
ด้วยน้ า DIเตรียมสารละลาย10% PVP (PVP+PEG 400) ท าการละลายสารโพลีไวนิลไพโรลิโดนด้วยโพลีเอธิลีนไกคอล 
400 โดยใชเ้ครื่อง Ultrasonic sound เพื่อช่วยในการละลาย ให้ความร้อนที่ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะ
ได้สารละลายโพลีไวนิลไพโรลิโดนที่ละลายในโพลีเอธิลีนไกคอลลักษณะสีเหลืองใส และมีความหนืด 

2. การสังเคราะห์ซิลเวอร์  
 2.1 การสังเคราะห์ซิลเวอร์โดยใช้สารละลาย 10% PVP น าสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3(aq)) มา

ท าการปรับความเป็นกรด-เบสด้วย 50% NaOH จากนั้นสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนโดยการอุ่นสารละลาย 10% 
PVP ให้ได้อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียสเติมสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตที่ท าการปรับความเป็นกรด-เบสลงไปผสมปั่น
กวนอย่างต่อเนื่อง30 นาทีจะได้สารละลายอนุภาคระดับนาโนซิลเวอร์สีน้ าตาลความเข้มข้นที่ท าการสังเคราะห์ได้อยู่ที่ 
20,000 ppm ในการทดลองท าการปรับ pH ของนาโนซิลเวอร์ทั้งหมด 3 ความเข้มข้นคือที่ pH 3, 4 และ 5  

3. การทดสอบขนาดอนุภาคนาโนโดยใช้เทคนิค Dynamic light scattering (DLS) 
 น านาโนซิลเวอร์ที่สังเคราะห์ได้ที่ pH 3, 4, 5 ไปท าการตรวจสอบขนาดอนุภาคเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานซ่ึงได้จากผลการวัดซ้ าอย่างน้อย 3 ซ้ า โดย Zetasizer Nanoseries model S4700 (Malvern 
Instrument, UK) เพื่อดูความเหมาะสมของขนาดอนุภาคระดับนาโน ซึ่งค่าที่เหมาะสมต้องมีขนาดอนุภาคไม่เกิน 200 
nm ท าการบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel 2010เพื่อดูผลของขนาดอนุภาคที่ได้ 
ผลการทดลอง หรือ ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  

ผลการทดสอบขนาดอนุภาคนาโนโดยใช้เทคนิค Dynamic light scattering (DLS) 
 น านาโนซิลเวอร์ที่ความเข้มข้นที่ท าการสังเคราะห์ได้อยู่ที่ 20,000 ppm ในการทดลองท าการปรับ pH ของ
นาโนซิลเวอร์ทั้งหมด 3 ความเข้มข้นคือที่ pH 3, 4 และ 5 ตรวจสอบขนาดอนุภาคเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการวัด 3 ซ้ า โดย ZetasizerNanoseries model S4700 (Malvern Instrument, UK) ของขนาดอนุภาค
ระดับนาโน โดยตัวอย่างจะถูกเจือจางด้วย น้ า ในปริมาตรตัวอย่าง 1:50 และ 1:100 ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ
ตัวอย่างที่ท าการทดสอบ โดยการตรวจวัดขนาดอนุภาคจะต้องค านึงถึงดัชนีการกระจายตัว (polydispersity index; 
PI) และท าการเลือกค่าที่ดีที่สุดแสดงผลดังกราฟ ตามล าดับดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 ผลการตรวจวัดขนาดอนุภาคของ silver โดยใช้ ZetasizerNanoseries model S470 
ผลการตรวจวัด Nano Silver ท่ี pH 3 

 
 

307



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดขนาดอนุภาคของ silver โดยใช้ ZetasizerNanoseries model S4700  
ผลการตรวจวัด Nano Silver ท่ี pH 4 

 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดขนาดอนุภาคของ silver โดยใช้ ZetasizerNanoseries model S4700 ผลการ 

ตรวจวัด Nano Silver ท่ี pH 5 
 

ในงานวิจัยที่เลือกค่า pH 3, 4 และ 5 เพราะค่า pH มีผลต่อขนาดของอนุภาคนาโนที่ได้ ค่า pH <3 จะท าให้
เกิดขนาดอนุภาคที่ใหญ่เกินไปโดยสังเกตได้จากสีที่อ่อนจนเกินไปลักษณะเป็นสีเหลืองอ่อนของสารรักษาความคงตัว
และมีความเป็นกรดที่สูง 

ส่วนค่า pH >5 จะท าให้เกิดการจับตัวกันเป็นก้อนและเกิดการตกตะกอนของซิลเวอร์ซ่ึงมีลักษณะสีด า
กระจายตัวจนทั่วจึงท าให้เกิดสีที่ไม่สวยงามหรืออาจกล่าวได้ว่าการสังเคราะห์เม่ืออยู่ในช่วงค่า  pH กลางไปจนถึงเบส
จะไม่สามารถควบคุมขนาดอนุภาคที่ท าการสังเคราะห์ได้ 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

1. ผลการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของซิลเวอร์ 
ใช้ในการตั้งต ารับเครื่องส าอางท าการวัดขนาดอนุภาคโดย Zetasizer Nanoseries model S4700 ของซิล

เวอร์ท าการตรวจวัดขนาดอนุภาคของซิลเวอร์ที่ pH 3, 4 และ 5 พบว่าที่ pH 3 ท าการสังเคราะห์ขนาดอนุภาคเฉลี่ย
ได้ที่ 101.967 ± 1.4 nm การกระจายตัวอยู่ที่ 0.498 ± 0.03 ท่ี pH 4 ท าการสังเคราะห์ขนาดอนุภาคเฉลี่ยได้ที่ 
71.98 ± 0.2 nm การกระจายตัวอยู่ที่ 0.475 ± 0.06 และที่ pH 5 ท าการสังเคราะห์ขนาดอนุภาคเฉลี่ยได้ที่ 78.31 ± 
3.5 nm การกระจายตัวอยู่ที่ 0.451 ± 0.01 จะเห็นได้ว่าที่พบว่าทุกค่าความเข้มข้นของนาซิลเวอร์มีขนาดอนุภาคที่ดี
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แต่จะได้ค่าความแตกต่างที่แสดงให้เห็นในกราฟคือ pH 5 มีขนาดอนุภาคและการกระจายตัวที่ดีเม่ือเทียบกับนาโนซิล
เวอร์ที่pH 3 ที่มีขนาดอนุภาคใหญ่กว่ามีการกระจายตัวของขนาดอนุภาคที่สูงซ่ึงเป็นการกระจายตัวที่ไม่ค่อยสม่ าเสมอ
มากนักและ pH 4 ถึงจะมีขาดอนุภาคที่เล็กกว่า pH 5 แต่ลักษณะการกระจายตัวนั้นมีค่าที่สูงกว่าดังนั้นนาโนซิลเวอร์ที่ 
pH 5 มีขนาดอนุภาคที่ดีเม่ือเทียบกับนาโนซิลเวอร์ที่ความเข้มข้นอื่นดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าการสังเคราะห์อนุภาค
ระดับนาโนควรมีขนาดไม่เกิน 200 nm ส่วน pH 4 และ pH 5 มีขนาดอนุภาคที่ดีและมีการกระจายตัวสม่ าเสมอ 

2. ผลการวัดสีของนาโนซิลเวอร์โดยใช้เครื่อง Chroma Meter CR-400 
ท าการวัดสีของขนาดอุภาคที่ท าการสังเคราะห์ได้โดยวัดสีของนาโนซิลเวอร์ที่ค่า  pH 3, 4 , 5 เพื่อ

เปรียบเทียบสีที่ได้ระหว่างท าเสร็จ 1 เดือนและทิ้งไว้ 3 เดือนท าการตรวจวัดค่าสีที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องมือวัดสีค่าที่ได้
เปรียบเทียบสีที่ได้ระยะเวลา 1 เดือนและ3 เดือนพบว่านาโนซิลเวอร์ที่ pH 3 สีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยซ่ึง
มีค่าความแตกต่างL* ห่างกันที่ ± 0.67ค่า a* ห่างกันที่± 0.07 ค่า b*ห่างกันที่± 0.02 ท่ี pH 4 สีที่ได้ค่าความแตกต่าง
ห่างกันที่± 0.18 ค่า a* ห่างกันที่± 0.09 ค่า b*ห่างกันที่± 0.12 และที่ pH 5 สีที่ได้ค่าความแตกต่างL* ห่างกันที่ ± 
0.16ค่า a* ห่างกันที่± 0.28ค่า b*ห่างกันที่± 0.65 ค่า h* ที่ได้แสดงถึงสีม่วงแดงถึงสีส้มแดง 

3. ผลการน าอนุภาคนาโนของซิลเวอร์มาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
การผสมนาโนซิลเวอร์ในผลิตภัณฑ์และน าไปทดสอบในสภาวะต่างๆเพื่อทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์

ได้แก่วางไว้ในตู้เย็นในที่มืดริมหน้าต่างและสลับร้อน-เย็นดังรูปที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 4 ครีมท่ีมีส่วนผสมของ Nano Silver 10 ppm, 30 ppm และ 50 ppm 
 

พบว่าลักษณะของเนื้อครีมท่ีผสมนาโนซิลเวอร์การแยกชั้นกลิ่นความเข้ากันการตกตะกอนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่สี
ที่ได้นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากอาจเป็นเพราะตัวของซิลเวอร์เกิดการออกซิเดชันกับน้ าอากาศจึงท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสีส่วนค่าพีเอชของสูตรต ารับผลิตภัณฑ์ที่ผสมนาโนซิลเวอร์หลังจากการทดสอบความคงตัวมีค่า
เปลี่ยนแปลงไม่ต่างกันมากนักการเก็บผลิตภัณฑ์ไว้เป็นเวลานานจะมีผลต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของสีและค่าพีเอช
แต่ไม่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของครีม 
สรุปผลการทดลอง 
 บทความนี้มีวัตถประสงค์เพื่อท าการสังเคราะห์และศึกษาสภาวะความเป็นกรด-ด่างที่มีผลต่อขนาดอนุภาคที่
สังเคราะห์ได้เพื่อใช้ตั้งต ารับเครื่องส าอางที่มีความเข้มข้นและขนาดของอนุภาคแตกต่างกันและได้ขนาดอนุภาคที่
เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในการตั้งต ารับเพราะมีสมบัติเด่นทั้งทางด้านกายภาพและทางเคมีและมีขนาดเล็กท าให้เข้าสู่ผิว
ได้ดีขึ้นท าให้มีประสิทธิภาพในการบ ารุงผิวเร็วขึ้นเครื่องส าอางนาโนได้รับความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่ อง     ช่วง
หลายปีที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยมากมายที่น าความก้าวหน้าทางด้านนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้ในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจึงมีการน าไปพัฒนาและต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างหลากหลาย 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดง
ตันกี และคุณรพีภรณ์ ศรีสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ บัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนของ

โกลด์ โดยใช้สารรักษาความคงตัวพอลีไวนิลไพโรลิโดนที่ละลายในพอลีเอธิลีนไกคอลและท าการปรับพีเอชเพื่อให้เกิด
อนุภาคระดับนาโนที่มีเสถียรภาพโดยงานวิจัยท าการศึกษาการเตรียมอนุภาคระดับนาโนโกลด์ตั้งแต่ pH 6-12 
ตรวจสอบขนาดอนุภาคและการกระจายตัว หลังจากทิ้งไว้ 1เดือน ด้วยเทคนิค Dynamic light scattering (DLS)ผล
การตรวจสอบพบว่าพีเอชที่เหมาะสมในการเตรียมอยู่ในช่วง pH 7, 8, 9ขณะที่ต่ ากว่าpH 6 เกิดการจับตัวเป็นก้อน
pH10ขึ้นไปเกิดการตกตะกอนอนุภาคที่ดีที่สุดอยู่ที่ pH 7 มีขนาด155.467 ± 0.2 nmศึกษาสมบัติทางกายภาพ
เบื้องต้นโดยน านาโนโกลด์ผสมลงในผลิตภัณฑ์ตั้งต ารับเครื่องส าอางผลการศึกษาพบว่าอนุภาคระดับนาโนเกิด 
การกระจายตัวได้ดีและมีเสถียรภาพทางสีที่ดี อีกทั้งค่าพีเอชท่ีสังเคราะห์ได้อยู่ในช่วงที่เป็นกลางสามารถน ามาตั้งต ารับ
เครื่องส าอางได้ 

 
ค าส าคญั : การสังเคราะห์  อนุภาคระดับนาโนโกลด์ 
 
Abstract  

The objective of this research aims to study acid-base (pH) condition in Gold nanoparticles 

(AuNPs) synthesis by substance as a stabilizing agent. A polyvinypyrrolidone was being dissolved in 

polyethylene glycol and adjust pHto stabilized nanoparticles. The researches was prepared AuNPs at pH 6-

12. The particles size were tested as dispersion and dimension.Then the sample have leave it for period 1 

month before dynamic light scattering (DLS) testing.The results found pH ranging have more effect on gold 

nano stability. pH 7-9 was found stabilized after 1 month but in case of pH 6, it was found coaqulation status. 

Not to totally, at higher than pH 10, it was found precipitate formulation. It can be conclude that the suitable 

pH for synthesis AuNPs is pH 7 that the average particles was 155.467 ± 0.2nm. The final product of AuNPs 

was bring into cosmetic formulation.The results studied found nanoparticles get well dispersion and still 

have been stabilized of color well the synthesized of pH at neutral range can be applied to cosmetic 

formulation. 

 
Keywords: Synthesis, Nanoparticles, Gold 
 
บทน า 

ในปัจจุบันมีการน านาโนเทคโนโลยีมาใช้อย่างหลากหลายโดยการน านวัตกรรมทางนาโนเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเคมีท าให้มีสมบัติที่โดดเด่นขึ้นทั้งทางกายภาพและทางเคมี นาโนเทคโนโลยีเป็น 
สหวิทยาการสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาการหลายสาขาซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญคือ เล็กควบคุมได้ และมีสมบัติ
พิเศษ ท าให้มีสมบัติแตกต่างจากวัสดุหรือสารเดิมอนุภาคระดับนาโนโกลด์หรืออนุภาคระดับนาโนทองค าถูกน ามาใช้
ตั้งแต่สมัยโบราณในช่วง 1200-1300 ก่อนคริสต์ศักราช มีการค้นพบทองค าที่สามารถละลายน้ าได้ในประเทศจีนและ
อียิปต์ จนกระทั่งยุคกลาง ช่วงเวลาคริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง คริสต์ศตวรรษที่ 15 มีการน าอนุภาคระดับนาโนโกลด์มาใช้
ในด้านการรักษาโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ กามโรค โรคบิด โรคลมบ้าหมู รักษาเนื้องอกรวมถึงการน าไปใช้เพื่อ
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วินิจฉัยโรคซิฟิลิสในปี 1857 ไมเคิลฟาราเดย์ (Michael Faraday) ได้เป็นผู้บุกเบิกการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโน
โกลด์เพื่อใช้ในศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากมีความเป็นพิษต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่ าจึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
หลายรูปแบบท าให้มีรายงานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิธีการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนโกลด์ท่ีถูกตีพิมพ์มากมาย 
ตัวอย่างงานวิจัยของ Turkevich ท าการสังเคราะห์นาโนโกลด์โดยใช้ความร้อน และใช้ไตรโซเดียมซิเตรทไดไฮเดรท
เป็นทั้งตัวรีดิวซ์และรักษาเสถียรภาพ แต่หากใช้ความเข้มข้นของซิเตรทน้อยขนาดของอนุภาคที่ได้จะมีขนาดใหญ่  
Ji และคณะ ระบุว่าการเติมซิเตรทจะมีผลท าให้ค่าพีเอชเปลี่ยนแปลง และส่งผลต่อขนาดและการกระจายตัวของขนาด
อนุภาค การควบคุมค่าพีเอชนั้นท าให้สามารถควบคุมการกระจายตัวของขนาดอนุภาคให้แคบลงได้การสังเคราะห์และ
การควบคุมขนาดอนุภาคส่วนใหญ่ใช้เวลานาน และต้องใช้สารเคมีหลายชนิดเพื่อให้นาโนโกลด์คงเสถียรภาพสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างปลอดภัย (ดัดแปลงมาจาก อภิวัฒน์ ชมพูสอ, 2556) 

ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญในการควบคุมพีเอชเนื่องด้วยพีเอชมีผลต่อขนาดของอนุภาค และลักษณะ 
การน าไปใช้งานในด้านต่าง ๆ จึงได้ท าการศึกษาการควบคุมขนาดอนุภาคระดับนาโนให้มีความคงตัวมากยิ่งขึ้นโดย 
การใช้สารรักษาความคงตัวที่เป็นพอลิเมอร์ เนื่องด้วยอนุภาคนาโนจากพอลิเมอร์สามารถถูกกักเก็บได้หลายรูปแบบ
เช่น ถูกกักเก็บอยู่ในแกนกลางของอนุภาคเกิดการกระจายอยู่ในพอลิเมอร์แมทริกซ์รวมถึงการถูกดูดซับหรือเกิด
สารประกอบเชิงซ้อนกับพอลิเมอร์อนุภาคที่ได้จะมีความคงรูปมากกว่าระบบอื่น ๆ ในงานวิจัยของ Vettoret al. ได้
ท าการศึกษาอนุภาคนาโนแคปซูลจาก polyvinyl alcohol พบว่าสามารถช่วยเพิ่มความคงตัวของ octylmethoxy 
cinnamate ซึ่งเป็นสารที่ใช้ป้องกันรังสียูวีที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด โดยที่ประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี
ยูวียังคงเดิมอนุภาคนาโนมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของอนุภาควิธีที่ใช้ผลิตสารส าคัญที่ต้องการกักเก็บและ
กลไกการน าส่งอนุภาคที่ต้องการ สารพอลิเมอร์ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเสถียรภาพ
ของอนุภาคระดับนาโนที่นิยมน ามาใช้เช่นพอลิไวนิลแอลกอฮอล์พอลีไวนิลไพโรลิโดน พอลีเอธิลีนไกคอล พอลีเมอริกส์ 
แอซิด และ พอลิเมทิลเมทาไครเลต 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์นาโนโกลด์ด้วยวิธีการอย่างง่ายและมีความรวดเร็ว 
ท าการสังเคราะห์นาโนโกลด์จากแผ่นทองค า 99.99% ให้มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร ใช้สารพอลิเมอร์เป็นสาร
รักษาความคงตัวส่งผลดีทางด้านกายภาพและทางเคมีที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งข้อดีของการกักเก็บอนุภาคระดับนาโน
ไว้ในสารที่เป็นพอลิเมอร์ คือ จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการดูดซึมเพิ่มการละลายสามารถป้องกันการเสื่อมสลายและ
ควบคุมการปลดปล่อยสารส าคัญได้เมื่อน ามาใช้ทางด้านเครื่องส าอางจะท าให้เกิดความรู้สึกสัมผัสที่ดีบนผิวหนังซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้เป็นผลมาจากสมบัติทางเคมี และทางกายภาพ ที่ส่งผลให้มีอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตรสูงขึ้น 
ช่วยในการเร่งปฏิกิริยาเคมี ท าให้การออกฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ดีขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ทางด้านเครื่องส าอางได้เป็น
อย่างดีนอกจากนี้ยังท าให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

วัตถุประสงค ์
เพื่อท าการศึกษาสภาวะความเป็นกรด-ด่างในการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนโกลด์โดยใช้สารรักษาความ

คงตัวที่เป็นพอลิเมอร์และท าการตรวจสอบขนาดอนุภาคที่ท าการสังเคราะห์ได้ 
อุปกรณ์การทดลอง 

ทองค าแผ่น 99.99% จากบริษัทบางกอกแอสเสย์ออฟฟิส จ ากัด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง; น าเข้าบริษัท รวมเคมี 1986 จ ากัด ประเทศไทย: Sodium Hydroxide; NaOH 
(Cosmetic Grade), Nitric Acid; HNO3, Hydrochloric Acid; HCl, Sodium Chloride; NaCl (Cosmetic 
Grade), Polyvinylpyrrolidone (PVP), Poly Ethylene Glycol (PEG 400), Trisodium citrate dehydrate; 
Na3Ctr•2H2O, Hot plate and Magnetic Stirrer, Hot air oven, Ultrasonic sound, pH meter, Analytical 
Balance, Chroma Meter CR-400 
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วิธีการทดลอง 
1. การเตรียมสารตั้งต้น ในการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโน 

1.1 การเตรียมสารละลายโกลด ์ท าการละลายทองค าแผ่นโดยใช้ 35% HCl, 68% HNO3 (อัตราส่วนของ
กรด 9:3) ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จะได้สารละลายสีส้ม จากนั้นทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง และปรับ
ปริมาตรด้วยน้ า DI  

1.2 การเตรียมสารละลาย10% PVP (PVP+PEG 400) ท าการละลายสารพอลีไวนิลไพโรลิโดนด้วยพอลี
เอธิลีนไกคอล 400 โดยใช้เครื่อง Ultrasonic sound เพื่อช่วยในการละลาย ให้ความร้อนที่ 60 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 2 ชั่วโมง จะได้สารละลายพอลีไวนิลไพโรลิโดนที่ละลายในพอลีเอธิลีนไกคอลลักษณะสีเหลืองใส และมีความหนืด 

2. การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนโกลด์ 
การสังเคราะห์โกลด์โดยใช้สารละลาย 10% PVP น าสารละลายโกลด์มาท าการปรับสภาพความเป็นกรด-

ด่างที่ pH 6-12 ด้วย 50% NaOH และ 35% HClน าสารละลาย 10% PVP มาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ90-100 องศา
เซลเซียสปั่นกวนอย่างต่อเนื่อง จากนั้นท าการเติมสารละละลายโกลด์ที่ท าการปรับความเป็นกรด -ด่าง ลงไปผสมเติม 
1% trisodium citrate dehydrate ท าการปั่นกวนอย่างต่อเนื่อง 30 นาที หยุดปฏิกิริยาด้วย 20% NaCl จะได้
สารละลายอนุภาคระดับนาโนโกลด์สีแดงองุ่น 

3. การทดสอบขนาดอนุภาคนาโนโดยใช้เทคนิค Dynamic light scattering (DLS) 
น าสารละลายอนุภาคระดับนาโนท่ีมีความเหมาะสมโดยสังเกตจากลักษณะทางกายภาพ ท าการ

ตรวจสอบขนาดอนุภาคเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการวัดซ้ า 3 ครั้ง โดย ZetasizerNanoseries model 
S4700 [4] การตรวจวัดขนาดอนุภาคจะต้องค านึงถึงดัชนีการกระจายตัว (polydispersity index; PI) ของอนุภาคด้วย 
ในกรณีที่ขนาดอนุภาคเฉลี่ย และค่าพีไอแปรผันตามความเข้มข้น ต้องรายงานค่าที่ได้จากการประมาณค่าที่ความ
เข้มข้นเจือจางที่สุด หรือจากผลการวัดที่ความเข้มข้นต่ าที่สุด ซึ่งขนาดอนุภาคที่เหมาะสมต้องไม่เกิน 200 นาโนเมตร 
ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. การเตรียมสารละลาย 
เตรียมสารละลายโกลด์ โดยการกัดแผ่นทองด้วยกรดไฮโดรคลอริก และกรดไนตริกเข้มข้นให้ได้

สารละลายทอง หรือ Gold (III) chloride trihydrate ก่อนน ามาท าการสังเคราะห์ให้ได้อนุภาคระดับนาโน โดยการใช้
พอลีไวนิลไพโรลิโดนที่ละลายในพอลีเอธิลีนไกคอล เป็นสารรักษาความคงตัว ท าการปรับความเป็นกรด -ด่าง ด้วย 
50% NaOH และ 35% HCl จะได้สารละลายอนุภาคระดับนาโนโกลด์ที่มีสีแดงองุ่นความเข้มข้นที่สังเคราะห์ได้อยู่ที่ 
2,000 ppm  

2. การสังเคราะห์และการศึกษาสภาวะความเป็นกรด-ด่าง 
ท าการทดลองสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนของโกลด์ที่สภาวะความเป็นกรด-ด่าง ตั้งแต่ pH 6-12 

สามารถสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนโกลด์ที่ค่าความเป็นกรด-ด่างเหมาะสมที่สุดอยู่ที่ pH 7, 8 และ 9 (ภาพที่ 1)
ขณะที่ต่ ากว่า pH 6 จะเกิดการจับตัวเป็นก้อน pH 10 ข้ึนไปเกิดการตกตะกอน แสดงผลดังตารางที่ 1 
 
 

 
 
 

     สีแดงองุน่          สีม่วงอ่อน สีม่วงเข้ม 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพ (สี) ของนาโนโกลด์ที่ท าการสังเคราะห์ได้ 
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาวะความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายอนุภาคระดบันาโนโกลด์ที่ได้จากการสังเคราะห์ 
 

 

 

 
3. ผลการทดสอบขนาดอนุภาคนาโนโดยใช้เทคนิค Dynamic light scattering (DLS) 

น าสารละลายอนุภาคระดับนาโนโกลด์ท่ี pH 7, 8 และ 9 ท าการตรวจสอบขนาดอนุภาค โดย
ZetasizerNanoseries model S4700 แสดงผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดขนาดอนุภาคของโกลด์ โดย ZetasizerNanoseriesmodel S4700 
 

Solvent:  water Solvent RI: 1.33 Viscosity (cP):     0.8872 
Material RI : 0.1 

sample Type T (oC) Hydrodynamic Diameter d.nm Polydispersity  Index 1 2 3 
Gold pH 7 Size 25 155.400 155.300 155.700 0.242 ± 0.001 median 155.467 ± 0.2 
Gold pH 8 Size 25 138.100 139.900 142.400 0.272 ± 0.002 median 140.133 ± 2.3 
Gold pH 9 Size 25 210.400 218.500 211.900 

0.275 ± 0.007 
median 213.6 ± 4.9 

 
จากการตรวจวัดขนาดอนุภาคนาโนโกลด์ท่ีสภาวะความเป็นกรด-ด่าง ท่ี pH 7, 8 และ 9 พบว่าการ

สังเคราะห์นาโนโกลด์ที่ pH 9 ได้อนุภาคขนาดใหญ่ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนควรมี
ขนาดไม่เกิน200 นาโนเมตรส่วน pH 7 และ pH 8 มีขนาดอนุภาคที่ดี และมีการกระจายตัวสม่ าเสมอสามารถน าไป
ผสมกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางได้ เพราะมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่เป็นกลางอนุภาคระดับนาโนที่สังเคราะห์ได้มี
เสถียรภาพและมีความคงตัว เมื่อดูผลจากการเปรียบเทียบกราฟที่ 2-4 จะพบว่าที่ค่า pH 7 (ภาพที่ 2) จากการวัดซ้ า 
3 ครั้ง มีค่าที่ใกล้เคียงกัน และมีขนาดอนุภาคดีที่สุดเมื่อเทียบกับกราฟของ pH 8 (ภาพท่ี 3) และ pH 9 (ภาพท่ี 4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 กราฟอนุภาคระดบันาโนโกลด์pH 7 ที่ตรวจวดัซ้ า 3 ครั้ง โดยZetasizerNanoseriesmodel 

 

ค่า pH ลักษณะทางกายภาพ ผลที่ได้ 

pH 6 เกิดการจับตัวเป็นก้อนขนาดใหญ่ทีp่H มีความเป็นกรด ไม่สามารถควบคุมขนาดอนุภาคที่ท าการสังเคราะห์ได้ 
เนื่องจากเกิดการจับตัวเป็นก้อน 

pH 7 สารละลายอนุภาคระดับนาโนกระจายตัวดี มีสีแดงองุ่น 
และมีความสว่าง pH มีความเป็นกลาง สารละลายอนุภาคระดับนาโนเกิดการกระจายได้ดี 

pH 8 สารละลายอนุภาคระดับนาโนกระจายตัวดี มีสีม่วงอ่อน สารละลายอนุภาคระดับนาโนเกิดการกระจายได้ดี 
pH 9 สารละลายอนุภาคระดับนาโนกระจายตัวดี มีสีม่วงเข้ม สารละลายอนุภาคระดับนาโนเกิดการกระจายได้ดี 
pH 10 เกิดการตกตะกอน มีสีม่วงเข้ม-ด า เกิดการตกตะกอนสีด ากระจายตัวทั่วสารละลาย 
pH 11 เกิดการตกตะกอน มีสีด า เกิดการตกตะกอนสีด ากระจายตัวทั่วสารละลาย 
pH 12 เกิดการตกตะกอน มีสีด า เกิดการตกตะกอนสีด ากระจายตัวทั่วสารละลาย 
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ภาพที่ 3 กราฟอนุภาคระดบันาโนโกลด์ pH 8 ที่ตรวจวัดซ้ า 3 ครั้ง โดย ZetasizerNanoseriesmodel 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 กราฟอนุภาคระดบันาโนโกลด์ pH 9 ที่ตรวจวัดซ้ า 3 ครั้ง โดย ZetasizerNanoseriesmodel 

 
4. ผลการวัดสีโดยใช้ Chroma Meter CR-400 

การทดลองได้น าอนุภาคระดับนาโนโกลด์ท่ีpH 7, 8 และ 9 มาท าการวัดสีเพื่อเปรียบเทียบสีของ
สารละลายอนุภาคระดับนาโนที่สังเคราะห์ได้ระหว่างเตรียมเสร็จทันทีและทิ้งไว้ 3 เดือน ผลการทดลองพบว่านาโน
โกลด์ที่ pH 7 สีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยซึ่งมีค่า L* ห่างกันที่ ±0.30 ค่า a* ห่างกันที่ ±0.23 ค่า b* ห่าง
กันที่ ±0.04 ท่ี pH 8 สีที่ได้มีค่า L* ห่างกันที่ ±0.03 ค่า a* ห่างกันที่ ±0.04 ค่า b* ห่างกันที่ ±0.04 และที่ pH 9 สีที่
ได้มีค่า L* ห่างกันที่ ±0.29 ค่า a* ห่างกันที่ ±0.03 ค่า b* ห่างกันที่ ±0.07 ค่า h* ที่ได้แสดงถึงสีม่วงแดงถึงสีส้มแดง 
ซึ่งจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารละลายนาโนโกลด์ท่ีpH 7, 8 และ9 เมื่อทิ้งไว้ยังคงมีเสถียรภาพทางสีที่ดีสามารถ
เก็บสารละลายอนุภาคระดับนาโนท่ีสังเคราะห์ได้เป็นเวลานานโดยสีไมเ่กิดการเปล่ียนแปลง 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

การทดลองท าการศึกษาสภาวะความเป็นกรด-ด่างที่ pH 6-12 สามารถสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนโกลด์ท่ี
มีความเหมาะสมที่สุดอยู่ที่ pH 7, 8 และ 9 ขณะที่ต่ ากว่าpH 6โกลด์จะเกิดการจับตัวกันเป็นก้อนการสังเคราะห์เมื่อ
อยู่ในช่วงค่า pH ที่เป็นกรดจะไม่สามารถควบคุมขนาดอนุภาคที่ท าการสังเคราะห์ได้ที่ pH 10 ขึ้นไปโกลด์จะเกิดการ
ตกตะกอนซึ่งมีลักษณะเป็นตะกอนสีด ากระจายตัวทั่วสารละลาย ได้สารละลายที่ขุ่น และมีสีที่เข้มจนเกินไปการ
สังเคราะห์เมื่ออยู่ในช่วงค่าพีเอชที่เป็นด่างสูงจนเกินไปจะไม่สามารถควบคุมขนาดอนุภาคที่ท าการสังเคราะห์ได้  จาก
ผลการทดลองพบว่าที่ pH 7 และ 8 มีขนาดอนุภาคที่ดี การกระจายตัวสม่ าเสมอ สามารถน าไปใช้เป็นส่วนผสมใน
ต ารับเครื่องส าอางได้ ส่วนที่ pH 9 มีขนาดอนุภาคที่ใหญ่จนเกินไปจึงไม่เหมาะสมในการน ามาเป็นส่วนผสมในต ารับ
เครื่องส าอาง 

การทดลองน าอนุภาคระดับนาโนโกลด์ท่ีมีเหมาะสมคือที่ pH 7 มาท าการเติมลงในผลิตภัณฑ์ครีม และ
สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของเนื้อครีม ที่ไม่ได้เติมอนุภาคระดับนาโน และครีมที่ท าการเติมอนุภาคระดับนาโน ท าการ
ทดสอบแบบเร่ง โดยการเร่งด้วยแสง น าผลิตภัณฑ์แต่ละต ารับที่เตรียมเสร็จใส่ขวดใส น าไปวางในสภาพต่าง ๆ นาน 1 เดือน
ขวดที่ 1 เก็บในตู้เย็นขวดที่ 2 เก็บในที่มืดขวดที่ 3 ตั้งไว้บริเวณริมหน้าต่าง และการเร่งด้วยอุณหภูมิ (Heating-Cooling 
Cycle) โดยการเก็บผลิตภัณฑ์ที่เตรียมเสร็จ แบ่งใส่ขวดปิดฝาเก็บในตู้เย็น 4 องศาเซลเซียสนาน 48 ชั่วโมง จากนั้นเข้าตู้อบ
ท่ี 45 องศาเซลเซียสอีก 48 ชั่วโมงนับเป็น 1 รอบทดสอบ 6 รอบ (ภาพที่ 6) ท าการบันทึกผลของ สี กลิ่น การแยกชั้น พีเอช
พบว่าครีมที่ได้ยังคงมีเสถียรภาพที่ดี สี กลิ่น การแยกชั้น และค่าพีเอชไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
มากนัก แสดงให้เห็นว่าอนุภาคระดับนาโนโกลด์ที่เติมลงในครีมนั้นมีเสถียรภาพที่ดีเมื่อน ามาประยุกต์ใช้ทางเครื่องส าอาง 
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ภาพที่ 5 ครีมที่ผสมนาโนโกลด์ที่ความเข้มข้น 10 ppm, 30 ppm และ 50 ppm เมื่อเตรียมเสร็จทันที 
 

 
 

ภาพที ่6 ครีมทีผ่สมนาโนโกลด์ความเข้มข้น 10 ppm, 30 ppm และ 50 ppm  
เมื่อทดสอบการเร่งด้วยอุณหภูมิ เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

 
สรปุผลการทดลอง 

การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนโกลด์ ที่สภาวะความเป็นกรด-ด่าง และขนาดของอนุภาคท่ีแตกต่างกัน โดย
ใช้สารรักษาความคงตัวที่เป็นพอลิเมอร์ช่วยในการควบคุมขนาดอนุภาคระดับนาโน ผลการตรวจสอบพบว่าพีเอชที่
เหมาะสมในการเตรียมอยู่ในช่วง pH 7, 8, 9 ขณะที่ต่ ากว่า pH 6 เกิดการจับตัวเป็นก้อน pH 10 ขึ้นไปเกิดการ
ตกตะกอน อนุภาคที่ดีที่สุดอยู่ที่ pH 7 มีขนาด 155.467 ± 0.2 nm วิธีการนี้เป็นวิธีการสังเคราะห์อย่างง่ายและมี
ความรวดเร็ว ได้มาซึ่งขนาดอนุภาคที่ดีมีความคงตัว เมื่อทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานอนุภาคระดับนาโนยังคงมีเสถียรภาพ
ทางสีที่ดี และได้ท าการศึกษาสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นโดยน านาโนโกลด์ผสมลงในผลิตภัณฑ์ตั้งต ารับเครื่องส าอางท่ี
ความเข้มข้นแตกต่างกันที่ 10 ppm, 30 ppm และ 50 ppm ผลการทดลองในสภาวะต่าง ๆ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มี
เสถียรภาพที่ดี สี กลิ่น การแยกชั้น และค่าพีเอชเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก แสดงให้เห็นว่าอนุภาคระดับนาโน
โกลด์สามารถน ามาประยุกต์ใช้ทางด้านเครื่องส าอางได้ 
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บทคัดย่อ 

พลับพลามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Microcos paniculata L. วงศ์ Malvaceae เป็นไม้ยืนต้นหรือเป็นไม้พุ่ม
ขนาดกลาง ส่วนต่าง ๆ ของต้นพลับพลาสามารถน ามาใช้เป็นยาพื้นบ้านในการรักษาโรคได้ ในประเทศไทยโดยใน
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการแยกและพิสูจน์โครงสร้างหลักของสารหลักจากกิ่งและใบของต้นพลับพลา จากการแยกสารสกัด
หยาบชั้นเมทานอลและชั้นเอทิลอะซิเตตด้วยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟี และพิสูจน์โครงสร้างด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี
(1H-NMR, IR และ Mass spectra) ได้สารจากกิ่ง คือ สาร -Sitostenone (8), Stigmasterol (9), -Sitosterol 
(10) และสารจากใบ คือ Ergosterol (11) 

 

ค าส าคัญ : ต้นพลับพลา  คอลัมน์โครมาโทกราฟี  เทคนิคสเปกโทรสโกปี 
 
Abstract  

Microcos paniculata L., a plant of  Malvaceae family, is shrub or bush medium-sized woody plant. 

All parts of  M. paniculata L. can be used as a Thai traditional medicine. In this research, the main structure 

from branches and leaves of M. paniculata L. were isolated and identified. Crude extractsfrom branches 

using methanol extraction and leavesusing ethyl acetate extraction were purified with the column 

chromatography technique. The pure substances were  elucidated by spectroscopic techniques (
1
H-NMR, IR 

and Mass spectra) and illustrated that the major substances from branches were -Sitostenone (8), 

Stigmasterol (9), -Sitosterol (10) and major substances from leaves was Ergosterol (11). 
 
Keywords: Microcos paniculata L., Column Chromatography, Spectroscopic 

 
บทน า 

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจกับพืชสมุนไพรเป็นอย่างมาก โดยการน ามาประยุกต์ใช้ทั้งด้านอุตสาหกรรมทาง 
อาหาร เครื่องส าอางและยา เช่น สารอาเทซูเนต (artesunate) และอาเทมีเทอร์(artemether) จากต้นชิงเฮา
(Artemisia annua L.) ใช้เป็นยาต้านมาเลเรียที่ออกฤทธิ์รวดเร็วและมีความเป็นพิษต่ าสารเลซิทิน (lecithin) พบใน
ถั่วเหลืองและไข่แดง เป็นสารอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยบ ารุงผิวพรรณให้นุ่มนวลสดใส ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ส าหรับสารอโลอีน (aloin) จากใบว่านหางจระเข้ ใช้ผสมในครีมเพื่อป้องกันแดด (รัตนา อินทรานุปกรณ์. 2550: 2-7)
เป็นต้นประเทศไทยเป็นประเทศทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสมุนไพรนานาชนิด และมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละเขตพื้นที่ ตามลักษณะภูมิอากาศ และลักษณะภูมิประเทศ พืชสมุนไพรเป็นผลผลิตจาก
ธรรมชาติที่อยู่คู่กับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มาอย่างช้านาน โดยใช้พืชสมุนไพรในการบ าบัดรักษาโรคมาแต่สมัย
โบราณ มนุษย์รู้จักน าพืชสมุนไพรมาใช้ให้เป็นประโยชน์และมีบทบาทในการดูแลด้านสุขภาพทั้งในด้านการป้องกันโรค
และการรักษาโรคต่าง ๆ ในปัจจุบันการใช้สารสกัดจากสมุนไพรมารักษาโรคเพิ่มมากขึ้น 

พลับพลา (Microcospaniculata L.) เป็นพืชอยู่ในวงศ์ Malvaceae เป็นไม้ยืนต้นหรือเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง
มีความสูง 15 เมตร ล าต้นตั้งตรง เปลือกล าต้นเป็นสีเทาและแตกล่อนเป็นสะเก็ดบาง ๆ เปลือกด้านในเป็นสีชมพู มี
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ลักษณะใบเป็นรูปวงรีแกมรูปไข่กลับ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ลักษณะดอกตูมกลม กลีบดอกสีเหลือง ผลเป็นรูปทรง
กลมแกมรูปไข่กลับ ผลแก่เป็นสีเขียว ส่วนผลสุกเป็นสีม่วงด า ภายในผลมีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ด (เดชา ชมดี และคณะ 
2555: 2; สุดารัตน์ หอมหวล. 2553: 2) ล าต้นพลับพลาใชเ้ป็นยารักษาโรคล าไส้ เปลือกต้นบ ารุงโลหิตสตรีหรือท าลาย
พิษจากต้นยางน่อง ใบใช้เป็นยารักษาท้องเสีย ผลแก่ช่วยกระจายโลหิตหรือยาระบาย สารสกัดหยาบชั้นเอทิลอะซิเตต
จากต้นพลับพลามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Fan and others. 2010: 5547-5560) สารสกัดหยาบชั้นเมทานอลจากใบ
ต้นพลับพลามีฤทธิ์ต้านอาการท้องร่วง (Rahman, Islam, Chowdhury, Uddin & Jamil. 2012: 21-25) สารสกัด
หยาบชั้นคลอโรฟอร์มที่แยกได้จากเปลือกต้นกิ่งและใบของพลับพลา มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ HT-29  
(Stilland others. 2013: 243-249)สารสกัดหยาบชั้นเมทานอลจากเปลือกต้นพลบัพลามีฤทธิ์ต้านการอักเสบ แก้ปวด 
และแก้ไข้ (Aziz. 2515: 173-184) 

Bandaraet.al. (2000: 29-32) ได้ศึกษาเปลือกต้นพลับพลาและสารสกัดหยาบชั้นไดคลอโรมีเทนและเมทา
นอลมีฤทธิ์ในการฆ่าตัวอ่อนของยุงลาย มีค่า MC50เท่ากับ 17.5 และ 16.0 ppm ตามล าดับ และค่า LC50เท่ากับ 47.5 
และ 47.0 ppm ตามล าดับ พบสารอัลคาลอยชนิดใหม่คือ N-Methyl-6-(deca-1',3',5'-trienyl)-3-methoxy-2-
methylpiperidine (1) 
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Still et.al. (2013: 243-249) ได้ท าการศึกษาในส่วนของเปลือกล าต้น กิ่ง และใบของต้นพลับพลาใน
สารสกัดหยาบชั้นคลอโรฟอร์ม พบสารชนิดใหม่ในกลุ่มพีเพอรีดีนอัลคาลอย (piperidine alkaloids) 3 ชนิด และ
สารที่สังเคราะห์ได้อีก 1 ชนิด คือ ในส่วนของเปลือกของล าต้นพบสาร microgrewiapines A (2) และสารที่
สังเคราะห์จากสาร 2 ได้สาร microgrewiapine A 3-acetate (2a) ส่วนของกิ่งพบสารชนิดใหม่ คือ microgrewiapines 
B–C (3-4) นอกจากนี้ยังพบสารที่มีผู้ค้นพบแล้ว 3 ชนิด คือ ในส่วนของใบพบสาร microcosamine (5) ส่วนกิ่งพบสาร 
7′-(3 ′,4′-dihydroxyphenyl)-N-[(4methoxyphenyl)ethyl]propenamide (6) และ liriodenine (7) สาร
microgrewiapine A (2) มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ HT-29 และสารประกอบที่ 2-7 มีฤทธิ์ยับย้ัง 
nicotinic receptor antagonistic activity น าสารสกัดหยาบชั้นเมทานอลของเปลือกล าต้นพลับพลามาสกัดด้วย        
เฮกเซน และคลอโรฟอร์ม ตามล าดับ โดยน าสารสกัดหยาบชั้นคลอโรฟอร์มมาทดสอบเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ HT-29 ได้
ค่า IC50 9.9 µg/ml และน ามาแยกสารด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟี น าแฟรคชันF6 ไปทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ได้
ค่า IC50เท่ากับ 6.0 µg/ml และแยกสารบริสุทธิ์ได้สาร microgrewiapines A(2) น าสารสกัดชั้นเมทานอลของกิ่งต้น
พลับพลามาสกัดด้วยเฮกเซน และคลอโรฟอร์ม ตามล าดับ โดยน าสารสกัดหยาบชั้นคลอโรฟอร์มมาทดสอบเซลล์มะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ HT-29 ได้ค่า IC50 เท่ากับ 13.1 µg/ml และแยกสารด้วยคอลัมนโ์ครมาโทกราฟีแล้วน าแฟรคชัน F7 ไปแยก
สารด้วย HPLC ได้สาร 6 และ 7 แล้วน าแฟรคชัน F8 ไปแยกสารด้วย HPLC ได้สาร 3 และสาร 4 น าสารสกัดหยาบ
ชั้นเมทานอลในส่วนของใบพลับพลามาสกัดด้วยเฮกเซนและคลอโรฟอร์มตามล าดับแล้วน าสารสกัดหยาบชั้น
คลอโรฟอร์มมาทดสอบเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ HT-29  ได้ค่า IC50 เท่ากับ 2.9 µg/ml และมาแยกสารด้วยคอลัมน์โคร
มาโทกราฟีน าแฟรคชันF11 มาทดสอบความเป็นพิษได้ค่า IC50 เท่ากับ 1.7 µg/ml และแฟรคชัน F11 มาแยกสารด้วย 
HPLC ได้สารที ่5 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศกึษาการแยกองคป์ระกอบหลักทางเคมีจากต้นพลับพลา 
2. เพื่อพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากต้นพลับพลา โดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปี 

อุปกรณ์ สารเคมแีละวิธีการทดลอง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง; อินฟราเรดสเปกโทรโฟโทมิเตอร์ ย่ีห้อ Perkin-Elmer รุ่น FT-IR 400 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ ย่ีห้อ Bruker รุ่น AVANCE 400 ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์, อิเล็กโทรสเปรย์ไอออนไนเซชันแมสสเปกโทรมิเตอร์ ย่ีห้อ Thermo Finnigan รุ่น LC-Q ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง (Digital balance) ย่ีห้อ Ohaus รุ่น AR 2140 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, เครื่องระเหยตัวท าละลายแบบหมุน (Rotary Vacuum Evaporator) ย่ีห้อ Eyela ประเทศญี่ปุ่น 
 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง; ตัวดูดซับส าหรับคอลัมน์โครมาโทกราฟี ซิลิกาเจล ชนิดหยาบ (ขนาดอนุภาค 
0.063-0.200 มิลลิเมตร) และชนิดละเอียด (ขนาดอนุภาคน้อยกว่า 0.063 มิลลิเมตร) ย่ีห้อ Merck, โครมาโทกราฟี
แผ่นบาง (TLC) (ซิลิกาเจล 60 F254) ย่ีห้อ Merck, เมทานอลย่ีห้อ Merck ประเทศเยอรมนี, เฮกเซนย่ีห้อ Ajax 
FinechmPhy ประเทศออสเตรเลีย, เอทิลอะซิเตต ย่ีห้อ Ajax FinechmPhy ประเทศออสเตรเลีย, ไดคลอโรมีเทน 
ย่ีห้อ RCI Labscan ประเทศไทย 
วิธีการทดลอง 

1. การเตรียมพืชตัวอยา่ง 
น ากิ่งและใบต้นพลับพลาสดที่เก็บจากอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นน ากิ่ง

และใบของต้นพลับพลาที่หั่นแล้วมาผื่งลมให้แห้งแล้วน ากิ่งและใบของต้นพลับพลาท่ีแห้งแล้วมาบดให้ละเอียด 
2. การสกัดกิ่งและใบของต้นพลับพลา 

น ากิ่งของต้นพลับพลาที่บดละเอียด (1.50 กิโลกรัม) ไปแช่ในตัวท าละลายเฮกเซน 8 ลิตรนาน 3 วัน โดยสกัดซ้ า  
4 ครั้ง กรองและระเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่องระเหยตัวท าละลายแบบหมุนได้สารสกัดหยาบชั้นเฮกเซน (9.05 กรัม) 
จากนั้นน ากากกิ่งของต้นพลับพลามาแช่ในตัวท าละลายเอทิลอะซีเตตและเมทานอลตามล าดับ ได้สารสกัดหยาบชั้น
เอทิลอะซีเตต (17.58 กรัม) และสารสกัดหยาบชั้นเมทานอล (64.00 กรัม) ตามล าดับ  ส าหรับการสกัดสารจากใบของ
ต้นพลับพลา (2.00 กิโลกรัม) ใช้วิธีการสกัดสารท านองเดียวกับการสกัดสารจากส่วนกิ่งของต้นพลับพลาได้สารสกัด
หยาบจากใบของต้นพลับพลาในชั้นเฮกเซน (19.23 กรัม) สารสกัดหยาบชั้นเอทิลอะซีเตต (42.35 กรัม) และสารสกัด
หยาบชั้นเมทานอล (128.43 กรัม) 
 3. การแยกสารบริสุทธิ์จากสารสกัดหยาบของกิ่งต้นพลับพลาชั้นเมทานอล 
 น าสารสกัดหยาบของกิ่งต้นพลับพลาชั้นเมทานอล (64.00 กรัม) มาแยกสารบริสุทธิ์ด้วยเทคนิคคอลัมน์    
โครมาโทกราฟีโดยใช้ซิลิกาเจลชนิดหยาบชะด้วย 100% CH2Cl2 เม่ือตรวจสอบโดย TLC พบว่าสารในแฟรคชันที่ 2 
ยังไม่บริสุทธิ์ จึงน าสารแฟรคชันที่ 2 มาแยกใหม่ด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟีโดยใช้ซิลิกาเจลชนิดละเอียด และใช้ตัวชะ
เป็น Hexan:CH2Cl2 50:50 ได้สารบริสุทธ์ที่มีลักษณะเป็นของแข็งสีขาว มีน้ าหนักสาร 30.00 มิลลิกรัม 
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 น าแฟรคชันที่ 9 มาท าการตกผลึกสารด้วยสารละลาย CH2Cl2:MeOH8 : 2 ได้สารผสมที่มีลักษณะเป็น
ผลึกรูปเข็มสีขาว มีน้ าหนักสาร 48.90 มิลลกิรัม 
 4. การแยกสารบริสุทธิ์จากสารสกัดหยาบของใบต้นพลับพลาชั้นเอทิลอะซีเตต 
 น าสารสกัดหยาบของใบต้นพลับพลาชั้นเอทิลอะซีเตต (42.35 กรัม) มาแยกสารบริสุทธิ์ด้วยเทคนิค
คอลัมน์โครมาโทกราฟี โดยใช้ซิลิกาเจลชนิดหยาบ ชะด้วย 100% CH2Cl2, CH2Cl2:MeOH 80:20 เม่ือตรวจสอบโดย 
TLC พบว่าสารในแฟรคชันที่ 7 ยังไม่บริสุทธิ์ จึงน าสารมาแยกใหม่ด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟีโดยใช้ซิลิกาเจลชนิด
ละเอียด และใช้ตัวชะเป็นHexan:CH2Cl2 90:10 ได้สารบริสุทธ์ที่มีลักษณะเป็นของแข็งสีเหลือง มีน้ าหนักสาร 9.70 
มิลลิกรัม 

5. การวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมี 
    น าสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากกิ่งและใบของต้นพลับพลามาวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี 

ได้แก่ อินฟาเรดสเปกโทรสโกปี (Infrared Spectroscopy, IR) นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี 
(Nuclear magnetic resonance spectroscopy, NMR) และแมสสเปกโทรเมตร ี(Mass Spectrometry, MS)  
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการแยกสารสกัดหยาบชั้นเมทานอลของกิ่งต้นพลับพลาโดยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟีและพิสูจน์
โครงสร้างสารโดยเทคนิค 1H-NMR, IR และ Mass spectra โดยการเทียบกับข้อมูลทางสเปกโทรสโกปีกับสารบริสุทธิ์
ที่ทราบโครงสร้างสารบริสุทธิ์ที่มีความถูกต้องแล้ว ได้สารบริสุทธิ์ คือสาร -Sitostenone (8) และสารผสม คือ สาร
Stigmasterol (9) และสาร -Sitosterol (10) 

-Sitostenone (8), C29H48O เป็นของแข็งสีขาว IR: max2936, 2870, 1676, 1614, 1510, 1463, 1382, 
861cm-1.1H-NMR (400 MHz, CDCl3) : δ2.01; 1.69 (2H, m, H-1), 2.36; 2.35 (2H, d,J=4.8 Hz, H-2), 5.69 
(1H, brs, H-4), 2.38; 2.25 (2H, m, H-6), 1.82; 1.02 (2H, m, H-7), 1.50 (1H, m, H-8), 0.91 (1H, m, H-9), 
1.47 (2H, m, H-11), 2.00; 1.15 (2H, m, H-12), 1.00 (1H, m, H-14), 1.61; 1.10 (2H, m, H-15), 1.82; 1.27 
(2H, m, H-16), 1.12 (1H, m, H-17), 0.67 (3H, s, H-18), 1.18 (3H, s, H-19), 1.34 (1H, s, H-20), 0.88 (3H, d, 
J=6.4Hz, H-21), 1.32 (2H, m, H-22), 1.15 (2H, m, H-23), 0.93 (1H, m, H-24), 1.66 (1H, d, H-25), 0.78 (3H, 
d, J=7.0 Hz, H-26)0.78 (3H, d, J=7.0 Hz, H-27), 1.25 (2H, brs, H-28), 0.81 (3H, t,J=7.4Hz, H-29); ESIMS 
m/z: 413 [M+H]+. 

 
 

-Sitostenone (8) 
Stigmasterol (9), C29H48Oเป็นผลึกรูปเขม็สีขาว IR: max3476, 2944, 1646, 1556, 1370, 1214, 1168, 

1114, 1062, 894cm-1.1H-NMR (400 MHz, CDCl3) : δ1.81; 1.23 (2H, m, H-1), 1.52 (2H, m, H-2), 3.50 (1H, 
tdd,J=6.0, 5.2, 3.5, H-3), 2.25 (2H, d, J=5.4, H-4), 5.32 (1H, d,J=4.3, H-6), 1.97 (2H, t, J=9.1, H-7), 1.68 
(1H, dd, J=6.3, 12.5, H-8), 0.93 (1H, d,J=6.2,H-9), 1.47 (2H, br s, H-11), 2.20(2H, br s, H-12), 1.12 (1H, br 
s, H-14), 1.09; 1.77 (2H, br s, H-15), 1.77 (2H, br s, H-16), 1.26 (1H, br s, H-17), 0.67 (3H, brs, H-18), 
1.06 (3H, brs, H-19), 1.29 (1H, m, H-20), 0.89 (3H, d, J=6.4Hz, H-21), 5.01 (1H,dd,J=8.4, 8.4 Hz, H-22), 
5.14 (1H,dd,J=8.4, 8.7 Hz, H-23), 1.53 (1H, br s, H-24), 1.21 (1H, br s, H-25), 0.83 (3H, d, J=7.5 Hz, H-
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26)1.85 (3H, d, J=9.2 Hz, H-27), 0.79 (2H, d,J=8.1 Hz, H-28), 0.79 (3H, d,J=8.1Hz, H-29); ESIMS m/z: 
412 [M+H]+. 

-Sitosterol (10), C29H50Oเป็นผลึกรูปเข็มสีขาว IR: max  3476, 2944, 1646, 1556, 1370, 1214, 
1168, 1114, 1062, 894 cm-1.1H-NMR (400 MHz, CDCl3) : δ1.81; 1.23 (2H, m, H-1), 1.52 (2H, m, H-2), 
3.50 (1H, tdd,J=6.0, 5.2, 3.5, H-3), 2.25 (2H, d, J=5.4, H-4), 5.32 (1H, d,J=4.3, H-6), 1.97 (2H, t, J=9.1, H-
7), 1.68 (1H, dd, J=6.3, 12.5, H-8), 0.93 (1H, d,J=6.2,H-9), 1.47 (2H, br s, H-11), 2.20(2H, br s, H-12), 
1.12 (1H, br s, H-14), 1.09; 1.77 (2H, br s, H-15), 1.77 (2H, br s, H-16), 1.26 (1H, br s, H-17), 0.67 (3H, 
brs, H-18), 1.06 (3H, brs, H-19), 1.29 (1H, m, H-20), 0.89 (3H, d, J=6.4Hz, H-21), 1.19 (2H,br s,H-22), 
1.84 (2H,br s, H-23), 1.53 (1H, br s, H-24), 1.21 (1H, br s, H-25), 0.83 (3H, d, J=7.5 Hz, H-26) 1.85 (3H, 
d, J=9.2 Hz,H-27), 0.79 (2H, d,J=8.1 Hz, H-28), 0.79 (3H, d,J=8.1Hz, H-29); ESIMS m/z: 414 [M+H]+. 

 
Stigmasterol (9)     -Sitosterol (10) 
 
จากการแยกสารสกัดหยาบชั้นเอทิลอะซีเตตของใบต้นพลับพลาโดยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟแีละพิสูจน์

โครงสร้างสารโดยเทคนิค 1H-NMR, IR และMass spectra โดยการเทียบกับข้อมูลทางสเปกโทรสโกปีกบัสารบริสุทธิ์ที่
ทราบโครงสร้างสารบริสุทธิ์ที่มีความถูกต้องแล้ว ได้สารบริสุทธิ์ คอื สาร Ergosterol (11)  

Ergosterol (11), C28H45O เป็นของแขง็สีเหลอืง IR: max2922, 2852, 1092, 1009, 1461, 1115cm-1. 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3) : δ1.98; 2.00 (2H, br s, H-1), 1.28; 2.02 (2H, br s, H-2), 2.75 (1H, t,J=6.68Hz, 
H-3), 3.64 (2H, br s, H-4), 5.34 (1H, d, J=2.28 Hz, H-6),5.09 (1H, br s, H-7), 2.04 (1H, br s, H-9), 0.86; 
1.66 (2H, br s,J=2.11 Hz, H-11), 2.02; 2.04 (2H, br s, H-12), 4.58 (1H, t,J=11.55 Hz, H-14), 0.87; 1.58 
(2H, br s, H-15), 0.87; 2.03 (2H, br s, H-16), 1.55 (1H, br s, H-17), 0.81 (3H, br s, H-18), 0.76 (3H, br s, 
H-19), 2.27 (1H, dd, J = 7.32, 14.33, H-20), 0.91 (3H, br s, H-21), 5.32 (1H, br s, H-22), 5.32 (1H, br s, H-
23), 1.82 (1H, br s, H-24), 1.23 (1H, br s, H-25), 0.83 (3H, d, J= 4.78 Hz, H-26), 0.83 (3H, d, J = 4.78 Hz, 
H-27), 1.00 (3H, br s, H-28); ESIMS m/z: 397 [M+H]+. 

 

 
Ergosterol (11) 

 
สรุปผลการทดลอง 

การแยกสารบริสุทธิ์จากสารสกัดหยาบของกิ่ งต้นพลับพลาชั้นเมทานอลได้สารบริสุทธิ์  คือ สาร                
-Sitostenone (8) เป็นของแข็งสีขาวมีน้ าหนักสาร 30 มิลลิกรัม (0.05%) และสารผสม คือ สาร Stigmasterol (9) 
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และสาร -Sitosterol (10) เป็นผลึกรูปเข็มสีขาว มีน้ าหนักสาร 48.9 มิลลิกรัม (0.08%) ซ่ึงสาร -Sitostenone (8) 
พบในเปลือกผลตูมกาแดง ล าต้นมะรุม แก่นมะหาด และขนุนส าปะลอหรือสาเกเป็นต้น ส่วนสารผสม คือ สาร 
Stigmasterol (9) และสาร -Sitosterol (10) พบในรากและใบของกล้วยเต่า มันแกว ใบต้นอโศกพม่า เป็นต้น 

การแยกสารบริสุทธิ์จากสารสกัดหยาบของใบต้นพลับพลาชั้นเอทิลอะซีเตตได้สารบริสุทธิ์คือ สาร 
Ergosterol (11) มีลักษณะเป็นของแข็งสีเหลือง มีน้ าหนักสาร 9.70 มิลลิกรัม (0.02%) ซ่ึงสารErgosterol (11) พบ
ในเห็ดหลินจือแดง เห็ดนางรม เห็ดเข็มทอง และถั่งเช่า เป็นต้น 
กิตติกรรมประกาศ 

หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และภาควิชาเคมี คณะ
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แอลฟา-กลูโคซิเดส ในกลุ่มไตรเอโซล ไตรเอซีน ไทเอโซลและอนุพันธ์ 

 
QSAR and Design of Triazole, Triazine and Thiazole Derivatives  

as α-Glucosidase Inhibitors 
 

วศิน พิทักษ์ตระกูล1, สมศักดิ์ เพียรวณิช2, ยงศักดิ์ ศรีธนาอนันต์2 และ *วิภา ทัพเชียงใหม่1 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 

2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330 
Email: wipa_tup@dusit.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร จ านวน 
162 โครงสร้าง ซ่ึงประกอบด้วย สารอนุพันธ์ของไตรเอโซล (54 โครงสร้าง) สารอนุพันธ์ของไตรเอซีน (46 โครงสร้าง) 
และสารอนุพันธ์ของไทเอโซล (62 โครงสร้าง) เพื่อหาสมการท านายฤทธิ์การยับย้ังเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส ซ่ึงเป็น
สาเหตุในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 น าโครงสร้างสารทั้งหมดมาวาดโครงสร้างสามมิติ และค านวณปรับโครงสร้าง
ด้วยวิธีเซมิเอมพิริกัล เอเอ็ม 1 จากนั้นท าการค านวณสมบัติโมเลกุล จ านวน 15 พารามิเตอร์ ใช้วิธีการวิเคราะห์     
การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณในการหาแบบจ าลอง QSAR ส าหรับสารแต่ละกลุ่ม แบบจ าลองที่ได้มีความสัมพันธ์และ
ประสิทธิภาพในการท านายที่ดี ดังแสดงได้จาก r2 และ q2 ที่มีค่าสูง คือ 0.84 และ 0.58 ส าหรับสารอนุพันธ์ของ     
ไตรเอโซล 0.80 และ 0.55 ส าหรับสารอนุพันธ์ของไตรเอซีน และ 0.81 และ 0.52 ส าหรับสารอนุพันธ์ของไทเอโซล 
ซ่ึงสมการที่ได้สามารถเสนอแนะข้อมูลในการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร และได้ท าการออกแบบ
สารใหมต่ามทฤษฎ ีจ านวน 20 โครงสร้าง พบว่าสารที่มีฤทธิ์สูงที่สุดในแต่ละกลุ่มของสารที่เสนอแนะนี้ มีค่า IC50จาก
การท านายเท่ากับ 12.03, 4.00 และ 13.15 µM ส าหรับสารในกลุ่มไตรเอโซล (TRO-D6) กลุ่มไตรเอซีน (TRI-D5) 
และกลุ่มไทเอโซล (THO-D1) ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ : QSAR  ไตรเอโซล  ไตรเอซีน  ไทเอโซล 
 
Abstract  

In this research, the Quantitative Structure Activity Relationship (QSAR) was studied of 162 

compounds comprising of triazole derivative group (54 compounds), triazine derivative group (46 

compounds) and thiazole derivative group (62 compounds) was conducted in order to find models to predict 

inhibitory activities on α-glucosidase, the reason of a cause of type 2 diabetes mellitus. Three dimensional 

structures of all compound was using drawing with structure and geometry optimized at semi-empirical AM1 

methods. Using all structures complete, 15 physicochemical properties were calculated. Multiple linear 

regression analysis was used to finding QSAR model for each group of compounds. The model was obtained 

significant relationship and showed good predictive ability at the high values of r
2
 and q

2
, 0.84 and 0.58 for 

triazole derivatives, 0.80 and 0.55 for triazine derivatives and 0.81 and 0.52 for thiazole derivatives, 

respectively. In addition, the model could be obtained the activity for test set group very close to the 

experimental value. Based on our QSAR model, guideline on structural modification to enhance the activity 

was suggested twenty new compounds were theoretically designed. Among these proposed compounds, the 

most effective compound in each group of derivatives has predicted IC50 of 12.03, 4.00 and 13.15 µM for 

triazole (TRO-D6), triazine (TRI-D5) and thiazole (THO-D1) derivatives, respectively. 

 

Keywords: QSAR, Triazole, Triazine, Thiazole 
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บทน า 
โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) เกิดจากร่างกายมีระดับน้ าตาลในเลือดสูงผิดปกติ ท าให้ร่างกาย        

ไม่สามารถน าน้ าตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ตามปกติ ท าให้มีระดับน้ าตาลสูงขึ้น ผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยร้อยละ 
90 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 diabetes) ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษา
โรคเบาหวานให้หายขาด ยาที่ใช้ในการรักษามีทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีด ตัวอย่างยาชนิดรับประทาน เช่น ยา 
กลุ่มยับย้ังแอลฟา-กลูโคซิเดส ได้แก่ อะคาร์โบส ไมกลิทอล และโวกลิโบสยา ยากลุ่มนี้จะไปขัดขวางการท างานของ
เอนไซม์ในล าไส้เล็กที่ช่วยย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว และชะลอการเพิ่มของน้ าตาลหลังจาก
รับประทานอาหารแต่มักท าให้เกิดอาการข้างเคียง ได้แก่ ท้องอืด ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อย เบื่ออาหาร 
เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาหายาที่มีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยบทความวิจัย  
ในวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในช่วงปี ค.ศ. 2015-2017 พบว่ามีนักวิจัยที่ท าการสังเคราะห์ และศึกษาสารกลุ่ม
อนุพันธ์ของไตรเอโซล ไตรเอซีน และไทเอโซล ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส มีดังนี้ กลุ่ม
ท่ี 1 อนุพันธ์ของไตรเอโซล เช่น 2-(4-((2-(3-Bromophenyl)-4,5-diphenyl-1H-imidazol-1-yl)methyl)-1H-1,2,3-
triazol-1-yl)-N-(2-ethoxyphenyl)acetamide มีฤทธิ์ยับยั้งดีที่สุดด้วยค่า IC50 = 15.16±0.18 µM (Guang- cheng 
and others,2016) กลุ่มที่ 2 คือ อนุพันธ์ของไตรเอซีน เช่น 1-((5,6-di(furan-2-yl)-1,2,4-triazin-3-yl)thio)-3-(3,6-
dibromo-9H-carbazol-9-yl)propan-2-ol มีฤทธิ์ยับย้ังดีที่สุดด้วยค่า IC50= 4.27±0.07 µM (Guang cheng and 
others,2016) และกลุ่มที่ 3 อนุพันธ์ของไทเอโซล เช่น สาร (E)-N’-(3,5-Dichloro-2-hydroxybenzylidene)-4-(2-
oxo-2H-chromen-3-yl)thiazole-2-carbohydrazide มีฤทธิ์ยับย้ังดีที่สุดด้วยค่า IC50 = 6.24±0.07 µM (Guang 
cheng and others, 2016) ดังนั้นคณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาหาสมการทางคณิตศาสตร์ที่สามารถท านายค่า
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารยับยั้งโรคเบาหวานที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส ในกลุ่มอนุพันธ์ของไตรเอโซล 
ไตรเอซีน และไทเอโซล โดยการศึกษาหมู่แทนที่บนวงเบนซีนที่มีผลต่อฤทธิ์ทางชีวภาพของสารทั้ งสามกลุ่ม โดยใช้
เทคนิคความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ทางชีวภาพ (Quantitative StructureActivity 
Relationships; QSAR) เพื่อเป็นสารต้นแบบในการสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ทางชีวภาพของสารยับย้ังเอนไซม์แอลฟา-  
กลูโคซิเดส ในกลุ่มไตรเอโซล ไตรเอซีน ไทเอโซล และอนุพันธ์ โดยใช้สมการเชิงคณิตศาสตร์ในการท านายโครงสร้าง
ของสารที่ออกแบบใหม่ 
อุปกรณ์และวิธีทดลอง 
 อุปกรณ์  
 เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Hyperchem และ Accelrys Material studio 6.0 (ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
 วิธีการทดลอง 
 รวบรวมข้อมูลจากบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในช่วงปี ค.ศ. 2015-2017 จ านวน 162 สาร  
โดยค่าฤทธิ์ทางชีวภาพจะแปลงให้อยู่ในรูป log (1/IC50) = -log IC50 = pIC50 น ามาวาดและค านวณปรับโครงสร้าง 
(Geometry optimization) ของสารทั้งหมด ด้วยวิธี Semi-empirical AM1 (Hyperchem) แล้วค านวณสมบัติของโมเลกุล 
จ านวน 15 พารามิเตอร์  (Accelrys Material studio 6.0) น าสารแต่ละกลุ่มมาแบ่ง 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มทดลอง (training set) 
และกลุ่มทดสอบ (test set) น ากลุ่มทดลองมาสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ โดยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ฤทธิ์ทางชีวภาพกับสมบัติทางโครงสร้างด้วยโปรแกรม Accelrys Material studio 6.0 จากนั้นปรับความสัมพันธ์ของสมการ 
โดยที่ค่า r2 มากกว่า 0.8 และ q2 มากกว่า 0.5 ตรวจสอบสมการเชิงคณิตศาสตร์ ของอนุพันธ์ของไตรเอโซล ไตรเอซีน และ 
ไทเอโซล จากนั้นท าการออกแบบและวาดโครงสร้างของสารชนิดใหม่ 20 สาร พร้อมค านวณปรับโครงสร้างและสมบัติของ
โมเลกุล 15 สมบัต ิและน าไปแทนค่าในสมการของแต่ละกลุ่ม เพื่อท านายฤทธิ์ทางชีวภาพสารที่ออกแบบไว้ 
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ผลการทดลอง 
1. การแบ่งสารออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มทดสอบ 

การเลือกสารที่จะมาใช้เป็นกลุ่มทดลอง สามารถท าได้โดยพล็อตกราฟระหว่างจ านวนสารกับช่วงฤทธิ์      
ทางชีวภาพ เพื่อดูการกระจายตัวของสาร แล้วท าการเลือกสารอย่างสุ่มในแต่ละช่วง เพื่อให้สารในกลุ่มทดสอบมีการ
กระจายตัวแบบปกติ (Normal distribution) ในงานวิจัยนี้มโีครงสร้างสารทั้งหมด 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 กลุ่มอนุพันธ์ของไตรเอโซล จ านวน 54 สาร ดังนี้ TRO-1-TRO-18 (Guang cheng and others, 2016) 
TRO-19-TRO-28 (Jabeen and others, 2016) และTRO-29-TRO-54 (Iqbal and others, 2017) กลุ่มทดลอง 44 
สาร และกลุ่มทดสอบ 10 สาร (TRO-5 TRO-11 TRO-22 TRO-28 TRO-37 TRO-40 TRO-41 TRO-45 TRO-49 
และ TRO-54) 
 1.2 กลุ่มอนุพันธ์ของไตรเอซีน จ านวน 46 สาร ดังนี้ TRI-1-TRI-17 (Wang and others, 2017) TRI-18-
TRI-33 (Wang and others, 2016) และTRI-34-TRI-46 (Guangcheng, and others, 2017) กลุ่มทดลอง 35 สาร 
และกลุ่มทดสอบ 11สาร (TRI-8 TRI-12 TRI-14 TRI-22-TRI-24 TRI-29 TRI-34 และ TRI-36-TRI-38) 
 1.3 กลุ่มอนุพันธ์ของไทเอโซลจ านวน 62 โครงสร้าง ดังนี้ THO-1-THO-21 (Rahimand others, 2015) 
THO-22-THO-45 (Khan and others, 2016) และ THO-46-THO-62 (Guang- cheng and others, 2016)    
กลุ่มทดลอง 47 สาร และกลุ่มทดสอบ 15 สาร (THO-1 THO-8 THO-9 THO-12 THO-20 THO-27-THO-29 THO-
32 THO-33 THO-41 THO-50 THO-53 THO-55 และ THO-57) 

2. การสร้างสมการความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ทางชีวภาพ 
 2.1 สารยับย้ังเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสในกลุ่มอนุพันธ์ของไตรเอโซล พบว่า มีค่า r2 และ q2  ดังนี้ 0.84 
และ 0.58 ตามล าดับ โดยสารจะมีฤทธิ์ทางชีวภาพเพิ่มขึ้นตามสมบัติ HOMO และ LUMO และ Dipole moment 
การเปรียบเทียบค่าฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่ได้จากการทดลอง และจากการค านวณ (ภาพที่ 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมการที่ 1 pIC50 = 0.00208 6780 * [Total molecular mass] 
+ 0.000624476 * [Total energy] + 0.524602593 * [HOMO 
eigenvalue] - 0.316052193 * [LUMO eigenvalue] - 
0.055571933 * [Total dipole] + 0.022338858 * [Dipole x] 
+ 7.813200992 

 
ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบค่าฤทธิ์ทางชีวภาพจากการทดลองและการท านายระหว่าง training setกับ test set  

ในกลุ่มไตรเอโซล 
 

 2.2 สารยับย้ังเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสในกลุ่มอนุพันธ์ของไตรเอซีน พบว่า มีค่า r2และ q2 คือ 0.82 
และ 0.55 ตามล าดับ โดยสารจะมีฤทธิ์ทางชีวภาพเพิ่มขึ้นตามสมบัติ Rotatable bonds และ LUMO เม่ือท าการ
เปรียบเทียบค่าฤทธิ์ของสารที่ได้จากการทดลองและที่ได้จากการค านวณ (ภาพที่ 2)  
 

 
 

 
สมการที่ 2 ค่า pIC50 = 0.095952836 * 
[Rotatable bonds] + 0.002078632 * 
[Total energy] + 1.002379129 * 
[Molecular density] - 0.988735900 * 
[LUMO eigenvalue] + 0.527239284 

 
ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบค่าฤทธิ์ทางชีวภาพจากการทดลองและการท านายระหว่าง training set กับ test set  

ในกลุ่มไตรเอซีน 
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2.3 สารยับย้ังเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสในกลุ่มอนุพันธ์ของไทเอโซล พบว่า โดยมีค่า r2และ q2 ที่มีค่าสูง 
คือ 0.81 และ 0.52 ตามล าดับ โดยมีความสัมพันธ์กับสมบัติทาง steric electronic และ electrostatic เม่ือท าการ
เปรียบเทียบค่าฤทธิ์ของสารที่ได้จากการทดลองและที่ได้จากการค านวณ (ภาพที่ 3) 

 

 

 
 
 
 
 

สมการที่ 3 ค่า pIC50 = 0.007067648 * [Total 
molecular mass] + 0.208167516 * [Rotatable 
bonds] - 0.008203531 * [Total energy] - 
0.412228250 * [Molecular flexibility] + 
0.007672873 * [Electrostatic energy] - 
0.400476628 * [LUMO eigenvalue] + 
3.812606164 

 
ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบค่าฤทธิ์ทางชีวภาพจากการทดลองและการท านายระหว่าง training set กับ test set 

ในกลุ่มไทเอโซล 
 

3. การออกแบบและสร้างโครงสร้างเพ่ือท านายฤทธ์ิทางชีวภาพ 
3.1 การออกแบบและปรับโครงสร้างบนวงเบนซีนของสารยับยั้งกลุ่มไตรเอโซล และอนุพันธ์ พบว่าโครงสร้าง 

TRO-D6 มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีที่สุด คือ R1 และ R4 จะมีหมู่เมทิล ส าหรับ R2 และR5 จะมีหมู่ที่ดึงอิเล็กตรอนคือหมู่ไน
โตร ส่วนต าแหน่งหมู่ R3 และ R6 จะมีหมู่ไฮดรอกซิล และต าแหน่งหมู่ R7 จะมีหมู่ไอโอไดน์ท่ีอยู่ในต าแหน่งพารากับ
หมู่คาร์บอนิลบนวงเบนซีน (ภาพที่ 4) 

 

 

 
     
 

TRO-D1: R1= CH3, R2 = NO2, R3 = OH, R4, R5, R6 = H, R7= 2-I : pIC50(pred.) = 4.75 ; IC50(µM) = 17.93 
TRO-D2: R1, R4 = CH3, R2, R5,= NO2, R3, R6 = OH, R7= 2-I : pIC50(pred.) = 4.85 ; IC50(µM) = 13.97 
TRO-D3: R1 = CH3, R2 = NO2, R3= OH, R4, R5, R6 = H, R7 = 3-I : pIC50(pred.) = 4.58 ; IC50(µM) = 26.34 
TRO-D4: R1, R4 = CH3, R2, R5= NO2, R3, R6= OH, R7 = 3-I : pIC50(pred.) = 4.82 ; IC50(µM) = 15.22 
TRO-D5: R1= CH3, R2 = NO2, R3= OH, R4, R5, R6 = H, R7 = 4-I : pIC50(pred.) = 4.62 ; IC50(µM) = 23.78 
TRO-D6: R1, R4, = CH3, R2, R5,= NO2, R3, R6 = OH, R7 = 4-I : pIC50(pred.) = 4.92 ; IC50(µM) = 12.03 

 
ภาพที่ 4 โครงสร้างTRO-D1- TRO-D6 และการท านายฤทธิ์ทางชีวภาพในกลุ่มไตรเอโซล 

 
3.2 การออกแบบและปรับโครงสร้างบนวงเบนซีนของสารยับยั้งกลุ่มไตรเอซีน และอนุพันธ์ พบว่าโครงสร้าง 

TRI-D5 มีฤทธิ์ทางชีวภาพดีที่สุด คือ หมู่เมทิลในต าแหน่ง R1และ R4 และหมู่ไฮดรอกซิลในต าแหน่งหมู่ R3 และ R6 
และ หมู่ไนโตร ในต าแหน่งหมู่ R2 และ R5 และหมู่โบรไมด์ ในต าแหน่ง R7 และ R8 อยูบ่นวงคาร์บาโซล 

 
 
 

TRI-D1: R1= CH3, R2 = NO2, R3 = OH, R4, R5, R6 = H, R7,R8 = Br : pIC50(pred.) = 5.11 ; IC50(µM) = 7.79 
TRI-D2: R1= CH3, R2 = NO2, R3 = OH, R4, R5, R6 = H, R7, = NO2, R8 = H : pIC50(pred.) = 5.05 ; IC50(µM) = 8.91 
TRI-D3: R1= CH3, R2 = NO2, R3 = OH, R4, R5, R6 = H, R7,R8 = Cl : pIC50(pred.) = 4.93 ; IC50(µM) = 11.74 
TRI-D4: R1= CH3, R2 = NO2, R3 = OH, R4, R5, R6 ,R7,R8 = H : pIC50(pred.) = 4.94; IC50(µM) = 11.51 
TRI-D5: R1, R4= CH3, R2, R5, = NO2, R3,R6= OH, R7,R8 = Br : pIC50(pred.) = 5.40 ; IC50(µM) = 4.00 
TRI-D6: R1, R4= CH3, R2, R5, = NO2, R3,R6= OH, R7= NO2,  R8 = H : pIC50(pred.) = 5.36 ; IC50(µM) = 4.37 
TRI-D7: R1, R4= CH3, R2, R5, = NO2, R3,R6= OH, R7,R8 = Cl : pIC50(pred.) = 5.31 ; IC50(µM) = 4.95 
TRI-D8: R1, R4= CH3, R2, R5, = NO2, R3,R6= OH, R7,R8 = H : pIC50(pred.) = 5.16 ; IC50(µM) = 6.94 

 
ภาพที่ 5 โครงสร้าง TRI-D1-TRI-D8 และการท านายฤทธิ์ทางชวีภาพในกลุ่มไตรเอซีน 

 
3.3 การออกแบบปรับโครงสร้างบนวงเบนซีนของสารยับย้ังกลุ่มไตรเอซีน และอนุพันธ์ พบว่า โครงสร้าง 

THO-D1 มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีที่สุด คือ หมู่เมทิล อยู่ในต าแหน่งหมู่ R1 และหมู่ไฮดรอกซิล ในต าแหน่งหมู่ R3 และ 
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หมู่ไนโตร ในต าแหน่งหมู่ R2 นอกจากนี้ต าแหน่งหมู่ R4 มีหมู่แทนที่บนวงเบนซีน จ านวน 3 หมู่ โดยหมู่ไฮดรอกซิล 
อยู่ในต าแหน่งที่ 2 และหมู่คลอไรด์ ต้องอยู่ในต าแหน่งที่ 3 และ 5 บนวงเบนซีน (ภาพที่ 5) 

 

 
 
 
 

THO-D1: R1= CH3, R2 = NO2, R3 = OH, R4= 2-OH, 3-Cl, 5-Cl : pIC50(pred.) = 4.88 ; IC50(µM) = 13.15 
THO-D2: R1= CH3, R2 = NO2, R3 = OH, R4= 2-OH, 5-Cl : pIC50(pred.) = 4.85; IC50(µM) = 14.07 
THO-D3: R1= CH3, R2 = NO2, R3 = OH, R4= 4-OH, 3-OCH3, 5-OCH3: pIC50(pred.) = 4.78; IC50(µM) = 16.11 
THO-D4: R1= CH3, R2 = NO2, R3 = OH, R4= 3-OH, 4-OCH3 : pIC50(pred.) = 4.79 ; IC50(µM) = 16.36 
THO-D5: R1= CH3, R2 = NO2, R3 = OH, R4= 4-Cl : pIC50(pred.) = 4.70 ; IC50(µM) = 20.13 
THO-D6: R1= CH3, R2 = NO2, R3 = OH, R4= 3-Cl : pIC50(pred.) = 4.71; IC50(µM) = 19.68 

 
ภาพที่ 6 โครงสร้าง THO-D1-THO-D6 และการท านายฤทธิ์ทางชีวภาพในกลุ่มไทเอโซล 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของโครงสร้างที่จะมีฤทธิ์การยับย้ังเอนไซม์แอลฟา -กลูโคซิเดสในกลุ่ม
ทดลองต่าง ๆ โดยค่าที่ได้จากการทดลอง และการท านายนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้ เนื่องจากการจ าลอง
สภาวะในการท านายกับสภาวะการทดลองจริงนั้นต่างกัน เพราะการท านายโครงสร้างเป็นการท านายเชิงโมเลกุล     
แต่การทดลองในห้องปฏิบัติการเป็นการทดลองทางโมเลกุลจริงที่เกิดอันตรกิริยากับเอนไซม์ที่มีความยืดหยุ่นได้ท า
ให้ผลการทดสอบฤทธิ์ที่ได้จากการท านายอาจจะตรงกันหรือมีความคลาดเคลื่อนได้ การทดลองทางคอมพิวเตอร์      
จึงเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการคัดกรองสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดี เป็นการประหยัดงบประมาณในการสังเคราะห์
และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพซ่ึงใช้งบประมาณและเวลาจ านวนมาก และโครงสร้างที่มีแนวโน้มจากการท านายว่ามีฤทธิ์   
ทางชีวภาพที่ดีจะถูกคัดเลือกไปท าการสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพต่อไป 
สรุปผลการทดลอง 
 การศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ทางชีวภาพของสารยับย้ังเอนไซม์ 
แอลฟา- กลูโคซิเดสในกลุ่มอนุพันธ์ไตรเอโซล ไตรเอซีน ไทเอโซล ซ่ึงสมการทางคณิตศาสตร์ทั้ง 3 กลุ่มที่ได้นี้สามารถ
ใช้ท านายฤทธิ์ทางชีวภาพของกลุ่มทดสอบได้ใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการทดลอง และสารที่ออกแบบใหม่ในแต่ละกลุ่ม
ท่ีมีฤทธิ์ดีที่สุดมีดังนี้ TRO-D6 มีค่า 12.03 µM TRI-D5 มีค่า 4.00 µM และ THO-D1 มีค่า 13.15 µM ตามล าดับ การ
ค้นคว้าในอนาคตควรเพิ่มจ านวนโครงสร้างสารที่ใช้ในการศึกษาให้มากขึ้น อาจจะท าให้สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยการ
ท า 3D-QSAR สารที่ออกแบบที่ได้ท านายฤทธิ์ทางชีวภาพแล้ว สามารถน าไปสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และน าไป
ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพได้ 
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Modification of Rubber Latex with Carboxymethyl Cellulose (CMC) and Calcium Carbonate (CaCO3) 
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บทคัดย่อ 
กาวหรือสารเชื่อมติดได้น าไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ ไม้เฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น 

วัสดุส่วนใหญ่ท ามาจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ท่ีมีสารประกอบของฟอร์มัลดีไฮด์ ซ่ึงเป็นสารอันตรายที่ส่งผลต่อผู้ใช้งาน ดังนั้น
ในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ยางพาราเป็นวัสดุหลักทดแทนการใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์และปรับปรุงด้วยสารให้ความเหนียว 3% 
w/v Carboxymethyl cellulose (CMC)และสารเสริมแรง Calcium carbonate (CaCO3) ที่ความเข้มข้นต่างๆ จากนั้น
น าตัวอย่างไปทดสอบความหนืดด้วยเครื่อง Brookfield viscometer และความแข็งแรงด้วยเครื่องUniversal testing 
machine และ Oscillating disc rheometer จากผลการทดสอบพบว่าปริมาณของ 3% w/v CMC และ 50% 
w/vCaCO3 เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้กาวจากยางพารามีค่าความหนืด ค่าความต้านแรงเฉือน และค่ามอดูลัสสูงขึ้นตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : ยางพารา  กาวยางพารา  คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส  แคลเซียมคาร์บอเนต  
 
Abstract 

Adhesives are used in the paper, wood furniture and construction industries. Most materials are made 

from synthetic polymers containing formaldehyde compounds,which were danger substances for users. In this 

research employs rubbers as the main substitute materials for synthetic polymers and modified with 3% 

w/vCarboxymethyl Cellulose (CMC) and Calcium Carbonate (CaCO3) at different concentrations.Proportions 

between 3%CMC and 50%CaCO3 were adjusted to determine therheology and mechanical properties:brookfield 

viscometer, universal testing machine and oscillating disc rheometer. The results studied found viscosity and 

mechanical properties increased at 3% w/v CMC and 50% w/v CaCO3 content. 

 
Keywords: Rubber, Rubber adhesives, Carboxymethyl cellulose, Calcium carbonate 

 

บทน า 
สินค้าอุตสาหกรรมหลายประเภทต้องใช้กาวในการยึดติดเข้าด้วยกัน เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ งานสิ่งพิมพ์  โดยที่

กาวประเภทต่าง ๆ มีกระบวนการผลิต คุณสมบัติ และการใช้ในงานที่แตกต่างกัน กาวอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใช้ใน
อุตสาหกรรมโรงพิมพ์โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ และโรงงานเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมประเภทไม้และ
เฟอร์นิเจอร์ กาวที่ใช้จะผลิตจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ ซ่ึงต้องน าเข้าจากต่างประเทศด้วยมูลค่าที่สูงมาก (สุกฤทธิรา รัตน
วิไล. 2550: 11-20) และยังมีส่วนประกอบของสารที่เป็นพิษสูง เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์ โทลูอีน และฟีนิลมีเทน ซ่ึงเป็นสาร
ระเหยที่ส่งผลต่อร่างกาย จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนสุขภาพของผู้ใช้ และอันตรายของสารเหล่านี้ยังสลายตัวได้ยากใน
ธรรมชาติ สามารถระเหยและลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานก่อนที่จะสลายตัวไป   ซ่ึงหากสูดดมเป็นเวลานาน อาจ
ก่อให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ แสบตา แสบผิวแสบจมูก บางคนอาจจะเกิดอาการลมชักเนื่องจากสูดดมกลิ่นของสารระเหย
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เหล่านี้ในระยะเวลาสั้น ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินหายใจตามมาในภายหลัง (เจริญ นาคะสรรค์.2551: 415-
424) ด้วยเหตุนี้จึงมีการศึกษาการพัฒนากาวจากน้ ายางธรรมชาติซ่ึงมีราคาถูกกว่า มีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก ไม่มี
อันตรายที่เกิดจากตัวท าละลายที่เป็นพิษซ่ึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ไม่มีสารไวไฟ และวัตถุดิบสามารถหาได้ง่าย   

อนุวัตร วอลี และคณะ (2556) ได้พัฒนาแปรรูปกาวจากน้ ายางธรรมชาติที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย โดยการปรับ
โครงสร้างโมเลกุลของยางธรรมชาติให้มีหมู่อิพอกไซด์อยู่ในสายโซ่โมเลกุลยาง หรือที่เรียกว่า ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ โดย
การน าน้ ายางธรรมชาติข้นมาท าปฏิกิริยาอิพอกซิเดชั่นกับกรดเปอร์ฟอร์มิก ที่อุณหภูมิ 40 ๐C จากศึกษาพบว่าการเตรียม
ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ที่มีหมู่อิพอกไซด์ในปริมาณร้อยละ 30 ต่อโมลใช้เวลาในการเตรียม 6 ชั่วโมง และน ามาผสมกับแป้ง
ข้าวเหนียวและแป้งผสมระหวา่งแป้งขา้วเหนียวกับแป้งมันส าปะหลัง (1:1) ที่ให้สมบัติทางกายภาพดีที่สุด ส่วนสมบัติเชิงกล 
เช่น ความต้านทานต่อแรงดึงและความต้านทางต่อแรงเฉือนของกาวที่เตรียมได้จะให้สมบัติใกล้เคียงกับกาวลาเท็กซ์ย่ีห้อ 
TOA และ Big C 

สุรศักดิ์ เทพทอง และคณะ (2555) ได้ศึกษาการท ายางปูพื้นสนามตะกร้อจากน้ ายางธรรมชาติ โดยใช้น้ ายางข้น DRC 
60% สารเพิ่มความหนืด 10% CMC  สารเสริมแรงเป็นซิลิกาในรูปของสารแขวนลอย 50% และยางในรถยนต์สับบดละเอียด  
จากนั้นน ามาผสมกันและอัดขึ้นรูปเป็นยางปูพื้นสนามตะกร้อโดยศึกษาปริมาณยางในรถยนต์ที่ต่างกันคือ 30, 40, 50, 60, 70 
และ 80 phr จากผลการทดลองพบว่าความแข็งของชิ้นทดสอบและสมบัติความต้านทานแรงดึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณ
ยางในรถยนต์บดและให้ค่าสูงสุดที่การใช้ปริมาณยางในรถยนต์ 60 phr การทดสอบความแข็งแรงต่อการยึดติดพบว่าสมบัติ
ความแข็งแรงมีค่าลดลงตามปริมาณยางในรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากท าให้การยึดติดกันระหว่างอนุภาคของยางในรถยนต์กับ
ยางยึดกันได้ไม่ดีระหว่างผิวของยาง และการศึกษาปริมาณซิลิกาที่ต่างกันคือ 5, 10, 15, 20 และ 25 phr พบว่าสัดส่วนของ 
ซิลิกาที่ต่างกันจะท าให้ค่าความต้านทานต่อแรงอัดมีแนวโน้มและความแข็งลดลงเม่ือปริมาณซิลิกาเพิ่มขึ้น   

เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี และคณะ (2548) ศึกษาผลของแคลเซียมคาร์บอเนตมีผลต่อการท ายางฟองน้ า โดยใช้น้ า
ยางธรรมชาติข้นชนิดแอมโมเนียต่ าความเข้มข้น 60% เติมแคลเซียมคาร์บอเนตที่ปริมาณ30, 60, 90, 120, 150 และ 200 
phr พบว่าปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตมีผลต่อสมบัติของน้ ายางที่ใช้ท าฟองน้ า คือ ความหนืดและความตึงผิวของน้ า
ยางมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เพิ่มขึ้น ส่วน pH ของน้ ายางมีค่าเปลี่ยนแปลงน้อยมาก และมี
แนวโน้มลดลงที่ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต 120 phr การใส่สารเพิ่มความหนืด 5% CMC มีผลท าให้ค่า pH ของน้ ายางมี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อย แต่ค่าความหนืดจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และพบว่าการใส่แคลเซียมคาร์บอเนตในน้ ายางปริมาณ
ต่างๆ มีผลต่อการท ายางฟองน้ า คือ แคลเซียมคาร์บอเนตที่มากกว่า 90 phr มีผลท าให้กระบวนการตีฟองยางค่อนข้างยาก 
ลักษณะของฟองยางก่อนการเกิดเจลมีความละเอียดและสม่ าเสมอดีและมีความแข็งเพิ่มขึ้น  

จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษากาวจากน้ ายางธรรมชาติเพื่อใช้ในการท าสนามปูพื้น
เอนกประสงค์ โดยใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose; CMC) เป็นสารให้ความเหนียว และใช้
แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate; CaCO3) เป็นสารเสริมความแข็งแรงโดยคาดว่าการทดลองนี้จะสามารถ
พัฒนากาวจากน้ ายางธรรมชาติให้มีสมบัติการยึดติดที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติที่มีในประเทศให้
มากขึ้นในอนาคต 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาวิธกีารเตรียมกาวยางพาราเพื่อประยุกต์ใช้ในงานตกแต่งสวนสาธารณะสนามเด็กเล่น และสนามกีฬา 
2. ศึกษาอัตราส่วนผสมของการเตรียมกาวยางพารา 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
น้ ายางข้น (DRC 60.0%), 10% Potassium hydroxide (KOH; W/W), 50% Sulfur (S8; W/W), 50% Zinc 

oxide (ZnO ; W/W),  50% Zinc diethyldithiocarbamate (ZDEC; W/W), 50% Wingstay L, 50% Calcium 
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Carbonate (CaCO3 ; W/W), 3% Carboxy Methyl cellulose (CMC; W/V) สารเคมีที่ใช้ในการทดลองน าเข้าโดย 
บริษัท กิจไพบูลย์เคมี จ ากัด, เครื่องทดสอบแรงดึง Universal testing machineรุ่น Zwick Z005 ย่ีห้อ INSTRON,
เครื่องวัดความหนืด อาร์ วี บรูกฟิลด์ (RV Brookfield viscometer) รุ่นElectronic Driveย่ีห้อ Brookfield Ametek เป็น
มาตรความหนืด (viscometer) ประเภท Rotational Viscometer, เครื่องทดสอบหาความคงรูปของยาง Oscillating 
Disc Rheometer รุ่นKinexus ย่ีห้อ Malvernเป็นมาตรความหนืด (viscometer) ประเภท Rotational Viscometer,
เครื่องทดสอบหาความกระจายตัว Optical microscope (OM) รุ่น BX43 ย่ีห้อ Olympus 
วิธีการทดลอง 
 1. การเตรียมกาวจากน้ ายางพารา 
 1.1 การเตรียมน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ น าน้ ายางข้น DRC 60%  100 phrเติม 10% KOH 0.5 phr, 50% ZnO 2.5 
phr, 50% Sulphur 3 phr, 50% ZDEC 2.25 phrและ  50% Winstay L 2 phrกวนเป็นเวลา 2 ชั่วโมงหรือจนกระทั่ง
สารละลายเป็นเนื้อเดียวกันแสดงดังแผนภาพท่ี 1 

 ภาพที่ 1 แผนภาพการเตรียมน้ ายางพรีวัลคาไนซ ์  

 1.2 การเตรียมกาวจากน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ผสมสารให้ความเหนียวและสารให้ความแข็ง  น าน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ 
ที่เตรียมได้จากหัวข้อ 1.1 มาผสมกับสารให้ความเหนียว 3%CMC ที่ปริมาณ 1.5, 3.0, 4.5 phr กวนผสมเป็นเวลา 30 
นาที และผสมกับสารให้ความแข็ง 50% CaCO3 ที่ปริมาณ 5, 10, 15 phr กวนผสมเป็นเวลา 30 นาทีหรือจนกระทั่ง
สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ได้สูตรกาวยางพารา แสดงดังแผนภาพที่ 2  

 
ภาพที่ 2 แผนภาพการเตรียมกาวจากน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ผสมสารให้ความเหนียวและสารให้ความแข็ง 
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 2. การทดสอบสมบัติของกาวยางพารา 
น ากาวยางพาราที่เตรียมได้จากหัวข้อ 1.2 มาทดสอบสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ทดสอบการกระจายตัวและ

ลักษณะเนื้อกาว (Optical Microscope) ทดสอบสมบัติเชิงกล ได้แก่ ความหนืด (RV Brookfield Viscometer) ทดสอบ
การคงรูปของยาง (Oscillating Disc Rheometer) และทดสอบความต้านแรงเฉือนตามมาตรฐาน มอก. 521-2527  
ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

กาวยางพาราที่ผสมด้วย 3% CMC0, 1.5, 3.0, 4.5 phr มีค่าความหนืดสูงขึ้นตามปริมาณ CMC ที่เพิ่มขึ้น โดย
กาวที่ผสมด้วย 3% CMC4.5 phr มีค่าความหนืดมากที่สุด  ที่ใช้ความเร็วในการวิเคราะห์ 2, 4, 10 รอบ/นาที (rpm) โดย
ค่าความหนืดที่ได้จากการวิเคราะห์จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามค่าความเร็วรอบที่สูงขึ้นเนื่องจากกาวยางพาราเป็นของเหลวซ่ึงจัดอยู่
ในกลุ่มสารแขวนลอย (Dispersion) มีการไหลของของเหลวแบบนอนนิวโทเนียน (Non-Newtonian  Fluid) และมี
พฤติกรรมการไหลแบบไดลาแทนต์ (Dilatant) คือ ความหนืดเพิ่มขึ้นเม่ืออัตราเฉือนเพิ่มขึ้น (นพวรรณ ชนัญพานิชย์. 
2551: 51-64) ปริมาณของ CMC ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี และคณะ (2548) ท่ีได้รายงาน
ผลการเปรียบเทียบสารเพิ่มความหนืด (CMC) ที่มีความเข้มข้นต่างกัน มีผลท าให้น้ ายางมีค่าความหนืดแตกต่างกัน โดยน้ า
ยางข้นที่ผสมด้วย CMC ความเข้มข้น 2%  มีผลท าให้ความหนืดของน้ ายางเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนือ่งจากความเข้มข้นของ CMC  
มีปริมาณน้อย เปรียบเทียบกับน้ ายางข้นที่มีสารเพิ่มความหนืดความเข้มข้นสูงที่ 5% และ 7% มีผลท าให้น้ ายางมีความ
หนืดสูงขึ้นค่อนข้างมาก (เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี. 2548: 42-49) และกาวยางพาราที่ผสมด้วย CaCO3 ที่ปริมาณ 5 phr
พบว่ามีคาความหนืดสูงเท่ากับปริมาณ CaCO310 phr แต่เม่ือผสม CaCO3 15 phr พบว่าไม่สามารถอ่านค่าได้เนื่องจาก
ค่าที่ได้มีค่าสูงเกินกว่าขีดจ ากัดของเครื่องมือ และเม่ือเพิ่มปริมาณ CaCO3 จะสงผลใหคาความหนืดที่วัดไดมีคาสูงขึ้น 
เนื่องจากCaCO3เปนสารตัวเติมประเภทเสริมแรงท าให้ความแข็งแรงของเนื้อยางเพิ่มขึ้นและขนาดอนุภาคของ CaCO3ที่มี
ขนาดเล็กจะสามารถชวยท าให้ความแข็งแรงมีค่าเพิ่มมากขึ้น (เดี่ยว สายจันทร์. 2557: 95-100) 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 กราฟความหนืดของกาวยางพาราทีผ่สมสารให้ความเหนียวและสารให้ความแข็ง 
 

ผลการศึกษาด้วยวิธี Oscillating  Disc  Rheometer ภายใต้อุณหภูมิ 100 OC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ระยะในการ
ยืด 1% และความถี่ 10 เฮิร์ต (Hz) พบว่าเม่ือระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นท าให้ค่ามอดูลัสมีค่าสูงขึ้น ลักษณะของกราฟที่ได้จะค่อย 
ๆเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 0-1500 วินาที  นั่นคือมีการกระจายความร้อนเข้าสู่ชิ้นงานอย่างช้า ๆ เม่ือให้ความร้อน
เป็นเวลาหนึ่ง ค่ามอดูลัสของตัวอย่างกาวจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งค่ามอดูลัสมีค่าคงที่โดยตัวอย่างกาวที่ผสม
ด้วย  3% CMC 0, 1.5, 3.0, 4.5 phr ค่ามอดูลัสจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเพิ่มสารติดประสานและเม่ือเวลาผ่านไป
มอดูลัสของยางจะมีค่าคงที่  ซ่ึงพบว่าตัวอย่างกาวที่ผสมด้วย CMC 4.5 phr มีค่าการเปลี่ยนแปลงมอดูลัสมากที่สุด  
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เนื่องจากเป็นตัวอย่างกาวที่ผสมด้วยสารติดประสานในปริมาณมากที่สุด (วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์. 2553: 22-45) และกาว
ยางพาราที่ผสมด้วย 50% CaCO3 ท่ี 0, 5, 10 phr ค่ามอดูลัสจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ CaCO3 แต่เม่ือเพิ่มปริมาณ
แคลเซียมคาร์บอเนต 15 phr พบว่าค่ามอดูลัสลดลง เนื่องจากแคลเซียมคาร์บอเนตที่มากเกินไป ส่งผลให้กาวยางพารามี
ความแข็งแรงลดลงเนื่องจากอนุภาคของแคลเซียมคาร์บอเนตเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างสายโซ่โมเลกุลของยางท าให้แรงยึด
เหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลของยางลดลง ดังนั้นความแข็งแรงของกาวยางพาราที่ผสมด้วย 50% CaCO315 phr ลดลง
เล็กน้อย(วีระเดช พิมเสนาะ. 2548: 4-8) ดังภาพที่ 4 

 

 
 

 

 
ภาพที่ 4 กราฟการวัลคาไนซ์และการคงรูปของกาวยางพาราทีผ่สมสารให้ความเหนียวและสารให้ความแข็ง 

 
ในการทดสอบแรงเฉือนจะท าการทดสอบ 2 สภาวะ ได้แก่ สภาวะไม่แช่น้ าและสภาวะการแช่น้ า 24 ชั่วโมง 

พบว่าทีส่ภาวะไม่แช่น้ ากาวยางพาราที่ผสม CMC (กราฟ a) ค่าความต้านแรงเฉือนที่มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการผสม
สารให้ความเหนียวที่มากขึ้น และพบว่าสูตรกาวที่ไม่ได้ผสมด้วยสารให้ความเหนียวมีค่าความต้านแรงเฉือนสูงสุดที่ 110 
kPa ซ่ึงสามารถเรียงล าดับค่าความต้านแรงเฉือนจากมากไปน้อย ได้แก่ สูตรที่ 1 (3% CMC 0 phr), สูตรที่ 2 (3% CMC 
1.5 phr), สูตรที่ 3 (3% CMC 3.0 phr) และสูตรที่ 4 (3% CMC 4.5 phr) ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณสารให้ความเหนียวมีผล
ต่อค่าแรงเฉือนกล่าวคือกาวยางที่ไม่ได้ผสมสารให้ความเหนียวมีสมบัติความเป็นยาง (Elastomer) มากกว่าท าให้ต้องใช้
แรงเฉือนมากกว่ากาวยางที่ผสมสารให้ความเหนียว นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณสารให้ความเหนียวยังท าให้ความต้าน      
แรงเฉือนมีค่าลดลง (สุกฤทธิรา รัตนวิไล. 2550: 11-20) และกาวที่ผสมด้วยปริมาณ 50% CaCO30, 5, 10, 15 phr (กราฟ 
b) มีค่าความต้านแรงเฉือนเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ CaCO3 ซ่ึงคาดว่า CaCO3 อาจจะมีผลต่อความต้านทานแรงเฉือน
เนื่องจาก CaCO3 เป็นสารตัวเติมซ่ึงเม่ือเติมลงไปในยางหรือพอลิเมอร์อื่น ๆ จะท าให้สมบัติเชิงกล เช่น ความต้านทานต่อ
แรงดึง หรือความต้านทานแรงเฉือนมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น 

ส าหรับสภาวะการแช่น้ า 24 ชั่วโมงจากลักษณะของกราฟกาวยางพาราที่ผสม CMC มีความต้านแรงเฉือนของ
ตัวอย่างกาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเพิ่มสารให้ความเหนียวโดยสูตรกาวที่ผสมด้วย 3% CMC 3.0 phr ให้ค่า
ความต้านแรงเฉือนสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับสูตรอื่น ๆ (กราฟ c) และกาวยางพาราที่ผสมด้วย 3% CMC 4.5 phr และ 
50% CaCO3 พบว่าเม่ือเพิ่มปริมาณ CaCO3 จะมีค่าความต้านแรงเฉือนเพิ่มขึ้น (กราฟ d) แต่เม่ือเทียบค่าความต้านแรง
เฉือนแบบไม่ได้แช่น้ าและแบบแช่น้ าจะเห็นได้ว่ากาวยางพาราที่ผสมสารให้ความแข็งแบบไม่ได้แช่น้ าจะมีการต้านแรงเฉือน
ที่มากกว่าซ่ึงคาดว่า CaCO3 อาจจะมีผลต่อความต้านแรงเฉือนเนื่องจากเป็นสารตัวเติมท่ีท าให้มีสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้น 
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ภาพที่ 5 กราฟการทดสอบความต้านแรงเฉือนของกาวยางพารา  

 
สรุปผลการทดลอง 

การเตรียมกาวจากยางพารา พบว่าสูตรกาวที่ได้จากการศึกษาอิทธิพลของสารให้ความเหนียวคือ Carboxy 
methyl cellulose ที่ความเข้มข้น 3%CMC 4.5 phr และสูตรกาวที่ได้จากการศึกษาอิทธิพลของสารให้ความแข็งคือ 
Calcium carbonate ที่ความเข้มข้น 50%CaCO3 10phrกาวยางพาราที่มีผลต่อการวัลคาไนซ์การคงรูปของยาง และค่า
แรงบิดของยางที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค ODR พบว่า กาวยางที่ผสมด้วย 3% CMC 4.5 phr ให้ค่าการวัลคาไนซ์และ        
ค่าแรงบิดมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าสารให้ความเหนียวเม่ือผสมในปริมาณมากจะส่งผลต่อการคงรูปของกาวยางและทนต่อ
แรงบิด การทดสอบความต้านแรงเฉือนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกาวยาง มอก.521-2527 พบว่าค่าความต้าน
แรงเฉือนเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ CaCO3 ซ่ึงชี้ให้เห็นว่า CaCO3 สามารถเพิ่มความแข็งให้กับวัสดุได้ 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
กระบวนการ คณะบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ให้การสนับสนุนและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการท าวิจัยจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท. วารสารสงขลานครินทร์. 23(3): 415-424. 
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การสังเคราะหซ์ิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีไมโครเวฟไฮโดรเทอรม์อล 
 

Synthesis of Zinc Oxide by Microwave Hydrothermal Method 
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บทคัดย่อ 

การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ด้วยวิธีไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มอลโดยใช้อัตราส่วนโดยโมลของสารตั้งต้น
Zn(NO3)2.6H2O: NaOH: H2O เป็น 1: 1.78: 7.89 ใช้สภาวะไฮโดรเทอร์มัลด้วยพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟที่ 480 วัตต์ 
เป็นเวลา 30 นาที พบว่าการเตรียมซิงค์ออกไซด์ด้วยวีธีไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มอลใช้พลังงานน้อยกว่าวิธีการไฮโดร
เทอร์มัลโดยใช้เตาให้ความร้อนประมาณ 24 เท่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกน ามาหาลักษณะเฉพาะโครงสร้างผลึกโดยใช้
เครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์แบบผงผลึก (PXRD) พบว่า ได้ผลิตภัณฑ์เป็นผลึกซิงค์ออกไซด์มีระบบผลึกแบบ 
เฮกซะโกนัลและมีรูปผลึกของซิงค์ออกไซด์แบบแท่ง แผ่นและกล่อง โดยมีค่าเฉลี่ยขนาดของผลึกซิงค์ออกไซด์เท่ากับ 
392 นาโนเมตร 

 
ค าส าคญั: ซิงคอ์อกไซด ์ วิธีไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มอล  การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ ์
 
Abstract  

ZnO was synthesized by a microwave hydrothermal method. A mole ratio of Zn(NO3)2.6H2O : 

NaOH : H2O of 1 : 1.78 : 7.89 was used as starting materials. Hydrothermal condition of 480 watt for 30 

minutes wasused as microwave power. The hydrothermal method by microwave required 24 times less 

energy per gram ZnO than the method by heat oven. The crystal system of the obtained product was 

characterized using powder x-ray diffractometer (PXRD). The ZnO products crystallized in the hexagonal 

system and a crystallization of rod, plate and box morphology of crystalline ZnO took place. The average 

crystal size of the ZnO was 392 nm. 

 
Keywords: Zinc oxide, Microwave hydrothermal method, X-ray diffraction 

 
บทน า  

ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide) เป็นสารประกอบกึ่งตัวน ามีสูตรเคมีเป็น ZnO มีลักษณะเป็นผงสีขาวที่ไม่ละลาย
ในน้ า มีคุณสมบัติที่น่าสนใจในทางเคมี มีการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
อุตสาหกรรมอาหารและยาซิงค์ออกไซด์ใช้ผสมในผลิตภัณฑ์หลายชนิดเช่น ยาง พลาสติก เซรามิก แก้ว น้ ามันเครื่อง 
สีทา อาหาร และอื่น ๆ (Moezzi,2012) ปัจจุบันนิยมใช้ผสมในเครื่องส าอางโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์กันแดด  
(ชยันต์ พิเชียรสุนทรและ วิเชียร จีรวงศ์, 2556) เนื่องจากสามารถป้องกันรังสี UV-A และ UV-B ทั้งยังไม่เป็นพิษ และ 
ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง  

ซิงค์ออกไซด์เป็นสารประกอบที่พบมากในธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่ที่น ามาใช้ประโยชน์ได้จากการสังเคราะห์ 
(Liedekerke, 2006) การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ การตกตะกอน (precipitation) การ
ระเหยทางเคมี (chemical vapor deposition) การใช้ล าแสงโมเลกุล (molecular beam epitaxy) การสังเคราะห์
ทางเคมี (wet chemical synthesis) การสังเคราะห์แบบไฮโดรเทอร์มอล (hydrothermal synthesis) และการ
ประกอบตัวเอง (self-assembly) โดยการสังเคราะห์แบบไฮโดรเทอร์มัลเป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงมีการน ามาใช้อย่างกว้างขวาง เช่น ในงานวิจัยของ GuangmeiZhai และคณะ (2009) ได้น าวิธี
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ทางไฮโดรเทอร์มอลมาใช้ในการเตรียมซิงค์ออกไซด์ให้มีรูปร่างแบบแท่ง (rod) แต่การสังเคราะห์สารด้วยวิธีไฮโดร 
เทอร์มอลส่วนใหญ่ท าการให้พลังงานความร้อนกับระบบด้วยการใช้เตาอบไฟฟ้า โดยมักใช้เวลานานถึง 12 ชั่วโมง หรือ
อาจใช้เวลาหลายวัน ท าให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานเป็นอย่างมาก 

ในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาวิธีการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยการใช้ระบบไฮโดรเทอร์มอล โดยมี
ไมโครเวฟเป็นแหล่งให้พลังงานในการสังเคราะห์เพื่อการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิต และสามารถเตรียม 
ซิงค์ออกไซด์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
วัตถุประสงค ์ 

เพื่อศึกษาการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยวธิีไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มอล 
อุปกรณ์และวธิีการทดลอง  
 เครื่องมือและอุปกรณ์หลัก 

1. ไฮโดรเทอร์มัลรีแอกเตอร์ชนิดเทฟลอน (PTFE hydrothermal reactor) ขนาด 16.7 มิลลิลิตร  
2. เตาไมโครเวฟ (microwave oven) ยี่ห้อ LG รุ่น MS 2147 CW ขนาด21 ลิตร 800 วัตต์ 
3. ตู้อบ (oven) ของ Memmert 
4. เครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์แบบผงผลึก (powder X-raydiffractometer) ของ Brukerรุ่น D8 

Advance 
 วิธีทดลอง 

1. ผสม Zn(NO3)2.6H2O 3.1829 กรัม ลงในรีแอกเตอร์ชนิดเทฟลอน เติมน้ ากลั่น 1.5 มิลลิลิตร แล้วเติม 
NaOH 0.74 กรัมคนสารให้เข้ากัน  

2. น าสารผสมไปให้พลังงานด้วยเตาไมโครเวฟ โดยใช้พลังงาน 480 วัตต์ เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้น
ปล่อยให้เย็นตัวอย่างช้า ๆ 

3. เมื่อรีแอกเตอร์เย็นตัวลงถึงอุณหภูมิห้องจึงเปิดรีแอกเตอร์ออก น าสารผสมที่ได้มากรองแยกตะกอน
ของแข็งออกจากของเหลวด้วยการกรองแบบสุญญากาศ แล้วล้างผลึกด้วยน้ ากลั่นและเอทานอล ตามล าดับ  

4. น าตะกอนที่ได้ไปท าให้แห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 
5. น าสารผลิตภัณฑ์ไปศึกษาสมบัติทางภายภาพ และศึกษาลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างของผลึก ด้วย

เครื่องวัดการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ์แบบผงผลึกของ BRUKER รุ่น D8 ADVANCE 
ผลการทดลอง  

ผลการเตรียมผลึกซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคนิคไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มัล พบว่าได้ผลิตภัณฑ์ของแข็งเป็นผง
ละเอียดสีขาว แสดงดังภาพที่ 1 ได้ปริมาณของผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 69 

 

 
 

ภาพที ่1 ผลิตภณัฑ์ซิงค์ออกไซด์ท่ีเตรียมได ้
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ผลการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของตะกอนของสารผสมก่อนการให้พลังงานจากคลื่น
ไมโครเวฟ เปรียบเทียบกับการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของผลิตภัณฑ์ซิงค์ออกไซด์ท่ีเตรียมได้โดยใช้พลังงานจากคลื่น
ไมโครเวฟแสดงผลการวิเคราะห์ดังภาพที่ 2 ก) และ 2 ข) ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที ่2 รูปแบบการเลี้ยวเบนรงัสีเอ็กซ์ของ ก) สารผสมก่อนการให้พลังงานไมโครเวฟ  
ข) ผลิตภัณฑ์ซิงค์ออกไซดท์ี่ได้ ค) ซิงค์ออกไซด์จากงานวิจัยของ GuangmeiZhai และคณะ 

 
จากผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของผลิตภัณฑ์ พบว่า ก่อนการให้พลังงานจากคลื่นไมโครเวฟ สาร

ผสมระหว่าง Zn(NO3)2.6H2O, NaOH และน้ า ยังไม่เกิดเป็นสารประกอบของซิงค์ออกไซด์ สังเกตได้จากการไม่ปรากฏ
พีกการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของซิงค์ออกไซด์ในภาพที่ 2 ก) แต่เมื่อน าสารผสมมาให้พลังงานด้วยคลื่นไมโครเวฟ โดยใช้
พลังงานท่ี480 วัตต์ เป็นเวลา 30 นาที จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นซิงค์ออกไซด์ โดยพบพีกการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ที่ค่ามุม 2
ที่ 36.34 องศา แสดงการเลี้ยวเบนรังสีของระนาบ (101) ที่ค่ามุม 2 ที่ 31.86 องศา แสดงการเลี้ยวเบนรังสีของ
ระนาบ (100) และที่ค่ามุม 2 ที่ 34.50 องศา แสดงการเลี้ยวเบนรังสีของระนาบ (002) ที่ความเข้มของพีกสูงสุด  
3 อันดับจากมากไปน้อย ตามล าดับ ภาพที่ 2 ข) ซึ่งเป็นรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของผลึกซิงค์ออกไซด์ ซึ่งคล้าย

(deg.) 
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กับข้อมูลผลึกซิงค์ออกไซด์จากงานวิจัยของ GuangmeiZhai และคณะ แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการเลี้ยวเบนรังสี
เอ็กซ์ดังภาพที่ 2 ค)  (GuangmeiZhai et al.,2009) 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลึกของผลิตภัณฑ์ซิงค์ออกไซด์ พบว่า มีระบบผลึกแบบเฮกซะโกนัล (Hexagonal) มี
ระนาบ a = b  c มีมุม , = 90o,  = 120o และมีรูปผลึกของซิงค์ออกไซด์แบบแท่ง (rod) แผ่น (plate) และ
กล่อง (box) 

ในการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณพลังงานที่ใช้ในการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มัล
กับวิธีไฮโดรเทอร์มัลโดยใช้เตาอบความร้อน แสดงข้อมูลเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ใช้ดังตารางที่ 1 พบว่า ในการ
สังเคราะห์สารประกอบซิงค์ออกไซด์ 1 กรัม ด้วยวิธีไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มัล และวิธีไฮโดรเทอร์มัลโดยใช้เตาอบความ
ร้อน ใช้พลังงานในการสังเคราะห์เท่ากับ 0.075 และ 1.800 หน่วยตามล าดับ ซึ่งเห็นได้ว่า การสังเคราะห์สารประกอบ
ซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มัลประหยัดพลังงานมากกว่าวิธไีฮโดรเทอร์มัลถึง 24 เท่า 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบพลังงานที่ใช้ในการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยวธิีต่าง ๆ 

 

หัวข้อ วิธีไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มัล วิธีไฮโดรเทอร์มัล 

ก าลังไฟ 480 W 955 W 

ระยะเวลาที่ใช้ ½ hr 6hr 

พลังงานที่ใช้ต่อการสังเคราะห์  
ซิงค์ออกไซด์ 1 g 

0.075 unit/g 1.800 unit/g 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง  

จากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของผลิตภัณฑ์ซิงค์ออกไซด์ที่ได้ เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากผลึกซิงค์ 
ออกไซด์โดยงานวิจัยของ GuangmeiZhai และคณะ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ ได้ยังมีความไม่บริสุทธิ์  อาจเกิดจาก 
การเกิดปฏิกิริยาที่ไม่สมบูรณ์ โดยอาจเพิ่มพลังงานหรือระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาให้มากขึ้น หรืออาจเกิด ซิงค์ 
ออกไซด์ที่มีระบบผลึก (crystal system) หรือรูปผลึกที่ต่างจากผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น จึงอาจศึกษาการสังเคราะห์โดยใช้
เทคนิคการใช้แม่แบบ (template) หรือตัวช่วยอื่น (assistant agent) ในการสังเคราะห์ร่วมด้วย 
สรปุผลการทดลอง  

การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มอล โดยใช้ Zn(NO3)2.6H2O และ NaOH เป็น 
สารตั้งต้นและใช้พลังงานจากคลื่นไมโครเวฟ เป็นวิธีที่ประหยัดพลังงาน โดยสามารถเตรียมผลึกของซิงค์ออกไซด์ที่มี 
รูปผลึกแบบแท่ง แผ่น และกล่อง มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 392 นาโนเมตร 
กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ได้เอื้ออ านวย
สถานที่ในการท าวิจัย และได้สนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ จนงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
เอกสารอ้างอิง 
ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงศ์. (2556). คู่มือเภสัชกรรมแผนไทยเล่ม 4 เครื่องยาธาตุวัตถุ. พิมพ์ครั้งที่ 2 

กรุงเทพฯ. อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 126 – 127. 
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Encapsulation of Extracts Artocarpus lakoocha Roxb. and Glycyrrhiza glabra Linn. in Niosomes 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเอนแคปซูเลชั่นสารสกัดหยาบจากแก่นมะหาดและรากชะเอมเทศใน
รูปแบบนีโอโซม เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับเครื่องส าอางส าหรับผิวหนัง การสกัดแก่นมะหาดและรากชะเอมเทศด้วยตัว
ท าละลายเอทานอล 70 และ 95% ด้วยวิธีการหมัก พบว่า สารสกัดมะหาดและสารสกัดชะเอมเทศมีฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส และน าสารสกัดมากักเก็บ (encapsulation) ใน
รูปแบบนีโอโซมด้วยวิธี Homogenizer พบว่า อนุภาคนีโอโซมที่กักเก็บสารสกัดแก่นมะหาดและสารสกัดรากชะเอม
เทศมีขนาดอนุภาคเล็กกว่าที่ถูกสกัดด้วยเอทานอล 70% มีขนาดเท่ากับ 133.8 ± 2.79 นาโนเมตร และ 136.43 ± 
2.14 นาโนเมตร ตามล าดับ และการศึกษาการกักเก็บสารสกัดในนีโอโซม พบว่า นีโอโซมมีประสิทธิภาพกักเก็บสาร
สกัดมะหาดและสารสกัดชะเอมเทศที่ถูกสกัดด้วยเอทานอล 95% เท่ากับ 99.64 ± 0.17 และ 79.55 ± 1.27 % 
ตามล าดับ จากผลแสดงว่า นีโอโซมสามารถกักเก็บสารสกัดมะหาดได้สูงกว่าสารสกัดชะเอมเทศอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ p <0.05 
 

ค าส าคญั : มะหาด  ชะเอมเทศ  เอนแคปซูเลชั่น  นีโอโซม 
 
Abstract  

The objective of this study was to prepare encapsulation of extracts from Artocarpus lakoocha 
Roxb. and Glycyrrhiza glabra Linn. in niosomes for application of skin cosmetic. Extracts of A. 

lakoochaRoxb. and G. glabra Linn. were products by maceration in 70% and 95% ethanol. and had 

antioxidant and tyrosinase inhibitory activities. These extracts were encapsulated in niosomes by a 

homogenizer technique. Results showed that the mean particle sizes of niosome were 133.8 ± 2.79 nm and 

136.43 ± 2.14 nm for A. lakoocha and G. glabra extracted with 95 % ethanol, respectively. The particle sizes 

of niosomes to entrap the extracts of A. lakoocha and G. glabra macerated in 95% ethanol were smaller than 

those of the extracts macerated in 70% ethanol. The entrapment efficiencies of niosomes were 99.64 ± 0.17 

and 79.55 ± 1.27 % for A. lakoocha and G. glabra extracts macerated in 95 % ethanol, respectively.  
In addition, the encapsulation efficiency of niosomes to entrap A. lakoocha extracts was significantly statistic 

higher level than that encapsulate G. glabra extracts (p < 0.05). 
 
Keywords: Artocarpuslakoocha, Glycyrrhiza glabra, Encapsulation, Niosome 

 
บทน า 

เนื่องจากสารส าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง โดยเฉพาะที่ได้จากแหล่งธรรมชาติหรือสมุนไพรนั้น  
มักสลายตัวง่ายเมื่อถูกแสงหรือความร้อน จึงท าให้ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้นานหรือสารส าคัญถูกดูดซึมผ่านผิวหนังได้ 
ไม่ดี ท าให้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมักพบปัญหาการซึมลงสู่ผิวหนัง ส่งผลการสูญเสียสารออกฤทธิ์และประสิทธิภาพของ
สารส าคัญออกฤทธิ์ได้ไม่ดี จึงมีการคิดค้นวิธีการน าส่งสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ระบบน าส่งสารในรูปแบบ 
นีโอโซม (niosome) ซึ่งมีลักษณะเป็นถุงอนุภาค ภายในบรรจุสารส าคัญไว้ที่ผนังของอนุภาค ซึ่งผนังของนีโอโซม  
มีองค์ประกอบคล้ายกับองค์ประกอบของเซลล์ผิวหนังมนุษย์ หรือไบเลเยอร์ (bilayer) ท าให้สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดี 
(อรนุช ธนเขตไพศาล, 2555) นีโอโซมเป็นถุงอนุภาคทรงกลมที่เกิดจากสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ มาเรียงต่อกัน
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เป็นผนังสองชั้น มีความเป็นพิษต่ า มีสมบัติในการปกป้องสารส าคัญ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการน าส่งสารส าคัญ ช่วย
เพิ่มความเข้ากันกับสารอื่นในต ารับเครื่องส าอาง และสามารถดูดซึมลงผิวได้ดี (Esther, 2558) มะหาดและชะเอมเทศ
เป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมมาเป็นสารส าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางลดรอยหมองคล้ า เนื่องจากสารส าคัญของ
สารสกัดมะหาดและสารสกัดชะเอมเทศมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส  
ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกับกระบวนการสร้ า ง เม็ ดสี ของผิ วหนั ง  สารส าคัญ ได้ แก่  Oxyresveratrolและ Glabridin 
(Likhitwitayawuid et al., 2006; Tengamnuayet al., 2006; Yokota et al., 1998) ซึ่งสารเหล่านี้มักสลายตัวง่าย
เมื่อถูกแสงหรือความร้อนและปัญหาการซึมลงสู่ผิวหนัง วิจัยครั้งนี้จึงใช้วิธีการเอนแคปซูเลชั่น  (Encapsulation)  
ในรูปแบบนีโอโซม (Niosome) เพื่อกักเก็บสารสกัดมะหาดและสารสกัดชะเอมเทศ 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาการเตรียมนีโอโซมในการกักเก็บสารสกัดจากแก่นมะหาดและสารสกัดจากรากชะเอมเทศ 
อุปกรณ์และวธิีการทดลอง 

การสกัดแก่นมะหาดและรากชะเอมเทศโดยหมักด้วยตัวท าละลายที่ความเข้มข้นที่ 95%, 70% เอทานอล  
 น าผงชะเอมเทศมาชั่งน้ าหนัก 200 กรัม หมักด้วย 95%, 70% เอทานอลปริมาตร 700 มิลลิลิตร เป็นเวลา 
24 ชั่วโมง จากนั้นน าสารละลายที่ได้มากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 แล้วน าไประเหยตัวท าละลายออก
ด้วยเครื่องระเหยระบบสุญญากาศ (rotary evaporator)  

การท านีโอโซมกักเก็บสารสกัดมะหาดและสารสกัดชะเอมเทศ 
การเตรียมนีโอโซมดัดแปลงตามวิธีการของ ธนิสสา รามฤทธิ์และคณะ (2557)  โดยแบ่งเป็น 5 สูตร ดังนี้  

นีโอโซมที่ไม่มีสารสกัด ,นีโอโซมที่มีสารสกัดมะหาดที่หมักด้วย 95% เอทานอล, นีโอโซมที่มีสารสกัดมะหาดที่หมักด้วย 
70% เอทานอล, นีโอโซมที่มีสารสกัดชะเอมเทศที่หมักด้วย 95% เอทานอล และนีโอโซมที่มีสารสกัดชะเอมเทศที่หมัก
ด้วย 70% เอทานอล ขั้นตอนการท าโดยการชั่ง PEG-400 0.97 กรัม และ Non-ionic surfactant (Span 80)  
0.03 กรัม ผสมให้เข้ากัน จากนั้นดูดใส่เข็มฉีดยา แล้วชั่งสารสกัด (สารสกัดมะหาดที่หมักด้วย 95% เอทานอล,  
สารสกัดมะหาดที่หมักด้วย 70% เอทานอล, สารสกัดชะเอมเทศที่หมักด้วย 95% เอทานอล, สารสกัดชะเอมเทศ 
ที่หมักด้วย 70% เอทานอล 0.007, 0.019, 0.013 และ0.064 กรัม ตามล าดับ) น ามาละลายใน Propylene glycol 
0.5 กรัม แล้วปรับปริมาตรน้ าให้เท่ากับ 100 ml จากนั้นฉีดสารละลายผ่านเข็มเบอร์ 27 ลงในน้ าที่ผสมสารสกัด  
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ปั่นที่ความเร็วรอบ 500 rpm เป็นเวลา 30 นาที แล้วลดขนาดของนีโอโซมด้วยเครื่อง 
high speed homogenizer ความเร็วรอบ 9000 rpm เป็นเวลา 30 นาท ี

การวัดขนาดอนุภาคของนีโอโซม 
การวัดขนาดอนุภาคและการกระจายขนาดอนุภาคโดยเทคนิค Dynamic Light Scattering (DLS) โดยการ

เตรียมตัวอย่างในสารละลาย/ของเหลว ในปริมาตรอย่างน้อยที่สุด 1.2 มิลลิลิตร ให้มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด 
จากนั้นใช้คิวเวทใส 4 ด้าน (Four-clear-sided disposable cuvette) ในการบรรจุสารตัวอย่างเพื่อใช้วิเคราะห์  

การวัดขนาดรูปร่างของอนุภาคโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission  Electron  
Microscopy: TEM) โดยการน าตัวอย่างนีโอโซมไปย้อมด้วย 1% phosphotungstic acid (PTA) ในน้ า แล้วหยดลง
ใน Copper grid ที่เคลือบด้วย formvar carbon ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วซับด้วยกระดาษกรอง จากนั้นหยด 1% 
phosphotungstic acid (PTA) ท้ิงไว้ 2 นาที แล้วซับด้วยกระดาษกรอง น าใส่ desiccator เก็บที่อุณหภูมิห้อง 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการกักเก็บสารสกัดในนีโอโซม 
การวิเคราะห์การกักเก็บสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศในนีโอโซมโดยใช้วิธี direct method ดัดแปลงตาม

วิธีของ พิชญาวรรณ ศริมงคลและคณะ(2559) โดยปั่นนีโอโซมที่ความเร็ว 3,000 rpm อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 15 นาที  จากนั้นน าส่วนใสปั่นด้วยเครื่อง centrifuge ความเร็ว 9000 rpm อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
90 นาที ท าซ้ า 2 ครั้ง แล้วน าส่วนตะกอนปริมาณ 3 กรัม เติมเอทานอล 3 มิลลิลิตร จากนั้นน าไปปั่นด้วยเครื่อง 
centrifuge ความเร็ว 5000 rpm อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ท าซ้ า 3 ครั้ง แล้วน าไปวัดค่าดูดกลืน
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แสงด้วยเครื่อง UV-Visible spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 326.5และ 280 นาโนเมตรตาม λmax ของสาร
สกัด แล้วน ามาค านวณหาเปอร์เซ็นต์การกักเก็บตามสูตรดังนี้ 

%Entrapment efficiency = "ปริมาณสารสกัดที่อยู่ในนีโอโซม" /"ปริมาณสารสกัดที่ใส่ในสูตร"  "×100" 
การวิเคราะห์ผลข้อมูลทางสถิติ  

 ในการวิเคราะห์การกักเก็บนีโอโซม ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เพื่อหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS16) วิเคราะห์ผลทางสถิตของการกักเก็บนีโอโซมด้วยวิธี 
One way ANOVA โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ค่า p < 0.05 
ผลการทดลอง 

การสกัดด้วยวิธีการหมัก ของมะหาดและชะเอมเทศ ด้วยตัวท าละลาย 95%เอทานอล และ70% เอทานอล
ค านวณหาร้อยละของสารสกัด (the percentage of yield) พบว่า สารสกัดของมะหาดและชะเอมเทศที่สกัดด้วย 
70% เอทานอล(12.3, 14.68 % ตามล าดับ) ให้ผลร้อยละมากกว่าสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศที่สกัดด้วย 95%  
เอทานอล (7.4, 11.08 % ตามล าดับ) 

ขนาดอนุภาคของนีโอโซมกักเก็บสารสกัด 
การวัดขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของอนุภาคนีโอโซมโดยใช้เครื่อง Dynamic Light Scattering 

(DLS) ดังแสดงในตารางที่ 1นีโอโซมที่ไม่มีสารสกัดมีขนาดอนุภาคเท่ากับ 227.267 ± 1.74 nm และค่า PDI เท่ากับ 
0.374 ± 0.013  นีโอโซมสารสกัดมะหาด 95% มีขนาดอนุภาคเท่ากับ 133.8 ± 2.79nm และค่า PDI เท่ากับ0.39 ± 
0.008 นีโอโซมสารสกัดมะหาด 70% มีขนาดอนุภาคเท่ากับ 216.23 ± 0.59nm และค่า PDI เท่ากับ0.52 ± 0.008 นี
โอโซมสารสกัดชะเอมเทศ 95% มีขนาดอนุภาคเท่ากับ 136.433± 2.14nm และค่า PDI เท่ากับ0.448 ± 0.013 นีโอ
โซมสารสกัดชะเอมเทศ 70% มีขนาดอนุภาคได้เท่ากับ 183.16 ± 1.02 nm และค่า PDI เท่ากับ0.415 ± 0.059  จาก
การวัดขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของอนุภาคนีโอโซม พบว่า ขนาดอนุภาคของนีโอโซมสารสกัดมะหาด 95% 
เล็กกว่านีโอโซมสารสกัดมะหาด 70% เช่นเดียวกันนีโอโซมสารสกัดชะเอมเทศ 95% มีขนาดอนุภาคเล็กกว่านีโอโซม
สารสกัดชะเอมเทศ 70% และเมื่อเปรียบเทียบขนาดอนุภาคของนีโอโซมสารสกัดมะหาดกับนีโอโซมสารสกัดชะเอม
เทศพบว่า นีโอโซมสารสกัดมะหาดมีขนาดเล็กกว่านีโอโซมสารสกัดชะเอมเทศ โดยเฉพาะนีโอโซมกักเก็บสารสกัดที่
สกัดด้วย 95% เอทานอลมีขนาดเล็กกว่าและมีการกระจายตัวของอนุภาคที่ดีกว่านีโอโซมกักเก็บสารสกัดที่สกัดด้วย 
70% เอทานอลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 

ตารางที่ 1 ขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของอนุภาคนีโอโซมสูตรต ารบัต่างๆ 
 

สูตร 
ขนาดอนุภาค  

(nm) 
Polydispersity Index 

(PDI) 
นีโอโซม ไมม่ีสารสกัด 227.26 ± 1.74 0.37 ± 0.013 
นีโอโซมของสารสกัดมะหาด 95% 133.8 ± 2.79* 0.39± 0.008 
นีโอโซมของสารสกัดมะหาด 70% 216.23 ± 0.59 0.52 ± 0.008 
นีโอโซมของสารสกัดชะเอมเทศ 95% 136.43 ± 2.14* 0.448± 0.013 
นีโอโซมของสารสกัดชะเอมเทศ 70% 183.16 ± 1.02 0.415± 0.059 

* ค่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 

ในการศึกษาลักษณะรูปร่างของนีโอโซมโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน(Transmission 
Electron Microscopy: TEM) แสดงในภาพที่ 1 จากภาพพบว่า นีโอโซมที่กักเก็บสารสกัดมีรูปร่างเป็นทรงกลมและมี
ขนาดแตกต่างกันระหว่าง 100 – 230 nm 
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ภาพที่ 1 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ของนีโอโซมกักเก็บสารสกัดมะหาด 70% (A) 

และ 95% (B), สารสกัดชะเอมเทศ 70% (C) และ 95% (D) ส่องด้วยก าลังขยาย 40K 
 

ประสทิธิภาพการกักเก็บสารสกัดในนีโอโซม 
 จากการวิเคราะห์การกักเก็บสารสกัด ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า นีโอโซมมะหาด 95% และ นีโอโซม
มะหาด 70% มีประสิทธิภาพการกักเก็บเท่ากับ 99.64 ± 0.17 และ 99.39 ± 0.04 % ตามล าดับ และนีโอโซมชะเอม-
เทศ 95% และ 70% มีประสิทธิภาพการกักเก็บเท่ากับ 79.55 ± 1.27 และ 71.77± 0.46 จากผลแสดงว่านีโอโซม
สามารถกักเก็บสารสกัดมะหาดได้ดีกว่ากักเก็บสารสกัดชะเอมเทศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการกักเก็บสารสกัดในนีโอโซม 

 

นีโอโซมกักเก็บสารสกัด 
ประสทิธิภาพการกักเก็บสารสกัด 

ในนีโอโซม (%) 
นีโอโซมมะหาด 95% 99.64± 0.17* 
นีโอโซมมะหาด 70% 99.39± 0.04* 

นีโอโซมชะเอมเทศ 95% 79.55± 1.27 
นีโอโซมชะเอมเทศ 70% 71.77± 0.46 

      * ค่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

ผลจากงานวิจัยครั้งนี้สามารถการเตรียมนีโอโซมในการกักเก็บสารสกัด ที่มีขนาดอนุภาคอยู่ที่ระหว่าง  
130 – 230 นาโนเมตร และประสิทธิภาพการกักเก็บอยู่ที่ระหว่าง 71 - 99% โดยเฉพาะนีโอโซมกักเก็บสารสกัด
มะหาด 95 % มีขขนาดอนุภาคเล็กถึง 133 nm และประสิทธิภาพการกักเก็บสูงถึง 99 % ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิชญาวรรณ ศรีมงคล และคณะ (2559) ได้ศึกษาการเตรียมนีโอโซมโดยใช้สารลดแรงดึงผิวชนิดไม่มีประจุ  
span 80 จะท าให้อนุภาคมีขนาดระหว่าง 160 – 580 nm และงานวิจัยของ Bhaskaran& Lakshmi (2009)  
ซึ่งพบว่านีโอโซมที่เตรียมได้มีขนาดอนุภาคอยู่ระหว่าง 100 - 180 nm นอกจากนี้ยังไม่พบรายงานงานวิจัยที่ใช้วิธี 
การลดขนาดอนุภาคด้วยเครื่อง high speed homogenizer ซึ่งงานวิจัยของ พิชญาวรรณ ศรีมงคล และคณะ (2559) 
ใช้วิธีการท าให้เกิดฟิล์ม (Thin Film hydration method) และงานวิจัยของ ธนิสสา รามฤทธิ์ (2557) โดยใช้เครื่อง 
high pressure homogenizer  
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สรุปผลการทดลอง 
การเตรียมนีโอโซมด้วยวีธี high speed homogenizer ในการกักเก็บสารสกัดมะหาดและสารสกัดชะเอม

เทศ พบว่านีโอโซมสามารถกักเก็บสารสกัดมะหาดได้ดีกว่ากักเก็บสารสกัดชะเอมเทศ โดบมีขนาดอนุภาคที่เล็กขนาด 
133.8± 2.79nm และประสิทธภิาพการกักเก็บสารสกัดมะหาดได้สูงถึง 99.64± 0.17%  
กติติกรรมประกาศ 

งานวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีโดยการอุปการะและช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณหลายท่านผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย และอาจารย์ขวัญจิต อิสระสุข อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค าปรึกษาในการค้นคว้าวิจัย ให้ค าแนะน าต่างๆเกี่ยวกับงานวิจัย และสนับสนุนสารเคมี 
ตลอดจนอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการท างานวิจัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องและตรวจแก้ไขงานวิจัย
จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง และขอขอบคุณหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ศูนย์เครื่องมือ
รวม และปฏิบัติการกลางคณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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การย่อยสลายไดโครโตฟอสในน้้าด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Au/TiO2 ภายใต้แสงอาทิตย์ 
 

Photocatalytic Degradation of Dicrotophos in Water by Au/TiO2 Catalyst under Solar Light 

 

*ดุสิต อังธารารักษ์1,2, ศิววิทย์ บัวสุวรรณ2 และศศมล ผาสุข1 
1หลักสูตรวิทยาศาสตรศ์ึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 

Email: dusit_ang@dusit.ac.th  

 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการย่อยสลายสารไดโครโตฟอส (ไดเมทธิล ซิส-2-ไดเมทธิลคาร์บาโมอิล-1-เมทธิล 
ไวนิล ฟอสเฟต) โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับแสงจากดวงอาทิตย์ ท าการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมโด๊ปด้วย
ทองค า (Au-TiO2) เผาท่ี 400 oC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่อัตราการเพิ่ม 10 oC ต่อนาที วิเคราะห์ปริมาณทองค าด้วย ICP 
พบปริมาณทองค าร้อยละ 0.97 โดยน้ าหนัก และวิเคราะห์เอกลักษณ์ด้วยเครื่อง TEM และ XRD พบว่าทองค ามีขนาด
อนุภาค 4-6 นาโนเมตร และมีเฟสอะนาเทสร้อยละ 86 มีสัญญาณของทองค าขึ้นในต าแหน่ง ที่ 2θ 38.18  44.40  
64.58 และ 77.54° ตามล าดับ น าไปย่อยสลายสารไดโครโตฟอสในน้ าภายใต้แสงอาทิตย์ ปริมาณตัวเร่ง  0.2 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เดซิเมตร พบว่าเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม ค่าครึ่งของไดโครโตฟอสที่ใช้ตัวเร่ง Au/TiO2 และ TiO2 คือ  
25 และ 47 นาที ตามล าดับ  
 

ค้าส้าคัญ : โฟโตแคตาไลติก  ไดโครโตฟอส  ไททาเนียมเจือด้วยทองค า  แสงอาทิตย์ 
 
Abstract  

The photocatalytic degradation of dicrotophos (dimethyl cis-2-dimethylcarbamoyl-1-methylvinyl 

phosphate) insecticide has been investigated. The aim of the study was to synthesizes Au-doped TiO2 for 

degradation dicrotophos under solar light. The Au/TiO2 was calcined at 400 °C for 2 hours with the heating 

rate of 10 °C/min that phase composition and particle size were characterized using XRD and TEM. The 

results show that 0.97 %/wt. Au/TiO2 with 4-6 nm particle size. From XRD analysis, it was found that 86 % 

anatase phase mass fraction that four peaks of Au were observed at 2θ values of 38.18, 44.40, 64.58, and 

77.54°. The photodegradation of dicrotophos followed (pseudo) first order kinetics in the presence of  
0.2 g dm

-3
 of Au/TiO2 and TiO2 with a half-life of 25 and 47 min, respectively.  

 
Keywords: Photocatalytic, Dicrotophos, Au-TiO2, Solar light 

 
บทน้า  

ไดโครโตฟอส (dicrotophos) ไดเมทธิล ซิส-2-ไดเมทธิลคาร์บาโมอิล-1-เมทธิลไวนิล ฟอสเฟต (Dimethyl 
cis-2-dimethylcarbamoyl-1-methylvinyl phosphate) คือ ยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ออกฤทธิ์ ยับย้ัง
การท างานของเอนไซม์แอซีทิลโคลีนเอสเทอเรส (acetylcholinesterase inhibitor) (Heffernan et al., 2012) มี
สูตรโมเลกุลดังภาพท่ี 1 เป็นวัตถุมีพิษทางการเกษตรที่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวัง (Watch List) ของกรมวิชาการเกษตร 
เพราะเป็นวัตถุอันตราย ที่มีพิษต่อสุขภาพ จัดอยู่ในระดับความเป็นพิษร้ายแรง พิษเรื้อรัง (Abou-Donia, 2005) พิษ
ต่อยีน (Jong et al., 2012) ก่อกลายพันธุ์ (Hour et al., 1998) พิษต่อไก่ (Seifert, 2016) มีการสะสมและตกค้างใน
สิ่งแวดล้อมและผลผลิต (Sapbamrer and Hongsibsong, 2014) ตกค้างในไขผึ้ง (Lopez et al., 2016) ตกค้างใน
ดิน (Daré et al., 2017) ตกค้างพืชผัก (สุภาพร และ สังวาลม, 2556: จารุพงศ์ และ ชุลีมาศ, 2555) นอกจากนี้ยัง
สะสมในแหล่งน้ าส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า สารไดโครโตฟอสสามารถสลายตัวในแหล่งน้ าได้ มีค่าครึ่งชีวิต (half-life, 
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t1/2) 14 วัน (PAN, 2014) การก าจัดน้ าที่ปนเปื้อสารพิษเหล่านี้สามารถท าได้หลายเทคนิค การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
ร่วมกับพลังงานแสงเป็นทางเลือกหนึ่งในการก าจัดสารมลพิษ เช่นน้ าเสียทางการแพทย์ (Xiong et al., 2017) น้ าเสีย
จากโรงงานย้อมผ้า (Liang et al., 2017)  

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างสารไดโครโตฟอส 
 
ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก เป็นปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับการกระตุ้นด้วยแสง การเกิดปฏิกิริยา

โฟโต-คะตะไลติกจึงต้องอาศัย องค์ประกอบสองอย่าง คือตัวเร่งปฏิกิริยาและพลังงานแสง ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ส่วนใหญ่
เป็นสารกึ่งตัวน า เนื่องจากในสารกึ่งตัวน ามีระยะห่างระหว่างแถบวาเลนซ์ (Valence band, VB) และแถบการน า
ไฟฟ้า (Conduction band, CB) หรือที่เรียกว่า แถบช่องว่างพลังงาน (Band gap, BG) ค่อนข้างมาก แต่ในโลหะ
ทรานสิชัน (Transition metal) VB และCB จะอยู่ติดกันท าให้อิเล็กตรอน ที่ถูกกระตุ้นด้วยแสงไปที่ CB มีโอกาส
กลับมาที ่VB ได้ และส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาลดลง จึงไม่นิยมใช้โลหะทรานสิชันหรือโลหะตัวน าเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก สารกึ่งตัวน า (Semiconductor) ที่นิยมใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการศึกษาวิจัยมาก
ที่สุดคือ ไททา-เนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide, TiO2) หรือไททาเนีย เนื่องจากมีความสามารถในการออกซิไดซ์
สารอินทรีย์ได้ดีมีเสถียรภาพทางเคมีสูง ไม่เป็นพิษและราคาถูก  (Masoud et al., 2017) นักวิจัยส่วนใหญ่พยายาม
ปรับปรุงประสิทธิภาพของไททาเนียด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้สามารถเร่งปฏิกิริยาภายใต้การกระตุ้นด้วยแสงในช่วง 
วิสิเบิลได้ เนื่องจากในแสงอาทิตย์จากธรรมชาติมีปริมาณของแสงช่วงวิสิเบิล (λ = 400-700 nm) มากถึง 43% ซ่ึง
มากกว่าแสงยูวีซ่ึงมีเพียง 5% (Levinson et al., 2005) จึงมีการพัฒนาการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยการเจือ
โลหะหลายหลายชนิด เช่น วานาเดียม (Iketani et al., 2004) และ เหล็ก (Zhang and Lei, 2008) แต่การเจือโลหะ
ยังคงมีข้อจ ากัดหลายประการคือ โลหะที่เจือเข้าไปอาจถูกกัดกร่อนด้วยแสงและท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวม  
e- และ h+ เข้าด้วยกัน นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก อาทิขนาดของอนุภาค 
ปริมาณของโลหะที่เจือบนไททาเนีย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะควบคุมขนาดของอนุภาคของโลหะเจือให้มีขนาดนาโน
เมตร และท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับไททาเนียที่ไม่ผ่านการเจือโลหะ ในการย่อยสลายไดโครโตฟอสภายใต้
แสงอาทิตย์ 
วัตถุประสงค์  

เพื่อท าการสังเคราะห์ตวัเรง่ปฏิกริิยา Au/TiO2 และน าไปย่อยสลายสารไดโครโตฟอสในน้ าภายใต้แสงอาทิตย์ 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

สารเคมี สารมาตรฐานไดโครโตฟอส (98%) จาก บริษัท Riedel-de Haen ประเทศเยอรมัน Sodium 
tetrachloroaurate (III) dihydrate, NaAuCl4.2H2O จากบริษัท Merck 1-dodecanethiol, DDT (98 %) 3-
mercaptopropionic acid, MPA (>98 %) Tetraoctylammonium bromide, TOAB (98 %) จากบริษัท Sigma-
Aldrich Titanium dioxide P-25 Degussa ประเทศเยอรมัน (Frankfurt, Germany) สารเคมีอื่นๆ เกรดวิเคราะห์  

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา Au/TiO2 ประยุกต์จาก Angthararuk (2015) ชั่ง TOAB 0.7512 กรัม ละลาย
ในทูลูอีน 50 ลูกบากศ์เซ็นติเมตร กวนสารละลาย 15 นาที เติมสารละลาย NaAuCl4.2H2O 10 ลูกบากศ์เซ็นติเมตร  
(1000 มิลลิกรัมต่อลูกบากศ์เดซิเมตร ในกรด HCl 0.1 โมลาร์) กวนสารละลาย 30 นาที เติมสารละลาย DDT เข้มข้น 
0.1 โมลาร์ 10 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร และ MPA เข้มข้น 0.1 โมลาร์ 10 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร กวนสารละลาย 30 นาที 
เติมสารละลาย NaBH4 เข้มข้น 0.4 โมลาร์ 12 ลูกบากศ์เซ็นติเมตร (ทีละหยด) กวนสารละลายต่อเนื่อง 30 นาที แยก
ของผสมด้วยการหมุนเหวี่ยง น าตะกอนที่ได้ล้างด้วยกรด H2SO4 เจือจาง ล้างด้วยน้ า น าสารละลายใสทดสอบคลอไรด์ 
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ด้วย AgNO3 ตกตะกอนซ้ าด้วยเอทานอล ระเหยไล่เอทานอล ที่อุณหภูมิ 50oC ได้อนุภาคทองค า น าไปเกาะยึดบน
พื้นผิวไททาเนียมไดออกไซด์ โดยน าอนุภาคทองค าละลายในของผสมเอทานอล-ทูลูอีน (50:50) ปริมาตร 30 ลูกบาศก์
เซ็นติเมตร กวนสารละลาย 30 นาที เติม TiO2 2 กรัม กวนต่อเนื่อง 60 นาที ที่ 50oC ระเหยตัวท าละลายออก ปล่อย
ให้แห้ง 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง น าไปเผาที่ 400 oC ท าการพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค X-Ray Diffractometer  
(XRD) : Bruker AXS , Germany Model D8 Advance และ Transmission electron microscope (TEM): 
Hitachi-H-7650 transmission electron microscope ท่ี 100 keV โดยใช้ลวดทังสเทนเป็นแหล่งก าเนิดอิเล็กตรอน  

การย่อยสลายสารไดโครโตฟอส เตรียมสารละลายตัวอย่างไดโครโตฟอส 20 มิลลิกรัมต่อลูกบากศ์เดซิเมตร 
โดยการปิเปตจาก สารมาตรฐานไดโครโตฟอส 4.0 ไมโครลิตร ลงในบีกเกอร์ 1000 ลูกบากศ์เซ็นติเมตร เติมน้ าบริสุทธิ์
พิเศษ 250 ลูกบากศ์เซ็นติเมตร น าไปสั่นด้วยคลื่นวิทยุ 15 นาที ตามด้วยกวน 15 นาที เติมตัวเร่งปฏิกิริยา 0.05 กรัม 
(0.2 กรัมต่อลูกบากศ์เดซิเมตร) สั่นด้วยคลื่นวิทยุ 15 นาที ตามด้วยกวน 15 นาที พร้อมเติมอากาศ น าไปตั้งกลางแดด 
(เดือนมกราคม 2561 ช่วงเวลา 10.00-14.00 น.) เก็บตัวอย่างตามช่วงเวลา กรองตัวอย่างผ่าน RC syringe filter 
น าไปวัดปริมาณไดโครโตฟอสด้วยเครื่อง HPLC (HPLC-Diode Array Detector) ท่ี 220 นาโนเมตร 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  

จากการทดลองสังเคราะห์ตัวเร่งโดยเจืออนุภาคทองค าลงบนพืน้ผิวไททาเนีย พบปริมาณทองค าร้อยละ 0.93 
โดยน้ าหนัก ท าการพิสูจน์เอกลักษณ์และขนาดของอนุภาคผลแสดงดังภาพท่ี 2 และ ภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 2 XRD pattern ของตวัเร่ง Au/TiO2 และ TiO2 (A=เฟสอนาเทส R=เฟสรูไทล์ G= ทองค า) 
 

ภาพที่ 2 ใช้ศึกษาชนิดของสารประกอบที่มีอยู่ในตัวอย่าง สามารถใช้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง
ผลึกของเฟส หาร้อยละของเฟสอะนาเทสต่อรูไทล์ได้จาก สมการ Spurr (Angthararuk, 2015) 

 

เม่ือ FR คือสัดส่วนของเฟสรูไทล์ IA และ IR คือ ความเข้มของเฟสอะนาเทส (101) และ รูไทล์ (110) 
ตามล าดับ พบว่าเม่ือน าตัวเร่ง Au-TiO2 ที่สังเคราะห์ได้ท าการเผาที่ 400 oC ได้เฟสอะนาเทสร้อยละ 86 และรูไทล์
ร้อยละ 14 และพบอนุภาคทองค าซ่ึงมีพีคเกิดขึ้น 4 ต าแหน่งที่ 2θ 38.18 44.40 64.58 และ 77.54° ตามล าดับ น าไป
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ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่ก าลังขยาย 60,000 เท่า พบอนุภาคทองค า (จุดสีด าเข้ม)  
มีขนาดเฉลี่ย 4-6 นาโนเมตร ดังภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 TEM ของตวัเรง่ Au/TiO2 เผาท่ี 400 oC ที่ก าลังขยาย 60,000 เท่า 
 
 การย่อยสลายสารไดโครโตฟอสโดยใช้ Au/TiO2 ภายใต้แสงอาทิตย์ (เดือนมกราคม 2561 ช่วงเวลา  
10.00-14.00 น.) แสดงโครมาโตแกรมดังภาพท่ี 4 ที่เวลาเริ่มต้น (0 นาที) พบพีคของสารมาตรฐานไดโครโตฟอส 
ที่ต าแหน่ง รีเทนชัน 6.3 นาที และความสูงของพีคลดลงเม่ือเวลาในการฉายแสงเพิ่มขึ้น น าพื้นที่ใต้พีคไปค านวณ 
หาร้อยละการหายไป เม่ือผ่านการย่อยสลายไปเป็นเวลา 4 ชั่วโมง สารไดโครโตฟอสลดลงมากกว่าร้อยละ 95 เทียบกับ
เริ่มต้นฉายแสง หาอัตราการย่อยสลาย แสดงดังภาพ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4 โครมาโตแกรมของสารไดโครโตฟอสที่ผ่านการย่อยสลายโดยใชต้ัวเร่ง Au/TiO2 ภายใต้แสงอาทิตย์ 
 

อัตราการหายไปของสารไดโครโตฟอสในสภาวะที่เติม Au/TiO2 สภาวะที่ไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยา และสภาวะที่ไม่
มีแสง พบในสภาวะที่เติม Au/TiO2 ร่วมกับแสงอาทิตย์สารไดโครโตฟอสมีค่าครึ่งชีวิต (t1/2) 25 นาที เม่ือท าการ
เปรียบเทียบกับตัวเร่งปฏิกิริยาที่ไม่มีการเจือทองค าพบค่าครึ่งชีวิตของสารไดโครโตฟอส 47 นาที ขณะที่สารไดโคร 
โตฟอสสามารถย่อยสลายในสภาวะที่ไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาค่าครึ่งชีวิต 495 นาที ขณะที่ในสภาวะปราศจากแสงไม่มี 
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารไดโครโตฟอส ผลของขนาดอนุภาคทองค าที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร และมีร้อยละ
ของเฟสอะนาเทสต่อลูไทล์มาก ส่งผลให้ตัวเร่งปฏิกิริยามีประสิทธิภาพสูงเป็นไปตามงานวิจัยของ Yu et al., (2003)  

 

 
 

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอตัราส่วนการย่อยสลายสารไดโครโตฟอสในสภาวะแตกต่างกัน 
 
สรุปผลการทดลอง  

จากการย่อยสลายสารไดโครโตฟอสโดยใชตัวเร่ง Au/TiO2 ที่สังเคราะห์ขึ้น และเผาที่อุหภูมิ 400 oC พบ
ปริมาณอนุภาคทองค าบนผิวไททาเนียร้อยละ 0.93 โดยน้ าหนัก มีสัดส่วนโดยมวลของเฟสอะนาเทสร้อยละ 86 ขนาด
อนุภาคอยู่ในช่วง 4-6 นาโนเมตร สามารถย่อยสลายสารไดโครโตฟอสในน้ าภายใต้แสงอาทิตย์ ตัวเร่งปฏิกิริยา 
Au/TiO2 มีประสิทธิภาพมากกว่า TiO2 (P25) 1.88 เท่า 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยได้ใช้กากกาแฟเป็นส่วนผสมในสูตรเค้กชิฟฟ่อนพื้นฐานเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ จุลินทรีย์และ
คุณภาพด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อน พบว่าค่าความสูงและปริมาตรจ าเพาะของเค้กชิฟฟ่อนลดลงเม่ือ
เพิ่มปริมาณของกากกาแฟที่ระดับร้อยละ 5-15 (p<0.05) เม่ือปริมาณของกากกาแฟเพิ่มขึ้นค่าความสว่าง (L*) และ 
ค่าสีแดง (a*) มีค่าลดลง ในขณะที่ค่าสีเหลือง (b*) มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) คุณลักษณะด้านเนื้อ
สัมผัส พบว่าค่าความแข็ง ค่าแรงที่ใช้ในการเคี้ยว ค่าความสามารถในการเกาะตัวกัน และค่าความยืดหยุ่นของเค้กชิฟ
ฟ่อนที่มีการเสริมกากกาแฟไม่มีความแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบกับเค้กชิฟฟ่อนสูตรควบคุม (p>0.05) ผลการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสพบว่า เม่ือเติมกากกาแฟที่ระดับร้อยละ 10 ขึ้นไปมีผลท าให้คะแนนความชอบของผู้ทดสอบชิมทางด้าน
ลักษณะปรากฏ สีผิวด้านนอกของเค้ก สีของเนื้อเค้ก รสชาติ ความนุ่มของเนื้อเค้ก เนื้อสัมผัสโดยรวม และความชอบ
โดยรวมต่ ากว่าสูตรควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เค้กชิฟฟ่อนที่เติมกากกาแฟผงที่ระดับร้อยละ 5 ได้รับ
การยอมรับมากที่สุดด้านกลิ่น รสชาติ ความชุ่มชื้นของเนื้อเค้ก ความนุ่มของเนื้อเค้ก เนื้อสัมผัสโดยรวม และความชอบ
โดยรวมซ่ึงไม่แตกต่างกับเค้กชิฟฟ่อนสูตรควบคุม ทั้งเค้กชิฟฟ่อนที่มีการเสริมกากกาแฟและเค้กชิฟฟ่อนสูตรควบคุมจะมี
การเสื่อมเสียในวันที่สอง เม่ือเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เนื่องจากจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดสูงกว่า  
106 โคโลนีต่อกรัม อย่างไรก็ตามการเติมกากกาแฟผงที่ระดับร้อยละ 12.5 มีแนวโน้มชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ได้ 
โดยจ านวนจุลินทรีย์ท้ังหมดมีค่าต่ ากว่าตัวอย่างควบคุม (ไม่เติมกากกาแฟผง) ประมาณ 101-102 โคโลนีต่อกรัม 
 

ค าส าคัญ : กากกาแฟ  เค้กชิฟฟ่อน  คุณลักษณะคุณภาพ 
 
Abstract  

Spent coffee grounds (SCG) were used as a food ingredient in the standard recipe of chiffon cake to 

determine the physical, microbiological, and sensory characteristics of the resultant products. Cake height 

and specific volume of chiffon cakes decreased with increasing the levels of SCG (5-15%, w/w) (p<0.05). L* 

(lightness) and b* (yellowness) values of crust and crumb cakes decreased with SCG concentrations 

(p<0.05), whereas a* (redness) value of those showed a reverse trend (p<0.05). Texture results showed that 

the addition of SCG in chiffon cakes had no differences in hardness, chewiness, cohesiveness, and 

springiness, as compared to its control (no SCG) (p>0.05). The presence of SCG at 10% (w/w) in chiffon 

cakes resulted in significant decreases in appearance, crust color, crumb color, taste, tenderness, texture, and 

overall acceptance (p<0.05). Acceptable chiffon cake with insignificant differences in odor, taste, moistness, 

tenderness, texture, and overall acceptance, compared to that without SCG, was obtained with addition of 5% 

SCG (w/w). All chiffon cakes with and without SCG reached a spoilage level of 10
6
 cfu/g at day2 when 

incubated at 25 C. Chiffon cakes with adding 12.5% SCG (w/w) were lower in total viable count 

(approx.10
1-2

 cfu/g) than those of the control (no SCG).  

 
Keywords: Spent coffee ground, Chiffon Cake, Quality characteristics 
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บทน า  
กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นที่นิยมทั่วโลก 

รายงานการบริโภคกาแฟของโลกโดย International Coffee Organization ตั้งแต่ปี 2013-2017 มีอัตราเฉลี่ยรายปี
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2.0% ส าหรับการบริโภคกาแฟในประเทศไทยพบว่าความต้องการบริโภคและใช้ใน
อุตสาหกรรมมีปริมาณสูงอยู่ที่ 90,000 ตัน และคาดว่าในปี 2018 นี้ ความต้องการจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 100,000 ตัน 
จึงท าให้มีของเหลือจากอุตสาหกรรมผลิตกาแฟในปริมาณมากด้วยเช่นกัน โดยกากกาแฟ (spent coffee grounds: 
SCG) เป็นส่วนเหลือทิ้งที่พบมากที่สุด ดังนั้นการน าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตกาแฟมาใช้ประโยชน์จึงเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับวัสดุเหลือใช้ และช่วยลดของเสียจากการผลิตกาแฟลง 

การใช้ประโยชน์จากกากกาแฟในปัจจุบัน เช่น การผลิตเป็นปุ๋ยหมัก การก าจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไล่แมลง 
การน ามาใช้ในการขัดผิว เนื่องจากกระบวนการเตรียมเครื่องดื่มกาแฟใช้เพียงน้ าร้อนผ่านผงกาแฟในเวลาไม่นานนัก 
จึงมีการศึกษาวิจัยถึงคุณประโยชน์ต่อสุขภาพในกากกาแฟยังคงเหลืออยู่ พบว่าในการกากกาแฟมีปริมาณโปรตีน 
10.3-12.2% ปริมาณไขมัน ~15.2-17.9% และปริมาณใยอาหารทั้งหมด ~ 45.3% (Fan and Soccol, 2012) 
นอกจากนี้มีรายงานว่าพบฤทธิ์การต้านออกซิเดชันในการกากกาแฟ (Mussatto et al., 2011) Martinez-Saez et al. 
(2017) ได้ศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้กากกาแฟเป็นส่วนผสม (ingredient) หนึ่งในอาหารพบว่ากาก
กาแฟมีศักยภาพและความปลอดภัยต่อการบริโภค ซ่ึงกากกาแฟพบปริมาณใยอาหารหยาบ (dietary fiber) สูง
ประมาณร้อยละ 88 จึงได้ทดลองใช้กากกาแฟเป็นส่วนผสมหนึ่งของผลิตภัณฑ์บิสกิต ซ่ึงพบว่าเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค 

เค้กชิฟฟ่อน เป็นผลิตภัณฑ์เค้กชนิดหนึ่งท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทยเนื่องจากมีความเหมาะสมกับวิถกีาร
ด าเนินชีวิตในปัจจุบันที่รีบเร่ง สะดวกในการบริโภค ราคาไม่แพง มีลักษณะเนื้อนุ่ม มีกลิ่นหอม รสหวานพอดีและ
สามารถดัดแปลงได้หลายรสชาติ เช่น กลิ่นรสใบเตย กลิ่นรสช็อกโกแลต กลิ่นรสส้ม กลิ่นรสวานิลา กลิ่นรสกาแฟ ซ่ึง
การเติมกากกาแฟในส่วนผสมของเค้กชิฟฟ่อนอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหาร
สูงขึ้นและเพิ่มทางเลือกในการใช้กากกาแฟที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งต่อไป  
วัตถุประสงค์  

เพื่อศึกษาปริมาณของกากกาแฟที่เหมาะสมในเค้กชิฟฟ่อนที่ยอมรับทางประสาทสัมผัส และศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพ และจุลินทรีย์ของเค้กชิฟฟ่อนที่เติมกากกาแฟ 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

การเตรียมกากกาแฟ กากกาแฟจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า (Coffea arabica) อบแห้งที่อุณหภูมิ 
65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ด้วยเตาอบไฟฟ้า (HW-8089, House Worth, Thailand) น าไปบดละเอียด
ด้วยเครื่องบด (HR7627, Philips, Thailand) ร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 212 ไมครอน และเก็บรักษาโดยการบรรจุ
ถุงปิดสนิทที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการศึกษาต่อไป 
 การเตรียมเค้กชิฟฟ่อนสูตรมาตรฐาน น าสูตร (recipe) เค้กชิฟฟ่อนสูตรพื้นฐานจ านวน 3 สูตรที่มีชนิด
ส่วนผสมและปริมาณที่แตกต่างกันแสดงดังตารางที่ 1 เตรียมเค้กชิฟฟ่อนโดยร่อนแป้ง ผงฟู ให้เข้ากัน 3 ครั้ง เทลงใน
อ่างผสม น าไข่แดง น้ ามันร าข้าว เกลือป่น นมข้นจืด น้ าบริโภค และน้ าตาลทรายบดละเอียดผสมให้เข้ากันจนน้ าตาล 
ทรายบดละเอียดละลาย เทส่วนผสมของแป้งที่พักไวลงไป คนให้เข้ากัน ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ทาร์ ด้วยความเร็ว
สูงสุด 2 นาที ค่อยๆ เติมน้ าตาลทรายป่นลงไป ตีต่อจนไขขาวตั้งยอดแข็ง โดยใช้เครื่องผสมแบบมือถือ (Kitchen Aid 
St.Loseph USA) แบ่งไข่ขาวครึ่งหนึ่งลงในส่วนผสมแป้ง ใช้พายผสมเบาๆ ทยอยเติมไข่ขาวส่วนที่เหลือ คนต่อจนเข้า
กันดี ตักใส่พิมพ์ขนาด 10 x 12 x 2 นิ้ว รองกระดาษไข (โดยไม่ต้องทาไขมัน) ปริมาณ 1 ,200 กรัม น าเข้าเตาอบที่
อุณหภูมิ 165 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที จนเค้กสุก น าออกจากพิมพ์ พักให้เย็นบนตะแกรง 
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ตารางที ่1 ปริมาณส่วนผสมของเค้กชิฟฟอ่นสูตรพื้นฐาน 
 
Ingredients Unit: % 

C1 C2 C3 
Batter 

Cake flour 17.35 17.26 15.92 
Baking powder 0.69 0.52 0.21 
Sodium chloride 0.29 0.14 0.16 
Sucrose 14.75 5.18 3.98 
Egg yolk 9.54 15.53 13.53 
Rice bran oil 13.02 17.26 15.92 
Evaporated milk 0 12.08 0 
Distilled water 14.75 3.45 7.96 

Foam 
Egg white 17.35 21.57 26.26 
Cream of tartar 0.10 0.10 0.16 
Sucrose 12.15 6.90 15.92 

ที่มา : C1 ดัดแปลงจาก วัฒนี (2544), C2 ดัดแปลงมาจาก ร้านเบเกอรี่ในจังหวัดชลบุร,ี C3 ดัดแปลงมาจาก ประดิษฐ์ (2553) 
 

การเตรียมเค้กชิฟฟ่อนสูตรเติมกากกาแฟผง น าสูตรเค้กชิฟฟ่อนสูตรพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับจากการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสเติมกากกาแฟผงในปริมาณที่แตกต่างกันดังนี้ 0, 5, 7.5, 10, 12.5 และ 15% (โดยน้ าหนัก) 
ดังแสดงในตารางที่ 2 เตรียมเค้กชิฟฟ่อนด้วยวิธีการเดียวกับการเตรียมเค้กชิฟฟ่อนสูตรควบคุม ยกเว้นเติมกากกาแฟ
ผงในขั้นตอนการร่อนแป้งและผงฟูเข้าด้วยกัน 

ตารางที ่2 ปริมาณส่วนผสมของสูตรเค้กชิฟฟ่อนที่มีการเติมกากกาแฟผงทดแทนแปง้สาลี 
 
Ingredients (%) Level of spent coffee grounds 

0%  5% 7.5% 10% 12.5% 15% 
Batter        

Cake flour 15.92 15.1 14.7 14.3 13.9 13.5 
SCG 0 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 
Baking powder 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 
Sodium chloride 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 
Sucrose 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 
Egg yolk  13.53 13.53 13.53 13.53 13.53 13.53 
Rice bran oil 15.92 15.92 15.92 15.92 15.92 15.92 
Distilled water 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 

Foam       
Egg white  26.26  26.26 26.26  26.26  26.26  26.26 
Cream of tartar 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 
Sucrose 15.92 15.92 15.92 15.92 15.92 15.92  

การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ค่าวอเตอร์แอกทิวิตี้ (water activity: aw) (Dew Point, Aqua Lab, 
USA) ความสูงของเค้ก (cake height) ตามวิธีการของ Gomez et al. (2007) ปริมาตรจ าเพาะ (specific volume) 
ตามวิธีการของ Lee et al. (1982) ค่าสี (Color Flex, USA) เป็นค่า L*, a*, b* โดยวัดสีของผิวเค้ก (crumb Color) 
และสีของเนื้อเค้ก (crust color) และค่าเนื้อสัมผัส (Texture analyze, TA XT plus, UK)  
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การวิเคราะห์คุณภาพด้านประสาทสัมผัส โดยใช้ 9 Point Hedonic Scale (9=ชอบมากที่สุด, 1=ไม่ชอบ
มากที่สุด) เพื่อให้คะแนนความชอบในด้านลักษณะปรากฏ สีผิวด้านนอก สีของเนื้อ กลิ่น รสชาติ ความชุ่มของเนื้อเค้ก 
ความนุ่มของเนื้อเค้ก เนื้อสัมผัสโดยรวม และความชอบโดยรวมจากผู้ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจ านวน 50 คน 
 การวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลินทรีย์ น าเค้กชิฟฟ่อนบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกแบบสุญญากาศและเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ตรวจวัดค่าจุลินทรีย์ทั้งหมด (aerobic plate count) ด้วยวิธี FDA 
Bacteriological Analytical Manual Online (BAM) (2001) และจ านวนยีสต์และรา (yeast and mold) ด้วยวิธี 
AOAC (2016) 997.02 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (completely randomized design) ท า
การทดสอบตัวอย่างละ 3 ซ้ า และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลองโดยใช้ Duncan’s new multiple range test (DMRT) 
ผลการทดลองและวิจารณ์ผล  

การคัดเลือกเค้กชิฟฟ่อนสูตรมาตรฐาน ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณภาพด้านประสาทสัมผัส
พบว่า ค่าความแข็ง (hardness) ค่าความสามารถในการเกาะตัวกัน (cohesiveness) ค่าความยืดหยุ่น (Springiness) 
และค่าแรงที่ใช้ในการเคี้ยว (chewiness) ของเค้กชิฟฟ่อนสูตรมาตรฐานทั้งสามสูตรไม่แตกต่างกัน แต่เค้กชิฟฟ่อนสูตร
มาตรฐาน C1 และ C3 ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงกว่า C2 ในการวิจัยจึงเลือกเค้กชิฟฟ่อนสูตรมาตรฐาน 
C3 เป็นตัวอย่างควบคุมในการศึกษาต่อไปเนื่องจากมีปริมาณน้ าตาลต่ ากว่า C2  

คุณลักษณะทางกายภาพและประสาทสัมผัสของเค้กชิฟฟ่อนที่เติมกากกาแฟผง ผลการวิเคราะห์
คุณลักษณะทางกายภาพเค้กชิฟฟ่อนแสดงดังตารางที่ 3 พบว่าค่าวอเตอร์แอกทิวติี้ของเค้กชิฟฟ่อนแต่ละสูตรไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) โดยมีค่าวอเตอร์แอกทิวิตี้สูง (aw 0.94-0.95) จึงสามารถเกิดการเสื่อมเสียได้ง่าย ส่วนค่า
ความสูงและปริมาตรจ าเพาะของเค้กชิฟฟ่อนมีแนวโน้มลดลงเม่ือเพิ่มปริมาณกากกาแฟผง (P<0.05) แสดงให้เห็นว่า
กากกาแฟมีผลให้เนื้อเค้กชิฟฟ่อนมีลักษณะแน่นมากขึ้น ค่าสีของผิวเค้กและเนื้อเค้กของเค้กชิฟฟ่อนที่เติมกากกาแฟผง
จะมีค่าความสว่าง (L*) และสีเหลือง (b*) มีแนวโน้มลดลง (P<0.05) แต่ค่าความเป็นสีแดงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (P>0.05) 
เนื่องจากกากกาแฟผงมีสารสีน้ าตาลที่ละลายน้ าได้จึงมีผลต่อสีของเค้กชิฟฟ่อน คุณลักษณะเนื้อสัมผัสของเค้กชิฟฟ่อน
พบว่าการเติมกากกาแฟผงในปริมาณร้อยละ 0-15 ไม่มีผลต่อค่าความแข็ง (hardness) ค่าความสามารถในการเกาะ
ตัวกัน (cohesiveness) ค่าความยืดหยุ่น (Springiness) และค่าแรงที่ใช้ในการเคี้ยว (chewiness) (P>0.05) 

ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสแสดงดังตารางที่ 4 พบว่าเม่ือปริมาณกากกาแฟผงเพิ่มขึ้นมีผลท าให้
คะแนนความชอบของผู้ทดสอบชิมทางด้านลักษณะปรากฏ สีผิวด้านนอกของเค้ก และสีของเนื้อเค้กลดลงต่ ากว่าสูตร
ควบคุม (p<0.05) การเติมกากกาแฟผงที่ระดับร้อยละ 5, 7.5 และ 12.5 ไม่มีผลต่อคะแนนความชอบทางด้านความ
ชุ่มของเนื้อเค้กเม่ือเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม (p>0.05) เค้กชิฟฟ่อนที่เติมกากกาแฟผงที่ระดับร้อยละ 5 มีคะแนน
ความชอบด้านกลิ่นสูงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ส่วนคะแนนความชอบด้านรสชาติ ความ
นุ่มของเนื้อเค้ก เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมมีค่าลดลงเม่ือเพิ่มปริมาณกากกาแฟผงมากขึ้น (p<0.05) โดยค่า
ความชอบโดยรวมในเค้กชิฟฟ่อนที่เติมกากกาแฟผงที่ระดับร้อยละ 5 ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม 
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ตารางที่ 3 คุณลักษณะทางกายภาพของเคก้ชิฟฟ่อนทีเ่พิ่มปริมาณกากกาแฟผงแตกต่างกัน 
 

Superscripts in a row with different letters indicate significant difference (p<0.05). 
 

ตารางที ่4 ความชอบทางประสาทสัมผัสของเค้กชิฟฟ่อนที่เพิ่มปริมาณกากกาแฟผงแตกต่างกัน 
 

Characteristics Level of Spent Coffee Grounds 
 SCG0% SCG5% SCG7.5% SCG10% SCG12.5% SCG15% 
Appearance 7.36±1.24a 6.34±1.65b 6.58±1.47b 5.98±1.61b 6.28±1.26b 6.24±1.46b 

Crust color 7.56±1.25 a 6.48±1.54b 6.40±1.43b 6.00±1.63b 6.42±1.23b 6.26±1.44b 

Crumb color 7.56±1.18a 6.46±1.58b 6.36±1.45b 5.88±1.75b 6.18±1.53b 6.14±1.57b 
Odor 6.56±1.62ab 6.76±1.61a 6.16±1.67abc 6.06±1.53bc 6.12±1.36abc 5.78±1.58c 
Taste 7.08±1.38a 6.86±1.39ab 6.36±1.59bc 6.08±1.61cd 6.02±1.61cd 5.52±1.91d 
Moistness 7.16±1.28a 7.04±1.52a 6.86±1.53a 6.50±1.57ab 6.90±1.27a 6.22±1.93b 
Tenderness 7.48±1.30a 7.42±1.09ab 7.10a±1.42bc 6.86±1.40bc 7.24±1.27abc 6.68±1.75c 
Texture 7.38±1.21a 7.08±1.43ab 6.88±1.71ab 6.60±1.54bc 6.64±1.50bc 6.00±1.93c 
Overall acceptance 7.36±0.96a 7.00±1.50ab 6.58±1.57bc 6.18±1.70cd 6.20±1.68cd 5.72±1.78d 

Superscripts in a row with different letters indicate significant difference (p<0.05). 

คุณภาพด้านจุลินทรีย์ของเค้กชิฟฟ่อนที่เติมกากกาแฟผง เม่ือเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 5 วัน แสดงดังตารางที่ 5 พบว่าทุกตัวอย่างเสื่อมเสียในวันที่ 2 ของการเก็บรักษาเนื่องจากจ านวนจุลินทรีย์
ทั้งหมดสูงกว่า 106 โคโลนีต่อกรัม โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเค้ก (มผช.459-2547) ระบุว่า
เค้กชิฟฟ่อนต้องมีจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดและจ านวนยีสต์และราไม่เกิน 106 และ 100 โคโลนีต่อกรัม ตามล าดับ
อย่างไรก็ตามการเติมกากกาแฟผงที่ระดับร้อยละ 12.5 มีแนวโน้มชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ได้ โดยจ านวน
จุลินทรีย์ทั้งหมดมีค่าต่ ากว่าตัวอย่างควบคุม (ไม่เติมกากกาแฟผง) ประมาณ 101-102 โคโลนีต่อกรัม 
  

Characteristics Level of Spent Coffee Grounds  
SCG0% SCG5% SCG7.5% SCG10% SCG12.5% SCG15% 

Water activity 0.95±0.01ns 0.95±0.01ns 0.94±0.01ns 0.94±0.01ns 0.94±0.01ns 0.95±0.01ns 
Cake height (cm) 3.40±0.04a 3.37±0.06a 3.23±0.06b 3.22±0.10b 3.21±0.12b 3.22±0.15b 
Specific volume (cm3/g)  2.72±0.09a 2.61±0.10ab 2.56±0.10abc 2.39±0.10c 2.39±0.10c 2.44±0.10bc 
Crust Color       
   L* 78.3±0.28a  56.56±1.51b 53.23±0.12c 49.13±0.94d 45.94±0.79e 40.14±1.10f 
   a* 3.63±0.23a 4.46±0.11b 4.66±0.17bc 4.78 ±0.16c 5.33±0.12d 5.41±0.09d 
   b* 26.75±0.64a 18.69±0.08b 18.11±0.23b 16.80 ±0.25c 17.12±0.15c 14.48±0.85d 
Crumb Color       
   L* 77.84±0.20a 53.18±3.72b 51.42±1.31b 44.57±0.16c 42.40±0.75c 41.52±0.56c 
   a* 4.12±0.48a 4.71±0.30ab 5.15 ±0.13bc 4.76±0.31ab 5.66±0.16cd 6.04±0.74d 
   b* 27.94±1.39a 18.90±0.75b 18.80±0.36b 16.64±0.27c 17.56±0.32bc 16.41±0.9c 
Hardness (N) 2.31 ±0.44ns 2.35±0.35ns 2.35 ±0.31ns 2.41±0.28ns 2.44±0.24ns 2.45±0.26ns 
Chewiness (Nmm) 1.16±0.19ns 1.18±0.16ns 1.18±0.19ns 1.18±0.31ns 1.18±0.26ns 1.20±0.23ns 
Cohesiveness 0.67±0.03ns 0.67±0.06ns 0.67±0.06ns 0.65±0.11ns 0.66±0.13ns 0.66±0.08ns 
Springiness 0.76±0.09ns 0.76±0.06ns 0.75±0.09ns 0.75±0.11ns 0.75±0.10ns 0.74±0.07ns 
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ตารางที ่5 การเปลี่ยนแปลงด้านจุลินทรียข์องเค้กชิฟฟ่อนระหว่างการเก็บรกัษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 

Days 
Level of Spent Coffee Grounds 

SCG0% SCG5% SCG7.5% SCG10% SCG12.5% SCG15% 
Aerobic Plate Count (cfu/g) 
0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1 3.2 x 105 1.9 x 105 6.4 x 105 1.0 x 105 3.0 x 105 3.3 x 104 
2 3.0 x 107 1.2 x 107 1.6 x 107 5.6 x 107 6.5 x 106 2.9 x 106 
3 4.6 x 109 1.0 x 1010 2.7 x 109 2.3 x 1010 5.6 x 108 2.0 x 108 
4 3.0 x 1010 9.6 x 1010 4.9 x 1010 3.7 x 1011 3.4 x 109 1.2 x 109 
5 6.2 x 1012 8.5 x 1011 2.2 x 1014 1.1 x 1012 6.3 x 1010 1.4 x 1013 
Yeast and Mold (cfu/g) 
0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1 1.0 x 101 1.0 x 101 n.d. 9.0 x 101 n.d. 5.0 x 101 
2 1.2 x 103 1.0 x 101 1.2 x 102 3.1 x 102 5.0 x 101 3.3 x 103 
3 6.9 x 104 4.5 x 104 1.6 x 104 1.7 x 105 3.4 x 103 5.2 x 104 
4 2.0 x 105 1.4 x 105 2.1 x 104 2.5 x 105 2.8 x 104 1.2 x 105 
5 3.0 x 106 1.6 x 106 1.2 x 106 3.1 x 105 3.4 x 105 2.2 x 105 

n.d. not detected 
 
สรุปผลการทดลอง  

กากกาแฟสามารถใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อนได้โดยที่ร้อยละ 5 เป็นปริมาณที่เหมาะสมเป็นที่
ยอมรับของผู้ทดสอบ โดยการเพิ่มปริมาณกากกาแฟในผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อนจะมีผลลดค่าความสูงของเค้ก ปริมาตร
จ าเพาะ ค่าความสว่าง ค่าความเป็นสีเหลือง ของผิวเค้กและเนื้อเค้ก แต่ไม่มีผลต่อค่าความแข็ง ค่าความสามารถในการ
เกาะตัวกัน ค่าความยืดหยุ่น และค่าแรงที่ใช้ในการเคี้ยว ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เค้กชิพฟ่อนจะเกิดการเสื่อมเสียทางจุลินทรีย์ 
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในวันที่สองของการเก็บรักษา 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาคุณภาพและพัฒนาเชื้อตั้งต้นส้าหรับการผลิตน้้าหมักพืชเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย โดยท้าการ
ส้ารวจข้อมูลพื้นฐานของกระบวนการผลิตน้้าหมักพืช ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ  ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา 
และประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้้าหมักพืชที่ใช้เชื้อตั้งต้นและไม่ใช้เชื้อตั้งต้น ผลการทดลองพบว่า
มะขามป้อม และลูกยอเป็นผลไม้ที่นิยมน้ามาใช้ในการผลิตน้้าหมักพืช ค่าความเป็นกรด – ด่าง ปริมาณเอทานอล และ
ปริมาณเมทานอลของน้้าหมักพืชที่ใช้เชื้อตั้งต้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แต่น้้าหมักพืชที่ไม่ใช้เชื้อตั้งต้นไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณวิตามินซีของน้้าหมักพืชที่ใช้เชื้อตั้งต้นและน้้าหมักพืชที่ไม่ใช้เชื้อตั้งต้นเท่ากับ 6.32 และ 
4.57 mg/100 mL ตามล้าดับ กรดอะซิติกของน้้าหมักพืชที่ใช้เชื้อตั้งต้นและน้้าหมักพืชที่ไม่ใช้เชื้อตั้งต้นเท่ากับ 0.54 
และ 0.57 % ตามล้าดับ ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดของน้้าหมักพืชที่ใช้เชื้อตั้งต้นและน้้าหมักพืชที่ไม่ใช้เชื้อตั้งต้นเท่ากับ 
5.66X104 และ 9.03X1010 CFU/mL ตามล้าดับ ถึงแม้ว่าจะพบ Staphylococcus aureus, Clostridium 
perfringens, Salmonella spp. และ Escherichia coli ในทั้งน้้าหมักพืชที่ใช้เชื้อตั้งต้นและน้้าหมักพืชที่ไม่ใช้เชื้อตั้ง
ต้นในวันแรกของการบ่ม แต่อย่างไรก็ตามไม่พบแบคทีเรียทั้ง 4 ชนิดนี้หลังจากบ่มไว้ 1 ปี จ้านวนยีสต์และราในน้้าหมัก
พืชที่ใช้เชื้อตั้งต้นและน้้าหมักพืชที่ไม่ใช้เชื้อตั้งต้นเท่ากับ 3.35X107 และ 3.56X107 CFU/mL ตามล้าดับ น้้าหมักพืชที่
ใช้เชื้อตั้งต้นมีคะแนนการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสทุก ๆ พารามิเตอร์ดีกว่าน้้าหมักพืชที่ไม่ใช้เชื้อตั้งต้น
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ
 

ค้าส้าคัญ : เชื้อตั้งต้น  น้้าหมักพืช  การบริโภคที่ปลอดภัย 
 
Abstract  

The quality and development of starter culture for producing of fermented plant juice for safety 

consumption were studied. The basic data of fermented plant juice production process was surveyed. 

Physical, chemical and microbiological characteristics and sensory evaluation score of starter culture 

fermented plant juice and fermented plant juice were investigated. The results showed that Indian gooseberry 

(Phyllanthus emblica L.) and Indian mulberry (Morinda citrifolia L.) are favorite fruits for fermented plant 

juice production. The pH value, ethanol and methanol content of starter culture fermented plant juice passed 

Thai Community Products Standards, but fermented plant juice did not pass. The vitamin C content of starter 

culture fermented plant juice and fermented plant juice were 6.32 and 4.57 mg/100 mL, respectively. The 

acetic acid of starter culture fermented plant juice and fermented plant juice were 0.54 and 0.57 %, 

respectively. Total aerobic plate count of starter culture fermented plant juice and fermented plant juice were 

5.66X10
4 

and 9.03X10
10

 CFU/mL, respectively. Although, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, 

Salmonella spp. and Escherichia coli were found in both of starter culture fermented plant juice and 

fermented plant juice at the first day of incubation, all four bacteria were not found after 1 year of incubation. 

The number of yeast and molds in starter culture fermented plant juice and fermented plant juice were 

3.35X10
7 

and 3.56X10
7
 CFU/mL, respectively. Starter culture fermented plant juice showed significantly 

higher sensory evaluation score of all parameters than fermented plant juice. 

 
Keywords: starter culture, fermented plant juice, safety consumption 
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บทน้า 
น้้าหมักพืชเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อเสริมสุขภาพจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ก้าลังได้รับความนิยม ซ่ึง

ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนม เป็นแหล่งหนึ่งที่ให้ความสนใจต่อการบริโภคน้้าหมักพืชเพื่อสุขภาพ 
โดยใช้พืชผักหรือผลไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเกิดขึ้นตามฤดูกาลที่มีมากเกินความต้องการ มาแปรรูปเป็นน้้าหมักพืชเพื่อ
การบริโภค เช่น ลูกยอ ลูกสมอไทย เหง้ากระชายด้า ผลมะขามป้อม ผลมะเฟือง ผลมะเม่า ทั้งสดหรือแห้ง เป็นต้น ท้า
การหมักโดยรวมกับน้้าตาลซ่ึงเป็นแหล่งอาหารหลักของเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเจริญเติบโตในระหว่างการหมัก ซ่ึง
จุลินทรีย์อาจมาจากธรรมชาติหรืออาจติดมากับพืชผักหรือผลไม้ที่น้ามาหมัก หรืออาจท้าได้จากการเติมหัว
เชื้อจุลินทรีย์โดยตรงเข้าสู่ระบบการหมัก โดยการหมักเกิดจากจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดกรดแลกติกเป็นส่วนประกอบหลัก 
เช่น Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium, Lactobacillus 
acidophilus หรือจุลินทรีย์ธรรมชาติ (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน , 2547) การหมักน้้าหมักพืชตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เป็นการหมักแบบสภาพธรรมชาติ คืออาศัยอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม และแบคทีเรียกรดแลกติกตามธรรมชาติ ซ่ึง
ผลผลิตที่ได้มีลักษณะไม่คงที่และไม่สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้  

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารหมักโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์ เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีในการน้ามาใช้
ในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น Havas et al. (2014) น้า Bifidobacterium 
5 สายพันธุ์ ผลิตน้้าหมักแครอท น้้าหมักส้ม และน้้าหมักมะเขือเทศ พบว่า Bifidobacterium longum Bb-46 เป็น
สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ณัฐพร จันทร์ฉาย ศันศนีย์ บุญเกิด และ เยาวพา พุกการะเวก (2560) 
ได้พัฒนาเชื้อตั้งต้นผักดองส้าหรับผลิตน้้าหมักชีวภาพที่ได้จากพืชเพื่อการบริโภค ผลการศึกษาพบว่าสูตรที่มีน้้า
ผักเสี้ยนดอง น้้าผักกาดดอง น้้าหน่อเหรียงดอง น้้าผักกาดกรุงดองเป็นหัวเชื้อเริ่มต้น  ให้คุณภาพน้้าหมักที่มีความ
เหมาะสมต่อผู้บริโภคมากที่สุด ตรวจไม่พบแบคทีเรียโคลิฟอร์ม และ Escherichia coli ได้คะแนนความพึงพอใจใน
ลักษณะด้านกลิ่น รสหวาน และความชอบโดยรวมมากที่สุด นอกจากนี้อรุณ วงศ์จิรัฐิติ และสุวภา ยศตะโคตร (2557) 
ได้พัฒนากระบวนการผลิตส้มเท้าวัวปลอดภัย โดยใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์ Lactobacillus sp. I11 ผลการศึกษาพบว่า
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส้มเท้าวัวที่ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์ Lactobacillus sp. I11 มีปริมาน Clostridium perfringens 
น้อยกว่า 10 CFU/g และตรวจไม่พบ Salmonella spp. และเม่ือประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์ส้มเท้าวัวที่ไม่ได้ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์และใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์แบคทีเรียกรดแลคติกของผู้บริโภค พบว่า 
ด้านลักษณะทั่วไป ด้านสี ด้านกลิ่น ด้านรสชาติ ด้านเนื้อสัมผัส และด้านความชอบรวมของผลิตภัณฑ์ส้มเท้าวัวที่ใช้หัว
เชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์แบคทีเรียกรดแลคติกดีกว่าทีไ่ม่ได้ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ (P≤0.05)  

Lactobacillus sp. I11 เป็นแบคทีเรียสร้างกรดแลกติกที่คัดแยกได้จากผลิตภัณฑ์ปลาร้า สามารถยับย้ัง
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้ เช่น Aeromonas hydrophila และ Streptococcus sp. อีกทั้งเชื้อ Lactobacillus sp. I11 
ยังมีคุณสมบัติเบื้องต้นของการเป็นโปรไบโอติก โดยสามารถทนต่อน้้าดีในระดับความเข้มข้น 3 % สามารถทนความ
เป็นกรด-ด่างระดับ 2 (วิศัย พรหมเทพ และสุวภา ยศตะโคตร, 2555) 

ดังนั้นในการศึกษานี้จึงสนใจพัฒนากระบวนการผลิตน้้าหมักพืชเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัยโดยใช้หัวเชื้อตั้งต้น
บริสุทธิ์ Lactobacillus sp. I11 เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการให้แก่ชุมชน และสามารถพัฒนากระบวนการผลิตน้้าหมัก
พืชให้ปลอดภัยท้าให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนดีขึ้น ตลอดจนเพิ่มโอกาสผลักดันให้น้้าหมักพืชดังกล่าวเข้า
สู่โครงการหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ที่เกิดขึ้น เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. ส้ารวจข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกบัชนดิของผลไม้ และเกี่ยวกบัส่วนประกอบของกระบวนการผลิตน้้าหมักพืช  
2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยาของน้้าหมักพืชที่พัฒนากระบวนการผลิตโดยการ

ใช้เชื้อตั้งต้นที่บริสุทธิ์ 
3. ประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้้าหมักพืชที่ใช้และไม่ได้ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์ 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
 การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 

ส้ารวจข้อมูลพื้นฐาน โดยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ ได้แก่ ชนิด ส่วนประกอบของผลไม้ที่น้ามาใช้ในการผลิต 
การเตรียมน้้าหมักพืช กระบวนการผลิตน้้าหมักพืชตามวิธีท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในเขตพื้นที่ต้าบลธาตุเชิงชุม 
อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 การพัฒนากระบวนการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้หัวเชือ้ตั้งต้นที่บริสุทธิ ์

พัฒนากระบวนการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดยน้า Lactobacillus sp. I11 ที่แยกได้จากปลาร้า 
ปริมาณ 100 ไมโครลิตร ลงในอาหารเหลว De Man Rogosa and Sharpe (MRS) (Merck, Germany) บ่มที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 - 18 ชั่วโมง จากนั้นถ่ายเชื้อจากหลอดอาหารที่เลี้ยงไว้ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
(2%) ลงในอาหารเหลว MRS ปริมาตร 50 มิลลิลิตร แล้วน้ามาเพาะเลี้ยงเชื้ออีกครั้งตามวิธีการดังกล่าว จากนั้นน้ามา
ปั่นเหวี่ยงแยกเซลล์ด้วยเครื่องเหวี่ยงแยก โดยใช้ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที ล้างตะกอนเซลล์
ด้วย 0.85 % Normal saline ปราศจากเชื้อ 2 ครั้ง ปรับปริมาณเชื้อโดยเทียบความขุ่นกับ McFarland No.1 จากนั้น
เติมหัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์ของแบคทีเรียกรดแลคติค Lactobacillus sp. I11 ที่เตรียมไว้ลงไปในน้้าหมักพืชให้มีความ
เข้มข้น 10 % บ่มเป็นเวลา 365 วัน (ดัดแปลงจากอรุณ วงศ์จิรัฐิติ และสุวภา ยศตะโคตร, 2557) 
 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยาของน้ าหมักพืช 

ศึกษาสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ สี กลิ่น รส โดยแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความช้านาญ 
ในการตรวจสอบน้้าหมักพืชอย่างน้อย 5 คนแตล่ะคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ 

ศึกษาสมบัติทางเคมี ได้แก่ วิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ (วิตามินซี) กรดอะซิตริก เอทิลแอลกอฮอล์ 
เมทิลแอลกอฮอล์ และความเป็นกรด–ด่าง (AOAC, 2005) 

ศึกษาสมบัติทางจุลชีววิทยา ได้แก่ Salmonella sp. (ISO 6579, 2002) Staphylococcus aureus, 
Clostridium perfringens, Escherichia coli ปริมาณจุลินทรีย์รวม ยีสต์และรา (BAM, 2016) 
 การประเมินคณุลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้ าหมักพืชท่ีไม่ได้ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์และใช้หวัเชื้อตั้งต้น
บริสุทธิ ์

ประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้้าหมักพืชที่ ไม่ได้ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์และใช้หัวเชื้อตั้งต้น
บริสุทธิ์ โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม และให้ผู้บริโภคจ้านวน 60 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มอายุ
ต่้ากว่าหรือเทียบเท่า 17 ปี กลุ่มอายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี กลุ่มอายุตั้งแต่ 26-44 ปี และกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป ชิมตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ปริมาตร 50 มิลลิลิตร แล้วให้คะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับตั้งแต่ 1 (น้อยที่สุด) 2 (น้อย) 3 (ปานกลาง)  
4 (มาก) และ 5 (มากที่สุด) จากนั้นน้าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ 
ผลการทดลอง 
 การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 

จากการส้ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชนิดของผลไม้ และเกี่ยวกับส่วนประกอบของกระบวนการผลิตน้้าหมัก
พืชกับผู้ผลิต พบว่า ผลไม้ที่น้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้้าหมักพืช มักจะน้ามาจากท้องถิ่นและเกิดขึ้นตามฤดูกาลที่มี
มากเกินความต้องการ อาทิ เช่น ลูกยอ มะเฟือง สัปปะรด มังคุด ลูกยอ และมะขามป้อม เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโต นอกจากนั้นผลไม้ที่น้ามาผลิตต้องเป็นผลไม้ที่ยัง  
ไม่สุก ซ่ึงถ้าน้าผลไม้ที่สุกมากเกินไปมาผลิตจะท้าให้น้้าหมักพืชมีปริมาณแอลกอฮอล์มากเกินไป และผลไม้ต้องมีความ
สดใหม ่ไม่เน่าเพราะถ้าน้าผลไม้ที่มีความสดน้อยและเน่ามาผลิต จะท้าให้น้้าหมักพืชเน่าเสียในระหว่างการผลิตได้  

ผู้ผลิตน้้าหมักพืช มีอุปกรณ์ถังพลาสติกแบบใส มีฝาปิด เพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ทัพพี  น้้าตาล
ทรายแดง และน้้าบริสุทธิ์ที่ไม่มีคลอรีน ส่วนวิธีการเตรียมคือ ผลไม้ 3 ส่วน ต้องเป็นผลแก่ไม่ใช้ผลอ่อนและสุกพอด ี
น้ามาท้าความสะอาด หั่นเป็นชิ้นที่มีขนาดพอเหมาะกับถังพลาสติก ส้าหรับถังพลาสติกก่อนใช้จะต้องน้ามาแช่น้้าไว้
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ประมาณ 3 เดือน เพื่อก้าจัดกลิ่นพลาสติก และท้าความสะอาดก่อนน้าผลไม้ใส่ลงไป น้้าตาลทรายแดง 1 ส่วน และ 
น้้าบริสุทธิ์ไม่มีคลอรีน 10 ส่วน ส้าหรับเชื้อจุลินทรีย์เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่พบได้ในธรรมชาติโดยอาจติดมากับวัตถุดิบ 

ในกระบวนการหมัก เริ่มโดยเทน้้าบริสุทธิ์ 10 ลิตร ลงในถังพลาสติกที่เตรียมไว้ จากนั้นน้าน้้าตาลทรายแดง 
จ้านวน 1 กิโลกรัม ลงในถังพลาสติกเทลงไป แล้วใช้ทัพพีคนจนน้้าตาลละลายหมด แล้วน้าผลไม้ 3 ส่วน ที่เตรียมไว้ 
เทลงไปในถังพลาสติก ปิดฝาหลวม ๆ หลังจากนั้นทุกเย็นหม่ันเปิดฝาเพื่อกดผลไม้ให้จมเพื่อป้องกันส่วนหน้าเน่า และ
ใช้ผ้าสะอาดเช็ดท้าความสะอาดฝาด้านในเพื่อป้องกันหนอนที่อาจเกิดจากแมลงวัน จากนั้นสังเกตดูเม่ือเกิดฝ้าขาวขึ้น
บนหน้าจึงปิดฝาให้สนิท ทิ้งไว้ประมาณ 1 ปี เป็นอย่างน้อยค่อยน้ามาบริโภค ในการบริโภคน้าหมักพืชนั้นนิยมน้า  
น้้าหมักพืช มาผสมกับน้้าสะอาด และเติมน้้าผึ้งครึ่งช้อนโต๊ะ เพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติ ด่ืมทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง 
 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยาของน้ าหมักพืช 

ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพน้้าหมักพืช 2 สูตร คือสูตรที่ไม่ได้ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์และสูตรที่ใช้หัวเชื้อ
ตั้งต้นบริสุทธิ์ พบว่าเม่ือหมักครบ 365 วัน แต่ละสูตร มีลักษณะด้านสี กลิ่น และรสชาติ แตกต่างกัน คือ น้้าหมักพืช
สูตรที่ไม่ได้ใช้หัวเชื้อตั้งต้นที่บริสุทธิ์มีสีน้้าตาลเข้ม มีกลิ่นแอลกอฮอล์ฉุน และรสชาติเปรี้ยว ส่วนน้้าหมักพืชสูตรใช้ 
หัวเชื้อตั้งต้นที่บริสุทธิ์มีสีน้้าตาลอ่อน มีกลิ่นแอลกอฮอล์แต่ไม่ฉุน และรสชาติเปรี้ยวมาก  

ผลการศึกษาคุณลักษณะสมบัติทางเคมีของน้้าหมักพืช 2 สูตร คือ สูตรที่ไม่ได้ใช้หัวเชื้อตั้งต้นที่บริสุทธิ์และ
สูตรที่ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์ เม่ือหมักครบ 365 วัน พบว่าสูตรที่ไม่ได้ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์ มีสารต้านอนุมูลอิสระ 
(วิตามินซี) เท่ากับ 4.57 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร มีกรดอะซิตริก ร้อยละ 0.57 ความเป็นกรด – ด่างเท่ากับ 4.31 
เอทิลแอลกอฮอล์ร้อยละ 3.67 และเมทิลแอลกอฮอล์ เท่ากับ 245 มิลลิกรัมต่อลิตร ในส่วนน้้าหมักพืชสูตรใช้หัวเชื้อตั้ง
ต้นที่บริสุทธิ์เม่ือตรวจวิเคราะห์ พบว่า มีสารต้านอนุมูลอิสระ (วิตามินซี) เท่ากับ 6.32 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร  
มีกรดอะซิตริก ร้อยละ 0.54 ความเป็นกรด – ด่าง เท่ากับ 3.53 เอทิลแอลกอฮอล์ร้อยละ 2.83 และเมทิลแอลกอฮอล์ 
เท่ากับ 150 มิลลิกรัมต่อลิตร  

ผลการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา พบว่าน้้าหมักพืชไม่ได้ใช้และใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์ ที่หมักวันที่ 1 
มีปริมาณจุลินทรีย์รวม เท่ากับ 5.66X104 และ 9.03X1010 CFU/mL ตามล้าดับ วันที่หมัก 365 วัน ไม่มีจุลินทรีย์รวม
เหลืออยู่ และน้้าหมักพืชทั้งสองสูตรที่หมักวันที่ 1 ตรวจพบ Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, 
Salmonella spp. และ Escherichia coli แต่ในน้้าหมักพืชทั้งสองสูตรท่ีหมัก 365 วัน ตรวจไม่พบจุลินทรีย์ทั้ง  
4 ชนิด ส้าหรับผลการทดสอบยีสต์และราของน้้าหมักพืชทั้งสองสูตรที่หมักวันที่ 1 มีปริมานเท่ากับ 3.35X107 และ 
3.56X107 CFU/mL ตามล้าดับ แต่ตรวจไม่พบในน้้าหมักพืชทั้งสองสูตรท่ีหมัก 365 วัน  
 การประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้ าหมักพืชท่ีไม่ได้ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์และใช้หัวเชื้อตั้งต้น
บริสุทธิ์ 

ผลการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส พบว่า ด้านลักษณะทั่วไป ด้านสี ด้านกลิ่น ด้านรสชาติ และ
ด้านความชอบรวมของน้้าหมักพืชที่ไม่ได้ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์และใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ (P≤0.05) คือ ด้านลักษณะทั่วไปมีคะแนนประเมินเท่ากับ 4.02 และ 4.28 ตามล้าดับ ด้านสี  
มีคะแนนประเมินเท่ากับ 4.17 และ 4.40 ตามล้าดับ ด้านกลิ่นมีคะแนนประเมินเท่ากับ 4.12 และ 4.37 ตามล้าดับ 
ด้านรสชาติมีคะแนนประเมิน เท่ากับ 4.23 และ 4.67 ด้านความชอบรวมมีคะแนนประเมินเท่ากับ 4.15 และ 4.57 
และมีคะแนนรวมเท่ากับ 4.12 และ 4.46 ตามล้าดับ แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของน้้าหมักพืชที่ไม่ได้ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์และใช้หวัเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์ 
 

คุณภาพ 
ทางประสาทสัมผัส 

คะแนนการประเมินคุณลักษณะ 
น้้าหมักพืชที่ไม่ได้ใช้หวัเชือ้ตั้งต้นบริสุทธิ ์

คะแนนการประเมินคุณลักษณะ 
น้้าหมักพืชใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ ์

1. ลักษณะทั่วไป 4.020.74 b 4.280.79 a 
2. สี 4.170.65 b 4.400.60 a 
3. กลิ่น 4.120.70 b 4.370.63 a 
4. รสชาติ 4.230.84 b 4.670.74 a 
5. ความชอบรวม 4.150.76 b 4.570.61 a 
คะแนนรวม 4.120.74 b 4.460.71 a 

หมายเหตุ ในแต่ละแถว (แต่ละคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส) อักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P – value  0.05) 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง  

การคัดเลือกชนิดผลไม้ที่น้ามาเป็นวัตถุดิบมีวิธีการคัดเลือกที่ไม่แตกต่างกัน คือเลือกผลไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
และเกิดขึ้นตามฤดูกาลที่มีมากเกินความต้องการมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้้าหมักพืช อาทิ เช่น ลูกยอ  มะเฟือง  
สัปปะรด มังคุดและมะขามป้อม เป็นต้น ผู้ผลิตมีอุปกรณ์ วิธีการเตรียมวัตถุดิบ วิธีการและขั้นตอนในการหมัก 
ตลอดจนวิธีการบริโภคน้้าหมักพืชคล้าย ๆ กัน เนื่องจากผู้ผลิตได้รับข้อมูลในการผลิตมาจากแหล่งเดียวกัน คือ ทาง
โทรทัศน์ ซ่ึงเป็นสูตรน้้าหมักของป้าเซ็ง 

น้้าหมักพืชที่ผลิตจากหัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์เม่ือหมักครบ 365 วัน มีสี กลิ่น และรสชาติ แตกต่างจากน้้าหมัก
พืชที่ผลิตโดยไม่ได้ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์  

น้้าหมักพืชทั้ง 2 สูตร มีสารต้านอนุมูลอิสระ (วิตามินซี) และกรดซิตริกทั้งสองสูตร แต่มีปริมาณที่แตกต่างกัน 
น้้าหมักพืชที่ผลิตโดยไม่ได้ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์มีค่าความเป็นกรด – ด่าง เอทิลแอลกอฮอล์ และเมทิลแอลกอฮอล์
เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก้าหนด แต่น้้าหมักพืชที่ผลิตจากหัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์  
มีค่าความเป็นกรด – ด่าง เอทิลแอลกอฮอล์ และเมทิลแอลกอฮอล์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ส้านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนก้าหนด แสดงให้เห็นว่าเชื้อตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตน้้าหมักพืชมีบทบาทในการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณลักษณะที่ดีได้ (Weinberg, Ashbell, Azrieli and Brukental, 1993) 

น้้าหมักพืชทั้ง 2 สูตร ที่มีอายุการหมัก 1 วัน มีปริมาณจุลินทรีย์รวม, Staphylococcus aureus, 
Clostridium perfringens, Salmonella sp., Escherichia coli ยีสต์และรา เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ส้านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก้าหนด แต่เม่ือน้าน้้าหมักพืชทั้ง 2 สูตร ที่มีอายุการหมัก 365 วัน มาตรวจวิเคราะห์
คุณลักษณะสมบัติทางจุลชีววิทยา พบว่าตรวจไม่พบจุลินทรีย์รวม Staphylococcus aureus, Clostridium 
perfringens, Salmonella sp., Escherichia coli ยีสต์และรา สอดคล้องกับการศึกษาของ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริ
ปรีชา วันดี รังสีวิจิตรประภา และไชยวัตน์ ไชยสุต (2550) ที่ได้ศึกษาฤทธิ์ต้านของน้้าหมักชีวภาพที่เตรียมจากผัก
พื้นบ้านไทยอีสาน พบว่าตัวอย่างน้้ าหมักชีวภาพที่ เตรียมจากผักพื้นบ้ านไทยอีสานสามารถยับย้ังเชื้ อ 
Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Escherichia coli ได้ และทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากฤทธิ์ต้าน
จุลินทรีย์ของพืชหรือสารที่เกิดจากปฏิกิริยาการหมัก เช่นสภาวะที่มีกรดเกิดขึ้นจะช่วยยับย้ังการ เจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ได ้ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาการหมักมีผลต่อการท้าลายจุลินทรีย์ทุกชนิด  

น้้าหมักพืชที่ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์มีคะแนนคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านต่าง ๆ มากกว่าน้้าหมักพืชที่
ไม่ได้ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์ในทุกด้าน เพราะหัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์สามารถควบคุมการหมักและคุณภาพรวมถึงกลิ่นรส
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จ้าเพาะของผลิตภัณฑ์เนื้อได้ง่ายขึ้น ท้าให้สรุปผลได้ว่าหัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์ท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีซ่ึง
สอดคล้องกับค้ากล่าวว่าหัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์มีประโยชน์ต่อการหมักท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพที่ดี (Havasa, Kun, 
Styevko, Slacanac, Hardi and Rezessy-Szabo. 2014; Arihara and others. 1998) 
สรุปผลการทดลอง  

น้้าหมักพืชที่ผ่านการหมักด้วยเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์ Lactobacillus sp. I11 มีค่าความเป็นกรด – ด่าง 
เอทิลแอลกอฮอล์ และเมทิลแอลกอฮอล์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก้าหนด ตรวจไม่
พบจุลินทรีย์รวม Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Salmonella sp., Escherichia coli ยีสต์
และรา และมีคะแนนคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านต่าง ๆ มากกว่าน้้าหมักพืชที่ไม่ได้ใช้หัวเชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์ในทุก
ด้าน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเชื้อตั้งต้น Lactobacillus sp. I11 สามารถผลิตน้้าหมักพืชเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัยได้ 
เอกสารอ้างอิง  
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บทคัดย่อ  

เปลือกชั้นในของส้มโอเป็นแหล่งเส้นใยและสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงเหมาะในการน ามาผลิตเป็นเส้นใย
อาหารผงเพื่อน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจากการเกษตรและ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากข้ึน ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะแห้งเป็นผง สะดวกต่อการน าไปใช้ น้ าหนักเบา ง่ายต่อการ
ขนส่งและสามารถเก็บได้นาน ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกระบวนการท าแห้ง 2 วิธี (ท าแห้ง
แบบแช่เยือกแข็งโดยใช้เครื่อง Freeze Dry ที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 ชั่วโมง และการท าแห้งแบบ
ความร้อนด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาด (Tray dry) ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง) สภาวะการเก็บรักษา 
2 อุณหภูมิ (อุณหภูมิ 28-31 องศาเซลเซียส และ 4-5 องศาเซลเซียส)  ต่อการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติ
เชิงหน้าที่ และจุลินทรีย์ เป็นเวลา 6 เดือน พบว่ากระบวนการท าแห้งทั้ง 2 วิธี และเก็บทั้ง 2 อุณหภูมิ สามารถเก็บได้
นาน 6 เดือน โดยมีค่า ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้เท่ากับ 0.39-0.52 ค่าความชื้นร้อยละ 6.61-7.58  สารประกอบโพลีฟีนอล
ทั้งหมดเท่ากับ 0.23-0.44 mg gallic acid/g และความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ DPPH เท่ากับ 69.68-81.20 µM  
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ ยีสต์และรา พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานชุมชน (มผช 480/2547) 

 

ค าส าคัญ : การท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง  การท าแห้งแบบตู้อบลมร้อน  เปลือกชัน้ในส้มโอ  อายกุารเก็บรักษา 
 
Abstract  

The pomelo albedo as a source of the dietary fiber and high antioxidant activity was a suitable for 

application to pomelo albedo dietary fiber for ingredient in food products. Therefore, a value-added 

application is strongly recommended. The product was a dry powder, easy to use, lightweight, easy to 

transport and long shelf life. Thus, the objectives of this study were effect of drying process (Freeze drying -

40 oC for 14 hrs and Tray drying 70 oC for 2 hrs) and storage conditions (28-31 OC and 4-5 OC) on chemical 

physical, functional properties and microbiological quantity of dietary fiber powders from pomelo   albedo 

for storage 6 months. The result showed that both of drying process and both of storage condition could 

storage 6 months. The value of Aw in the range 0.39-0.52, a moisture content in the range 6.61-7.58, total 

phenolic content 0.23-0.44 mg gallic acid/g and antioxidant activity (DPPH) were 69.68-81.20 µM. The 

microbiological quantity analysis of the product is within standard range of Thai community product 

standard. 
 

Keywords: Freeze dry, Tray dry, Pomelo albedo, Shelf life 

 
บทน า 

ส้มโอเป็นผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในผลไม้ตระกูลส้ม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus grandis (L.) Osbeck  
(สมคิด เทียมรัศมี, 2548) Pichaiyongvongdee, & Haruenkit  (2009a,2009b) ได้ศึกษาว่า ส้มโอ 1 ลูกมีเปลือกส้ม
โออยู่ประมาณร้อยละ 35-50 โดยน้ าหนัก ปริมาณเปลือกชั้นนอกและชั้นในค่อนข้างมากจะถูกทิ้งไป ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้  ทั้งนี้เปลือกส้มโอมีข้อดีคือ มีนาริงจินประมาณ 10065.06-28508.01 ppm (DW) ต่อมา 
สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี (2556) และ Pichaiyongvongdee & Rattanapun (2015) ได้ท าศึกษาปริมาณของ
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สารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมดในเปลือกชั้นในของส้มโอมีค่าเท่ากับ 1896.15 g/g, Dw  มีใยอาหารทั้งหมดร้อยละ 
76.14-83.16 โดยน้ าหนักแห้ง ซึ่งปริมาณเส้นใยทั้งหมดของเปลือกในส้มโอมีค่ามากกว่ากากส้มสีทอง กากส้มสายน้ าผึ้ง
และกากส้มเขียวหวาน (อภิรักษ์ เพียรมงคล, 2549)  ดังนั้นเปลือกส้มโอเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงในการน ามาผลิตเป็น
เส้นใยอาหารผงเพื่อน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป เช่น หมูยอ ลูกชิ้น เค็ก คุกกี้ มาล์มาเลต แยม 
เยลลี และเครื่องดื่ม เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจากการเกษตรและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแห้งเป็นผง ท าให้สะดวกต่อการน าไปใช้ น้ าหนักเบา สะดวกต่อการขนส่งและสามารถเก็บได้นาน 
แต่เนื่องจาก งานวิจัยเรื่องการผลิตใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในของส้มโอที่ ได้เสนอแนะในเรื่องการเก็บรักษาใย
อาหารผงเพิ่มเติม ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาถึงอายุการเก็บรักษาใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในส้มโอต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติเชิงหน้าที่ และจุลินทรีย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในระดับอุตสาหกรรมอาหารต่อไป  
วัตถุประสงค ์ 

เพื่อศึกษาผลของกระบวนการท าแห้งของใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในส้มโอและสภาวะการเก็บรักษาต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติเชิงหน้าท่ี และจุลินทรีย์ 
อุปกรณ์และวธิีการทดลอง  

1. วัตถุดิบ 
   ส้มโอที่ใช้ในการวิจัยคือพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง (แหล่งเพาะปลูกที่นครชัยศรี จ.นครปฐม) อายุการเก็บเกี่ยว 8 เดือน 
2. การลดความขมจากเปลือกชั้นในส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง 
    ปอกเปลือกส่วนสีเขียวออกให้หมดน าเฉพาะส่วนเปลือกชั้นในสีขาว (Albedo) หั่นเป็นชิ้นให้มีขนาด 

1x1x1  ตารางเซนติเมตร ลดความขมของเปลือกชั้นในส้มโอ โดยอัตราส่วนระหว่างเปลือกชั้นในของส้มโอ : น้ า  
(pH  7) เท่ากับ 1: 10 (โดยน้ าหนัก) แช่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ล้างให้สะอาด กรองแยกน้ า บีบให้หมาด น าปั่นเหวี่ยง
แยกน้ าออก น าไปนึ่ง นาน 10 นาทีอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath, Memmert, Germany) น าปั่นเหวี่ยงแยก
น้ าออก ได้เปลือกชั้นในส้มโอลดความขมแบบเปียก (สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี และบุณยกฤต รัตนพันธุ์, 2557) 

3. ศึกษาการท าแห้งผงเปลือกชั้นในส้มโอทั้งพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง 
    น าเปลือกชั้นในของส้มโอที่ผ่านการลดความขมมาท าแห้ง 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 ท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งโดยใช้

เครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer, model LyoPro 3000, Heto-Holten A/S; Allerød, Denmark)  
ที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 ชั่วโมง และวิธีที่ 2  ท าแห้งแบบความร้อนด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาด 
(Tray dryer, Memmert รุ่น 400, Gemmany) ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง บดเป็นผง ร่อน
ผ่านตะแกรงละเอียดขนาด 100 เมช ได้ใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในส้มโอ (สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี และบุณยกฤต  
รัตนพันธุ์, 2557) เก็บตัวอย่างไว้ในถุงลามิเนทอลูมิเนียมฟอยด์เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาต่อไป 

4. ศึกษาอุณหภมูิการเก็บเปลือกส้มโอผง  
   น าส้มโอผงที่ผ่านกระบวนการลดความขม  และการท าแห้ง บรรจุในถุงลามิเนทอลูมิเนียมฟอยล์ เก็บไว้ที่

อุณหภูมิ 2 ระดับคือ อุณหภูมิ 28-31 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 4-5  องศาเซลเซียส จากนั้นสุ่มตรวจตัวอย่างทั้ง
ด้านเคมี คุณสมบัติเชิงหน้าท่ี และจุลินทรีย์เป็นระยะเวลา 6 เดือน  

4.1 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้น (AOAC, 2005) ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Novasina, 
TH-500, Switzerland)  ค่า pH (เครื่อง pH meter, CG842; Schott GmbH;Mainz, Germany) สารประกอบ 
พอลีฟีนอลทั้งหมด (Singleton et al., 1999) และตรวจวัดสมบัติการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (Shyu & 
Hwang, 2002)  

4.2 คุณสมบัติเชิงหน้าที ่ได้แก ่ค่าความสามารถในการอุ้มน้ า (Water holding capacity; WHC) (Ang, 
1991a) และ ค่าความสามารถในการอุ้มน้ ามัน (Fat adsorption capacity; FAC) (Ang, 1991b) 

4.3 ปริมาณจุลินทรีย์ ได้แก่ ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (BAM online 2001) และ ปริมาณยีสต์และ
ราทัง้หมด (BAM online 2001) 
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5. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
    ท าการทดลอง 2 ซ้ า วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความแปรปรวน (ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี 

Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง  

1. ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคม ี
              1.1  ค่าวอเตอร์แอคติวิตี ้(Aw) 
 

ตารางที่ 1 ผลของกระบวนการอบแห้งและอุณหภูมิในการเก็บรักษาของใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในสม้โอ 
ต่อค่าวอเตอร์แอคติวิตี ้(Aw) 

 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

อบแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง อบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาด 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28-31°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-5°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28-31°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-5°C 

0 0.35±0.00d,,A 0.35±0.00d,A 0.37±0.00c,B  0.37±0.00bc,B 
3 0.42±0.01c,B 0.36±0.00c,C 0.48±0.00b,A 0.35±0.01d,C 
4 0.44±0.00b,B  0.38±0.01bc,C 0.51±0.01a,A  0.38±0.00ab,C 
5 0.45±0.00b,B  0.39±0.00ab,C 0.51±0.00a,A  0.38±0.00ab,D 
6 0.47±0.00a,B 0.40±0.01a,C 0.52±0.00a,A 0.39±0.00a,C 

หมายเหตุ : a, b, c…ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) 
 A, B, C…ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันในแนวนอนแสดงค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) 
 

1.2 ค่าความช้ืน 
 

ตารางที่ 2 ผลของกระบวนการอบแห้งและอุณหภูมิในการเก็บรักษาของใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในสม้โอ 
ต่อค่าความชื้น (ร้อยละ)  

 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

อบแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง อบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาด 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28-31°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-5°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28-31°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-5°C 

0 6.60±0.13c,A 6.60±0.13b,A 6.16±0.02d,B 6.16±0.02c,B 
3 6.61±0.01c,A 6.60±0.00b,A 6.47±0.08c,B 6.24±0.03c,C 
4 7.07±0.01b,A 6.74±0.01b,B  6.54±0.02bc,C 6.44±0.03b,D 
5 7.22±0.02b,A 7.10±0.00a,A  6.58±0.00ab,B  6.52±0.02ab,B 
6 7.58±0.00a,A 7.18±0.08a,B 6.67±0.01a,C 6.61±0.10a,C 

หมายเหตุ : a, b, c…ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) 
 A, B, C…ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันในแนวนอนแสดงค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) 
 

จากตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2  เมื่อเก็บรักษาใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในส้มโอไว้นานถึง 6 เดือน พบว่า
ผลิตภัณฑ์มีปริมาณค่า Aw และค่าความชื้นสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เริ่มต้น 
ซึ่งในทุกหน่วยการทดลองมีค่า Aw ไม่เกิน 0.6 การที่มีค่า Aw ต่ าจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารได้นานขึ้น 
โดยจุลินทรีย์ทุกชนิดจะหยุดการเจริญเมื่อผลิตภัณฑ์อาหารมีค่า Aw เท่ากับหรือต่ ากว่า 0.6 (Muller, & Heindl, 2006) 
นอกจากนี้ Larrauri (1999) กล่าวว่า ปริมาณความชื้นที่จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตหากมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 10  
  1.3 ความเป็นกรด-เบส (pH) 

         ค่า pH เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์   อาหารที่มีสภาพเป็นกรดสูงมีค่า pH น้อยกว่า 
4.6 และอาหารที่มีสภาพเป็นกรดต่ ามีค่า pH มากกว่า 4.6  (ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ และ สุดสาย ตรีวานิช, 2549) เมื่อ
พิจารณาจากสภาวะการท าแห้งพบว่าการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง มีค่า pH เท่ากับ 4.20 ต่ ากว่าการท าแห้งด้วยตู้อบ
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ลมร้อนแบบถาดมีค่า pH เท่ากับ 5.35 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) ทั้งนี้เนื่องจากการท าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน
แบบถาดมีการใช้ความร้อนท าให้ความเป็นกรดสามารถสลายตัวได้ดีกว่าการใช้ความเย็น 

    1.4 สารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมด 
         จากผลการทดลองเมื่อน าเปลือกชั้นในส้มโอที่ผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งและการท า

แห้งด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาดเมื่อน ามาวัดสารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมดพบว่าใยอาหารเปลือกชั้นในส้มโอที่ผ่าน
กระบวนการท าแห้งด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาดมีสารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมด (0.50 µg/ml) มากาที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากสารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมดประกอบด้วยสารฟลาโวนอยด์และสารลิโมนอยด์ที่มีอยู่ในผลไม้ตระกูลส้มซึ่ง
สารลิโมนอยด์โดยเฉพาะลิโมโนเอริงโตส เมื่อโดนความร้อนจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ในขณะ
ที่ความเย็นในการท าแห้งจะไม่ได้กระตุ้นในการเพิ่มสารดังกล่าว 

 

ตารางที่ 3 ผลของกระบวนการอบแห้งและอุณหภูมิในการเก็บรักษาของใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในส้มโอ 
ต่อค่าสารประกอบโพลีฟีนอลทัง้หมด (mg gallic acid/g dry basis) 

 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

อบแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง อบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาด 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28-31°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-5°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28-31°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-5°C 

0 0.36±0.01a,B 0.36±0.01a,B 0.50±0.01a,.A 0.50±0.01a,.A 
3 0.32±0.00b,B  0.33±0.01ab.B 0.48±0.01b,,A 0.48±0.00b,A 
4 0.28±0.01c,C  0.31±0.01bc,B 0.46±0.01c,A  0.47±0.01bc,A 
5 0.25±0.00d,C 0.29±0.01cd,B 0.44±0.00d,A 0.45±0.00c,A 
6 0.23±0.00d,C 0.27±0.00d,B 0.42±0.00e,A 0.44±0.00d,A 

หมายเหตุ : a, b, c…ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) 
 A, B, C…ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันในแนวนอนแสดงค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) 
 

เมื่อท าการเก็บใยอาหารผงเป็นระยะเวลานาน 6 เดือน พบว่าสารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมดลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P0.05)  ดังตารางที่ 3  

1.5 ความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ DPPH 
 

ตารางที่ 4 ผลของกระบวนการอบแห้งและอุณหภูมิในการเก็บรักษาของใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในสม้โอ 
ต่อคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ (µM) 

 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

อบแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง อบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาด 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28-31°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-5°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28-31°C เก็บรักษาทีอุณหภูมิ 4-5°C 

0 85.59±0.27a,B 85.59±0.27a,B 88.52±0.31a,A 88.52±0.31a,A 
3 80.73±0.09b.C 80.22±0.15b,C 82.66±0.80b,B 87.62±0.35b,A 
4 78.80±0.16c,C 79.34±0.34c,C 80.30±0.34c,B 85.64±0.15c,A 
5 73.50±0.42d,D 75.68±0.22d.C 79.47±0.40d.B 83.40±0.27d,A 
6 69.68±0.02e,D 71.28±0.36e,C 77.64±0.32e,B 81.20±0.13e,A 

หมายเหตุ : a, b, c…ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) 
 A, B, C…ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันในแนวนอนแสดงค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) 

 

จากตารางที่ 4 พบว่ากระบวนการท าแห้งทั้ง 2 วิธีมีผลต่อความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ DPPH โดย
กระบวนการท าแห้งด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาดที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมงจะมีความเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH 88.52 µM ในขณะที่ การท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ DPPH 85.59 
µM ตามล าดับ  เมื่อท าการเก็บใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในส้มโอเป็นระยะเวลานาน 6 เดือน เปรียบเทียบทั้ง 2 
อุณหภูมิ คืออุณหภูมิ 28-31 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียส พบว่าความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
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ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) ซึ่งการท าแห้งใยอาหารผงแบบตู้อบลมร้อนแบบถาดเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 4-5 
องศาเซลเซียสยังคงความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดคือ 81.20 µM และการท าแห้งใยอาหารผงแบบแช่เยือก
แข็ง เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียส (71.28 µM) ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงหน้าที่ 
      2.1 ค่าความสามารถในการอุ้มน้ า     
 

ตารางที่ 5 ผลของกระบวนการอบแห้งและอุณหภูมิในการเก็บรักษาของใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในสม้โอ 
ต่อค่าความสามารถในการอุ้มน้ า (กรัมน้ าต่อกรมัน้ าหนักแห้ง) 

 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

อบแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง อบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาด 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28-

31°C 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-5°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28-31°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-5°C 

0 20.63±0.00a,A 20.63±0.00a,A 16.77±0.01a,B 16.77±0.01a,B 
3 20.47±0.01b,A 20.62±0.00a,B 16.55±0.01a,C 16.74±0.01a,D 
4 17.73±0.02c,B 19.96±0.02b,A 15.64±0.08b,C  15.22±0.11b,D 
5 17.18±0.01d,B 19.77±0.06c,A 15.24±0.01b,C  15.21±0.00b,C 
6 16.11±0.04e,B 19.10±0.13d,A 15.11±0.04b,B  15.09±0.08b,B 

หมายเหตุ : a, b, c…ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) 
 A, B, C…ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันในแนวนอนแสดงค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) 
 

   ผลของระยะเวลาในการเก็บต่อค่าความสามารถในการอุ้มน้ าของใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในส้มโอจาก
ตารางที่ 5 พบว่า เมื่อเก็บนาน 6 เดือน ความสามารถในการอุ้มน้ าของใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในส้มโอมีค่าลดลง 
ในขณะที่การท าแห้งใยอาหารผงแบบแช่เยือกแข็ง เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียสยังคงมีความสามารถในการ
อุ้มน้ ามากที่สุด (19.10 กรัมน้ าต่อกรัมน้ าหนักแห้ง) การันย์ ประทีบแก้วและคณะ (2550)  ได้ท าการเก็บรักษาใย
อาหารสดจากเปลือกชั้นกลางที่อุณหภูมิ-20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 28 วัน พบว่าคุณสมบัติทางด้านการดูดซับน้ า
และน้ ามันไม่เปลี่ยนแปลง   อย่างไรก็ตามค่าความสามารถในการอุ้มน้ าจากการทดลองยังมีค่าสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับใยอาหารผงที่ผลิตจากเปลือกส้มเขียวหวาน กากส้มเขียวหวาน แครอท แกนสับปะรด มะพร้าว และแอปเปิ้ล ซึ่งมี
ค่าเท่ากับ 11.96, 13.36, 13.46, 12.16, 7.11 และ 8.39 กรัมต่อกรัมตัวอย่าง ตามล าดับ (นิธิมา อรรถวานิช และ
ปราณี อ่านเปรื่อง, 2546; อภิรักษ์ เพียรมงคล, 2549; นพรัตน์ ราชจินดา และสุทธินีย์ อิรนพไพบูลย์, 2551)  

2.2 ค่าความสามารถในการอุ้มน้ ามัน 
ผลของระยะเวลาในการเก็บต่อค่าความสามารถในการอุ้มน้ ามันของใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในส้มโอจาก

ตาราง 6 พบว่าเมื่อเก็บนาน 6 เดือน ความสามารถในการอุ้มน้ ามันของใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในส้มโอมีค่าลดลง 
ในขณะท่ีการท าแห้งใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในส้มโอแบบแช่เยือกแข็ง เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียสยังคงมี
ความสามารถในการอุ้มน้ ามันมากที่สุด (6.11 กรัมน้ ามันต่อกรัมน้ าหนักแห้ง) อย่างไรก็ตามค่าความสามารถในการอุ้ม
น้ ามันจากการทดลองยังมีค่าสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับใยอาหารผงที่ผลิตจากเปลือกส้มเขียวหวาน กากส้มเขียวหวาน 
กากส้มสายน้ าผึ้ง กากส้มสีทองมะม่วง และแครอท ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.67, 2.01, 1.77, 1.80, 2.02 และ1.92 กรัมต่อ
กรัมตัวอย่างแห้งตามล าดับ (นิธิมา อรรถวานิช, 2546; อภิรักษ์ เพียรมงคล, 2549)  

ทั้งนี้เนื่องจากใยอาหารผลจากเปลือกส้มโอที่ได้จากการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง มีลักษณtเป็นผงละเอียด
มากกว่าใยอาหารผงที่ได้จากการท าแห้งแบบอบลมร้อน ท าให้ได้ใยอาหารที่มีขนาดอนุภาคเล็ก มีพื้นที่ผิวและปริมาณรู
พรุนเพิ่มขึ้นทั้งยังเกิดการจัดเรียงตัวที่ดีของอนุภาคของใยอาหาร ส่งผลให้ความสามารถในการอุ้มน้ามันของใยอาหารที่
ได้เพิ่มขึ้น (พัชราภรณ์ วชิรศิริ, 2550; Larrauri, 1999) ดังนั้นใยอาหารผงจากเปลือกในส้มโอ จึงมีความเหมาะสม
ส าหรับน าไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นอิมัลชั่น (Emulsion) เพื่อลดการแยกตัวของน้ าออกจากผลิตภัณฑ์ และช่วย
ปรับปรุงเนื้อสัมผัสให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร 
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ตารางที่ 6 ผลของกระบวนการอบแห้งและอุณหภูมิในการเก็บรักษาของใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในสม้โอต่อ 
ค่าความสามารถในการอุ้มน้ ามนั (กรัมน้ ามนัตอ่กรัมน้ าหนักแห้ง) 

 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

อบแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง อบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาด 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28-31°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-5°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28-31°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-5°C 

0 7.03±0.05a,A 7.03±0.05a,A 4.05±0.01a,B 4.05±0.01a,B 
3 6.77±0.00a,B 6.85±0.00b,A 3.84±0.02b,C 3.85±0.03b,C 
4 6.17±0.03b,A 6.24±0.03c,A  3.72±0.09bc,B 3.47±0.08c,C 
5 5.35±0.25c,B 6.16±0.00d,A 3.67±0.02c,C  3.40±0.01cd,D 
6 5.25±0.01c,,B 6.11±0.01d,A 3.50±0.10d,C 3.35±0.02d,C 

หมายเหตุ : a, b, c…ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) 
 A, B, C…ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันในแนวนอนแสดงค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) 

 

3  ผลของปริมาณจุลินทรีย์ 
    3.1 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด  
          เมื่อเก็บใยอาหารผงจากเปลือกชัน้ในส้มโอที่อุณหภูมิต่างกันที่ คือ เก็บที่อุณหภูมิ 28-31 องศาเซลเซียส 

และอุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 เดือน ดังตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าการเก็บใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในส้ม
โอที่อุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียสมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเพิ่มน้อยกว่าเมื่อเก็บอุณหภูมิอุณหภูมิ 28-31 องศาเซลเซียส 
เนื่องจากอุณหภูมิต่ าสามารถยับยั้งการเกิดจุลินทรีย์ได้ดีกว่า และมีค่า Aw และความชื้น ต่ า อย่างไรก็ตามปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นยังไม่เกิน 5.0x105 CFU/g  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานชุมชนสมุนไพรแห้ง (มผช 480/2547) 
 

ตารางที่ 7 ผลของกระบวนการอบแห้งและอุณหภูมิในการเก็บรักษาของใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในสม้โอต่อปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมด (CFU/g) 

 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

อบแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง อบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาด 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28-31°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-5°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28-31°C เก็บรักษาที  อุณหภูมิ 4-5°C 

0 100 100 1.03x102 1.03x102 
3 3.52x102 1.19x102 3.95x102 2.05x102 
4 4.15x102 1.56x102 5.71x102 2.25x102 
5 6.06x102 1.87x102 7.59x102 2.78x102 
6 7.22x102 2.02x102 9.53x102 3.58x102 

                          

วันเพ็ญ มีสมญา และคณะ (2546) ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากถั่วเขียว ข้าวโพด ข้าวกล้อง 
วุ้นน้ ามะพร้าวสด และสูตรอาหารจากท้องตลาด น ามาบรรจุถุงปิดสนิท เก็บที่อุณหภูมิ 4, 18 และ 30 องศาเซลเซียส พบว่า
อุณหภูมิแต่ละอุณหภูมิที่เก็บสามารถเก็บได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน การันย์ ประทีบแก้วและคณะ (2550) ท าการเก็บรักษา
ใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในส้มโอที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 28 วัน พบว่าปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์  

3.2 ปริมาณยีสต์และรา 
จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าการเก็บใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในส้มโอที่อุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียส มีปริมาณ

ยีสต์และราที่เพิ่มน้อยกว่าเมื่อเก็บอุณหภูมิ 28-31 องศาเซลเซียส เนื่องจากอุณหภูมิต่ าสามารถยับยั้งการเกิดจุลินทรีย์ได้
ดีกว่า อย่างไรก็ตามปริมาณยีสต์และราที่เพิ่มขึ้นยังไม่เกิน 100 CFU/g  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานชุมชนสมุนไพรแห้ง (มผช 
480/2547)  
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ตารางที่ 8 ผลของกระบวนการอบแห้งและอุณหภูมิในการเก็บรักษาของใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในสม้โอ 
ต่อปริมาณยีสตแ์ละรา (CFU/g) 

 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

อบแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง อบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาด 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28-31°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-5°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28-31°C เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-5°C 

0 1.04x10 1.04x10 2.01x10 2.01x10 
3 3.34x10 1.12x10 3.89x10 3.54x10 
4 4.25x10 1.74x10 4.87x10 3.85x10 
5 4.75x10 2.17x10 5.26x10 4.25x10 
6 5.90x10 3.06x10 6.21x10 5.12x10 

 

สรปุผลการทดลอง  
ใยอาหารผงจากเปลือกชั้นในของส้มโอที่ผ่านการลดความขมมาท าแห้ง 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 ท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

โดยใช้เครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 ชั่วโมง และวิธีที่ 2  ท าแห้งแบบความร้อน
ด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาด ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 2 อุณหภูมิคือ
อุณหภูมิ 28-31 องศาเซลเซียส และ 4-5 องศาเซลเซียส พบว่ามี่ค่า Aw เท่ากับ 0.39-0.52 ค่าความชื้นร้อยละ 6.61-7.58  
สารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมดเท่ากับ 0.23-0.44 mg gallic acid/g และความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ DPPH เท่ากับ 69.68-
81.20 µM ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ ยีสต์และรา พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานชุมชน (มผช 480/2547) 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝ่ังด้วยระบบสายพานล าเลียงและประเมิน
ประสิทธิภาพเครื่อง โดยเปรียบเทียบวิธีการก าจัดด้วยเรือพลังงานแสงอาทิตย์และวิธีการก าจัดด้วยแรงงานคนที่ใช้
อุปกรณ์พื้นฐาน โดยศึกษาถึงประสิทธิภาพด้านอัตราเร็วในการก าจัดผักตบชวาและผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญใน
พื้นที่ริมคลองที่พบปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวา ที่ส่งผลท าให้เกิดน้ าเน่าเสียและก่อปัญหาการคมนาคมทางน้ าได้ ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงศึกษาการก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งคลองท้องถิ่น โดยออกแบบเครื่องให้สามารถปรับระดับความสูงได้
และชุดหัวขอเกี่ยวผักตบชวามีลักษณะทรงกระบอกเคลื่อนที่ได้โดยมอเตอร์กระแสตรง จากนั้นจึงล าเลียงผักตบชวาที่
เกี่ยวได้ด้วยระบบสายพานไปยังพื้นที่จัดเก็บ ผลกระบวนการทดลองนี้พบว่าเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งสามารถ
ก าจัดผักตบชวาได้น้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 75.1 กิโลกรัมต่อ 5 นาที และอัตราเร็วเฉลี่ยการก าจัดผักตบชวาเท่ากับ 
224.66 กรัมต่อวินาที และผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน สรุปได้ว่าเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งมี
ประสิทธิภาพระดับดี (4.06) เม่ือพิจารณาผลสรุปแต่ละด้านพบว่าการบ ารุงรักษา (4.00) ด้านลักษณะทางกายภาพ 
(3.88) และด้านการใช้งาน (4.22) พบว่าอยู่ในระดับดี แสดงได้ว่าเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งด้วยระบบสายพาน
ล าเลียงมีประสิทธิภาพดีและมีต้นทุนถูกกว่าเครื่องเรือพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
ค าส าคัญ: เครือ่งก าจัดผักตบชวา  ริมฝ่ังคลอง  ระบบสายพานล าเลียง 
 
Abstract 

The objective of this research was to develop and calculate performance the water hyacinth 

elimination machine (WHE) for canal-bank via conveyor system.  By mean of comparison with the WHE 

solar boat method and the labor human method used basic tool, were studied in term of velocity rate 

performance and specialist in areas-based problem. The water hyacinths of excess propagation were cause to 

occur the polluted water and navigation problem in canal-bank. Consequently, this research was studied and 

designed the WHE machine for local canal-bank. It can be adjusted the high level. The hook set is cylindrical 

shape that can be rotation by direct current motor. After that, the water hyacinths were conveyed to ground. 

The results of experimental process, it was found that the WHE machine can remove water hyacinth weight 

about 75.1 kilogram per 5 minute by the velocity rate about 224.66 gram per second. From the experiment 

found that, WHEC can eliminate the water hyacinth average weight about 75.1 kg per 5 minute and average 

velocity rate about 224.66 gram per second. So as the results from specialist amount 5 persons, So the results 

from the specialist amount 5 persons, can conclude that overall of WHE efficiency was good level (4.06). 

The individual efficiency was found that the maintenance (4.00), the physical WHE (3.88) and the workable 

(4.22), is good level all. As the results, WHEC have the good efficiency and cheaper capital construction 

than the water hyacinth elimination solar boat equal to 130,000 and 10,790 bath respectively. 

 
Keyword: Water Hyacinth Elimination (WHE),  Canal-Bank, Conveyor System Machine 

 
บทน า 

แม่น้ าล าคลองส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดรุกรานของผักตบชวาที่มากเกินไป ถึงแม้ว่า
ผักตบชวาจะมีประโยชน์ในการบ าบัดน้ าเสียได้ โดยการกรองสิ่งแขวนลอยต่างๆ ในน้ า แต่หลังจาก 10 สัปดาห์ 
จ าเป็นต้องก าจัดผักตบชวาออกจากคลองน้ าเสียซ่ึงผักตบชวาที่มากเกินไปจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ได้ 
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อีกทั้งผักตบชวามีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว (Carina C. Gunnarsson, Cecilia Mattsson Petersen, 2006) โดย
จากค่าสถิติใน 1 เดือนผักตบชวาเพียง 1 ต้นสามารถขยายพันธุ์ได้มากถึง 1,000 ต้น และเมล็ดผักตบชวาที่อยู่ในคลอง
น้ าสามารถอยู่ได้นานถึง 15 ปี (Smart SME, 2557)  ผักตบชวามีส่วนก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ซ่ึงเป็นส่วนที่
ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่นการพัฒนาแหล่งน้ าไม่เป็นไปตามนโยบาย การเพาะปลูกซ่ึงอาศัยน้ าก็
ย่อมจะได้ผลผลิตน้อยกว่าที่ควรรายได้ลดลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งน้ า เช่น กรมชลประทาน การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมประมง และเทศบาลท้องถิ่นต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินปีละหลายสิบล้านบาท 
(บุรพล ใหม่ช,ู 2553)  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องท าการก าจัดผักตบชวาเหล่านี้ ซ่ึงการก าจัดผักตบชวามีอยู่  2  วิธีด้วยกัน
คือการใช้แรงงานคนซ่ึงเป็นวิธีที่ง่ายและต้นทุนน้อย อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีข้อเสียคือต้องใช้เวลาในการก าจัดผักตบชวา
มากและมีความไม่ปลอดภัยต่อผู้ก าจัดและอีกวิธีหนึ่งคือการใช้เรือก าจัดผักตบชวาขับเคลื่อนโดยพลังงานเซลล์
แสงอาทิตย์ (วิมล พรหมแช่ม, 2560) ซ่ึงในวิธีการนี้ตัวเรือมีขนาดที่ใหญ่การเคลื่อนย้ายที่ล าบากเนื่องจากมีลักษณะเปน็
โป๊ะลอยน้ า ท าให้การก าจัดผักตบชวาบริเวณริมฝั่งคลองน้ าท าได้ยากและมีต้นทุนงบประมาณในการลงทุนสูงกว่า
วิธีการอื่น ดังนั้นในบทความวิจัยนี้จึงได้เสนอวิธีการก าจัดผักตบชวาแบบริมฝ่ัง ซ่ึงคณะผู้ศึกษาได้มีแนวความคิดในการ
สร้างเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งโดยอาศัยหลักการ การเคลื่อนที่แบบหมุน (Rotation motion) โดยออกแบบ
ตะขอเกี่ยว (Squirrel Hook) ที่สามารถปรับระดับในแนวดิ่งแบบขึ้นและลงได้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับริมคลองหรอื
ริมตลิ่งในแต่ละสถานที่ได้ ซ่ึงเครือ่งก าจัดผักตบชวานี้มีประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยตามริมคลองน้ าและเกษตรกร ชาวสวน 
ชาวนไร่ได้ ในการก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งน้ า และมีต้นทุนที่เหมาะสมและมีอัตราเร็วในการก าจัดผักตบชวาที่ดีกว่า
แบบใช้แรงงานคน 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาและออกแบบสร้างเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งด้วยสายพานล าเลียงและประเมิน
ประสิทธิภาพเครื่อง   
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

การออกแบบสร้างเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝ่ังด้วยสายพานล าเลียงประกอบด้วยอุปกรณ์ได้แก่ มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง ท าหน้าที่ขับเคลื่อนล าเลียงผักตบชวาและขับเคลื่อนชุดหัวเกียว ส าหรับโครงสร้ างเครื่องก าจัด
ผักตบชวาแบบริมฝั่งได้เลือกใช้เหล็กกล่องมาประกอบตามแบบที่ถูกออกแบบไว้ดังภาพที่ 1 โครงสร้างขนาดด้านข้าง
และขนาดส่วนสูง ขนาด 2,700 มิลลิเมตร และ 1,140 มิลลิเมตร ตามล าดับ รวมถึงขนาดชุดหัวเกี่ยวผักตบชวารูป
ทรงกระบอก กว้างเท่ากับ 900 มิลลิเมตรที่เคลื่อนที่โดยการขับเคลื่อนมอเตอร์ ลักษณะขอเกี่ยวมีลักษณะเป็นลวด
เหล็กขนาดประมาณ 20-30 มิลลิเมตร ติดต้ังสลับกันบนชุดหัวเกี่ยว 

 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งด้วยระบบสายพานล าเลียง 

 
วิธีการทดลองเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งด้วยระบบสายพานเริ่มต้นโดยการตรวจเช็คเครื่องก าจัด

ผักตบชวาแบบริมฝั่งด้วยสายตา (Visual inspection) และตรวจสอบด้วยเอกสารตามรายการเช่น การเคลื่อนที่ชุดหัว
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เกี่ยว ชุดระบบไฟฟ้าการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ความแข็งแรงโครงสร้าง เป็นต้น จากนั้นจึงติดตั้งเครื่องโดยให้หัว
เกี่ยวแช่ลงในน้ าปรมาณครึ่งหัวเกี่ยว ต่อจากนั้นจึงเปิดการท างานระบบซ่ึงสามารถปรับค่าความเร็วรอบการท างานได้ 
ส าหรับการก าจัดและล าเลียงผักตบชวาขึ้นจากน้ าล าคลอง ตามความเหมาะสม สังเกตการท างานของชุดหัวเกี่ยวและ
สายพานล าเลียงว่าสามารถท างานได้ตามที่ต้องการหรือไม่ โดยสังเกตจากผักตบชวาที่ล าเลียงขึ้นมาว่ามีปริมาณมาก
ตามที่ต้องการหรือไม่ หลังจากท าการทดลองและปรับปรุงแก้ไขแล้ว พบว่าการท างานของเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบ
ริมฝ่ังให้สามารถท างานตามวัตถุประสงค์ของการสร้าง ดังภาพที่ 2 จึงได้น าไปหาประสิทธิภาพของเครื่องต่อไปนั่นคือ 
ท าการทดลองการก าจัดผักตบชวาโดยใช้เครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่ง เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องโดยท าการ
ทดลอง 10 ครั้ง ภายในเวลา 5 นาท ีซ่ึงเป็นค่าเวลาท่ีก าหนดขึ้นมาโดยผู้วิจัย เพื่อให้เหมาะสมกับการทดลอง 
 

 

ภาพที่ 2 การทดลองเครือ่งก าจดัผักตบชวาโดยเครือ่งก าจัดผักชวาด้วยสายพานล าเลียง 
 

 การประเมินประสิทธิภาพเครื่องก าจัดผักตบชวา 
จากการทดลองน าเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่ง ติดตั้งใช้งานบริเวณริมฝั่งเพื่อทดสอบการใช้งาน เพื่อ

พิจารณาปริมาณการก าจัดผักตบชวาที่ได้จากการใช้เครื่องที่ได้สร้างขึ้นตามที่ได้ออกแบบไว้ จากการส ารวจข้อมูลพื้นที่
ริมฝ่ัง ริมคลองน้ าในพื้นที่อ าเภอจอมบึง โดยพิจารณาข้อมูลด้านความสูงของริมตลิ่งและลักษณะขอบ พบว่าส่วนใหญ่
จะมีความสูงของริมฝ่ังที่แตกต่างกัน ในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาออกแบบโครงสร้างเครื่อง ให้สามารถปรับระดับความสูง
ได้เพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ปริมาณการก าจัดผักตบชวาจะพิจารณาในเทอมของอัตราเร็วการ
ก าจัดผักตบชวาที่ได้, V สามารถค านวณได้จากสมการที่ (1) 

 

 

t

W
V   (1) 

 

โดยที่  W คือน้ าหนักผักตบชวาที่ก าจัดได้ มีหน่วยเป็นกรัม (g) 
 t คือเวลาท่ีใช้ในการก าจัดผักตบชวา มีหน่วยเป็นวนิาที (s) 
 

ผลการทดลอง 
 ผลจากการทดลองก าจัดค่าน้ าหนักผักตบชวาที่ได้ในแต่ละครั้งที่ทดลองอธิบายได้ตามตารางที่ 1 เป็นการ
ทดลองใช้เครื่องก าจัดผักตบชวาจ านวน 10 ครั้งการทดลอง โดยก าหนดระยะเวลาท่ี 5 นาที หรือ 300 วินาที พบได้ว่า
มีน้ าหนักในแต่ละครั้งที่แตกต่างกัน และค านวณค่าลี่ยได้เท่ากับ 75.1 กิโลกัรม ที่อัตราเร็วในการก าจัดผักตบชวา
สามารถค านวณได้จากสมการที่ (1) ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 224.66 กรัมต่อวินาที 
 ผลการทดลองในตารางที่ 1 แสดงถึงประสิทธิภาพเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่ง โดยศึกษาที่น้ าหนักของ
ผักตบชวาในแต่ละครั้งการทดลอง พบว่าเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝ่ังสามารถก าจัดผักตบชวามีความสม่ าเสมอใน
การก าจัดผักตบชวา ซ่ึงอัตราเร็วการก าจัดผักตบชวานี้ขึ้นอยู่กับการไหลเข้าเครื่องก าจัดของกลุ่มผักตบชวาด้วย   
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่ง โดยคณะผู้ศกึษา 
 

 

 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 คณะผู้ศึกษาได้ท าการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝ่ังและก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ของผู้ประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ที่มีคุณสมบัติด้านเทคโนโลยีชลศาสตร์ท างานเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ริมน้ าและเกษตรกรไร่นาที่ต้องผันน้ าเข้าแปลงจากปัญหาเชิงพื้นที่ ให้การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องก าจัด
ผักตบชวาแบบริมฝั่ง และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  x~  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แสดง
รายละเอียดในตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่ง โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย x  S.D. ความหมาย 
1 ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.00 0.40 ระดับดี 
2 ด้านการใช้งาน 3.88 0.33 ระดับด ี
3 ด้านการบ ารุงรักษา 4.22 0.55 ระดับดี 

เฉลี่ยรวม 4.06 0.47 ระดับดี 
 
 โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึงระดับดีมาก, ค่าเฉลี่ย 
3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับดี, ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึงระดับปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึงระดับ
พอใช้, ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึงระดับปรับปรุง ซ่ึงจากตารางที่ 2 ผลสรุปการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญถึง
ประสิทธิภาพของเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝ่ังในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=4.09) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ผลลัพธ์การเปรียบเทียบแต่ละวธิีการก าจัดผักตบชวา 
 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องก าจัดผักตบชวาที่ถูกออกแบบสร้างนั้น ได้ถูกเปรียบเทียบกับผลการ
ทดลองการก าจัดผักตบชวาโดยการใชค้นลงก าจัดพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานและวิธีเรือก าจัดผักตบชวาพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยก าหนดช่วงเวลาการก าจัดที่ 5 นาที (300 วินาที) ก าหนดจากการทดลองของผู้วิจัยบนพื้นฐานแรงงานคนที่ใช้
อุปกรณ์พื้นฐานในการก าจัด อธิบายตามภาพที่ 2 อัตราเร็วการก าจัดผักตบชวาในแต่ละวิธีการ 
 

การทดลองครัง้ที ่ น้ าหนักผักตบชวา (กิโลกรัม) อัตราเร็ว (กรัมต่อวินาที) 
1 80 266.67 
2 80 266.67 
3 78 260.00 
4 75 250.00 
5 76 233.33 
6 74 246.66 
7 71 236.66 
8 70 233.33 
9 77 256.66 
10 70 233.34 

เฉลี่ย 75.1 224.66 
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   (ก)       (ข) 
 

ภาพที่ 2 (ก) น้ าหนักผักตบชวาที่ก าจัดได้ในแต่ละวิธี และ (ข) อตัราเร็วการก าจัดผักตบชวาแต่ละวิธ ี
 
เม่ือพิจารณาน้ าหนักการก าจัดผักตบชวาทั้ง 3 วิธีการโดยการทดลองจ านวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง อธิบายได้ดังภาพ

ที่ 2 (ก) ผลการทดลองเปรียบเทียบน้ าหนักการก าจัดผักตบชวา พบได้ว่าวิธีการก าจัดแบบเรือก าจัดผักตบชวามี
น้ าหนักมากที่สุด เท่ากับ 83 กิโลกรัม และน้ าหนักของวิธีการก าจัดผักตบชวาโดยใช้เครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่ง
เท่ากับเฉลี่ยเท่ากับ 75.1 กิโลกรัม และน้ าหนักผักตบชวาที่ก าจัดไดโ้ดยวิธีการโดยใช้แรงงานคนด้วยอุปกรณ์พื้นฐานได้
น้ าหนักลี่ยเท่ากับ 55 กิโลกรัมตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบดังภาพที่ 2 (ข) อธิบายผลการทดลองเปรียบเทียบ
อัตราเร็วการก าจัดผักตบชวา ในเวลา 300 วินาที พบได้ว่า วิธีการก าจัดแบบเรือก าจัดผักตบชวามีอัตราเร็วเฉลี่ยมาก
สุดเท่ากับ 276.67 กรัมต่อวินาทีและอัตราเร็วของวิธีการก าจัดผักตบชวาโดยใช้เครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งและ
อัตราเร็วของวิธีการใช้คนก าจัดโดยใช้อุปกรณ์พื้นฐานเฉลี่ยเท่ากับ 250.33 กรัมต่อวินาที และ 184 กรัมต่อวินาที
ตามล าดับ 
 ผลลัพธต์้นทุนการสร้างเครื่องมือในแต่ละวิธีการก าจัดผักตบชวา 
 การพิจารณาต้นทุนการใช้เครื่องมือก าจัดผักตบชวา ในแต่ละวิธีการได้ถูกพิจารณาด้านการลงทุนสร้างและ
การเลือกใช้เครื่องส าหรับการก าจัดผักตบชวา อธิบายได้ดังภาพที่ 4  
 

 
   (ก)       (ข) 
 

ภาพที่ 4 ต้นทุนการสร้างเครื่องการก าจัดผักตบชวาและสัดส่วนการด าเนินการ 
 

 ผลจากภาพที่ 4 (ก) การทดลองเปรียบเทียบต้นทุนการสร้างหรือค่าอุปกรณ์พื้นฐานส าหรับก าจัดผักตบชวา 
แต่ละวิธี พบได้ว่าวิธีการใช้เครื่องเรือพลังงานแสงอาทิตย์ก าจัดผักตบชวาใช้ต้นทุนสูงเท่ากับ 130,000 บาท และ 
10,790 บาท และ 250 บาท ส าหรับต้นทุนวิธีการใช้เครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งด้วยสายพานล าเลียงและ
วิธีการใช้คนพร้อมอุปกรณ์การก าจัดเท่ากับ 250 บาท ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานทางเกษตรจึงใช้
งบประมาณที่ถูก แต่การใช้แรงงานคนอาจจะได้รับอันตรายจากสัตว์น้ ามีพิษได้ ซ่ึงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการด าเนินการ
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* ผู้ประสานงาน  
 
 

ก าจัดผักตบชวาแสดงได้ดังภาพที่ 4 (ข) โดยพิจารณาการด าเนินงานในหนึ่งที่ 8 ชั่วโมงท างาน คิดค่าแรงงานคนหนึ่ง 
300 บาทต่อวัน วิธีการก าจัดแบบเรือก าจัดผักตบชวาไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเพราะใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์แต่
จ าเป็นต้องใช้แรงงานคนจ านวน 2 คน และจ านวน 1 คน ส าหรับวิธีใช้เครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งและคนพร้อม
อุปกรณ์พื้นฐาน กรณีวิธีใช้เครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝ่ังคิดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 5 บาทต่อหน่วย 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากการทดลองใช้เครื่องก าจัดผักตบชวาโดยคณะผู้ศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครื่องกลเกษตร
พบว่าเครื่องก าจัดผักตบชวามีประสิทธิภาพในระดับดี และผลการน าเครื่องนี้ไปใช้งานจริง พบว่าสามารถก าจัดและ
ล าเลียงผักตบชวาตามริมคลองได้ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ เช่นเรือเก็บผักตบขวาท่ีไม่สามารถเข้าถึง
พื้นที่บางขนาดเล็กได้ และในด้านต้นทุนการสร้างและการประยุกต์ใช้งานพบว่ามีราคาต้นทุนที่สูงกว่ามากถึง 12-15 
ล้านบาท (ธงชัย ชูชาติพงษ์, ม.ป.ป.) ดังนั้นการพัฒนาเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งให้มีความเหมาะสมส าหรับการ
ใช้งานในพื้นที่ริมฝั่งคลองท้องถิ่นขนาดเล็ก ด้วยการออกแบบลักษณะเครื่องที่สามารถปรับระดับความสูงได้แบบไม่
ลอยน้ า หากคลองน้ าลึกเกิน 1.5 เมตร เครื่องที่ได้สร้างขึ้นนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากส่วนข้อเกี่ยวจะจมอยู่ใต้
น้ า ผลการทดลองโดยก าหนดเวลา 5 นาที หรือ 300 วินาที พบว่าสามารถเก็บผักตบชวาลี่ยเท่ากับ 75.1 กิโลกัรม ที่
อัตราเร็วในการก าจัดผักตบชวาได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 224.66 กรัมต่อวินาที (ปริญญา กมลสินธุ์ และกัญญา อินทร์เกลี้ยง. 
2556) ปริมาณการก าจัดผักตบชวาขึ้นอยู่กับอัตราเร็วและขนาดของชุดเกี่ยวที่ออกแบบ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝ่ังที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญสามารถสรุปได้ว่าเครื่องควรจะมีน้ าหนักเบากว่านี้ให้
สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและควรเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นสนิมง่ายเช่นเหล็กสแตนเลสเพราะเครื่องต้องโดนน้ าอยู่เสมอ 
สรุปผลการทดลอง 

การพัฒนาเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งด้วยระบบล าเลียงสายพานสามารถสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพได้จากผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้จัดท าพบว่าอยู่ในระดับดี (4.06) ซ่ึงเป็นการประเมินด้วยการทดสอบการใช้
งาน การบ ารุงรักษาและลักษณะโครงสร้างโดยแบบสอบถามที่ออกแบบโดยผู้วิจัยและแปลความหมายผลการประเมิน 
ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งโดยการน าไปใช้งานจริงพบว่าสามารถก าจัด
ผักตบชวาในเวลา 5 นาที ได้น้ าหนักเฉลี่ย 75.1 กิโลกรัมและอัตราเร็วเฉลี่ยการก าจัดเท่ากับ 224.66 กรัมต่อวินาที 
ผลลัพธ์การเปรียบเทียบกับวิธีใช้คนพร้อมอุปกรณ์ก าจัดและวิธีใช้เครื่องเรือพลังงานแสงอาทิตย์ก าจัดผักตบชวา พบว่า
ประสิทธิภาพเครื่องก าจัดผักตบชวาแบบริมฝั่งด้านการด าเนินงานก าจัดผักตบชวามีความเหมาะสมมากกว่าวิธีใช้คน
พร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน เนื่องลดความเสี่ยงการสัมผัสสิ่งสกปรกโดยตรง อย่างไรก็ตามวิธีการเครื่องเรือพลังงาน
แสงอาทิตย์จะก าจัดได้มากกว่าก็ตามแต่ก็มีต้นทุนการสร้างที่มากกว่าด้วย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือแบบจมชั่วคราวแบบรีดท่อยาง การเพาะเลี้ยง
เนื้อเย่ือในแบบเดิมนั้นเป็นการเพาะเลี้ยงโดยใช้สารอาหารแข็งหรือวุ้น และอีกวิธีการหนึ่งคือการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือโดย
สารอาหารเหลวแบบเขย่าเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ส าหรับการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนพืชในอาหารแข็ง เป็นวิธีการที่ต้องท า
การย้ายเนื้อเย่ือที่ต้องใช้เวลามากและการใช้แรงงานคน อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือด้วยวิธีการใช้สารอาหาร
เหลวแบบเขย่าก็ยังพบว่ามีปัญหาการฉ่ าน้ าของเนื้อเย่ือด้วย ดังนั้นในวิจัยนี้จึงได้ท าการพัฒนาเทคโนโลยีระบบไบโอรี
แอ็คเตอร์จมชั่วคราวแบบรีดท่อเพื่อการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้หวาย เพื่อลดปัญหาดังกล่าวและยังสามารถควบคุมปริมาณ
สารอาหารได้ตามที่ต้นกล้วยไม้หวายต้องการได้ ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบเฉลี่ยแบบไม่เลี้ยงต้นไม้เท่ากับ 
86.52% และการทดสอบโดยน าไปทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือกล้วยไม้หวายผลการวจัิย และผลอัตราการแตกหน่อต้นไม้
เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการเดิมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติแผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ พบได้ว่า มีอัตราการ
เจริญเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 40 และ 8 และ 5 ต้น ส าหรับการเพาะเลี้ยงแบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวแบบรีด
ท่อ วิธีการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารเหลวแบบเขย่าและวิธีการเพาะเลี้ยงด้วยสารอาหารแข็งตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: ระบบไบโอรแีอ็คเตอรจ์มชั่วคราวแบบรีดท่อ  กลว้ยไม้หวาย  ปั๊มแบบรีดท่อ 
 
Abstract  

The objective of this research was to develop the temporary immersion system bioreactor (TIB) 

technology for Dendrobium spp. plant tissue culture using peristaltic pump. The conventional plant tissue 

cultures are to use the solid medium and liquid medium for the micropropagation method. The solid medium 

is cultured on a solid medium with a gelling agent such as agar in small bottles. With this propagation system 

is positioned one by one into the medium. Therefore, this performance is similar to how cuttings are put into 

the substrate such as the planting soil. This process is labor-intensive and needs automation to become 

economically viable for large-scale production. Another method, the liquid medium was used for culture 

system, it was found that the hyperhydricity problem. Thus this paper, the TIB was designed using the rubber 

tube by force down rubber tube on the wheel. This strategy was control the liquid medium flow in the tube 

for feed to the optimal need of plants. This paper was proposed, the experimental TIB with do not plant tree 

for the efficiency of system. The experimental results were the average efficiency equal to 86.52%. 

Subsequently, this propagation method was compared rate of growing tissue culture with solid medium, 

liquid medium and TIB. The results were found that the rate of growing tissues of TIBs is highest increased 

about to 40 tree and 8 and 5 tree for liquid medium and solid medium respectively. 

 
Keywords: Temporary Immersion Bioreactor (TIB), Dendrobium spp., Peristaltic Pump 

 
บทน า 

การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือมี 2 รูปแบบคือ การเลี้ยงเนื้อเย่ือในอาหารแข็ง (Conventional 
Solid Medium Culture) เป็นอาหารแข็งที่มีส่วนผสมของวุ้น (Agar) และการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในอาหารเหลว 
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(Liquid Medium Culture) เป็นอาหารที่ไม่มีวุ้นเป็นองค์ประกอบ ระบบการเพาะเลี้ยงแบบอาหารแข็ง มีข้อดีคือ 
เนื้อเย่ือพืชจะไม่เกิดความเสียหายจากปัญหาการฉ่ าน้ า (Hyperhydricity) แต่มีข้อเสียคือ ต้นพืชโตช้าและต้องเปลี่ยน
อาหารใหม่โดยการย้ายเนื้อเ ย่ือจากขวดเก่าไปยังขวดใหม่ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อน 
(Contamination) จึงมีโอกาสสูงมาก ส าหรับระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือแบบอาหารเหลว มีข้อดีกว่าระแบบแรก คือ 
พืชจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่า แต่มีข้อเสียที่เนื้อเย่ือพืชเกิดปัญหาฉ่ าน้ าบ่อยครั้ง เพราะต้องแช่ในอาหารเหลวเป็น
เวลานาน วิธีการแก้ปัญหาคือการใช้วิธีแช่ชิ้นส่วนพืชชั่วคราว หรือที่เรียกว่าระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว 
(Temporary Immersion Bioreactor, TIB) ระบบประกอบด้วยขวด 2 ใบที่เชื่อมต่อกัน ใช้แรงดันอากาศดันอาหาร
เหลวจากขวดหนึ่งไปยังอีกขวดหนึ่ง (Escalona, M.,1999) สามารถควบคุมการปนเปื้อนในขั้นตอนการท างานได้และ
สามารถเพิ่มความจุของภาชนะในระบบไบโอรีแอคเตอร์สามารถเพิ่มขึ้นได้ 4-5 เท่า ท าให้ลดพื้นที่การท างานได้ถึง 
80% (ธนกิจ แก่นเกษ, 2555) สามารถน ามาใช้ในระบบการผลิตต้นพืชระดับอุตสาหกรรมได้ อย่างไรก็ตามการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือโดย วิธีนี้ต้องใช้ปั๊มแรงดันอากาศ (Suction pump) ซ่ึงมีราคาแพง และอาจมีการปนเปื้อนของ
อากาศจากภายนอกได้ ดังนั้นการน าปั๊มรีดท่อสายยาง (Peristaltic pump) มาประยุกต์ใช้งานเป็นเครื่องสูบของไหล
ชนิดของเหลว โดยอาศัยแรงกดของลูกล้อเพื่อไล่อากาศภายในท่อสายยาง ท าให้ของเหลวไหลเคลื่อนที่จากต าแหน่ง
หนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง โดยของเหลวจะไม่สัมผัสกับสิ่งใดนอกจากสายยาง (Klespitz, J, 2014), (Dhumal, S. 
R.,2012) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้ระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวแบบท่อรีดมาแทนที่การใช้ระบบไบโอรีแอคเตอร์จม
ชั่วคราวแบบปั๊มแรงดันอากาศ โดยท าการทดลองกับกล้วยไม้หวาย เพื่อแก้ปัญหาการฉ่ าน้ าที่เกิดขึ้นและความแม่นย า
ของเวลาในการให้อาหารเหลว อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนการผลิต 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวแบบรีดท่อส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 
 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาและสร้างระบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวแบบท่อรีดประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก
นั่นคือส่วนระบบควบคุมรวมถึงอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาตร์ และในส่วนของการโปรแกรมเพื่อควบคุมการท างาน
ระบบ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1.ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมการหมุนของมอเตอร์ท่อรีด 
 2. ขวดฟาส์กขนาด 250 มิลลิลิตร 
 3. จุกยางเจาะรู 2 รู ด้านหนึ่งอุดด้วยส าลี อีกด้านหนึ่งเสียบด้วยหลอดหยด 
 4. ท่อยางซิลิโคน ขนาด 2 มิลลิเมตร ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และขนาด 10 มิลลิเมตรใช้ในขวด 
 5. หลอดหยดสารเคมีเพื่อเป็นข้อต่อระหว่างท่อซิลิโคนขนาด  ขนาด 2 มิลลิเมตร และขนาด 10 มิลลิเมตร 
 หลักการระบบไบโอรีแอค็เตอร์ 
 ระบบไบโอรีแอ็คเตอร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันได้แก่ระบบไบโอรีแอ็คเตอร์แบบจมชั่วคราว (Temporary 
Immersion Bioreactor, TIB) ระบบประกอบด้วยขวด 2 ใบ ที่เชื่อมต่อกัน ใช้แรงดันอากาศดันอาหารเหลวจากขวด
หนึ่งไปยังอีกขวดหนึ่ง ที่มีชิ้นส่วนพืชอยู่ โดยให้ชิ้นส่วนพืชแช่ในอาหารเหลวเป็นเวลาชั่วคราว จากนั้นใช้แรงดันอากาศ
ดันอาหารเหลวกลับสู่ขวดเดิม ซ่ึงหลักการพื้นฐานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือระบบภาชนะสองใบและระบบ
ขวดแฝด (Farah Farahani,2012) ในบทความนี้ได้พัฒนาระบบไบโอรีแอ็คเตอร์ในรูปแบบชนิดท่อรีด (Peristaltic 
pump) ส าหรับควบคุมการให้สารอาหารเหลว โดยระบบไบโอรีแอคเตอร์อาศัยหลักการจมชั่วคราวหรือจุ่มชั่วคราว ซ่ึง
ก าหนดให้ต้นเนื้อเย่ือแช่ในสารอาหารเหลวตามเวลาที่ก าหนด หลังจากนั้นจึงดูดสารอาหารเหลวผ่านท่อรีดออกจาก
ขวดเพาะเลี้ยงตามเวลาที่ก าหนดเช่นกัน โดยวิธีการนี้จึงจ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ควบคุมการท างานนั้นคืออุปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (microcontroller) ซ่ึงท าหน้าที่ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงให้ระบบท างานตามโปรแกรม
ที่ออกแบบไว้ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ระบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวแบบท่อรีด 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกล้วยไม้หวายเชิงสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design ;CRD) 
ซ่ึงเป็นการแจกแจงปัจจัยความแปรปวนในทิศทางเดียว โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี  Duncan's 
Multiple Range Test (Kwanchi A.,1984) 
 การควบคุมระบบไบโอรีแอค็เตอร์จมชั่วคราวแบบท่อรีด 
 การควบคุมระบบการท างานและการทดสอบการท างานของระบบไบโอรีแอ็คเตอร์อธิบายได้ดังภาพที่ 2 (ก) 
โดยมีวงจรการท างานคือเม่ือป้อนไฟให้กับระบบ ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งการท างานมอเตอร์กระแสตรง โดย
มอเตอร์จะหมุน เพื่อรีดสารละลายอาหาร จากขวดอาหารลงสู่ขวดเพาะต้นไม้โดยให้แช่นานเป็นระยะเวลา 15 นาที 
(Farah Farahani., 2012), (Hans Indra Pramana, 2016) สามารถอธิบายได้ ที่เวลา 5 นาที ส าหรับระยะเวลาดูด 
จากนั้นจะหยุดเป็นเวลา 13 นาที หลังจากนั้นระบบไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งการให้มอเตอร์หมุนกลับทิศทางเป็น
เวลา 5 นาที เพื่อน าสารละลายอาหารกลับสู่ขวดอาหารเช่นเดิม และหยุดพักเป็นเวลา 13 นาที ซ่ึงจะครบ 1 รอบการ
ท างาน โดยมีเวลา โดยรวม 1 รอบการท างาน ใช้เวลา 36 นาท ี
 

                   
   (ก)     (ข) 

ภาพที่ 2 (ก) การโปรแกรมการท างานไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวแบบท่อรีด (ข) แผนผังการท างานของะบบ 
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 การพัฒนาและออกแบบสร้างเครื่องไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวแบบรีดท่ออธิบายได้ดังภาพที่ 2 (ข) เป็น
ขั้นตอนการการกระบวนการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือกล้วยไม้หวายถึงพฤติกร รมการเติบโต ความต้องการ
สารอาหารแต่ละเวลา หลังจากนั้นจึงสร้างเครื่อง โดยออกแบบเป็นชนิดรีดท่อ เนื่องจากลดการปนเปื้อนเชื้อจาก
ภายนอกได้ ต่อจากนั้นจึงน าเครื่องมาทดสอบประสิทธิภาพโดยพิจารณาปริมาณของเหลวที่สามารถดูดจ่ายคืนได้ 
สุดท้ายจึงน ามาทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือกล้วยไม้หวาย เพื่อพิจารณาการเติบโตของต้นไม้ ตามวัตุประสงค์ 
ผลการทดลอง 
 การทดสอบระบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวแบบท่อรีดแบบไม่เล้ียงต้นไม้ 
 การทดสอบประสิทธิภาพระบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวแบบท่อรีดสามารถท าได้โดยการใช้สารอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือกล้วยไม้หวายในภาชนะ ซ่ึงเป็นการทดสอบระบบที่ยังไม่ใส่ต้นไม้ การทดลองจะท าการทดสอบ
จ านวน 4 รอบการใช้งาน ดังตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพระบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราว จากการทดลองพบว่า 
เม่ือปล่อยให้ระบบด าเนินงานไปเป็นจ านวน 4 รอบ ๆ ละ 36 นาที รวมเป็นเวลาทั้งหมด 144 นาที หรือ ประมาณ 2 
ชั่วโมง 24 นาทีจะมีอาหารคงค้างอยู่ในขวดเพาะต้นไม้สะสมประมาณ 81 มิลลิลิตร ซ่ึงหากปล่อยให้ระบบท างานไป
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะท าให้มีอาหารสะสมประมาณ 810 มิลลิลิตร ซ่ึงจะท าให้ระบบไม่สามารถท างานต่อไปได้ 
เนื่องจากสารอาหารในขวดอาหารจะหมดและอาหารในขวดเลี้ยงต้นไม้จะล้นออกมา ดังนั้นในการทดลองเลี้ยงต้นไม้
จริง จึงจ าเป็นต้องท าการปรับปริมาณของสารละลายอาหารใหม่ทุกๆ 4 รอบการท างาน ประมาณ 2.24 ชั่วโมงต่อครั้ง 
เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการท างานระบบ ดังภาพที่ 3 พบได้ว่าในแต่ละรอบจะมีปริมาณคงเหลืออยู่เฉลี่ย 20 
มิลลิลิตร 
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการท างานของระบบไบโอรีแอค็เตอร์จมชั่วคราวแบบท่อรีดแบบไม่เลี้ยงตน้ไม้ 
 

ขั้นตอน รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวม เฉล่ีย 
ดูดจากขวดอาหาร (มล.) 144 150 150 157 601 150.25 
ดูดจากขวดเพาะต้นไม้ (มล.) 124 131 131 134 520 130 
คงเหลือ (มล.) 20 19 19 23 81 20.25 

 
 

  
   (ก)       (ข) 
 

ภาพที่ 3 (ก) ผลการทดลองปริมาณการปั๊มสารอาหารระบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวแบบรีดท่อ 
(ข) ประสิทธิภาพการท างานระบบไบโอรีแอค็เตอร์จมชั่วคราวแบบรีดท่อ 

 

 จากภาพที่ 3 (ก) แนวแกน Y แทนด้วยปริมาณสารอาหารมีหน่วยเป็นมิลลิลิตร และแนวแกน X แทนด้วยรอบ
การปั๊มสารอาหาร มีหน่วยเป็นรอบ จากกราฟประกอบด้วยการดูดสารอาหารเหลวจากภาชนะบรรจุไปยังภาชนะ
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เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ พิจารณาได้ด้วยเส้นปะจุดสีฟ้าหลังจากนั้นสารอาหารจะถูกดูดกลับมาสู่ภาชนะเดิมอีกครั้ง ซ่ึงผล
ปริมาณการดูดจ่ายสารอาหารมีอัตราเฉลี่ยคงที่ และมีอัตราการผิดพลาดเฉลี่ยเท่ากับ 13.48% ซ่ึงประสิทธิภาพเฉลี่ยการ
ท างานระบบเท่ากับ 86.52% ดังภาพที่ 3 (ข) อธิบายประสิทธิภาพการท างานของระบบ ในแต่ละรอบการปั๊มสารอาหาร 
 การทดสอบระบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวแบบรีดท่อส าหรับกล้วยไม้หวาย 
 ระบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวแบบรีดท่อจะถูกท าการทดสอบระบบแบบไม่เลี้ยงต้นไม้ก่อน เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ หลังจากนั้นจึงน าระบบนี้ไปทดลองเพาะเลี้ยงต้นกล้วยไม้หวายในสภาพปลอดเชื้อ โดยทดลอง
เพาะเลี้ยงในอาหารและระบบการเพาะเลี้ยงที่ต่างกัน โดยจะเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกล้วยไม้หวายโดยวัดจาก
น้ าหนัก และความยาวใบ ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 3 ทรีทเมนต์ ทรีทเมนต์ละ 40 ต้น โดยเลือกใช้ต้นพันธุ์ที่มีขนาดใกล้เคียง
กัน แต่ละทรีทเมนต์มีความแตกต่างกันดังนี้ ทรีทเมนต์ที่ 1 อาหารสูตร VW แบบอาหารแข็ง, ทรีทเมนต์ที่ 2 อาหาร
สูตร VW แบบอาหารเหลว โดยเลี้ยงบนเครื่องเขย่า (shaker), และทรีทเมนต์ที่ 3 อาหารสูตร VW แบบอาหารเหลว 
โดยเลี้ยงในระบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวแบบท่อรีด 
 

ตารางที่ 2 ผลการการเปรียบเทียบเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือกล้วยไม้หวายแต่ละระบบ 
 

วิธีการทดลอง สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 
อาหารแขง็ (วุ้น) 40 ต้น 40 ต้น 43 ต้น 45 ต้น 
อาหารเหลว (เขย่า) 40 ต้น 41 ต้น 45 ต้น 48 ต้น 
ไบโอรแีอค็เตอร์จมชั่วคราว 40 ต้น 50 ต้น 65 ต้น 90 ต้น 
  

 จากผลการทดลองตารางที่ 2 พบว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวแบบรีดท่อมี
จ านวนการเติบโตต้นไม้มากสุดเท่ากับ 90 ต้น เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นที่สูตรอาหารที่เหมือนกัน และจ านวนเนื้อ
ย่ือเริ่มต้นปลูกจ านวน 40 ต้น ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ( 21 วัน) ซ่ีงวิธีการเลี้ยงในอาหารแข็งมีจ านวนการเติบโต
เท่ากับ 45 ต้น และวิธีการเลี้ยงในอาหารเหลวมีจ านวนการเติบโตเท่ากับ 48 ต้น 
 ผลทดสอบการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกล้วยไม้หวายด้วยระบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวแบบรีดท่อ 
 การเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือของกล้วยไม้หวายทั้ง 3 วิธีได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือด้วยระบบไบโอ
รีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวแบบรีดท่อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือแบบสารอาหารแข็งและการเพาะเลี้ยงเนื่อเย่ือด้วยสารอาหาร
เหลวแบบเขย่า พบว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การเติบโตของเนื้อเย่ือด้วยระบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวรวมทั้งหมดมี
ปริมาณการเติบโตเนื้อเย่ือมากที่สุดเท่ากับ 79% และ 13% และ 8% ส าหรับการเพาะเลี้ยงด้วยสารอาหารเหลวแบบ
เขย่าและสารอาหารแข็งตามล าดับ ดังภาพที่ 5 (ก) และ (ข) พบว่ามีอัตราการเติบโตเท่ากับ 12.5 เม่ือเทียบกับวิธีการ
เพาะเลี้ยงในแบบสารอาหารแข็งและสารอาหารเหลวที่มีการเพิ่มขึ้นของจ านวนต้นเพียง 45 และ 48 ต้น ตามล าดับ 
และอัตราการเติบโตอยู่ที่ 1.25 และ 2 เท่านั้น 
 

       
   (ก)       (ข) 
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ภาพที่ 5 (ก) สัดส่วนอัตราการเตบิโตของเนื้อเย่ือทั้ง 3 วิธี (ข) ปรมิาณจ านวนการเติบโตของเนื้อเย่ือทั้ง 3 วิธ ี
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบกันทั้ง 3 วิธีด้วยกัน โดยที่
เริ่มต้นปลูกจ านวน 40 ต้น อัตราการเติบโตทั้ง 3 วิธีการนี้มีความแตกต่างกันที่วิธีการให้สารอาหารและรูปแบบ
สารอาหารนั่นคือวิธีการให้สารอาหารเหลวแบบจมชั่วคราวที่ 15 นาที และการให้สารอาหารชนิดเหลวและการให้
สารอาหารชนิดแข็งหรือการเพาะเลี้ยงในวุน้ พบได้ว่ามีสองวิธีที่มีอัตราการเติบโตที่ใกล้เคยีงกัน นั่นคือการเพาะเลี้ยงใน
สารอาหารเหลวกับสารอาหารแข็ง เนื่องจากเป็นวิธีการให้สารอาหารโดยตลอดระยะเวลาการเพาะเลี้ยงจึงมีผลให้
ต้นไม้ได้รับสารอาหารเกินความจ าเป็นและการได้รับออกซิเจนที่น้อยกว่าวิธีการเพาะเลี้ยงด้วยระบบไบโอรีแอ็คเตอร์
จมชั่วคราวที่ 15 นาที สลับการให้สารอาหารเหลวและพักไว้เพื่อการรับออกซิเจนด้วย  ซ่ึงมีความสอดคล้องกันกับ
การศึกษาของ (Hans Indra Pramana, 2016) ถึงการเปรียบเทียบระยะเวลาช่วงการได้รับสารอาหารสลับการได้รับ
ออกซิเจนที่ให้อัตราการเติบโตพืชดีกว่าระยะเวลาช่วง 1 นาที ดังนั้นผลลัพธ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือด้วยวิธีจมชั่วคราวจึง
มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าวิธีอื่นตามที่ได้เสนอไว้ในบทความนี้ 
สรุปผลการทดลอง 
 บทความนี้ได้เสนอวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือด้วยระบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวแบบรีดท่อ โดยการควบคุม
การท างานด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ Aduino Uno R3 ร่วมกับชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสส าหรับการรีดท่อยาง
ล าเลียงสารอาหารเหลว ซ่ึงวิธีการนี้ช่วยลดการปนเปื้อนการสัมผัสเชื้อต่างๆ จากภายนอกได้ และยังลดปัญหาการฉ่ าน้ า
ในต้นไม้ได้ การทดลองนี้ได้เปรียบเทียบกับวิธีการเพาะเลี้ยงแบบสารอาหารแข็งหรือวุ้นและการเพาะเลี้ยงในสารอาหาร
เหลวด้วย ที่จ านวนต้นไม้ 40 ต้น ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าระบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวมีการเพิ่มขึ้นของต้นไม้
เท่ากับร้อยละ 120 และร้อยละ 20, ร้อยละ 12.5 ส าหรับการเพาะเลี้ยงในสารอาหารเหลวและสารอาหารแข็งตามล าดับ 
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Optimal Condition for Protease Activity Extracted from Gastrointestinal of Thai Mahseer  

(Tor tambroides) 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษากิจกรรมเอนไซม์โปรติเอสในระบบย่อยอาหารจากทางเดินอาหารของปลาเวียนที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอุณหภูมิ และ pH ที่เหมาะสมต่อการท้างานของเอนไซม์โปรติเอสในปลาเวียนอายุ 
7 วัน และ 90 วัน ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง จากการทดลองพบว่า ค่าอุณหภูมิ และ pH ที่เหมาะสมต่อการท้างานของ
เอนไซม์โปรติเอสในปลาเวียนอายุ 7 วัน คือ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และ pH 11 โดยกิจกรรมของเอนไซม์มีค่า
เท่ากับ 0.02±0.00 U/mg protein/min ส้าหรับปลาเวียนอายุ 90 วัน ค่าอุณหภูมิ และ pH ที่เหมาะสมต่อการท้างาน
ของเอนไซม์โปรติเอส คือ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และ pH 6 โดยมีค่าเท่ากับ 0.08±0.01 U/mg protein/min เม่ือ
เปรียบเทียบอุณหภูมิที่ต่้าสุดที่เอนไซม์โปรติเอสท้างานได้ดีคือ ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ซ่ึงพบในปลาเวียนอายุ 90 
วัน ดังนั้น pH และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการท้างานของเอนไซม์โปรติเอสในทางเดินทาอาหารของปลาเวียนอายุ  
7 และ 90 วัน ได้แก่ pH 11 และ 6 ที่อุณหภูมิ 30 และ 20 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ และในสภาวะที่อุณหภูมิต่้า 
กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส ในปลาเวียนขนาดใหญ่ (อายุ 90 วัน) จะมีค่าสูงกว่าปลาเวียนขนาดเล็ก (อายุ 7 วัน) 
 

ค าส าคัญ : ปลาเวียน  โปรติเอส  ทางเดินอาหาร 
 
Abstract  
 This research was to investigate the protease activity was extracted from gastrointestinal of Thai 

mahseer from breeding and the goal was study the optimal temperature and pH of protease activity from 

gastrointestinal of 7 and 90 days of Thai mahseer. The result showed the optimal pH and temperature for 

protease activity of 7 days aged Thai mahseer were pH 11 and 30° C and protease activity was 0.02 ± 0.00U / 

mg protein / min. Moreover, Thai mahseer aged 90 days has the highest activity at pH 6 and temperature at 20 ° 

C was 0.08 ± 0.01 U / mg protein / min. Protease activity comparison between 7 and 90 days aged at low 

temperature (20 ° C) showed high activity in 90 day old fish. In conclusion, the optimal pH and temperature for 

protease activity of 7 and 90 days Thai mahseer were pH 11 and 6 at 30 and 20 ° C respectively. In addition, 

protease was extracted from old fish (90 days) was highest activity than younger fish (7 days).  

 
Keywords: Thai mahseer, protease, gastrointestinal 

 
บทน า  

ปลาเวียน (Thai mahseer, Greater brook carp) เป็นปลาน้้าจืด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tor tambroides 
อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ รูปร่างลักษณะคล้ายปลาพลวงหิน (Neolissochilus 
stracheyi) ขนาดเฉลี่ยโดยทั่วไปยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ขนาดใหญ่สุดที่พบมีความยาว 1 เมตร อาศัยตามแหล่ง
น้้าสะอาด ตามต้นน้้า ล้าธาร ปลาเวียนเป็นปลาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรี มีราคาสูง มีเนื้อนุ่มละเอียด มีไขมันสะสม
ในเนื้อปริมาณมาก ซ่ึงปัจจุบันพบได้น้อยมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ถูกท้าลาย และมีการจับปลาในธรรมชาติ มาก
ขึ้นท้าให้ปลาเวียนในธรรมชาติมีจ้านวนลดน้อยลงไปมาก แต่ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเพชรบุรี 
สามารถที่จะเพาะขยายพันธุ์ปลาเวียนได้แล้ว แต่ปัญหาที่พบคือ อัตราการเจริญเติบโตของปลาเวียนที่เพาะพันธุ์ได้ต่้า
มาก ซ่ึงต่้ากว่าอัตราการเจริญเติบโตของปลาเวียนในธรรมชาติ (ภัทรภรณ์ ช้างเพรียวงาม, โยธิน เตียงตั้ง, อนุสรณ์ 
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พาณิชย์เจริญ, รุ่งกานต์ กล้าหาญ, สุภาพร มหันต์กิจ และสุริยัญ แสงหงส์, 2559: 204-208) ทั้งนี้การเจริญเติบโตของ
ปลาเวียนหรือสัตว์น้้าขึ้นอยู่กับอาหารและคุณภาพน้้า เป็นต้น โดยอาหารเป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการเจริญเติบโตของสัตว์
น้้า ซ่ึงการน้าสารอาหารไปใช้ประโยชน์ ขึ้นอยู่กับการท้างานของระบบย่อยอาหาร และการท้างานของระบบย่อย
อาหารขึ้นอยู่กับเอนไซม์หลายชนิด แต่เอนไซม์ที่ย่อยโปรตีน ซ่ึงเป็นสารอาหารที่ร่างกายใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อ และ
การเจริญเติบโต คือเอนไซม์กลุ่ม Protease ถือได้ว่าเป็นเอนไซม์ที่มีความส้าคัญอย่างมาก การศึกษาครั้งนี้
ท้าการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการท้างานของเอนไซม์ serine protease เนื่องจากปลาเวียนเป็นปลาไม่มีกระเพาะ 
จึงไม่สามารถศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ acid protease ได้ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการท้างานของเอนไซม์ 
serine protease ในระบบทางเดินอาหารของปลาเวียน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการค้นหาสภาวะที่ท้าให้การใช้
ประโยชน์จากอาหารด้วยการย่อย ท้างานได้ดีขึ้น ปลาเวียนได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสม และครบถ้วน เพื่อน้ามา
ประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงจริง และพัฒนาสู่การเลี้ยงเชิงพาณิชย์ต่อไป  
วัตถุประสงค์  
 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการท้างานของเอนไซม์ protease ในระบบทางเดินอาหารของปลาเวียนที่ได้จาก
การเพาะเลี้ยง ในช่วงอายุ 7 และ 90 วัน ที่อุณหภูมิ และ pH ที่ต่างกัน 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
 สัตว์ทดลอง ปลาเวียนที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด จังหวัดเพชรบุรี 
ได้แก่ ปลาเวียนอายุ 7 วัน ขนาด 0.0176 กรัม/ตัว ซ่ึงอนุบาลด้วยอาหารโปร-เกรด เอ 101 โปรตีนไม่น้อยกว่า 40% 
เป็นระยะเวลา 7 วัน และปลาเวยีนอายุ 90 วัน ขนาด 0.0814 กรัม/ตัว ซ่ึงอนุบาลด้วยอาหารไฮเกร์ด 9961 โปรตีนไม่
น้อยกว่า 40% เป็นระยะเวลาต้ังแต่ปลาเวียนอายุ 7 วัน จนถึงปลาเวียนอายุได้ 90 วัน (ภาพที่ 1) 
 

 
 

ภาพที่ 1 ปลาเวียนอายุ 7 วัน (ซ้าย) และปลาเวียนอายุ 90 วัน (ขวา) 
 

 การสกัดเอนไซม์ น้าปลาเวียนที่ขนาดต่างกันมาท้าการผ่าช่องท้องเพื่อเก็บล้าไส้มาสกัดเอนไซม์ โดยการผ่า
เอาล้าไส้ของปลาเวียนไปชั่งน้้าหนัก (ภาพที่ 2) แล้วน้ามาบดด้วยโกร่งบดยา โดยบดใน Tris – HCL buffer ความ
เข้มข้น mM pH 7.5 จากนั้นน้าตัวอย่างที่ได้ไปเข้าเครื่อง Centrifuge ที่ความเร็วรอบ 15,000 g. อุณหภูมิ 4 °C นาน 
20 นาที จากนั้นเก็บส่วนที่เป็นของเหลวด้านบน (supernatant) ใส่หลอดเก็บตัวอย่างไว้ที่ -20 °C เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ serine protease ต่อไป  
 

 
 

ภาพที่ 2 การผ่าเอาล้าไส้ปลาเวยีนออกมา 
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 การวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ 
 น้าเอนไซม์ที่สกัดได้ปริมาตร 20 ไมโครลิตร (µl)ใส่หลอดทดลอง เติมสารละลาย Azocazien 2 % ใน
บัพเฟอร์ที่ pH 4 ถึง pH 12 ปริมาตร 500 ไมโครลิตร (µl) จากนั้นน้าตัวอย่างไปบ่มในเครื่อง Incubator ที่อุณหภูมิ 
15°C, 20°C, 25°C และ 30°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หยุดปฏิกิริยาด้วยสารละลาย Trichloroacetic acid (TCA) 20% 
ปริมาตร 500 ไมโครลิตร (µl) จากนั้นน้าตัวอย่างไปเข้าเครื่อง Centrifuge ที่ 15,000 g. อุณหภูมิ 4 °C นาน 10 นาที 
น้าตัวอย่างส่วนใสด้านบนปริมาตร 1 มิลลิลิตร (ml) ใส่ในหลอดทดลองที่เตรียมไว้ และเติมด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(NaOH) ความเข้มข้น 0.1 N. ปริมาตร 1 มิลลิลิตร (ml) แล้วน้าตัวอย่างที่ได้ไปวัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง 
Spectrotometer ที่ความยาวคลื่นแสง 440 นาโนเมตร (nm)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 น้าข้อมูลกิจกรรมของเอนไซม์ วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของข้อมูลด้วยโปรแกรม SAS (Statistical 
Analytical System Ver.9.1) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลด้วย วิธี Duncan’s New 
Multiple Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอเซ็นต์ แล้วจดบันทึกผลการทดลองเพื่อน้าไปวิเคราะห์ 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
 จากการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ protease ในระบบทางเดินอาหารของปลาเวียนอายุ 7 วัน ขนาด 
0.0176 กรัม/ตัว และ ปลาเวียนอายุ 90 วัน ขนาด 0.0814 กรัม/ตัว ได้ผลการทดลองดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส ที่สกัดได้จากทางเดินอาหารของปลาเวียน 
ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงอายุ 7 วัน ที่ pH 4 – 12 และอุณหภูมิต่างๆกัน 

 

pH 
อุณหภูมิ 

15  °C 20  °C 25  °C 30  °C 
pH4 0.00±0.00a 0.00±0.00d -0.00±0.00c -0.01±0.00d 
pH5 0.00±0.00a -0.02±0.00f -0.00±0.00c -0.01±0.00e 
pH6 0.00±0.00a 0.01±0.00cd 0.00±0.00a 0.00±0.00c 
pH7 -0.00±0.00bc 0.01±0.00cd 0.01±0.00a -0.00±0.00c 
pH8 -0.00±0.00d -0.02±0.00g -0.03±0.00d 0.01±0.00b 
pH9 -0.00±0.00c 0.01±0.00ab 0.00±0.00b 0.01±0.00b 
pH10 -0.00±0.00d 0.01±0.00bc -0.05±0.00e -0.01±0.00d 
pH11 -0.00±0.00b -0.00±0.00e 0.00±0.00b 0.02±0.00a 
pH12 -0.00±0.00d 0.01±0.00a -0.00±0.00c 0.00±0.00c 
p-value 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

หมายเหตุ : ตัวอกัษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั้งแสดงวา่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสา้คัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

จากการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส ที่สกัดได้จากทางเดินอาหารของปลาเวียนจากการเพาะเลี้ยงอายุ  
7 วัน ที่อุณหภูมิ 15, 20, 25 และ 30 °C และ pH 4 – 12 พบว่า ปลาเวียนอายุ 7 วัน ทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์ 
โปรติเอส ท่ีอุณหภูมิ 15 °C มีค่ากิจกรรมสูงที่สุด (P<0.05) ที่ pH 4 - 6 โดยมีค่าเท่ากับ 0.00±0.00 U/mg protein/min 
ที่อุณหภูมิ 20 °C มีค่ากิจกรรมสูงที่สุด (P<0.05) ที่ pH 12 โดยมีค่าเท่ากับ 0.01±0.00 U/mg protein/min ที่อุณหภูมิ 
25 °C พบว่า ค่ากิจกรรมสูงที่สุด (P<0.05) ที่ pH6 และ 12 โดยมีค่าเท่ากับ 0.00±0.00 U/mg และ 0.01±0.00 
U/mg protein/min ตามล้าดับ และกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสที่อุณหภูมิ 30 °C มีค่ากิจกรรมสูงที่สุด (P<0.05) 
ที่ pH 11 โดยมีค่าเท่ากับ 0.02±0.00 U/mg protein/min กล่าวได้ว่า อุณหภูมิ และ pH ที่เหมาะสมต่อการท้างาน
ของเอนไซม์โปรติเอส ในปลาเวียนอายุ 7 วัน คือ อุณหภูมิ 30 °C และ pH 11 เนื่องจากเอนไซม์โปรติเอสที่พบในปลา
เวียนระยะนี้ เป็นปลาวัยอ่อนทางเดินอาหารยังไม่สมบูรณ์ ยังแยกส่วนไม่ชัดเจน ดังนั้นเอนไซม์โปรติเอสที่พบจึงเป็น
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เอนไซม์กลุ่มซีรีนโปรติเอส ที่ท้างานได้ดีในสภาวะที่เป็นด่าง (alkali protease) ในช่วง pH 7 - 11 (การุณ ทองประจุ
แก้ว และอุทัยวรรณ โกวิทวที, 2554: 701-715) ซ่ึงคล้ายกับการทดลองของรุ่งกานต์ กล้าหาญ, บัณฑิต ยวงสร้อย 
และสาธิต หริ่มสืบ (2553) ที่ศึกษากิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส (acid protease และ serine protease) ในระบบ
ย่อยอาหารของกบนา (Rana rugulosa, Wiegmann) ท้าการศึกษาในกบนาอายุ 3 วัน โดยใช้กบทั้งตัว กบอายุ 10 วัน 
ใช้เฉพาะทางเดินอาหาร กบอายุ 45 และ 60 วัน แยกศึกษาส่วน กระเพาะ ตับอ่อน และล้าไส้ จากการศึกษาพบว่า
กิจกรรมของเอนไซม์ serine protease ของกบอายุ 3 และ 10 วัน มีค่า optimal pH ที่ pH 11 และ 9 ตามล้าดับ 
ส้าหรับกบ อายุ 45 วัน พบค่า optimal pH ทั้งในตับอ่อน และล้าไส้ ที่ pH 10 ในกบอายุ 60 วัน พบค่า optimal pH ใน
ตับอ่อน และล้าไส้ที่ pH 9 และ 10 ตามล้าดับ ส้าหรับเอนไซม์ acid protease ซึ่งศึกษาในกระเพาะมีค่า optimal pH ที่ 
pH 3 ในกบทุกขนาด เมื่อเปรียบเทียบกิจกรรมของเอมไซม์โปรตเิอสในระบบย่อยอาหารของ กบนาทั้งอายุ 3, 10, 45 และ 
60 วันพบว่ากิจกรรมของเอนไซม์ serine protease ที่สกัดไดจากตับอ่อนกบนาอายุ 45 วัน มีค่าสูงที่สุด (P <0.05) และ
พบมีค่าน้อยที่สุดในกบนาอายุ 3 วัน กิจกรรมของเอนไซม์ acid protease ที่สกัดไดจากกระเพาะอาหารของกบนา
อายุ 60 วัน มีค่าสูงที่สุด (P <0.05) และพบมีค่าน้อยที่สุดในกบนาอายุ 3 วัน จากการทดลองนี้สรุปไดวา กิจกรรมของ
เอนไซม์ serine protease มีค่าสูงที่ pH 9 – 11 และเอนไซม์ acid protease คาสูงที่ pH 3 และกบขนาดใหญ่มี
กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสสูงกว่ากบขนาดเล็ก (รุ่งกานต์ กล้าหาญ, บัณฑิต ยวงสร้อย และสาธิต หริ่มสืบ, 2553: 
419-425) และยังคล้ายกับการทดลองของChen Muyan, Zhang Xiumeil, Gao Tianxiang and Chen Chao 
(2005) ที่ศึกษาการท้างานของโปรติเอส ในระบบทางเดินอาหารของปลาลิ้นหมาวัยอ่อน (Scophthalmus 
maximus) และศึกษาอุณหภูมิ pH และ NaCl ที่เหมาะสม ในส่วนต่างๆของอวัยวะภายในของปลาลิ้นหมาวัยอ่อน 
พบว่ากิจกรรมที่ดีที่สุดในกระเพาะอาหารของปลาลิ้นหมาวัยอ่อน มีค่า pH ที่ 2.2 ขณะที่กิจกรรมในล้าไส้มีค่า pH ท่ี
เหมาะสมที่ 9.5 - 10.0 และในตับมีค่า pH ที่เหมาะสมที่ 8.5 ในกระเพาะอาหาร ล้าไส้ และตับอ่อน อุณหภูมิของปฏิกิริยา
ที่ดีที่สุดอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่า pH เพิ่มขึ้นในกระเพาะอาหาร ในล้าไส้ พบแนวโน้มตรงกันข้าม
เนื่องจากมีผลต่อ pH และอุณหภูมิ ความเข้มข้นของ NaCl มีผลต่อการย่อยโปรตีนในตับ (Hepatopancreas) โปรติเอส 
กลุ่มหลักที่ใช้ในการย่อยน่าจะเป็นกลุ่มเอนไซม์เปปซิน และพบกิจกรรม protease สูงสุดในของล้าไส้ (Chen Muyan, 
Zhang Xiumeil, Gao Tianxiang & Chen Chao, 2005) 

 

ตารางที่ 2 กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส ที่สกัดได้จากทางเดินอาหารของปลาเวียน 
ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงอายุ 90 วนั ที่ pH 4 – 12 และอุณหภูมิต่าง ๆ กัน 

 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

pH 
อุณหภูมิ 

15 °C 20 °C 25 °C 30 °C 
pH4 0.00±0.00b 0.01±0.00cd 0.00±0.00f 0.00±0.00f 
pH5 -0.00±0.00c -0.01±0.00e 0.02±0.00d 0.00±0.00ef 
pH6 0.00±0.00b 0.08±0.01a 0.00±0.00f 0.01±0.00d 
pH7 0.00±0.00b -0.02±0.00f 0.01±0.00e 0.01±0.00c 
pH8 0.00±0.00a -0.03±0.00g 0.01±0.00e 0.00±0.00de 
pH9 0.00±0.00a 0.00±0.00d 0.02±0.00b 0.01±0.00bc 
pH10 0.00±0.00a 0.05±0.00b 0.02±0.00c 0.02±0.00a 
pH11 0.00±0.00a 0.01±0.00c -0.02±0.00g 0.01±0.00ab 
pH12 0.00±0.00a 0.00±0.00cd 0.04±0.00a 0.01±0.00d 
P - value 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
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 ผลการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส ที่สกัดได้จากทางเดินอาหารของปลาเวียนจากการเพาะเลี้ยงอายุ 
90 วัน ที่อุณหภูมิ 15, 20, 25 และ 30 °C ที่ pH 4 – 12 พบว่า กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส ของปลาเวียนที่อายุ 
90 วัน ทดสอบที่อุณหภูมิ 15 °C มีค่ากิจกรรมสูงที่สุด (P<0.05) ที่ pH 8 – 12 โดยมีค่าเท่ากับ 0.00±0.00 U/mg 
protein/min ที่อุณหภูมิ 20 °C มีค่ากิจกรรมสูงที่สุด (P<0.05) ที่ pH6 โดยมีค่าเท่ากับ 0.08±0.01 U/mg 
protein/min ที่อุณหภูมิ 25 °C มีค่ากิจกรรมสูงที่สุด (P<0.05) ที่ pH12 โดยมีค่าเท่ากับ 0.04±0.00 U/mg 
protein/min และ กิจกรรมเอนไซม์โปรติเอส ที่อุณหภูมิ 30 °C มีค่ากิจกรรมสูงที่สุด (P<0.05) ที่ pH 10 โดยมีค่า
เท่ากับ 0.02±0.00 U/mg protein/min กล่าวได้ว่า อุณหภูมิ และ pH ที่เหมาะสมต่อการท้างานของเอนไซม์โปรติ
เอส ในปลาเวียนอายุ 90 วัน คือ อุณหภูมิ 20 °C และ pH 6 เนื่องจากปลาเวียนเป็นปลาไม่มีกระเพาะ ดังนั้นเอนไซม์
โปรติเอสที่สกัดได้จะเป็นเอนไซม์กลุ่มซีรีนโปรติเอสที่ท้างานในสภาวะที่เป็นด่าง (alkali protease) ในช่วง pH 7 - 11 
เม่ือพิจารณาจากอุณหภูมิที่เอนไซม์โปรติเอสในปลาเวียนท้างานได้ดีพบว่าอยู่ที่ อุณหภูมิ 20 °C มีการท้างานของ
เอนไซม์โปรติเอสสูงที่สุด เนื่องจากปลาเวียนเป็นปลาน้้าตก อยู่บริเวณ ต้นน้้า ล้าธาร หรือธารน้้าตก ซ่ึงบริเวณเหล่านี้
น้้าจะมีอุณหภูมิต่้า อยู่ในสภาวะน้้าเย็น จึงท้าให้อุณหภูมิในร่างกายของปลาปรับตัวให้มีค่าลดลงตามอุณหภูมิน้้า ซ่ึง
อุณหภูมิของร่างกายปลาก็จะปรับไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม ปลาเวียนเป็นสัตว์เลือดเย็นจะมีอุณหภูมิผันแปรไป
ตามสิ่งแวดล้อม (สุภาพร สุกสีเหลือง, 2559) ส่งผลต่อการท้างานของเอนไซม์ที่จะท้างานได้ดีในสภาวะที่อุณหภูมิต่้า
ด้วย และการแสดงออกของโปรติเอสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุ (การุณ ทองประจุแก้ว และอุทัยวรรณ โกวิทวที , 
2555: 701-715) ซ่ึงสอดคล้องกับการทดลองของ มิถิลา ปรานศิลป์, อรพินท์ จินตสถาพร และส่งศรี มหาสวัสดิ์ 
(2548) ที่ศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ในทางเดินอาหาร (Digestive enzyme) ของปลาทอง Carassius auratus 
ท้าการศึกษาในปลาทอง 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก (1.61±0.40 กรัม, อายุ 2 สัปดาห์) ขนาดกลาง (5.58 ±0.35 กรัม, 
อายุ 4 สัปดาห์) และขนาดใหญ่ (13.10±1.90 กรัม, อายุ 8 สัปดาห์) พบว่ากิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสที่ pH 5, 6, 
7, 8 และ 9 มีค่าใกล้เคียงกัน (P>0.05) โดยปลาทองขนาดเล็กมีค่าอยู่ในช่วง 0.56-0.76 unit/mg protein ปลาทอง
ขนาดกลางมีค่าอยู่ในช่วง 2.45-3.59 unit/mg protein ส่วนปลาทองขนาดใหญ่มีค่าอยู่ในช่วง 4.12-5.39 unit/mg 
protein และเม่ือเปรียบเทียบกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส ไลเปส และอะไมเลส ของปลาทอง 3 ขนาดที่ pH 7 
พบว่ากิจกรรมของเอนไซม์ทั้ง 3 ชนิดเพิ่มขึ้นตามน้้าหนักปลา โดยที่ pH 7 ปลาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสมีค่า 0.64±0.23, 3.59±2.12 และ 4.47±1.30 unit/mg protein ตามล้าดับ กิจกรรม
เอนไซม์ไลเปสมีค่า 0.60±0.29, 4.23±1.24 และ 8.38±3.79 unit/mg protein ตามล้าดับ และกิจกรรมเอนไซม์ 
อะไมเลสมีค่า 2.46±0.86, 8.53±0.99 และ 14.83±4.85 unit/mg protein ตามล้าดับ ดังนั้นปลาทองซ่ึงเป็นปลาที่
ไม่มีกระเพาะนั้น กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส ไลเปส และอะไมเลส ในทางเดินอาหารมีค่าเพิ่มขึ้นตาม 
การเจริญเติบโต และอายุของปลา (มิถิลา ปรานศิลป์, อรพินท์ จินตสถาพร และส่งศรี มหาสวัสดิ์, 2548: 201-209) 
อีกทั้งยังสอดคล้องกับการวิจัยของ Iren Stoknes & Turid Rustad (1995) ที่ศึกษากิจกรรม proteolytic ใน
กล้ามเนื้อของปลาแอตแลนติกแซลมอน พบว่า กิจกรรมเกิดขึ้นในช่วง pH ที่เป็นกลางจนถึงมีค่าความเป็นกรดด่าง
เล็กน้อย ได้ตรวจพบเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสที่อุณหภูมิสูง กิจกรรมที่เหมาะสมพบที่ pH 8 และ 65 องศาเซลเซียส 
กิจกรรมลดลงอย่างเด่นชัดที่อุณหภูมิต่้ากว่า 60 องศาเซลเซียส และสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส ท้าการทดลองโดย 
การบ่มกล้ามเนื้อของปลาแซลมอนสกัดประมาณ 10 นาทีที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เพื่อกระตุ้นกิจกรรม กล้ามเนื้อ
ปลาแซลมอนสลายโปรตีนได้ง่ายในอุณหภูมิที่สูงขึ้น ไม่พบความแตกต่างที่เด่นชัดของกิจกรรม proteolytic ใน
ปลาแซลมอนแอตแลนติกระยะวัยอ่อน และในระยะวัยเจริญพันธุ์ (Stoknes & Rustad, 1995) 
สรุปผลการทดลอง  
 จากการศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส ที่สกัดได้จากปลาเวียนที่เพาะเลี้ยงในช่วงอายุ 7 
และ 90 วัน ในสภาวะที่ pH และอุณหภูมิแตกต่างกัน พบว่า ในปลาเวียน อายุ 7 วัน เอนไซม์โปรติเอสท้างานได้ดีที่สุด
ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และ pH11 ส้าหรับปลาเวียนอายุ 90 วัน เอนไซม์โปรติเอสท้างานได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 
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20 องศาเซลเซียส และ pH 6 และในสภาวะที่อุณหภูมิต่้า กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส ในปลาเวียนขนาดใหญ่ (อายุ 
90 วัน) จะมีค่าสูงกว่าปลาเวียนขนาดเล็ก (อายุ 7 วัน) 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนักเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก (เกาะสิเหร่) 2) เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
แหลมตุ๊กแก (เกาะสิเหร่) 3) เพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก 
(เกาะสิเหร่) เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนัก ในการจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ศึกษาคือ นักเรียนที่อยู่ในชุมชนแหลมตุ๊กแก จ านวน 40 คน เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความ
ตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก (เกาะสิเหร่) และนักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
จ านวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก (เกาะสิเหร่) 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนัก ในการจัดการขยะมูลฝอยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบ
ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนัก เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก 
(เกาะสิเหร่) 2) แบบทดสอบก่อนการใช้คู่มือ (Pre-test) 3) แบบทดสอบหลังการใช้คู่มือ (Post-test) และ 4) คู่มือการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. และค่า t-test ผล
การศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนในชุมชน
แหลมตุ๊กแก (เกาะสิเหร่) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนัก ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปาน
กลาง การพัฒนาคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก (เกาะสิเหร่) พบว่า การพัฒนาคู่มือการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแกที่สร้างขึ้น มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.37 และเม่ือน ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินจะอยู่ใน
ระดับดีมาก และการหาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก (เกาะสิเหร่) 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนัก ในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า คู่มือการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนแหลมตุ๊กแกที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ท าให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนัก 
ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
 

ค าส าคัญ : กระบวนการสิ่งแวดลอ้มศึกษา  คู่มือ 
 
Abstract  

The purposes of this research were 1) to study the level of knowledge and understanding, attitudes 

regarding, and awareness about waste management of the students in the Laem Tukkae community (Ko 

Sire); 2) to develop guidelines for waste management instruction in the Laem Tukkae community (Ko Sire); 

and 3) to determine the effectiveness of the waste management manual for students that is used in waste 

management instruction in Laem Tukkae community (Ko Sire) in creating knowledge and understanding, 

attitudes regarding, and awareness of waste management. 

The sample group in this environmental education study was 40 students who lived in the Laem 

Tukkae community.  This sample was used to study the students’ level of knowledge and understanding, 

attitudes regarding, and awareness of waste management in the Laem Tukkae community (Ko Sire).  30 Ko 

Sire School students were used to find the effectiveness of the waste management manual for students used in 

waste management instruction in the Laem Tukkae community (Ko Sire) in creating knowledge and 
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understanding, attitudes regarding, and awareness of waste management.  The instruments in this research 

were 1) A knowledge and understanding, attitudes regarding, and awareness study plan about waste 

management for students in the Laem Tukkae community (Ko Sire), 2) a pre-test, 3) a post-test, and 4) the 

waste management instruction in the Laem Tukkae community.  The data was analyzed by percentages, 

means, standard deviations (S.D.) and T-tests. 

The results of this study of environmental education revealed that, in term of the knowledge and 

understanding, attitudes regarding, and awareness of waste management of students in the Laem Tukkae 

community (Ko Sire), the sample group had all of three aspects (knowledge and understanding, attitudes 

regarding, and awareness) at the medium level.  For the pre-test and post-test of the waste management 

instruction in the Laem Tukkae community, it was revealed that, regarding the development of waste 

management manual instruction in the Laem Tukkae community, the score was 3.37.  When compared with 

the evaluation criteria, it was very good. In determining the effectiveness of the waste management manual 

for students used in waste management instruction in the Laem Tukkae community (Ko Sire) to create 

knowledge and understanding, attitudes regarding, and awareness of waste management, it was found that 

the waste management manual in the Laem Tukkae community was effectively constructed.  It helped the 

sample group significantly gain the knowledge and understanding, attitudes regarding, and awareness of 

waste management at the 95% confidence level.  

. 
Keywords: Environmental Education Process, Manual 

 
บทน า 
 จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดเล็กที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย การ
ขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณทวีคูณ ซ่ึงถ้าหากมีการคัด
แยกขยะจะท าให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้  
 ชุมชนชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ที่ 4 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีอีกหนึ่งปัญหาหลักที่ต้องเร่ง
แก้ไข นั่นก็คือปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมาก ขยะส่วนใหญ่มาจากอาชีพประมง ร้านค้า ครัวเรือน และขยะจากทะเล
ที่พัดเข้ามาสู่ชายฝั่ง ในแต่ละวัน ทั้งหมดล้วนเป็นตัวการส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  
 สิ่งแวดล้อมศึกษาหรือกระบวนการให้การศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในการมีความรู้ความเข้าใจ มีความคิดถูกต้อง มีความเห็นถูกต้อง และมีความตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม มีทักษะที่จะจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในการปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (สมชาย สกุลทัพ, 2548)  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในการส่งเสริมนักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และ
ความตระหนัก เพื่อน าไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่อไป 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนัก เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของ
นักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก 

2. เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก 
3. เพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก เพื่อให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนัก ในการจัดการขยะมูลฝอย 
วิธีการทดลอง  

1. การศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนัก เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียน
ในชุมชนแหลมตุ๊กแก คือนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแกที่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จ านวน 40 คน ผู้วิจัยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เพราะผู้วิจัยต้องการกลุ่มตัวอย่างประชากรจากนักเรียนที่อยู่ในชุมชนแหลมตุ๊กแกโดยตรง 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนัก เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยของนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก การวิเคราะห์ข้อมูล น าผลคะแนนที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
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2. การพัฒนาคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก มีวิธีการดังนี้ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก 2) ออกแบบคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
แหลมตุ๊กแก 3) ตรวจสอบคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4) น าคู่มือที่ได้ออกแบบ
และเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้ว และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. การหาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก กลุ่มตัวอย่าง
คือนักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ ที่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -5 จ านวน 30 คน ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง เพราะผู้วิจัยต้องการกลุ่มตัวอย่างประชากรจากโรงเรียนเกาะสิเหร่ ที่เป็นพื้นที่ในการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบทดสอบก่อนการศึกษาคู่มือ 2) แบบทดสอบหลัง
การศึกษาคู่มือ โดยแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังจะเป็นชุดเดียวกัน และ 3) คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลม
ตุ๊กแก การวิเคราะห์ข้อมูล 1) การหาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับนักเรียนในชุมชนแหลม
ตุ๊กแก เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ย (mean) จากการทดสอบก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง ของกลุ่มตัวอย่าง      
หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน S.D. แล้วท าการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนการใช้คู่มือและหลังการ
ใช้คู่มือ ด้วยค่าสถิติ ค่า t-test เพื่อศึกษาความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย และผลการใช้คู่มือการจัดการขยะมูลฝอย
ส าหรับนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก  
 ประชากร 

1. นักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก ที่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จ านวน 381 คน  
2. นักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 5 จ านวน 294 คน 

ผลการทดลอง 
1.  ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างก่อนการพัฒนาคู่มือการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน

แหลมตุ๊กแก โดยการหาค่าเฉลี่ยของคะแนน (mean) ดังปรากฏในตาราง 1  
 

ตาราง 1 ผลแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยแบบศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ เจตคติและความตระหนัก 
ของนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก (เกาะสิเหร่) 

 

ช่วงการทดสอบ n mean S.D. ระดับการศึกษา 
ผลการศึกษาระดับความรู้ความเขา้ใจ 40 5.98 2.72 ปานกลาง 
ผลการศึกษาระดับเจตคต ิ 40 28.88 6.37 ปานกลาง 
ผลการศึกษาระดับความตระหนัก 40 29.05 6.05 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 1 ผลการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ ของนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก ก่อนการพัฒนาคู่มือ
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก พบว่าจากแบบศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ ด้านเจตคติ และด้านความ
ตระหนัก กลุม่ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้านอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง 
 2.  ผลการประเมินคุณภาพคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก โดยผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงผลการ
ประเมินในหัวข้อต่างๆ ทั้ง 10 หัวข้อการประเมิน มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.37 และเม่ือน ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
จะอยู่ในระดับดมีาก  
 3.  ผลการหาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก  ผลการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้ 
  3.1 การหาประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ ด้านความรู้ความเข้าใจ 
   การทดสอบความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 จ านวน 30 คน 
ผลการศึกษาดังปรากฏในตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 ที่ใช้คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก 

 

ระดับชั้น ช่วงการทดสอบ n mean S.D. t 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 
ก่อนด าเนินการใช้คู่มือ 10 4.70 1.83 

10.85 หลังด าเนินการใช้คู่มือ 10 9.50 1.84 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 
ก่อนด าเนินการใช้คู่มือ 10 6.40 1.65 

9.61 
หลังด าเนินการใช้คู่มือ 10 11.80 1.14 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ก่อนด าเนินการใช้คู่มือ 10 8.10 0.99 

12.08 
หลังด าเนินการใช้คู่มือ 10 12.60 1.43 

t (df = 9 , α = .05) = 1.83 
 

 จากตาราง 2 ผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 เม่ือน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่า t–test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าหลังการใช้คู่มือการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 แสดงว่าคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
  3.2 การหาประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ ด้านเจตคติ 
    การทดสอบเจตคติของกลุ่มตัวอย่าง จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -5 จ านวน 30 คน ผล
การศึกษาดังปรากฏในตาราง 3 
 

ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่วัดเจตคติของนกัเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 ที่ใช้คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก 

 

ระดับชั้น ช่วงการทดสอบ n mean S.D. t 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 
ก่อนด าเนินการใช้คู่มือ 10 31.70 5.56 

3.49 
หลังด าเนินการใช้คู่มือ 10 38.30 6.17 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 
ก่อนด าเนินการใช้คู่มือ 10 31.80 5.39 

6.97 
หลังด าเนินการใช้คู่มือ 10 40.60 3.50 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ก่อนด าเนินการใช้คู่มือ 10 39.00 4.88 

4.98 
หลังด าเนินการใช้คู่มือ 10 45.20 4.47 

t (df = 9 , α = .05) = 1.83 
 

   จากตาราง 3 ผลการทดสอบวัดเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 เม่ือน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่า t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า หลังการใช้คู่มือการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก (เกาะสิเหร่) กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 แสดงว่าคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการ
จัดการขยะมูลฝอย 
 3.3 การหาประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ ด้านความตระหนัก 
   การทดสอบความตระหนักของกลุ่มตัวอย่าง จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 จ านวน 30 คน   
ดังปรากฏในตาราง 4 
 
  

393



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน  
 
 

ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยวัดความตระหนักของนักเรยีนโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 ที่ใช้คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก 

 

ระดับชั้น ช่วงการทดสอบ n mean S.D. t 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 
ก่อนด าเนินการใช้คู่มือ 10 33.40 7.44 

2.57 
หลังด าเนินการใช้คู่มือ 10 39.00 8.93 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 
ก่อนด าเนินการใช้คู่มือ 10 31.70 4.86 

5.89 
หลังด าเนินการใช้คู่มือ 10 41.80 3.16 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ก่อนด าเนินการใช้คู่มือ 10 36.60 3.13 

5.60 
หลังด าเนินการใช้คู่มือ 10 45.00 4.32 

t (df = 9 , α = .05) = 1.83 
 

 จากตาราง 4 ผลการทดสอบวัดความตระหนักของกลุ่มตัวอย่าง เม่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่า t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า หลังการใช้คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
แหลมตุ๊กแก กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 แสดงว่าคู่มือการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
สรุปและอภิปราย  

1.  การศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนัก เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของ
นักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก ผลการศึกษา พบว่าการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนัก 
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก ที่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จ านวน 40 คน กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเจตคติ และด้านความตระหนัก อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
นักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแกได้ผ่านการฝึกอบรมและเข้าร่วมโครงการจัดการขยะกับชุมชนที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนเข้ามาร่วมท ากิจกรรมในชุมชนแหลมตุ๊กแกโดยตรง โดยโครงการที่เข้ามาท ากิจกรรมภายในชุมชน เป็นแนวทาง
หนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนที่อยู่ในชุมชนแหลมตุ๊กแกเกิดการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยได้ถูกวิธีมากยิ่งขึ้น  
 2.  การพัฒนาคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนแหลมตุ๊กแก สามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนัก เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยตามเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงในคู่มือประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ความหมาย แหล่งที่มา ประเภท ผลกระทบ 
ระยะเวลาย่อยสลาย และการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงจากการใช้คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก สามารถ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการอ่านคู่มือ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3.  การหาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก พบว่า คู่มือการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแกมีประสิทธิภาพ ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และความตระหนัก
เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการใช้คู่มืออย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ซ่ึงสอดคล้องกับด้านต่างๆ ดังนี้ 
  3.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ จากการอ่านคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก ท าให้นักเรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของกนกรัตน์ นาวีการ (2551 : 
บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง การใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พบว่า คู่มือฝึกอบรมท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก เจตคติ และทักษะในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และจากการใช้
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก สามารถท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ดี 
เกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น 
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  3.2 ด้านเจตคติ จากการอ่านคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก ท าให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดี
ต่อการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของสราวุฒิ ประสารวุฒิ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง การใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาส่งเสริมการคัดแยกขยะของครัวเรือน กรณีศึกษา : ชุมชนกะตะ ต าบลกะรน อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต พบว่า โปรแกรมการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องการส่งเสริมทักษะการคัดแยกขยะของครัวเรือน 
ส าหรับอาสาสมัครสาธารณะสุขประจ าหมู่บ้านมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก เจตคติ 
และทักษะในการคัดแยกขยะแก่กลุ่มตัวอย่างได้ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และจากการใช้คู่มือการจัดการขยะมูล
ฝอยส าหรับนักเรียนในชุมชนแหลมตุ๊กแก สามารถท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น 
  3.3 ด้านความตระหนัก จากการอ่านคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหลมตุ๊กแก ท าให้นักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของทานิดา ศิลปะ (2553 : บทคัดย่อ) ได้
ท าวิจัยเรื่องการใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อจัดการขยะบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยว : กรณีศึกษาท่าเทียบเรือ
ท่องเที่ยวอ่าวฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่า คู่มือการจัดการขยะบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ส าหรับ
ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจ เจตคติ 
และความตระหนัก เพิ่มขึ้นที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และจากการใช้คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับนักเรียน
ในชุมชนแหลมตุ๊กแก สามารถท าให้นักเรียนมีความตระหนักที่ดีในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะ 
  1.  ควรมีการวางแผนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
  2.  ควรคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้งลงถังรองรับ 
  3.  ควรใช้สื่อในการให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดการขยะมูลฝอย ที่มีรูปแบบน่าสนใจต่อผู้เกี่ยวข้องในชุมชน 
  4.  ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการขยะมูลฝอย ในโรงเรียนอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย  
  5.  ควรมีการศึกษารูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ควบคู่กับคู่มือการให้ความรู้
ความเข้าใจ เพื่อน าไปสู่การจัดการปัญหาขยะได้ดีย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 

กระบวนการอบแห้งแบบโฟม-แมทเป็นกระบวนการเปลี่ยนอาหารเหลวให้อยู่ในลักษณะของโฟมที่คงตัว 
ก่อนน าไปอบแห้ง วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของสารก่อให้เกิดโฟม 3 
ชนิด ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ เมทิลเซลลูโลส (Methyl cellulose) ความเข้มข้น 1.5, 2.5 และ 
3 % (w/w), โปรตีนเวย์เข้มข้น (Whey protein concentrate) ความเข้มข้น 25, 30 และ 35 % (w/w) และ Egg 
albumen ความเข้มข้น 5, 10 และ 15 % (w/w) ที่มีต่อคุณภาพของโฟมมังคุดและเครื่องดื่มมังคุดผง พบว่า การเติม
เมทิลเซลลูโลสให้โฟมมังคุดที่มีความคงตัวและความหนืดสูงสุด ส าหรับการเติมโปรตีนเวย์เข้มข้นให้โฟมมังคุดที่มีความ
หนาแน่นสูงสุด ในขณะที่การเติม Egg albumen ให้โฟมมังคุดที่มีความหนาแน่นต่ าสุด เมื่อเพิ่มระดับความเข้มข้นของ
สารก่อให้เกิดโฟมทั้ง 3 ชนิด พบว่า ความหนาแน่นโฟมมังคุดลดต่ าลง แต่ความคงตัวและความหนืดโฟมมังคุดเพิ่มขึ้น 
เมื่อพิจารณาคุณภาพของมังคุดผง พบว่า การเติมเมทิลเซลลูโลสส่งผลให้มังคุดผงมีค่าการดูดซับน้ าสูงสุด ในขณะที่การ
เติม Egg albumen ส่งผลให้มังคุดผงมีค่าการดูดซับน้ าต่ าสุด ในขณะที่การเติมโปรตีนเวย์เข้มข้นส่งผลให้มังคุดผงมี
การละลายน้ าสูงสุด เมื่อเพิ่มระดับความเข้มข้นของสารก่อให้เกิดโฟมทั้ง 3 ชนิด พบว่ามังคุดผงมีค่าการดูดซับน้ าลดลง 
ในขณะที่การละลายน้ าของมังคุดผงเพิ่มขึ้น  

 

ค าส าคัญ : เครื่องดื่ม  มังคุด  สารก่อให้เกิดโฟม  การอบแห้งแบบโฟมแมท 
 
Abstract  

Foam-mat drying is a process that converts the liquid food into stable foam before drying. The 

objective of this research was to investigate the effects of type and concentration of foaming agent, 

namely, methyl cellulose at concentrations of 1.5, 2.5 and 3 % (w/w), whey protein concentrate at 

concentrations of 25, 30 and 35 % (w/w) and egg albumen at concentrations of 5, 10 and 15 % (w/w) 

on qualities of mangosteen foam and mangosteen powder drink. The results showed that mangosteen 

foam using methyl cellulose had the highest stability and viscosity. In addition, mangosteen foam using 

whey protein concentrate had the highest density; however, using egg albumen produced mangosteen 

foam which had the lowest density. The increasing concentration of foaming agent resulted in the 

decrease of mangosteen foam density but increase of foaming stability and viscosity. Mangosteen 

powder using methyl cellulose had the highest water absorption index (WAI); however, using egg 

albumen led to the lowest WAI. Addition of whey protein concentrate presented the highest water 

solubility index (WSI) mangosteen powder. Increasing of foaming agent concentration resulted the 

decreasing of WAI with the increasing of WSI of mangosteen powder. 

 
Keywords: Drink, Mangosteen, Foaming agent, Foam-mat drying 

 
บทน า 

มังคุด “ราชินีแห่งผลไม้เมืองร้อน” จัดเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มี
ลักษณะเนื้อสีขาวฟูเนียนนุ่ม มีรสหวานผสมรสเปรี้ยว รสชาติอร่อย เนื้อมังคุดอุดมไปด้วยพลังงานและแร่ธาตุที่ส าคัญ 
เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินซี นอกจากนี้มังคุดยังมีเพคตินสูง มังคุดเป็นผลไม้ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ
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อย่างยิ่งต่อประเทศไทย อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลผลิตมังคุดในฤดูกาลโดยเฉพาะมังคุดตกเกรดมีราคา
ตกต่ า เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณมากกว่าการบริโภค อีกทั้งมังคุดตกเกรด เช่น ผลมีขนาดเล็ก สี
เปลือกด า มีระดับความสุกมาก เป็นผลผลิตที่มีราคาถูก คุณภาพไม่สามารถส่งออกได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ต่ า 
แนวทางแก้ไขปัญหาคือ การแปรรูป ผลิตภัณฑ์มังคุดแปรรูปที่เกษตรกรนิยมผลิต ได้แก่ น้ ามังคุด แต่ผลิตภัณฑ์น้ า
มังคุดมีข้อด้อยคือ มีปริมาตรสูง สิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บ มีต้นทุนการขนส่งสูง การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมังคุด
ผงมีลักษณะเด่น คือ ช่วยลดปริมาตร ลดต้นทุนการขนส่ง ผลิตภัณฑ์มีความชื้นต่ าจึงช่วยยืดอายุการเก็บรักษา 
 วิธีการท าแห้งแบบโฟม-แมทเป็นวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารผงที่มีขั้นตอนส าคัญคือ การท าให้วัตถุดิบ
อาหารเกิดโฟม เนื่องจากลักษณะของโฟมมีพื้นที่ผิวมาก ส่งผลให้วิธีนี้สามารถก าจัดความชื้นในอาหารได้อย่างรวดเร็ว 
จากนั้นจึงท าแห้งก่อนน ามาบดเป็นผง วิธีการท าแห้งวิธีนี้มีข้อดี คือ ช่วยรักษากลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าวิธีการท า
แห้งแบบลูกกลิ้งหรือแบบพ่นฝอย เหมาะส าหรับการแปรรูปวัตถุดิบที่มีปริมาณน้ าตาลสูง เนื่องจากใช้อุณหภูมิการท า
แห้งท่ีต่ ากว่า และที่ส าคัญมีต้นทุนถูกกว่าการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จากงานวิจัยที่ผ่านมามีการประยุกต์ใช้วิธีการท า
แห้งแบบโฟม-แมท ในการแปรรูปผลไม้ผงและเครื่องดื่มผง เช่น การศึกษาสมบัติของโฟมเนื้อมะม่วงโชคอนันต์ พบว่า
การตีปั่นเนื้อมะม่วงบดที่ผสมเมทิลเซลลูโลสร้อยละ 0.5 เป็นเวลา 25 นาที ท าให้ได้โฟมที่มีความหนาแน่นต่ าสุดและมี
ความคงตัวสูงสุด นอกจากนี้พบว่าอุณหภูมิในการท าแห้งมีผลต่อค่าการคงเหลือของวิตามินซีและสารเบต้าแคโรทีน 
โดยโฟมมะม่วงที่ท าแห้งที่อุณหภูมิ 70 C เป็นเวลา 45 นาที เกิดการสูญเสียวิตามินซีน้อยที่สุด (ปิ่นธิดา ณ ไธสง, 
2554) ดังนั้นการพัฒนากระบวนการแปรรูปเครื่องดื่มมังคุดผงด้วยวิธีการท าแห้งแบบโฟม-แมท จะเป็นแนวทางหนึ่งใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับมังคุดตกเกรด 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของสารก่อให้เกิดโฟมที่มีต่อคุณภาพของโฟมมังคุดและมังคุดผง 
อุปกรณ์และวธิีการทดลอง 
 1. วัตถุดิบมังคุด: มังคุดตกเกรดขนาดผลเล็กสุด (น้ าหนักต่ ากว่า 60-69 กรัมต่อผล) ความสุกระดับ 6 เปลือก
สีม่วงด า  
 2. การเตรียมน้ ามังคุด: น ามังคุดมาล้างท าความสะอาดด้วยน้ าเปล่า จากนั้นปอกเปลือกแยกส่วนเนื้อมังคุด 
แยกเมล็ดออกด้วยมีดที่สะอาด น าส่วนเนื้อมังคุดมาคั้นแยกน้ าด้วยเครื่องคั้นน้ าผลไม้แยกกากแบบเกลียว จากนั้นตีปั่น
น้ ามังคุดให้เกิดโฟม ตามข้ันตอนดังนี้ 
  2.1 ชั่งน้ าหนักน้ ามังคุด 300 กรัม ผสมรวมกับสารก่อให้เกิดโฟม ได้แก่ เมทิลเซลลูโลส ความ
เข้มข้น 3 ระดับ คือ 1.5, 2.5 และ 3.5 % (w/w) โปรตีนเวย์เข้มข้น ความเข้มข้น 3 ระดับ 25, 30 และ 35 % (w/w) 
และ Egg albumen ความเข้มข้น 3 ระดับ คือ 5, 10 และ 15 % (w/w) โดยมีชุดการทดลองควบคุม (control) คือ 
ไม่เติมสารก่อให้เกิดโฟม 
  2.2 น าน้ ามังคุดที่เติมสารก่อให้เกิดโฟมมาตีปั่นให้ขึ้นโฟม โดยใช้เครื่องผสมที่ความเร็วสูงสุด 
ระยะเวลาในการตีปั่น 20 นาที จากนั้นน าโฟมมังคุดที่ได้มาตรวจสอบคุณภาพ 

 2.3 การตรวจสอบคุณภาพของโฟมมังคุด ได้แก ่
   2.3.1 ความหนาแน่นของโฟม (Foam density) ทดสอบตามวิธีของ Abbasi & 
Azizpour (2016) โดยเติมโฟมลงในกระบอกตวงขนาด 50 mL จากนั้นชั่งน้ าหนักตัวอย่าง และค านวณความหนาแน่น
ของโฟม 
   2.3.2 ค่าความคงตัวของโฟม (Foam stability) ทดสอบ Foam stability ด้วยวิธี 
drainage method ตามวิธีของ Abbasi & Azizpour (2016) ซึ่งความคงตัวของโฟมวิเคราะหจ์ากปริมาตรของเหลวท่ี
แยกออกจากโฟม โดยถ้าปริมาตรของเหลวที่แยกออกจากโฟมมีค่ามากแสดงว่าโฟมมีความคงตัวน้อย โดยเทโฟม 50 g 
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ใส่ลงใน Buchner filter (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 mm) จากนั้นวางลงบนกระบอกตวงขนาด 50 mL รายงานปริมาตร
ของของเหลวทีแ่ยกออกจากโฟมในช่วงเวลา 60 นาที 
   2.3.3 ความหนืด (Viscosity) ทดสอบความหนืดของโฟมด้วยเครื่องวัดความหนืด ชนิด 
Brookfield viscometer รุ่น DV-I Prime (USA)  
 3. การแปรรูปมังคุดผง: น าโฟมมังคุดมาเกลี่ยบนถาด ความหนาประมาณ 5 mm. น าไปอบแห้งด้วยเครื่อง
อบแห้งแบบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70oC (ความเร็วลมประมาณ 1.0 m/s) อบแห้งโฟมมังคุดให้ได้ความชื้นสุดท้าย 2-4% 
(w.b.) (Abbasi & Azizpour. 2016) จากนั้นน าโฟมมังคุดอบแห้งที่ได้ไปบดและร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 50-100 
mesh จากนัน้น ามังคุดผงไปทดสอบคุณภาพ ดังนี้ 
  3.1 ความสามารถในการละลายน้ า (Water solubility index, WSI) ทดสอบความสามารถในการ
ละลายน้ าของมังคุดผง โดยชั่งน้ าหนักมังคุดผง 2.5 g เติมน้ ากลั่น 30 mL ใส่ใน centrifuge tube 100 mL เขย่าให้
เข้ากันนาน 5 นาที จากนั้นเซนตริฟิวจ์สารละลายที่ระดับความเร็ว 10,000 rpm นาน 20 นาที ด้วยเครื่องเซนตริฟิวจ์ 
รุ่น Sorvall ยี่ห้อ Biofuge stratos (Germany) เทสารละลายส่วนใสในบีกเกอร์ที่ทราบน้ าหนัก ท าการอบแห้งที่
อุณหภูมิ 105 C นาน 24 ชั่วโมง ชั่งน้ าหนักของมังคุดผงภายหลังการอบแห้ง ค านวณค่า WSI ของมังคุดผงเป็นร้อย
ละของมังคุดผงภายหลังการอบแห้ง เทียบกับน้ าหนักมังคุดผงเริ่มต้น 2.5 g  
  3.2 ความสามารถในการดูดซับน้ า (Water absorption index, WAI) ทดสอบความสามารถใน
การดูดซับน้ าของมังคุดผง โดยชั่งน้ าหนักมังคุดผง 12.5 g เติมน้ ากลั่น 15 mL คนด้วย magnetic stirrer นาน 30 
นาที จากนั้นเซนตริฟิวจ์สารละลาย ที่ระดับความเร็ว 3000×g นาน 10 นาที กรองสารละลายส่วนใสด้วยกระดาษ
กรองที่ทราบน้ าหนัก ท าการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 105 C นาน 24 ชั่วโมง และชั่งน้ าหนัก  

  ค านวณความสามารถในการดูดซับน้ า ดังสมการ    rea

rc

mm

m
WAI




 
  เมื่อ mrc, ma, mre คือ น้ าหนักมังคุดผงที่ดูดซับน้ าภายหลังการเซนตริฟิวจ์ (g) น้ าหนักมังคุดผง
เริ่มต้น (g) และน้ าหนักมังคุดผงที่ดูดซับน้ าภายหลังการระเหยน้ าออก (g) ตามล าดับ    
 การวางแผนการทดลองและการทดสอบสมมติฐาน 
 วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) ซึ่งจัดหน่วยการทดลองแบบ 
Factorial design ท าการวิเคราะห์ 3 ซ้ า วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ Analysis of Variance 
(ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SSPS Version 12 
ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 
 1. คุณสมบัติของโฟมมังคุด 
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ภาพที่ 1 ผลของชนิดและความเข้มข้นของสารก่อให้เกิดโฟมทีม่ีต่อคุณภาพโฟมมังคุด : MC (เมทิลเซลลูโลส)  
WPC (โปรตีนเวย์เข้มข้น) และ EA (Egg albumen)  

หมายเหตุ : ตัวอกัษรในกราฟที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

จากการศึกษาผลของชนิดของสารก่อให้เกิดโฟม 3 ชนิด ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน คือ เมทิลเซลลูโลส 
(MC) ความเข้มข้น 1.5, 2.5 และ 3.5% (w/w) โปรตีนเวย์เข้มข้น (WPC) ความเข้มข้น 25, 30 และ 35% (w/w) 
และ Egg albumen (EA) ความเข้มข้น 5, 10 และ 15% (w/w) ในกระบวนการตีปั่นน้ ามังคุดให้เกิดโฟม จากนั้น
ตรวจสอบสมบัติของโฟมมังคุดในด้านความหนาแน่น ความคงตัวและความหนืด ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 3A 3B 
และ 3C ตามล าดับ พบว่า การเติมเมทิลเซลลูโลสให้โฟมมังคุดที่มีความคงตัวและความหนืดสูงสุด ในขณะที่การเติม
โปรตีนเวย์เข้มข้นให้โฟมมังคุดที่มีความหนาแน่นสูงสุด ในขณะที่การเติม Egg albumen ให้โฟมมังคุดที่มีความ
หนาแน่นต่ าสุด แสดงให้เห็นว่าการเติม Egg albumen สามารถเกิดโฟมมังคุดได้ดีที่สุดเนื่องจากมีค่าความหนาแน่นต่ า
ท่ีสุด ซึ่งถ้าโฟมมังคุดมีความหนาแน่นต่ า แสดงว่ามีการเกิดโฟมได้ดี เนื่องจากไข่ขาวมีคุณสมบัติของการเกิดโฟมที่ดี ซึ่ง
โฟมที่ได้มีความคงตัวสูง โปรตีนในไข่ขาวจะท าให้เกิดโครงสร้างที่แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นโดยมีพันธะไดซัลไฟด์เป็น
พันธะเชื่อมระหว่างโปรตีนแต่ละหน่วย ส่งผลให้โฟมมีความคงตัวดี (Lechevalier, Jeantet, Arhaliass, Legrand & 
Nau. 2007) จากงานวิจัยของ Thuwapanichayanan, Prachayawarakorn & Soponronnarit, S. (2008). 
รายงานว่า โฟมกล้วยที่ใช้ Egg albumen เป็นสารก่อให้เกิดโฟมมีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 0.3-0.7 g/cm3 ซึ่งมีค่า
ใกล้เคียงกับความหนาแน่นโฟมมังคุดในการทดลองนี้ นอกจากนี้จากผลการทดลองพบว่าค่าความคงตัวและค่าความ
หนืดของโฟมมังคุดมีความสัมพันธ์กัน โดยโฟมมังคุดที่มีความหนืดสูงจะมีความคงตัวสูงด้วย พิจารณาจากปริมาตร
ของเหลวที่แยกออกจากโฟมมีค่าต่ า เมื่อเพิ่มระดับความเข้มข้นของสารก่อให้เกิดโฟมทั้ง 3 ชนิด พบว่า ความหนาแน่น
โฟมมังคุดลดต่ าลง แต่ความคงตัวและความหนืดโฟมมังคุดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสารก่อให้โฟมช่วยให้ฟิล์มที่
ห่อหุ้มฟองอากาศมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น มีฟองอากาศที่ละเอียด สม่ าเสมอและช่วยพยุงโครงสร้างของโฟมไว้ไม่ ให้
ยุบตัวลง (Karim & Wai. 1999) 
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 2. คุณสมบัติของมังคุดผงที่ผ่านการอบแห้งแบบโฟม-แมท 
 

 
 

ภาพที่ 2 ผลของชนิดและความเข้มข้นของสารก่อให้เกิดโฟมทีม่ีต่อคุณภาพมังคุดผง : MC (เมทิลเซลลูโลส) 
WPC (โปรตีนเวย์เข้มข้น) และ EA (Egg albumen) 

 
 ค่าการดูดซับน้ าสัมพันธ์กับปริมาณน้ าที่อาหารผงสามารถดูดซับได้ ซึ่งสัมพันธ์กับความสามารถในการจับกับ
น้ า (hydration capacity) จากผลการทดลองในภาพที่ 2 พบว่า การเติมเมทิลเซลลูโลสส่งผลให้มังคุดผงมีค่าการดูด
ซับน้ าสูงสุด ในขณะที่การเติม Egg albumen ส่งผลให้มังคุดผงมีค่าดูดซับน้ าต่ าสุด (ภาพท่ี 2E) ส าหรับการเติมโปรตีน
เวย์เข้มข้นส่งผลให้มังคุดผงมีการละลายน้ าสูงสุด (ภาพที่ 2D) ค่าการละลายของน้ าผลไม้ผงแสดงถึงความสามารถใน
การผสมตัวกับน้ า และความสามารถในการละลายน้ าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งค่าการละลายน้ าของมังคุดผงในการทดลองนี้มี
ค่าใกล้เคียงกับค่าการละลายน้ าของมะม่วงผงจากงานวิจัยของ Wilson, Dattatreya, Chadha, Grewal & Sharma 
(2014). ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 51.83 - 66.65 % เมื่อเพิ่มระดับความเข้มข้นของสารก่อให้เกิดโฟมทั้ง 3 ชนิด พบว่ามังคุด
ผงมีค่าการดูดซับน้ าลดลง ในขณะที่การละลายน้ าของมังคุดผงเพิ่มขึ้น 
สรปุผลการทดลอง 

ชนิดและความเข้มข้นของสารก่อให้เกิดโฟมส่งผลต่อคุณภาพโฟมมังคุด ได้แก่ ความหนาแน่น ความคงตัว
และความหนืด รวมทั้งคุณภาพของมังคุดผง ได้แก่ การละลายน้ า และการดูดซับน้ า มังคุดที่เติมโปรตีนเวย์เข้มข้น 
35% (w/w) มีความคงตัวของโฟมและการละลายน้ าที่ดี  
กติติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณที่สนับสนุนทุนวิจัย (ทุนงบประมาณเงินรายได้ ปี 2559) 
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ลักษณะคุณภาพของมะม่วงโชคอนันต์ผงที่ได้จากการท าแห้งแบบโฟม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

Abbasi, M., & Azizpour, H. (2016). Evaluation of physicochemical properties of foam-mat dried sour 
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บทน้า 
 ยาปฏิชีวนะคือยาต้านจุลชีพ จุลชีพคือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือเชื้อโรคที่ออกฤทธิ์เฉพาะกับเชื้อแบคทีเรีย
น าไปใช้รักษาโรคและป้องกันการติดเชื้อโดยการฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียไม่ทางใดทางหนึ่งยา
ปฏิชีวนะสามารถแบ่งเป็นหลายประเภทนอกจากใช้รักษาคนและสัตว์ยาปฏิชีวนะยังมีบทบาทส าคัญในภาคเกษตรกรมี
การน ายาปฏิชีวนะไปใช้ในการดัดแปลงพืชบางชนิด (Liu, Lu, Guo, Xi, & Wang, 2018) ส าหรับในด้านปศุสัตว์น าไป
ช่วยในการเจริญเติบโตโดยการเพ่ิมยาปฏิชีวนะในอาหารให้มีความเข้มข้นขึ้น การรักษาโรคในสัตว์ท าให้ยาปฏิชีวนะใน
การปศุสัตว์มีการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้นและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้นและโดยทั่วไปยาปฏิชีวนะนั้นจะถูก
เผาผลาญไม่หมดจะถูกขับออกมาในรูปแบบสารเคมีที่อยู่ในรูปแบบของเสียและเข้าสู่ธรรมชาติผ่านทางน้ าเสีย 
ชลประทาน มูลสัตว์ โรงบ าบัดน้ าเสียผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมน าไปสู่เชื้อแบคทีเรียตั้งต้นและการกลายพันธุ์
ของแบคทีเรียทางชีวภาพที่ต่อต้านยาปฏิชีวนะ ท าไห้เกิดการดื้อยา (Liu et al., 2018) ในทวีปเอเชียการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าคิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งปริมาณ 50% คือ การเลี้ยงหอยเชลล์ฟอสฟอรัส บังคลาเทศเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเลี้ยง
สัตว์น้ าที่ใหญ่เป็นอันดับที่5ของโลก (Hossain et al., 2017) การประมงในบังคลาเทศส่วนใหญ่เกิดขึ้นในน้ าจืดและ
น้ าเค็มซึ่งท าให้การขยายตัวของการเพาะเลี้ยงมีความต้องการในการใช้สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพโดยเฉพาะยา
ปฏิชีวนะเป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะมากที่สุด
ในโลก มีการตรวจพบอาหารที่มาจากสัตว์บางชนิดมียาปฏิชีวนะสูงกว่ามาตรฐาน (Hossain et al., 2017) จึงเป็น
สาเหตุหลักท าให้เกิดยีนต่านทานต่อยาปฏิชีวนะ หรือ การดื้อยา แม้ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะสามารถช่วยลดโรคติดเชื้อ
และยังส่งเสริมให้การเกิดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพของมนุษย์ (Holmstre et 
al., 2003; Heuer et al., 2009; Rico et al., 2013; Sarkota et al., 2008) 
การใช้ยาปฏิชีวนะ 
 หลายทศวรรษที่ผ่านมายาปฏิชีวนะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อันเนื่องจากการเกิดแบคทีเรียอย่างแพร่หลายใน
สิ่งมีชีวิตและศักยภาพที่เป็นอันตรายผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพมนุษย์ ยาปฏิชีวนะได้รับการใช้อย่าง
แพร่หลายในการป้องกันโรคและรักษาโรคในมนุษย์และสัตว์ การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปและผิดประเภทกระตุ้นให้
เกิดแบคทีเรียที่ทนต่อยาปฏิชีวนะ (ARB) และ ความต้านทานยาปฏิชีวนะยีน (ARGs) (Hossain et al., 2017)  และมี
บทบาทในฐานะการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมการเกษตรกรรมรวมถึงการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าการศึกษาก่อนหน้านี้
ชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรในประเทศบังคลาเทศส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส่วนใหญ่ขาดความฝึกอบรมที่
ถูกต้องและการสนับสนุนด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (Aliet al.,2016; Pham 
et al.,2015)  ในบังคลาเทศเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้มือเปล่าในการผสมยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ 77%หรือใช้โดยตรง 
23%กับผิวพื้นน้ าในบ่อเลี้ยง (Aliet al.,2016) 
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 แผนภูมิที ่1   

 
 ที่มา (Li et al., 2018) 
 
 ประเทศจีนนั้นมีทะเลสาบทั้งหมด 2,800 แห่ง ประมาณ 50% ของแหล่งน้ าดื่มในเมืองเกือบ 1/3 ใช้ในการ
ปลูกข้าวของประเทศ และกว่า 30% ใช้ในการอุตสาหกรรมและการเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์ในลุ่มน้ าทะเลสาบย่อม
ท าให้เกิดจ านวนยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้น (Liu et al., 2018) 
การเกิดปัญหาดื้อยา 
 ส่วนใหญ่น้ าเสียเป็นสถานที่นัดพบของยาปฏิชีวนะ ความต้านทานยาปฏิชีวนะยีนและแบคทีเรียจากแหล่ง
ต่างๆ ทั่วโลกต่างกังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายของความต้านทานยาปฏิชีวนะและปัญหาที่ไม่ได้จ ากัดอยู่ที่คลินิก 
แม้ว่าผลที่ตามมาคือคลินิก ยาปฏิชีวนะที่ให้กับมนุษย์ส่วนใหญ่จะใช้ในครัวเรือนและท้ายที่สุดกลายเป็นสิ่งสกปรก 
(Hossain et al., 2017)  ดังนั้นโรงบ าบัดน้ าเสีย (WWTPs) จึงเป็นแหล่งที่มาของแบคทีเรียที่ทนต่อยาปฏิชีวนะ (ARB) 
และยีนต้านทานความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะ (ARGs) ที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม และเกิดจากช่องว่างความรู้ที่
เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะกับบุคคลที่ใช้และกระบวนการบ าบัดที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับสารประกอบและสภาพแวดล้อม 
แต่ละแห่ง (Hossain et al., 2017) 
ผลกระทบ 
 ปริมาณของยาปฏิชีวนะ 10%-90% ส าหรับการรับยาจะถูกขับออกมาเป็นสารเคมีที่ไม่เปลี่ยนแปลงถูกปล่อย
ลงสู่ผิวน้ าและชายทะเล ตะกอนและดิน (Li et al., 2018)  การได้รับการสะสมสารพิษที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมอาจท า
ให้เกิดอันตรายโดยตรงกับพืชและสัตว์ โดยในฮ่องกงมีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้การดูดซับ
และเผาผลาญเกิดความไม่สมบูรณ์ ท าไห้ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมโดยผ่านทาง น้ าทิ้งจากสิ่งปฏิกูล  การไหลบ่าผิวน้ า และ
ของเสียจากสัตว์ทั้งหมดนี้ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสิ่งมีชีวิตในน้ าและห่วงโซ่อาหาร (Deng, Li, Zheng, 
& Lin, 2016) 
  
  

50% 

30% 

20% 

แผนภูมิแสดงการใช้น ้าจากทะเลสาบในประเทศจีน 

การบริโภค อุตสาหกรรมและการเกษตร อื่นๆ 
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 แผนภูมิที่ 2 

 
 ที่มา (Deng et al., 2016)  
 
 
 แผนภูมิที ่3 

 
 ที่มา (Liu et al., 2018) 
 
 

ตารางที ่1 แสดงความเข้มข้นและชนิดยาปฏิชีวนะในแม่น้ าฮ่องกง 
 

ชนิดยาปฏิชีวนะ  DO SMZ SMX SD SP OFL 

ความเข้มข้น (ng/L) 82.2 580.4 3.1 14.8 3.2 4.3 
ที่มา (Deng et al., 2016) 
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ตารางที ่2 แสดงความเข้มข้นและชนิดยาปฏิชีวนะในแม่น้ าในประเทศจีน 
 

ที่มา (Li et al., 2018) 
 
 - Doxycycline (DO)   - Ofloxacin (OFL)    - Sulfonamide (SAs) 
 - Aminoglycosides (AGs)  - Sulfadiazine (SD)  - Sulfamethoxazole (SMX) 
 - Quinolones (QNs)  -Sulfadimidime (SMZ)  - Sulfadiazine (SP) 
 - Tetracycline (TCs) 
 
 จากตารางที ่1 จะเห็นว่า OFL และ SMZ เป็นชนิดของยาปฏิชีวนะที่พบบ่อยในแม่น้ าเพิร์ลด้วยความเข้มข้น 
4.3 และ 580.4 ng/l และจากตารางที่ 2 จะเห็นว่า QNs, AGs เป็นกลุ่มที่ตรวจพบบ่อยสุดในฤดูแล้งและฤดูฝน ซึ่งมี
ความเข้มข้นสูงกว่าในแม่น้ าและน้ าชายฝั่งทะเลมากกว่าที่อื่น 
 จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าแม่น้ าเพิร์ลฝั่งจีนและฮ่องกงความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะใน
แหล่งน้ าประเทศจีนมีการสะสมของยาปฏิชีวนะที่สูงที่สุดในโลก ด้วยการที่มีประชากรหนาแน่น ใบสั่งยาจาก
โรงพยาบาลที่ประกอบด้วยยาปฏิชีวนะคิดเป็น 70% การบริโภคเฉลี่ยอยู่ที่ 138g/คน/ปี ซึ่งมีปริมาณ 2 เท่าของยุโรป 
10เท่าของสหรัฐอเมริกา (Liu et al., 2018) 
ผลกระทบทางน้้า 
 ยาปฏิชีวนะSAs ที่มีเสถียรทางไฟฟ้าสถิตและง่ายต่อการขนส่งจะพบในปริมาณมากในน้ าบาดาล ผิวดิน กาก
ตะกอนดิน กากตะกอนดินน้ าใต้ดิน แม้กระทั่งในน้ าดื่มในช่วงที่ผ่านมากระบวนการสะสมของยาในร่างกายของสิ่งมี 
ชีวิต โดยเฉพาะสัตว์น้ าเพื่อการบริโภค เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ที่ได้รับหรือสัมผัสกับยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาทาง
การแพทย์ที่มีสาเหตุมาจากยาตกค้างในแหล่งน้ า (Li et al., 2018)  การรับประทานอาหารที่ปรุงจากสัตว์น้ าเหล่านี้ท า
ให้มนุษย์ได้รับยาที่ไม่พึงประสงค์ และสุดท้ายจะเกิดปัญหาการดื้อต่อยาปฏิชีวนะ เชื้อจุลชีพสามารถเกิดการดื้อยาได้
เนื่องจากการได้รับหรือสัมผัสกับยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในปริมาณต่ าๆ อย่างต่อเนื่อง (Li et al., 2018)  ซึ่งหากมนุษย์
ป่วยและติดเชื้อที่ดื้อยาจะท าให้การรักษาไม่ได้ประสิทธิผลจากการใช้ยาที่มากเกินไปน าไปสู่การพัฒนาและการ
แพร่กระจายของยีนต้านทานซึ่งจัดเป็นหนึ่งในสามภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อสาธารณะ ทะเลสาบเป็นแหล่งน้ าจืดที่
ส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและชีวิตของมนุษย์ในประเทศจีนมีทะเลสาบประมาณ 2,800 แห่ง 50% ของแหล่ง
น้ าดื่มในเมืองเป็น 1 ใน 3 ของผลผลิตข้าวแห่งชาติและกว่า30%คือผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมและภาค
การเกษตรสารตกค้างของยาปฏิชีวนะในอาหารที่มาจากสัตว์ได้เพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลซึ่งสัตว์บางชนิดมีปริมาณยา
ปฏิชีวนะสูงกว่ามาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปรวมทั้งประเทศจีน (Li et al., 2018) 
การลดผลกระทบ  
 คือ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะในอาการหวัดที่ติดเฉพาะเชื้อไวรัส แนวทางดังกล่าว
สามารถช่วยลดอัตราการใช้ยา ซึ่งท าให้ปริมาณยาที่ต้องถูกก าจัดออกจากร่างกายสู่ธรรมชาติลดลงและการท าลายยา
หมดอายุให้ถูกวิธี เป็นอีกหนึ่งหนทางที่สามารถลดโอกาสการกระจายยาปฏิชีวนะออกสู่ธรรมชาติโดยตรงส่วนยา
ปฏิชีวนะในแหล่งน้ าทั้งในกากตะกอนและตะกอนดิน น้ าใต้ดิน (Liu et al., 2018) วิธีการลดผลกระทบควรมีการ
ส ารวจอย่างละเอียดตามล าดับและแสดงผลการสัมผัสของยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อมให้ชัดขึ้นรวมทั้งการย้ายถิ่นฐาน
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของยีนที่อยู่ตามแม่น้ าและทะเลสาบที่อาจก่อให้เกิดความต้านทานของยีนที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต (Deng et al., 2016) (Li et al., 2018) 

ชนิดยาปฏชิีวนะ SAs TCs QNs AGs 

ความเข้มข้น (ng/L) 
ฤดูหนาว 492 200 463 458 
ฤดูแล้ง 226 81.1 223 537 
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สรปุ 
 มลพิษในแม่น้ าหลักของฮ่องกง พบว่าการกระจายตัวของยาปฏิชีวนะ SMZและDO ตรวจพบในระดับ
เดียวกับแม่น้ าอเมริกาเหนือ สเปน ฝรั่งเศส ออสเตรเลียและแม่น้ าเพิร์ลของจีน(Deng et al., 2016)  ยาปฏิชีวนะที่พบ
ในลุ่มน้ าแม่น้ าเพิร์ลแสดงให้เห็นถึงการเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ส่วนความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะในจีนที่
สูงข้ึนในฤดูฝน อาจเกิดมาจากการะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มากขึ้นและการเคลื่อนตัวของผิวน้ าเนื่องจากฝนตกหนัก (Li et 
al., 2018) การแพร่กระจายความเส่ียงทางนิเวศวิทยาและความต้านทานของยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ านอก
ชายฝั่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในน้ าทะเลน้ ากร่อยในบังคลาเทศ พบเชื้อ SMX,TMP,TYL ในยาปฏิชีวนะที่ตรวจพบบ่อย
สุดในตัวอย่างน้ า (Hossain et al., 2017) 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอตัราส่วนความชืน้ของเม็ดอาหารปลาและระดับความ
สูงของเม็ดอาหารปลาในตะแกรง โดยเครื่องอบลมร้อนถูกควบคุมที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการ
อบแห้ง 4 ชั่วโมง ระดับความสูงของเม็ดอาหารปลาบนตะแกรงมีความสูง 10 , 12 และ 14 ซม. แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของลูอิส ถูกใช้ในการหารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความชื้นของเม็ดอาหารปลาและเวลา 
ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด ผลการศึกษาพบว่าการอบแห้งของเม็ดอาหารปลาโดยพิจารณาระดับความสูงของเม็ด
อาหารปลาในตะแกรง จะพบว่าที่เวลา 200 นาทีของการอบ ท่ีระดับความสูง 14 ซม. มีอัตราส่วนความชื้น 0.524 
ในขณะที่ระดับความสูงที่ 10 ซม. มีอัตราส่วนความชื้น 0.463 ท าให้ทราบว่าอัตราส่วนความชื้นมีความสัมพันธ์กับ 
ระดับความสูงในลักษณะที่อัตราส่วนความชื้นแปรผันตรงกับระดับความสูง 
 

ค าส าคญั : แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของลูอสิ  อัตราส่วนความชื้นวิธี  ก าลังสองน้อยที่สุด 
 
Abstract  
 This research aims to study the relationship between moisture ratio of fish feed pellets in the drying 

process, the bed-height of the fish feed pellets in the sieve. The hot air dryer is controlled at 100 ° C and takes 

4 hours to dry. the bed-height of the fish feed pellets on the grid is 10, 12 and 14 cm. the mathematical model 

of Lewis was used to find the relationship between moisture ratio of fish feed and time by the least squares 

method. The results showed that the drying of fish pellets by considering the bed-height of fish feed pellets in 

the sieve. It was found if time at 200 minutes of baking at the bed-eight of 14 cm, the moisture ratio was 

0.524 while the bed-eight at 10 cm had a moisture ratio of 0.463. The bed-eight in such a way that the 

relative moisture ratio direct variation with bed height 
 
Keywords: Mathematical Model of Lewis, Moisture Ratio Least Square Method 

 
บทน า  
 ปลาเป็นสัตว์น้ าที่มีการเพาะเลี้ยงส าหรับบริโภคเป็นจ านวนมากโดยการที่สัตว์น้ าเหล่านี้เจริญเติบโตได้เกิด
จากปัจจัยหลายอย่างหนึ่งในนั้นคืออาหารปลา จึงท าให้มีธุรกิจอาหารปลาเป็นจ านวนมากสร้างมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท
ต่อปี โดยมาตรฐานหลักส าหรับการควบคุมคุณภาพของอาหารปลาคือ โปรตีน ไขมัน กากใย และ ความชื้น ซึ่ง
ความชื้นนั้นเป็นปัจจัยที่สงผลต่อการเก็บรักษาคุณภาพของอาหาร ผลผลิตส่วนใหญ่ต้องมีปริมาณความชื้นที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้คุณภาพ นอกจากนั้นปริมาณความชื้นมีผลต่อราคารวมถึงมีกฎหมายควบคุมปริมาณความชื้นสูงสุดที่อนุญาต
สาหรับผลิตภัณฑ์บางชนิด โดยความชื้นในอาหารตามข้อกาหนดมาตรฐานอาหารสัตว์น้ าต้องไม่เกิน 12% (กองควบคุม
อาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2558) โดยทั่วไปการผลิตเม็ดอาหารปลาจะมีการอบด้วยเครื่องอบลมร้อนซึ่งเมื่อเม็ด
อาหารปลาถูกน าเข้าเครื่องอบ ลักษณะของเม็ดอาหารปลาที่เข้าเครื่องอบจะเรียงตัวแบบอิสระเป็นเม็ดที่ซ้อนกันจนสูง 
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ซึ่งระดับความสูงของเม็ดอาหารดังกล่าวนั้นยังไม่สามารถระบุความเหมาะสมที่ท าให้ความชื้นอยู่ภายใต้มาตรฐานที่
ก าหนดได้  
วัตถุประสงค ์ 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความชื้นของเมด็อาหารปลา ระดับความสูงของเม็ดอาหารปลาใน
ตะแกรง  
อุปกรณ์และวธิีการทดลอง   
 การเตรียมตวัอย่าง 
 น าเม็ดอาหารปลาจากเครื่องอัดเม็ดบรรจุใส่กล่องโฟมปริมาณ 4 kg. จากนั้นน าตัวอย่างไปใส่ตะแกรงโดยให้
ได้ระดับความสงู 10 cm. 12 cm. 14 cm. ตามภาพที่ 1 และสุ่มเม็ดอาหารปลาไปวัดความชืน้ก่อนเข้าเครื่องอบด้วย
เครื่อง moisture balance จ านวน 3 ครั้ง ตามภาพท่ี 2   
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตะแกรงที่เม็ดอาหารอยู่ในระดับความสูง 10 cm. 12 cm. 14 cm. 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 วัดความชื้นเม็ดอาหารปลาด้วยเครือ่ง moisture balance 
 

 เครื่องอบแห้งลมร้อน 
 น าเม็ดอาหารที่ใส่ตะแกรงไว้ที่ระดับความสูง 10 cm. เข้าเครื่องอบด้วยลมร้อนทดลองตามรูปภาพที่ 2 ท่ี
อุณหภูมิ 100 ° C โดยที่มีถาดส าหรับว่างตะแกรงตัวอย่างที่มีเม็ดอาหารปลา เชื่อมต่อกับตาชั่งส าหรับวัดและบันทึกค่า
น้ าหนักของเม็ดอาหารปลาที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่าการอบแห้งซึ่งได้ท าการบันทึกข้อมูลทุกๆ 10 นาที  และท าซ้ าที่
ระดับความสูง 12 cm. และ 14 cm. 
 

   
 

ภาพที่ 3 เครื่องอบด้วยลมร้อนทดลอง 
 

 จากภาพที่ 3 ตู้อบลมร้อนเป็นเครื่องมือสาหรับอบแห้งสาหรับทาการทดลอง ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้ 

 

10 cm. 

12 cm. 14 cm. 
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(1) เทอร์โมมิเตอร์สาหรับวัดค่ากระเปาะเปียกซึ่งจะติดตั้งบริเวณด้านบนของตู้อบ 
(2) เครื่องควบคมุอุณหภูมิภายในตูอ้บ ซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิได้ไม่เกิน 120°C 
(3) ตู้อบขนาดความกว้าง 45 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และสูง 55 เซนติเมตร 
(4) เครื่องชั่งน้าหนักทศนิยม 2 ตาแหน่ง 
(5) ตะแกรงเหล็กสาหรับใส่ตะแกรงสาหรับบรรจุเม็ดอาหาร ดังรูปที่ 3.2 
(6) พัดลมสาหรับดดูอากาศภายนอก 
(7) เครื่องทาความร้อน (Heater) 

 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับการอบแห้ง พบว่าจ าแนกได้เป็น 
3 รูปแบบคือ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์กึ่งทฤษฎี และแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เชิงประจักษ์ โดยเริ่มต้นแบบจ าลองเชิงทฤษฎี จะกล่าวถึงการเคลื่อนที่ของน้ าในวัสดุโดยส่วนใหญ่อยู่ในรูป
ของการแพร่อันเนื่องมาจากความแตกต่างของความเข้มข้นของความชื้นหรือเกรเดียนท์ของความชื้น ซึ่งเมื่อน้ า
เคลื่อนที่มายังผิวของวัสดุแล้วจึงจะระเหยกลายเป็นไอ อัตราการระเหยของน้ านี้จะถูกก าจัดโดยการแพร่ของความชื้น
ซึ่ง อัตราการถ่ายเทมวลต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ของการถ่ายเทมวลแปรผันเป็นสัดส่วนโดยตรงกับเกรเดียนท์ความเข้มข้น
ของความชื้น ซึ่งสามารถเขียนได้ดังสมการที่ (1) 

                                                             e f f

M
D M

t


  



                                   สมการที่ (1) 

 เมื่อ  
e f f

D  คือ ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ ซึ่งหมายถึงเทอมของกลไกการส่งผ่านความชื้นทั้งหมดในวัสดุ
ตัวอย่างที่อบแห้งมีหน่วยเป็น เมตร2/วินาที (m2/s), M คือความชื้นของเม็ดอาหารปลา (% d.b.), t  คือเวลา (s) 
โดยสมุติฐานว่าค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นมีค่าคงที่ ความชื้นเริ่มต้นจะสม่ าเสมอตลอดวัสดุ ไม่คิดค่าความ
ต้านทานการเคลื่อนที่ของน้ าจากสภาวะแวดล้อมและปัจจัยการหดตัวน้อยมาก (Crank,1975; สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 
2540) ดังนั้นจากสมการที่ (1) จะสามารถหาผลเฉลยทั่วไปของสมการการเปลี่ยนแปลงความชื้นนี้ได้ด้วยวิธีเชิง
วิเคราะห์ จะได้ผลเฉลยทั่วไปส าหรับการเคลื่อนที่ของความชื้นภายในวัสดุรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ดังปรากฏในเอกสาร
และผลงานวิจัยที่ผ่านมา(สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2540; Amira, 2014) ส าหรับงานวิจัยนี้ เม็ดอาหารปลาในตะแกรง
รูปทรงสีเหลียมจะพิจารณาในสภาวะการแพรกระจายแบบหนึ่งมิติ ดังนั้นผลเฉลยทั่วไป (Amira, 2014) สามารถเขียน
ได้ดังสมการที่ (2) 

                                      
2

2

2 2 2

1

8 1
e x p ( 2 1)

( 2 1)

e f f

n

D
M R n t

n h









 

   
 
 

                สมการที่ (2) 

 โดยเงื่อนไขค่าขอบเป็นไปตามสมการที่ (3)-(5) 
                                                      , 0

in
M y M                                                 สมการที่ (3) 

                                                         0 , ,
e q

M t M M h t                                  สมการที่ (4) 

                                                            t e q

i e q

M M
M R

M M






                                       สมการที่ (5)  

 เมื่อ M R  คือ อัตราส่วนความชื้น, 
i

M  คือ ความชื้นเริ่มต้น (%d.b.),
t

M  คือ ความชื้นที่เวลาใดๆ (%d.b.),

e q
M  คือ ความชื้นสมดุล (%d.b.), h คือ ความสูงของเม็ดอาหารในตะแกรงและจากสมการที่ (2) พิจารณาเพียง
เทอมแรกของผลเฉลยเนื่องจากเทอมที่2เป็นตันไปจะมีผลของค่าตัวเลขน้อยกว่าเทอมแรก(Amira, 2014) ดังนั้น
สามารถเขียนได้ดังสมการที่ (6) 
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2

2 2

8
e x p

e f f
D

M R t

h





 

  
 
 

                        สมการที่ (6) 

 จากสมการที่ (6) เป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎีซึ่งสามารถปรับให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือเรียกว่า

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์กึ่งเชิงทฤษฎีโดยพิจารณา 
2

8
1


 และ

2

2

e f f
D

k

h


  ซึ่งก็คือแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ของ Lewis ดังสมการที่ (7) 
                                                            e x p ( )M R k t                                           สมการที่ (7) 
 และส าหรับในการทดลองนี้ จะดูความสัมพันธ์ของอัตราส่วนความชื้นของเม็ดอาหารที่เปลี่ยนแปลงกับเวลา
อบแห้งในรูปแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เชิงประจักษ์ ร่วมกับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์กึ่งเชิงทฤษฎี เนื่องจาก
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เชิงประจักษ์ มีความไม่ซับซ้อนและสามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ของวัสดุตัวอย่างต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดีภายใต้สภาวะเงื่อนไขการอบแห้งนั้นๆ (สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , 2540) และส าหรับแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เชิงประจักษ์ที่จะใช้อยู่ในการหาความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในรูปแบบเดียวกับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ของ Lewis ตามสมการที่ (7) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด และสุดท้ายการศึกษาดังกล่าวพิจารณาภายใต้สภาวะที่มี 

e q
M  มีค่าน้อยมากๆ  
ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง  
 จากการวิเคราะห์อัตราส่วนความชื้นในการทดลองโดยการอบแห้งที่อุณหภูมิคงที่ที่ 100 ° C ที่ระดับความสูง 
10, 12 และ 14 cm. และผลจากการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เชิงประจักษ์ที่อยู่ในรูปแบบเดียวกับแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ของ Lewis ในการหารูปแบบความสัมพันธ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 อัตราสว่นความชื้นจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เชิงประจักษ์ที่อยู่ในรูปแบบเดียวกับ 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ Lewis ในการหารูปแบบความสัมพันธ์ ด้วยวิธกี าลังสองน้อยที่สุด 

 
ตารางที ่1 ผลของรูปแบบของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เชิงประจักษ ์

ที่อยู่ในรูปแบบเดียวกับแบบจ าลองทาง  คณิตศาสตร์ของ Lewis 

 

ระดับ 
ความสูง 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เชิงประจักษ ์
ที่อยู่ในรูปแบบเดียวกับแบบจ าลอง 

ทางคณิตศาสตร์ของ Lewis 
k  e f f

D  

 1 0h               e x pM R k t   3
3 .6 9 1 0


  3

3 7 .3 8 1 0


  

 1 2h               e x pM R k t   3
3 .6 3 1 0


  3

5 2 .9 6 1 0


  

 1 4h               e x pM R k t   3
3 .2 7 1 0


  3

6 4 .9 3 1 0


  

3
3 .2 7 1 0 t

M R e
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงอัตราส่วนความชื้นที่ค านวณได้จากข้อมูลการอบแห้งท่ีอุณหภูมิที่ 100 ° C เมื่อเทียบกับเวลาใด ๆ 
และกราฟแสดงอัตราส่วนความชื้นที่ระดบัความสูง10, 12, 14 cm.ที่เวลา 200 นาที 

 
 อัตราส่วนความชื้นที่ค านวณได้จากข้อมูลการอบแห้งที่อุณหภูมิที่ 100°C ที่ระดับความสูง10, 12, 14 cm. 
จากภาพที่ 4 และตารางที่1 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนความชื้นลดลงเมื่อเวลาอบแห้งเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามงานวิจัยการ
สร้างแบบจ าลองการอบแห้งและการดูดซับไอโซเทอร์ของอาหารปลา(Ana Claudia Werner Pacheco;2011) และ
พบว่าเมื่อที่ระดับความสูงเป็น 14 เซนติเมตร ค่าคงที่ของอัตราส่วนของการอบแห้งมีค่า 3.27x10-3 ซึ่งมีค่าน้อยเมื่อ
เทียบที่ระดับความสูง 10 เซนติเมตร และค่าสัมประสิทธิ์การแพร่คือ 64.93x10-3 ซึ่งมีค่ามากเมื่อเทียบที่ระดับความสูง 
10 เซนติเมตร นั้นท าให้เห็นว่าอัตราส่วนความชื้นจะมีค่ามากส่งผลให้ความชื้นของเม็ดอาหารปลามีค่ามากอีกด้วย 
และจากภาพที่ 5 เมื่อพิจารณาเวลาในการอบแห้งคือ 200 นาที จะพบว่าที่ระดับความสูง 10 เซนติเมตร มีอัตราส่วน
ความชื้นเป็น 0.463 ที่ระดับความสูง 12 เซนติเมตร มีอัตราส่วนความชื้นเป็น 0.475 ที่ระดับความสูง 14 เซนติเมตร 
มีอัตราส่วนความชื้นเป็น 0.524 แสดงว่าที่ระดับความสูง 10 เซนติเมตร มีอัตราส่วนความชื้นน้อยที่สุดที่เวลา  
200 นาที นั้นหมายความว่าความชื้นของเม็ดอาหารปลาที่เวลาดังกล่าวจะมีค่าน้อยซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกับ
งานวิจัยการสร้างแบบจ าลองและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขของกระบวนการอบแห้งถ่านกัมมันต์ผิดปกติ  (Stakic, M.; 
Tsotsas.2004) ที่มีการทดลองการอบถ่านและพบว่าระดับความสูงมีความสูงขึ้นจะได้ว่าความชื้นจะเพิ่มขึ้นตาม 
สรปุผลการทดลอง  
 จากการทดลองอบเม็ดอาหารในเครื่องอบลมร้อน จะพบว่า อัตราส่วนความชื้นมีความสัมพันธ์กับระดับความ
สูงใน ลักษณะที่อัตราส่วนความชื้นแปรผันตรงกับระดับความสูง ท าให้ทราบว่าระดับความสูงส่งผลต่ออัตราส่วน
ความชื้นและกระบวนการอบแห้ง และจากการทดลองท าให้เห็นอีกว่า ในกระบวนการอบแห้งควรจะท าการอบที่ระดับ
ความสูงที่น้อย 
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Using Chemical Treatment and Carbon Absorption to Reduce Cost of Wastewater Treatment 

 

*ขวัญชนก อุนทะอ่อน1 และกิติยศ ตั้งสัจจวงศ์2 
1คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
Emails: kwanchanok.o@hotmail.com, t_kitiyot@yahoo.co.th 

 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้วัตถุประสงเพื่อลดต้นทุนในการบ้าบัดน้้าเสียที่เกิดจากการชะล้างเครื่องมือเครื่องจักรใน
กระบวนการชุบและพ่นสีภายในโรงงานผลิตเหล็กด้วยวิธีการบ้าบัดทางเคมี โดยใช้วิธีการรวมและตกตะกอนเคมีผ่าน
ตัวกรองคาร์บอน  สารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอนมี 3 ชนิด ได้แก่ สารส้ม เฟอร์ริคคอลไรด์ และ PAC  ที่ปริมาณและ
สภาวะต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของสารตกตะกอนแต่ละชนิด ผลการเปรียบเทียบพบว่า คุณภาพของสาร
ตกตะกอนที่ดีที่สุดคือ สารส้ม เมื่อพิจารณาต้นทุนของสารเคมีในการบ้าบัดน้้าเสียหรับน้้าตัวอย่าง 1 ลบ.ม. เท่ากับ 
316 บาท หากส่งน้้าเสียไปก้าจัดมีค่าใช้จ่าย 2,000-3,000 บาท/ลบ. จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของสารเคมีที่ใช้ใน
การก้าจัดถูกกว่าการส่งไปบ้าบัด เนื่องจากปริมาณน้้าเสียมีปริมาณไม่มากการซื้อเครื่องบ้าบัดจึงไม่มีความคุ้มค่า 
 

ค้าส้าคญั : การบ้าบัดน้้าเสีย  กระบวนการบ้าบัดทางเคม ี
 
Abstract  

This research aims to reduce the cost of wastewater treatment caused by machine wash in the 

process of plating and coating in the steel plant by chemical treatment method. Chemical treatment methods 

utilize methods of combining and precipitating chemicals through carbon filters. Three types of chemicals 

for the process of coagulation and flocculation were used are alum, Ferric chloride, and PAC at the different 

conditions to comparison of quality of each. Comparison of quality of each coagulant founded that the best 

coagulant is alum 10 ml. at pH 4. The large particles settled at the bottom of the beaker. Cost of chemicals is 

approximately 316 baht/m3. The waste water treatment cost is 2,000-3,000 baht / m3. Therefore the cost of 

chemicals used to dispose of wastewater is lower than the cost of treatment because the amount of waste 

water is not much; the purchase of treatment machine is not worth it. 

 
Keywords: Wastewater treatment, Chemical treatment 

 
บทน้า  

การวิจัยในครั้งนี้มีที่มาของปัญหาเนื่องมาจากในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการชุบหรือพ่นสี เช่น 
โรงงานผลิตเหล็ก จะเกิดน้้าทิ้งจากกระบวนการชะล้างเครื่องมือเครื่องจักร น้้าทิ้งเหล่านี้ก่อให้เกิดสีในน้้าที่ไม่พึง
ประสงค์และมีสิ่งเจือปนมาก เช่น พวกสารอินทรีย์ สารเคมี สารตกตะกอนสกปรก และสารที่ละลายน้้าได้ โรงงาน
อุตสาหกรรมต้องมีการจัดการปัญหาน้้าเสียที่มีประสิทธิภาพก่อนปล่อยลงสู่ล้ารางสาธารณะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน การบ้าบัดน้้าเสียจากการชะล้างเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการชุบหรือพ่นสีหากใช้วิธีการส่ง
ก้าจัดไปยังบริษัทรับก้าจัดของเสียจะมีค่าบริการในการบ้าบัดน้้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมคิดค่าบริการอยู่ที่ 2,000-3,000 
บาท/ลบ.ม. ในกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมมีน้้าเสียไม่มากต้องรอให้มีปริมาณที่มากพอทางบริษัทก้าจัดของเสียจึงจะมา
รับไปบ้าบัด ส้าหรับการซื้อเครื่องก้าจัดของเสียจึงไม่คุ้มทุนเพราะมีราคาแพงและของเสียที่จะก้าจัดมีปริมาณน้อย
จึงเป็นที่มาของแนวความคิดในการบ้าบัดน้้าเสียขั้นต้นเพื่อลดต้นทุนในการบ้าบัดน้้าเสียเพื่อใช้ภายในโรงงานที่มี
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น้้าเสียจากการชะล้างเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการชุบหรือพ่นสีที่มีปริมาณน้อย ในขั้นต้นจึงจ้าเป็นต้องหา
แนวทางการบ้าบัดทางเคมีที่เหมาะสม และค้านวณหาต้นทุนของสารเคมีที่ใช้ในการบ้าบัด กระบวนการบ้าบัดทางเคมี 
(เกรียงศักดิ์  อุดมสินโรจน์, 2546) (O.P.Sahu: P.K. Chaudhari, 2013) เป็นกระบวนการบ้าบัดน้้าเสียที่มีสารโลหะ
หนักเจือปนโดยการสาร้างและรวมตะกอน  แล้วแยกน้้าใสไปกรองผ่านคาร์บอน เนื่องจากอนุภาคของสารแขวนลอยมี
ประจุไฟฟ้าลบเป็นส่วนใหญ่ท้าให้ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นตะกอนขนาดใหญ่ได้ กระบวนการสร้างและรวมตะกอน
สามารถก้าจัดอนุภาคของสารแขวนลอย สีแท้และสีปรากฎในน้้าเสียได้ โดยใช้ร่วมกับการปรับค่าความเป็นกรดด่าง 
สารที่นิยมในการสร้างตะกอน ได้แก่ สารส้ม ปูนขาว และเหล็กในรูปเฟอร์รัสซัลเฟต (FeSO4) การหาปริมาณสารเคมี
ที่เหมาะสมที่จะท้าให้เกิดการตกตะกอนมากที่สุดจนกระทั้งได้น้้าใสไม่มีสี ใช้วิธีการทดสอบการตกตะกอน (Jar test) 
โดยการเติมสารเคมีในปริมาณที่แตกต่างกัน ตัวอย่างการบ้าบัดน้้าทิ้งจากโรงงานสิ่งทอ Sattar Textile ประเทศบัง
คลาเทศ ใช้วิธีการตกตะกอนทางเคมี โดยใช้ PAC และ SAFI เป็นตัวท้าละลายที่อัตราส่วนผสมและสภาวะต่างๆ พบว่า
การบ้าบัดด้วยวิธีการดังกล่าวมีประสิทธิภาพที่ดีในการบ้าบัดน้้าเสีย (M. A. Sabur, A. A. Khan, S. Safiullah, 2012) 
สารตกตะกอนที่เป็นที่นิยมได้แก่ สารส้ม นิยมในการน้ามาสร้างและรวมตะกอนมากที่สุดเนื่องจากมีราคาถูกกว่า
สารประกอบเหล็กในรูปแบบต่างๆ และสารส้มมีประสิทธิภาพดีกว่าปูนขาว (วนิดา ชูอักษร , 2555) ทั้งนี้ประสิทธิภาพ
ของสารส้มหรือสารรวมตะกอนในการก้าจัดสีในน้้าเสียอุตสาหกรรมขึ้นกับปริมาณของสารรวมตะกอนที่เหมาะสม pH 
ความเร็วในการกวน และเวลา (Phani Madhavi T, Srimuri M and Nagendra Prasad K, 2014) นอกจากนี้
งานวิจัยที่ศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียด้วยการตกตะกอนเคมีด้วยปูนขาวร่วมกับการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก (ปารินดา สุขสบาย, 2555) บ่งชี้ว่าประสิทธิภาพในการบ้าบัด 
น้้ามันและไขมัน และของแข็งแขวนลอยของน้้าเสียมีประสิทธิภาพสูง ส้าหรับการบ้าบัด COD มีประสทธิภาพต่้า จึง
ควรศึกษาสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการบ้าบัด COD ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่อไป ในกระบวนการดูดซับหรือกรอง 
สี กลิ่น รส สารอินทรย์ สารแขวนลอย และสารปนเปื้นที่เป็นโลหะหนักบางชนิดในสถานะสารละลาย  ตัวอย่าง
งานวิจัยที่ใช้ตัวกรองคาร์บอนมีหลายฉบับ เช่น การดูดซับโลหะหนักจากน้้าเสียอุตสาหกรรมย้อมผ้า โดยถ่านกัมมันต์บิ
ทูมินัสและถ่านกัมมันต์กะลามะพร้าว (ศรัณย์ เลาหธนาคม, 2550)  การบ้าบัดสีย้อมในน้้าเสียด้วยกระบวนการดูดซับ 
(รวินิภา ศรีมูล, 2559) ด้วยถ่านกัมมันต์ให้ประสิทธิภาพที่สูงในการดูดซับสีย้อมโดยไม่ต้องก้าจัดความชื้นออกก่อน จะ
เห็นได้ว่าประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียด้วยการตกตะกอนเคมีร่วมกับการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์มีประสิทธิภาพที่ดีใน
การบ้าบัดน้้าเสียทางเคมี 
วัตถุประสงค ์ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนที่ใช้ในการบ้าบัดน้้าเสียจากกระบวนการชะล้างเครื่องมือเครื่องจักร
ในกระบวนการพ่นสี โดยศึกษาหาแนวทางการบ้าบัดน้้าเสียทางเคมีเบื้องต้น วิเคราะห์ปริมาณสารเคมีที่เหมาะสม และ
ต้นทุนของสารเคมีที่ใช้ในการบ้าบัดน้้าสีย 
อุปกรณ์และวธิีการทดลอง  

ในการทดลองเพื่อหาปริมาณสารเคมี และสภาวะที่เหมาะสมในการตกตะกอนเคมีของน้้าล้างสีโดยใช้สารเคมี 
3 ชนิด ได้แก่ สารส้ม เฟอร์ริคคอลไรด์ และ PAC โดยมีสารโพลิเมอร์ประจุลบเป็นตัวประสานตะกอนให้มีขนาดใหญ่
ขึ้น ท้าให้ตกตะกอนแยกน้้าใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อุปกรณ์การสร้างและรวมตะกอนในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่อง
ทดสอบ Jar test มีวิธีการทดลองดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจวัดคุณลักษณะของตัวอย่างน้้าเสียเบื้องต้นก่อนการทดลอง 
2. หาค่า pH ที่เหมาะสมที่จะท้าให้เกิดการตกตะกอน โดยปรับค่า pH ท่ี 4 7 และ 10  
3. น้าตัวอย่างน้้าที่เตรียมไว้เข้าเครื่องทดสอบ Jar test 
4. เติมสารเคมีที่ที่ใช้ในการตกตะกอน ได้แก่ สารส้ม เฟอร์ริคคอลไรด์ และ PAC 
5. เติมสาร Polymer Anion เพื่อรวมตะกอนรอให้น้้าเสียตกตะกอนแล้วแยกชั้นน้้าใสด้วยตัวกรอง

คาร์บอน 
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* ผู้ประสานงาน  
 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งอุตสาหกรรมจากตัวอย่างน้้าล้างสีก่อนในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กก่อนท้า

การบ้าบัดน้้าเสีย ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม พบว่าดัชนี
คุณภาพน้้าที่มีค่าเกินมาตรฐานการระบายน้้าทิ้ง แสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้้าที่มีค่าเกินมาตรฐานการระบายน้้าทิ้งก่อนการบ้าบดั 
 

ดัชนีคุณภาพน้า้ 
TSS Formaldehyde Phenols BOD COD Barium 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Ba 
ก่อนการบ้าบดั       
ผลการวิเคราะห์ 690 28 1.89 12,740 67,176 2.25 

ค่ามาตรฐาน <50.0 <1.0 <2.0 <20.0 <120.0 <1.0 
 
 การบ้าบัดน้้าเสียจากน้้าล้างสีในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการบ้าบัดทางเคมี เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของสาร
ตกตะกอนแต่ละชนิดในการบ้าบัดน้้าล้างสีโดยใช้วิธีตกตะกอนทางเคมี โดยสารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอนในการศึกษานี้
มี 3 ชนิด ได้แก่ สารส้ม เฟอร์ริคคอลไรด์ และ PAC จากการทดสอบด้วยวิธี Jar test พบว่าปริมาณสารเคมีที่ให้
ประสิทธิภาพท่ีดีที่สุดในการตกตะกอนของน้้าล้างสีจนกระทั่งได้น้้าใส แสดงในตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอนน้้าล้างส ี
 

สภาวะ 
pH 

สารสม้ FeCl3 PAC 

สารสม้ 
(ml) 

Polymer 
(ml) 

FeCl3 (ml) 
Polymer 

(ml) 
PAC 
(ml) 

Polymer 
(ml) 

4 10 10 10 10 10 10 
7 20 20 10 10 20 20 
10 20 20 10 10 20 20 

 
 การตกตะกอนเคมีโดยใช้สารส้มที่ pH เท่ากับ 4 จะเกิดตะกอนขนาดเล็กขึ้น มีชั้นน้้าใสเกิดขึ้นด้านบน เมื่อ
ท้าการตกตะกอนเคมีโดยการเติมสารส้มปริมาณ 10 ml. พบว่าตะกอนมีขนาดใหญ่ขึ้น จากนั้นเติม Polymer Anion 
ปริมาณ 10 ml. เพื่อรวมตะกอนพบว่าตะกอนขนาดใหญ่ตกอยู่ด้านล่าง และบริเวณด้านบนเป็นน้้าใส โดยปริมาณ
ความสูงของน้้าทั้งหมดเท่ากับ 7 ซม. มีตะกอนสูง 2 ซม. คิดเป็นร้อยละ 27.57 ของน้้าทั้งหมด เมื่อปรับ pH เท่ากับ 7 
ตวัอย่างน้้าที่น้ามา 
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* ผู้ประสานงาน  
 
 

                                        
(ก)                                     (ข)                                      (ค) 

 
ภาพที่ 1 (ก) ภาวะการทดลองที่ pH 4  (ข) ภาวะการทดลองที่ pH 7 (ค) ภาวะการทดลองที่ pH 10  

และเติมสารส้ม 
 

 การตกตะกอนเคมีโดยใช้ FeCl3 ท่ี pH เท่ากับ 4 7 และ 10 เป็นดังนี้ เตรียมตัวอย่างน้้าล้างสี 500 มล. ปรับ
pH ให้เท่ากับ 4 เติม FeCl3 ปริมาณ 10 มล. และเติม Polymer Anion ปริมาณ 10 ml. พบว่าเกิดตะกอนขนาดเล็ก
ด้านบนเป็นน้้าสีเหลืองขุ่นหลังจากนั้นท้าการกรองโดยผ่านถ่านกัมมันต์ 2 รอบจะได้น้้าเป็นสีเหลืองใส เมื่อปรับ pH 
เท่ากับ 7 เติม FeCl3 ปริมาณ 10 มล. และเติม Polymer Anion ปริมาณ 10 ml. พบว่าเกิดตะกอนขนาดใหญ่มีทั้ง
ลอยและจม น้้ามีลักษณะขุ่นและมีตะกอนปนอยู่มากไม่สามารถแยกน้้าใสออกมาได้ และเมื่อปรับ pH เท่ากับ 10 เติม 
FeCl3 ปริมาณ 10 มล. และเติม Polymer Anion ปริมาณ 10 ml. พบว่าเกิดตะกอนข้นคล้ายปูนแดงไม่มีน้้าใส (ภาพ
ท่ี 2) 
 

                                 
(ก)                                     (ข)                                      (ค) 

 
ภาพที่ 2 (ก) ภาวะการทดลองที่ pH 4  (ข) ภาวะการทดลองที่ pH 7 (ค) ภาวะการทดลองที่ pH 10 

และเติม FeCl3 
 
 การตกตะกอนเคมีโดยใช้ PAC ที่ pH เท่ากับ 4 7 และ 10 ให้ผลดังนี้ เตรียมตัวอย่างน้้าล้างสี 500 มล. ปรับ
pH ให้เท่ากับ 4 เติม PAC ปริมาณ 10 มล. และเติม Polymer Anion ปริมาณ 10 ml. เกิดชั้นน้้าใสสูง 7 ซม. มีตะกอนสูง 3 
ซม. คิดเป็นร้อยละ 42.86 เมื่อปรับ pH เท่ากับ 7 เติม PAC ปริมาณ 20 มล. และเติม Polymer Anion ปริมาณ 20 
ml. พบว่าเกิดชั้นตะกอนแต่น้้ามีลักษณะเป็นสีขาวขุ่น โดยน้้าทั้งหมดสูง 7.5 ซม. มีตะกอนสูง 7 ซม. คิดเป็นร้อยละ 
93.33 และเมื่อปรับ pH เท่ากับ 10  เติม PAC ปริมาณ 20 มล. และเติม Polymer Anion ปริมาณ 20 ml. พบว่า
เกิดตะกอนข้นไม่มีชั้นน้้าใส (ภาพที่ 3) 
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* ผู้ประสานงาน  
 
 

                                  
(ก)                                     (ข)                                      (ค) 

 
ภาพที่ 3 (ก) ภาวะการทดลองที่ pH 4  (ข) ภาวะการทดลองที่ pH 7 (ค) ภาวะการทดลองที่ pH 10 

และเติม PAC 
  
 หลังกระบวนการตกตะกอนเคมี พบว่าภาวะที่ดีที่สุดในกระบวนการตกตะกอนส้าหรับสารเคมีที่ใช้
ในการทดสอบทั้ง 3 ชนิด อยู่ที่ภาวะ pH เท่ากับ 4 จากน้้าท้าการกรองด้วยถ่ายกัมมันต์จะได้น้้าใส ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้้าเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการของน้้าล้างสี พบว่าค่า COD หลังจากการตกตะกอนเคมีด้วยสารส้มมีเท่ากับ 
3,024 mg/L ในขณะที่ค่าCOD หลังจากการตกตะกอนเคมีด้วย FeCl3 และ PAC มีค่าเท่ากับ 20,000 mg/L จึงเลือก
สารส้มเป็นตัวตกตะกอนทางเคมี โดยปรับ pH ให้อยู่ในภาวะ 4.0 หลังจากนั้นส่งน้้าเสียหลังการบ้าบัดไปวิเคราะห์
คุณภาพน้้าทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง 
ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม พบว่า
ดัชนีคุณภาพน้้าที่มีค่าเกินมาตรฐานการระบายน้้าทิ้งจ้านวน 3 ตัวดัชนี ได้แก่ Formaldehyde BOD และ COD แสดง
ในตารางที่ 3 โดยค่าดัชนีคุณภาพน้้า Formaldehyde BOD และ COD ลดลง 22.6 12,701 และ 62,280 mg/L 
ส้าหรับดัชนีคุณภาพน้้า TSS Phenols และ Barium ลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้้าทิ้ง 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้้าที่มีค่าเกินมาตรฐานการระบายน้้าทิ้งหลังการบ้าบัด 
 

ดัชนีคุณภาพน้า้ 
TSS Formaldehyde Phenols BOD COD Barium 
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Ba 

หลังการบ้าบัด       
ผลการวิเคราะห์ 6.0 5.4 0.158 39 4,896 0.055 

ค่ามาตรฐาน <50.0 <1.0 <2.0 <20.0 <120.0 <1.0 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง  

จากการหาแนวทางการบ้าบัดน้้าเสียจากการชะล้างเครื่องมือเครื่องจักรที่เกิดจากกระบวนการชุบหรือพ่นสี 
ใช้วิธีการบ้าบัดทางเคมีโดยวิธีการรวมและตกตะกอนเคมีผ่านตัวกรองคาร์บอน ในการทดลองเพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสมในการตกตะกอนเคมีในงานวิจัยนี้ใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ สารส้ม เฟอร์ริคคลอไรด์ และ PAC โดยมีสารเคมี
โพลิเมอร์ประจุลบเป็นตัวประสานตะกอนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ท้าให้ตะกอนแยกกับน้้าใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก
ตัวอย่างน้้าเสีย 500 ml. ผลเปรียบเทียบคุณภาพของสารตกตะกอนแต่ละชนิดพบว่า คุณภาพของสารตกตะกอนที่ดี
ที่สุดคือ สารส้ม 10 ml. ที่พีเอชเท่ากับ 4 ตะกอนขนาดใหญ่ตกอยู่ด้านล่างด้านบนเป็นน้้าใสน้้าทั้งหมดสูง 7 cm. 
ตะกอนสูง 2cm. ในขณะที่ท้าการตกตะกอนด้วย FeCl3 ที่พีเอช 4 7 และ 10 ท้าการกรองด้วยถ่านก้ามันต์ไม่เกิดน้้า
ใส และเมื่อท้าการตกตะกอนด้วย PAC ที่เอช 4 เกิดชั้นน้้าใส 4 cm. ชั้นตะกอน 3 cm. และที่สภาวะพีเอช 7 และ 10 
เกิดตะกอนข้นไม่เกิดชั้นน้้าใส หลังจากนั้นตัวอย่างน้้าหลังการบ้าบัดไปวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งอุตสาหกรรม พบว่าดัชนี

417



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งที่ 3 
“งานวิจัยสร้างมูลคา่ บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน  
 
 

คุณภาพน้้าที่มีค่าเกินมาตรฐานการระบายน้้าทิ้งจ้านวน 3 ตัวดัชนี ได้แก่ Formaldehyde BOD และ COD โดยค่า
ดัชนีคุณภาพน้้า Formaldehyde BOD และ COD ลดลง 22.6 12,701 และ 62,280 mg/L ส้าหรับดัชนีคุณภาพน้้า 
TSS Phenols และ Barium ลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้้าทิ้ง 
สรปุผลการทดลอง  

ในการศึกษาการบ้าบัดน้้าเสียเบื้องต้นจากน้้าล้างสีในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กใช้วิธีการบ้าบัดทางเคมี
โดยการรวมและตกตะกอนเคมีผ่านตัวกรองคาร์บอน สารเคมีที่เหมาะสมในการตกและรวมตะกอนเมื่อทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการโดยก้าหนดสารเคมีที่ใช้ทดสอบจ้านวน 3 ชนิด ได้แก่ สารส้ม เฟอร์ริคคอลไรด์ และ PAC  ที่ปริมาณ
ต่างๆ พบว่าสารเคมีที่เหมาะสมในการตกและรวมตะกอนคือ สารส้ม เมื่อน้าไปผ่านตัวกรองคาร์บอนจะได้น้้าใส ค่า
สารเคมีที่ใช้ในการบ้าบัด ได้แก่ สารส้มราคากิโลกรัมละ 6 บาท กรซัลฟิวริกราคาลิตรละ 152 บาท และ Polymer 
Anion ราคากิโลกรัมละ 140 บาท ดังนั้นสารเคมีที่ใช้ในการบ้าบัดน้้าเสียจ้าน้้าตัวอย่าง 1 ลบ.ม. คือ สารส้ม 2 
กิโลกรัม กรดซัลฟิวริกเข้มข้น 2 ลิตร และ Polymer Anion 2 กรัม คิดเป็นค่าใช้จ่ายสารเคมีทั้งสิ้น 316 บาท ส้าหรับ
การส่งน้้าเสียไปก้าจัดมีค่าใช้จ่าย 2,000-3,000 บาท/ลบ. จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของสารเคมีที่ใช้ในการก้าจัดถูก
กว่าการส่งไปบ้าบัด เนื่องจากปริมาณน้้าเสียมีปริมาณไม่มากการซื้อเครื่องบ้าบัดจึงไม่มีความคุ้มค่า  
กติติกรรมประกาศ 

บทความฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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1หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
Email: ornanong16@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

การศึกษาเรื่องมัฟฟินเสริมงาด า มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของงาด าที่ใช้เสริมในผลิตภัณฑ์
มัฟฟิน จากนั้นน าต ารับพื้นฐานที่ได้มาศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของงาด าที่ใช้เสริมในอัตราส่วนของแป้งในอัตราส่วนที่
แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ ร้อยละ5, 10, 15 และ 20 พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับที่อัตราส่วนร้อยละ10 
มากกว่าตัวอย่างอื่น โดย การเพิ่มปริมาณงาด ามีแนวโน้มท าให้สีของมัฟฟินเสริมงาด ามีค่าความสว่าง (L*) และค่าสี
เหลือง (b*) ลดลงหรือผลิตภัณฑ์มีสีเข้มขึ้น และมีแนวโน้มท าให้เนื้อสัมผัสของมัฟฟินเสริมงาด ามีความแข็งขึ้น ส่วน
คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับชอบ
ปานกลาง การศึกษาคุณภาพทางเคมีของมัฟฟินเสริมงาด าที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด จากการทดสอบการยอมรับ
ของผู้บริโภคที่ระดับร้อยละ 10 พบว่า มีค่าปริมาณน้ าอิสระ (aw) เท่ากับ 0.85 จัดเป็นอาหารที่มีความชื้นปานกลาง  
 

ค าส าคญั : มัฟฟิน  งาด า  
 
Abstract  

The purpose of this study were : 1) to explore the appropriate amount of sesame that added in 

muffin and 2) to find out the appropriate amount of sesame that added in flour as different four levels of 

measurement : 5,10,15 and 20. The experiment found that testers had acceptance scores at 10% which is 

higher than other samples. By adding the amount of sesame, light and b level had decreased. This process 

caused muffin changed its colour and became tough. However, the senses of taste, smell, colour, appearance 

and preference were at the moderate level. The result of study of quality in chemistry of muffin with black 

sesame showed that the level of acceptance was the highest. As for a consumer acceptance test at 10%, it 

found that aw was at 0.85. The finding indicated that muffin contained a moderate levels of moisture. This 

document provides authors with instructions on how to properly format a manuscript submitted for a possible 

publication in SDNC2018 Proceedings. Authors are required to strictly adhere to these formatting 

specifications. Failure to conform to these specifications may result in rejection of the manuscript. For 
manuscripts, please follow the preparation guidelines. Each manuscript should also have a 100-150 words 

abstract. It should appear at the top of the article. 

 
Keywords: Muffin, Black sesame  

 
บทน า  

เนื่องมาจากงาด าเป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้
ราคางาด าค่อนข้างต่ า เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตกรและเพิ่มทางเลือกในการน างาด ามาท าผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลาย จึงมีการน างาด ามาเป็นส่วนผสมในอาหารได้หลากหลาย ซึ่งงาด า (Black Sesame) เป็นพืชไร่น้ ามันเสริม
รายได้ให้เกษตรกร และ งาด ามีคุณค่าทางโภชนาการของสูง เนื่องจากในเมล็ดงามีโปรตีนร้อยละ 20 ประกอบด้วย
กรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกาย 2 ชนิด คือ เมธิโอนีน ( Methionine) และ ทริปโตเฟน (Tryptophan) และมีไขมันไม่
อิ่มตัวร้อยละ 80 สามารถสกัดเป็นน้ ามันคุณภาพดีที่มีกรดไขมัน โอเมก้า3 โอเมก้า 6 กรดโลเลอิกและกรดไลโนเลอิก 
(ปรัชญา คงทวีเลิศ,2559) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดคลอเลสเตอรอล ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว และช่วยให้ระบบหัวใจ
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แข็งแรง (จติธนา แจ่มเมฆ  และอรอนงค์ นัยวิกุล, 2556) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนามัฟฟินโดยการเสริมงาด า
เป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มประโยชน์จากการใช้งาด าและเพ่ิมความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของงาด าที่ใช้เสริมในมัฟฟิน 
2. เพื่อศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคที่มีต่อมัฟฟินเสริมงาด า 

อุปกรณ์และวธิีการทดลอง  
น าต ารับพื้นฐานมาเสริมด้วยงาด าในปริมาณที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ ร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 ของ

น้ าหนักของแป้ง วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ศึกษาการ
ยอมรับทั้งด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยวิธีการให้คะแนนการยอมรับ 9 ระดับ (9-
point hedonic scale test) ด้วยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน ศึกษาการวัดค่าสี (L*a*b) ของเนื้อมัฟฟิน และค่าเนื้อ
สัมผัสของมัฟฟิน  รวมถึงศึกษาคุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริมาณน้ าอิสระ (Water activity, aw) น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ทางสถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple 
Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าร้อยละในการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค 

 

 
 

ภาพที่ 1 มัฟฟินเสริมงาด า 
 
ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง  

มัฟฟินเสริมงาด าในอัตราส่วนร้อยละ 10 ได้คะแนนการยอมรับมากที่สุด โดยคะแนนเฉลี่ยด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับการยอมรับชอบปานกลาง ส่วนด้านเนื้อ
สัมผัสและปริมาณงาด าอยู่ในระดับการยอมรับชอบเล็กน้อย ได้คะแนนเฉลี่ยด้านลักษณะปรากฏเท่ากับ 
6.90 ด้านสีเท่ากับ 6.94 ด้านเนื้อสัมผัสเท่ากับ 6.26 ด้านกลิ่นเท่ากับ 6.66 ด้านรสชาติเท่ากับ 6.66 ด้าน
ปริมาณงาด าเท่ากับ 6.24 และด้านความชอบโดยรวมเท่ากับ 6.66 ตามล าดับ ดังนั้นผู้ทดสอบชอบมัฟฟิน
เสริมงาด าในอัตราส่วนร้อยละ 10 อาจเป็นเพราะมีปริมาณงาด า สีของผลิตภัณฑ์มัฟฟิน ที่ไม่มากหรือน้อย
เกินไป และเนื้อสัมผัสไม่แข็งมาก ดังนั้นจึงเลือกการเสริมงาด าในอัตราส่วนร้อยละ 10 
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ตารางที่ 1 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของมัฟฟินเสริมงาด าทั้ง 4 ระดับ 
 

คุณลักษณะ 
อัตราส่วนของงาด า 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 
ลักษณะปรากฏ 
สี 
เนื้อสัมผัส 
กลิ่น ns 

รสชาติ ns 

ปริมาณงาด า ns 

ความชอบโดยรวม ns 

6.48b±1.25 
6.80a±1.28 
5.70ab±1.98 
6.60±1.39 
6.30±1.60 
5.66±1.75 
6.64±1.50 

6.90a±1.28 

6.94a±1.35 
6.26a±1.76 
6.66±1.26 
6.66±1.39 
6.24±1.68 
6.66±1.22 

6.16b±1.46 

6.14b±1.43 
5.98ab±1.95 
6.22±1.61 
6.18±1.49 
5.94±1.87 
6.32±1.65 

5.72c±1.59 

5.66c±1.61 
5.30c±2.00 
6.42±1.46 
6.42±1.51 
5.86±2.27 
6.28±1.85 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง  
 มัฟฟินเสริมงาด าในอัตราส่วนร้อยละ 10 ได้คะแนนการยอมรับมากที่สุด โดยคะแนนเฉลี่ยด้านลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับการยอมรับชอบปานกลาง จากการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนน
การยอมรับจากผู้ทดสอบด้านความชอบโดยรวมที่เสริมงาด าที่ระดับร้อยละ 5, ร้อยละ 10, ร้อยละ 15 และร้อยละ 20 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยที่ระดับร้อยละ 10 มีคะแนนการยอมรับมากที่สุด คือ 6.66   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมนา ฉัตรจรัญชัยศรี. (2546). ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สปองจ์เค้กเสริมงาด า พบว่า 
สามารถเสริมงาด าในสปองจ์เค้กได้ร้อยละ 30 ของน้ าหนักแป้งสาลี โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 87.5 ให้การยอมรับ
อยู่ที่ระดับชอบปานกลาง และร้อยละ 65 จะซื้อผลิตภัณฑ์นี้ถ้ามีวางจ าหน่ายโดยให้เหตุผลว่า อร่อยและมีประโยชน์  
ต่อสุขภาพ 
สรปุผลการทดลอง  

ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับที่อัตราส่วนร้อยละ10 มากกว่าตัวอย่างอื่น โดย การเพิ่มปริมาณงาด า 
มีแนวโน้มท าให้สีของผลิตภัณฑ์มัฟฟินเสริมงาด ามีค่าความสว่าง (L*) และค่าสีเหลือง (b*) ลดลงหรือผลิตภัณฑ์มีสีเข้ม
ขึ้น และมีแนวโน้มท าให้เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์มัฟฟินเสริมงาด ามีความแข็งขึ้นอีกด้วย การศึกษาคุณภาพทางเคมีของ
ผลิตภัณฑ์มัฟฟินเสริมงาด าที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่ระดับร้อยละ 10 
พบว่า มีค่าปริมาณน้ าอิสระ (aw) เท่ากับ 0.85 จัดเป็นอาหารที่มีความชื้นปานกลาง ดังนั้นการเพิ่มปริมาณงาด า 
มีแนวโน้มท าให้ปริมาณน้ าอิสระเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากงาด าคั่วสุกมีองค์ประกอบของความชื้นร้อยละ 2.2 ซึ่งผู้บริโภค 
มีการยอมรับทางด้านกลิ่นอยู่ในเกณฑ์ชอบมาก ส่วนด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ ปริมาณงาด า และความชอบ  
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ชอบปานกลาง และด้านเนื้อสัมผัสอยู่ในเกณฑ์ชอบเล็กน้อย  
กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และผู้ตอบแบบสอบถาม ในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการ
เก็บข้อมูลต่างๆ ท าใหง้านวิจัยส าเร็จลุล่วง 
เอกสารอ้างอิง  
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บทคัดยอ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคในการบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ (2) ศึกษาความตองการจําเปนของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ (3) เสนอแนะเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ โดย
ใชกรณีศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบในสังกัดของเทศบาลตําบลทาชนะ อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี  
ผลการศึกษาพบวา สภาพพึงประสงคของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาสูงกวาสภาพปจจุบันของการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สําหรับความตองการจําเปนของการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลทาชนะ มากท่ีสุด คือ ดานการดําเนินการ รองลงมา คือ 
ดานการประเมินผล และดานการวางแผน ตามลําดับ สําหรับขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
ไดแก (1) ระดมทรัพยากรทางการศึกษา (2) สงเสริมการใชวัสดุอุปกรณ อยางคุมคา (3) สรางเครือขายการใชวัสดุ
อุปกรณรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (4) สงเสริมการใชอาคารสถานท่ีอยางคุมคา (5) สรางเครือขายการ
ใชอาคารสถานท่ีรวมกัน (6) สรางเครือขายการใชบุคลากรรวมกัน 
 

คําสําคญั : สภาพปจจุบัน  สภาพท่ีพึงประสงค  ความตองการจําเปน   
 
Abstract  

The purpose of this study were to (1) study the current condition and desirable conditions in the 
management of the role model of elderly school. (2) study the needs of educational resource management of 
the role model of elderly school. (3) for suggestions on the educational resource management of  the role model 
of elderly school. A case study of the role model of elderly school under Tha Chana Municipality. The results 
found that the desirable condition of the educational resource management was higher than the current 
condition is statistically significant at the .01 level. The needs for educational resource management of the 
elderly schools, The First is the implementation. Second is the evaluation and planning. The suggestions 
according to educational resources management, including: (1) mobilize educational resources (2) promoting 
the use of materials worthily (3) create a network of sharing materials between the local administration 
organization (4) promoting the use of building worthily (5) create a network using the building together (6) 
create a network of personal sharing. 

 
Keywords: Current condition, Desirable conditions, Needs 
 

บทนํา  
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรในสังคมไทยทําใหเกิดการเพิ่มจํานวนและสัดสวนประชากร 

ผูสูงอายุ และสงผลกระทบตอสังคมและระบบเศรษฐกิจตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรของประเทศในอนาคต  
(สมประวิณ มันประเสริฐ, 2553) การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยกลายเปนปญหาท่ีมีความซับซอนในสังคม
เกินกวาขีดความสามารถของรัฐท่ีจะแกไขปญหาเพียงลําพัง และในปจจุบันการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุก็เปน 

* ผูประสานงาน    
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อีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชุมชนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดเขามา
มีบทบาทในการรวมพัฒนาท้ังคนและชุมชนใหมีศักยภาพไปพรอมกัน 
 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลทาชนะ อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี เริ่มกอตั้งเม่ือป พ.ศ.2557  
เปนโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ เปนโรงเรียนผูสูงอายุแหงแรกๆ ของภาคใตท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการจัดทํา
หลักสูตรการเรียนการสอน และมีความพรอมท้ังในเรื่องบุคลากร อาคาร สถานท่ี ทําใหมีหนวยงานราชการและชมรม
ผูสูงอายุจากท่ีตางๆ สนใจมาดูงานเปนจํานวนมาก อีกท้ังยังไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) (ศศิพัฒน ยอดเพชร, ภาวนา พัฒนศรี 
และธนิกานต ศักดาพร, 2560) โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลทาชนะยึดเปาหมายหลักคือ เพื่อพัฒนาผูสูงอายุใหเปน
ผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ หรือมีภาวะพฤฒิพลัง (Active Aging) เพื่อเสริมสรางการเตรียมความพรอมสําหรับสังคมสูงอายุ
ของประเทศ ซึ่งเปนการพัฒนาคลอบคลุมบริบทท้ังกาย จิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คานิยม ปญญา และความสุข 
ทําใหเกิดเปนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลทาชนะท่ีสามารถเปนแบบอยางในการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุใหกับ
ทองถิ่นอ่ืนๆ ซึ่งมีหนวยงานจากหลากหลายพื้นท่ีเขามาศึกษาดูงาน ทําใหบุคลากรในโรงเรียนผูสูงอายุมีความ
กระตือรือรนท่ีจะพัฒนาและแสดงศักยภาพออกมาอยางเต็มท่ี  

การบริหารจัดการโรงเรียนผูสูงอายุจําเปนตองอาศัยปจจัยท่ีเปนองคประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญท้ังทางดาน
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และอาคารสถานท่ี ซ่ึงถือไดวาทรัพยากรเปนตัวกลางสําคัญท่ีทําใหกิจกรรมหรือ
ภารกิจของโรงเรียนผูสูงอายุบรรลุเปาหมายหรือสําเร็จได ดวยทรัพยากรทางการศึกษามีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการ
ดําเนินกิจกรรมทุกๆ กิจกรรม หากทรัพยากรทางการศึกษามีไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการท่ี
ไมมีประสิทธิภาพสงผลใหการดําเนินงานไมสามารถสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น
ทรัพยากรทางการศึกษาจึงเปนปจจัยแหงความสําเร็จเชนเดียวกัน (Bender, 1983) จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงได
ศึกษาความตองการจําเปนของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยใชกรณีศึกษาของเทศบาลตําบลทาชนะ อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนโรงเรียนผูสูงอายุแหง
หนึ่งท่ีถือไดวาเปนตนแบบของโรงเรียนผูสูงอายุในภาคใต ท้ังนี้ เพื่อใหไดองคความรูท่ีเปนประโยชนตอสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และเพื่อเปนขอมูลในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ผูสูงอายุของเทศบาลตําบลทาชนะและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนท่ัวประเทศท่ีมีการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ 
วัตถปุระสงค  
 1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ผูสูงอายุตนแบบ 

2. เพื่อศึกษาความตองการจําเปนของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ 
3. เพื่อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ โดยใชกรณีศึกษา

ของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบในสังกัดของเทศบาลตําบลทาชนะ อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี  
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ทรัพยากรทางการศึกษา ครอบคลุมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ สังกัดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 4 ดาน คือ 1) ดานบุคลากร 2) ดานงบประมาณ 3) ดานวัสดุอุปกรณ และ 4) ดาน
อาคารสถานท่ี 

2. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุ
ตนแบบ สังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน 3 ดาน คือ 1) ดานการวางแผน 2) ดานการดําเนินการ และ 3) ดาน
การประเมินผล 

3. โรงเรียนผูสูงอายุ ครอบคลุมโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ ในสังกัดของเทศบาลตําบลทาชนะ อําเภอทาชนะ 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

* ผูประสานงาน    
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4. ผูสูงอายุ นักเรียนผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป สามารถอานออก เขียนได มีภูมิลําเนาในเขตเทศบาล 
ตําบลทาชนะ เปนสมาชิกในชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลทาชนะหรือไมก็ได 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ  

1. เทศบาลตําบลทาชนะ อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี ทราบถึงสภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค 
นําไปสูการจัดลําดับความตองการจําเปนในแตละดานของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาในดานท่ีมี
ความตองการจําเปนมาก และสงเสริมในดานท่ีมีความตองการจําเปนนอย 

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีดําเนินโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ สามารถนําขอมูลผลการวิจัย ไปใชเพื่อ
ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสุดตอไป 

3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สามารถนําผลการวิจัยไปขยายผลตอเพื่อเปน
ประโยชนในพื้นท่ีอ่ืนๆ ได 
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 
 1. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรทางการศึกษา ผูวิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของจาก Cohn 
(1979) Monk (1990) อํานวย ไชยปน (2550) ศิริพร สุขสวัสดิ์ (2551) เตือนใจ ไชยโคตร (2555) น้ําฝน อินทะสรอย 
(2558) พบวา ทรัพยากรทางการศึกษา แบงเปน 4 ดาน ไดแก ทรัพยากรดานบุคคล ทรัพยากรดานการเงิน ทรัพยากร
ดานวัสดุอุปกรณ และทรัพยากรดานอาคารสถานท่ี 
 2. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ผูวิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
จาก ปรีชา คัมภีรปกรณ (2545) และหวน พินธุพันธ (2549) ซึ่งกระบวนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ประกอบดวย 1) ดานการวางแผน 2) ดานการดําเนินการตามแผน 3) ดานการประเมินผล 
 3. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการประเมินความตองการจําเปน ผูวิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการประเมิน
ความตองการจําเปนโดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีของ Kaufman (1981) อางอิงใน สุวิมล วองวาณิช (2550) ซึ่งการ
ประเมินความตองการจําเปน (Needs Assessment) เปนการประเมินรูปแบบหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความแตกตางหรือ
ชองวาง (Gap) ระหวางผลลัพธท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน และผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น พรอมท้ังนําผลท่ีไดมาจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของชองวางหรือความตองการจําเปน (Needs) เพื่อนําไปแกไขปญหาตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิ 

 
 
 
 

สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ สังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากร 
ทางการศึกษา 

(Cohn, 1979 & Monk, 1990) 
1. ทรัพยากรดานบุคคล 
2. ทรัพยากรดานการเงิน 
3. ทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณ 
4. ทรัพยากรดานอาคารสถานที่  

แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา 

(ปรีชา คัมภีรปกรณ, 2545) 
1. การวางแผน 
2. การดําเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 

ความตองการจําเปนของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

ของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ สังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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วิธีวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนผูสูงอายุ อาจารย นักเรียนผูสูงอายุ 
สาธารณสุขอําเภอ และผูมีสวนเก่ียวของ รวมจํานวนประชากรท้ังสิ้น 300 คน สําหรับกลุมตัวอยางท่ีใช คํานวณจาก
ตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 169 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม เรื่อง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ผูสูงอายุตนแบบ สังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) เพื่อทดสอบหา
คุณภาพของเครื่องมือ โดยนําผลมาวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.923 
 3. เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนผูสูงอายุ อาจารย นักเรียน
ผูสูงอายุ สาธารณสุขอําเภอ และผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการบริหารโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 169 คน 
 4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาดัชนี 
PNImodified (คาความแตกตางระหวางสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค) และคาสถิติทดสอบที แบบไมอิสระ  
(t-test for Dependent Samples) 
ผลการวิจัย 

การเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน/สภาพท่ีพึงประสงค และความตองการจําเปนของการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ สังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 

ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 169 คน และผลการศึกษาสภาพปจจุบัน/สภาพท่ีพึง
ประสงค และความตองการจําเปนของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ สังกัดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏตามตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน/สภาพท่ีพึงประสงค และความตองการจําเปนของการบริหารทรพัยากรทาง

การศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ สังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 

การบริหารทรัพยากร 
ทางการศึกษา 

สภาพ
ปจจุบัน 

สภาพที่พึง
ประสงค t Sig. 

PNI 

modified 
X  S.D. X  S.D. 

ดานการวางแผน        
1) มอบหมายงานใหบุคลากรตามความสามารถ 3.61 0.92 4.62 0.63 -15.95 .000 0.27 
2) มีการวางแผนการใชจายงบประมาณ 3.52 0.93 4.60 0.63 -16.91 .000 0.30 
3) มีการสํารวจความตองการใชวสัดุอุปกรณ 3.41 0.95 4.59 0.61 -16.38 .000 0.34 
4) มีคณะกรรมการรับผดิชอบดานอาคารสถานท่ี 3.62 1.02 4.65 0.62 -15.65 .000 0.28 
ดานการดําเนินการ        
5) จัดครูผูสอนไดเหมาะสมตามรายวิชา 3.72 1.07 4.65 0.62 -14.08 .000 0.24 
6) ไดรับการสนบัสนุนงบประมาณเพียงพอ 2.50 1.09 4.48 0.70 -21.96 .000 0.78 
7) วัสดุอุปกรณมีเพียงพอกับความตองการ 3.20 0.90 4.49 0.66 -19.99 .000 0.40 
8) ซอมแซมอาคารสถานท่ีใหอยูในสภาพดเีสมอ 3.43 1.03 4.62 0.63 -16.05 .000 0.34 
ดานการประเมินผล        
9) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 3.39 0.92 4.58 0.66 -18.30 .000 0.35 
10) มีการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 3.52 1.04 4.64 0.61 -17.12 .000 0.31 
11) มีการจัดทํารายงานการใชวัสดุอุปกรณ 2.95 0.86 4.43 0.76 -20.40 .000 0.49 
12) มีการควบคุม ตดิตามการใชอาคารสถานท่ี 3.13 1.05 4.50 0.70 -18.32 .000 0.43 
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 จากตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน/สภาพท่ีพึงประสงคของการบริหารทรัพยากรทางการศกึษา
ของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ สังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสภาพท่ีพึงประสงคมีคาเฉลี่ยสูงกวาสภาพปจจุบันทุกดาน  
 ผลการประเมินความตองการจําเปนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ 
สังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการวางแผน มีการสํารวจความตองการใชวัสดุอุปกรณ มากท่ีสุด 

(PNImodified=0.34) รองลงมา ไดแก มีการวางแผนการใชจายงบประมาณ (PNImodified=0.30) ดานการดําเนินการ ไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณเพียงพอ มากท่ีสุด (PNImodified=0.78) รองลงมา ไดแก วัสดุ มีเพียงพอกับความตองการ  
(PNImodified=0.40) ดานการประเมินผล มีการจัดทํารายงานการใชวัสดุอุปกรณ มากท่ีสุด (PNImodified=0.49) รองลงมา ไดแก 
มีการควบคุม ติดตามการใชอาคารสถานท่ี (PNImodified=0.78) 
อภิปรายผล 

1. ความตองการจําเปนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ สังกัดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีตองไดรับการพัฒนามากท่ีสุด ไดแก งบประมาณซ่ึงมีไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ของโครงการ ดวยโครงสรางประชากรของอําเภอทาชนะกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ สงผลใหมีผูสูงอายุท้ังในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลเขามาเปนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้ ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูนอกเขตการใหบริการของเทศบาลไม
สามารถเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมไดเพราะไมเปนไปตามระเบียบการเบิกจายงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ดวยเหตุนี้จึงควรไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาคสวนตางๆ เพิ่มมากขึ้น ดวย
งบประมาณเปนทรัพยากรทางการศึกษาท่ีจําเปนตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับการวิจัยของ เตือนใจ ไชย
โคตร (2555) พบวา ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากงบประมาณเปนทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมี
ความจําเปนมากในการดําเนินงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภูมิศักดิ์ สนามชัยสกุล (2557) พบวา งบประมาณ
เปนปจจัยสําคัญท่ีนํามาซ่ึงทรัพยากรดานอ่ืนๆ หากงบประมาณไมเพียงพอ ทางคณะดําเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุและ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มหรือระดมทุนจากทุกภาคสวนเพื่อใชเปน
คาใชจายในการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีวางไว  

2. วัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนมีไมเพียงพอตอจํานวนผูเรียน และไมไดรับการซอมแซมใหอยูใน
สภาพท่ีดีพรอมใชงานอยูเสมอ ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ สังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ขาดการวางแผนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน การติดตามและประเมินผลการใชวัสดุอุปกรณ 
เนื่องจากวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนถือเปนสิ่งจําเปนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน โตะ เกาอ้ี สื่อ
การเรียนการสอนมีจํานวนไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีเพิ่มมากขึ้น และท่ีมีอยูนั้นเกิดชํารุดเสียหาย ไมไดรับการ
ซอมแซม เนื่องมาจากขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการปรับปรุงซอมแซม หรือมีการจัดสรรงบลาชาไมทันตอ
ความตองการใชงาน สําหรับวิธีการแกไขจากการศึกษาของ ศิริพร สุขสวัสดิ์ (2551) ท่ีเสนอแนะไววา วัสดุอุปกรณ 
และสื่อการเรียนการสอนเปนสินคาสาธารณะ และเปนประโยชนตอสวนรวม ดวยเหตุนี้ทุกภาคสวนควรเขามามีสวน
รวมโดยการระดมทรัพยากรทางการศึกษา หรือรวมกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โรงเรียนในพื้นท่ีหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ รวมกันผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนผูสูงอายุ 
เชน อังกะลุง หนังสือโนตเพลง แผนปายความรูตางๆ ท่ีสามารถใชประกอบการเรียนการสอนไดอยางเพียงพอ เพื่อเปน
การพัฒนาผูสูงอายุใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพตอไปได 

3. การดําเนินงานของคณะกรรมการและการควบคุมติดตามการใชอาคารสถานท่ี โดยเฉพาะการประเมินผล
การใชอาคารสถานท่ีวาเพียงพอกับผูเรียนหรือไม ปจจุบันหองเรียนนั้นมีความคับแคบเม่ือเทียบกับจํานวนนักเรียน
ผูสูงอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น และขาดการปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีดีอยูเสมอ โดยตัวอาคารเรียนนั้นไมสามารถท่ีจะ
ขยายหรือสรางเพิ่มได เนื่องมาจากหลักเกณฑเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานในการจัดสรรอาคารสถานท่ีและสิ่งกอสราง จึง
ตองใชสอยอาคารท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ สมพิศ ใชเฮ็ง (2554) พบวา อาคาร
สถานท่ีและแหลงเรียนรูภายในไมเพียงพอ ทําใหตองใชสถานท่ีท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบควรดําเนินการประเมินผลการใชอาคารสถานท่ี แลวนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา ควร
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สํารวจความตองการซอมแซมอาคารสถานท่ี ประสานขอความรวมมือจากชุมชน หนวยงาน สถาบันอาชีวศึกษา เขามา
ฝกงาน หรือพนักงานจางในหนวยงานรวมกันปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานท่ีท่ีมีอยูอยางจํากัดใหคงสภาพดี และนํา
สิ่งกอสรางท่ีไมไดใชประโยชนมาปรับปรุงซอมแซมใหเกิดประโยชนในการใชงานอยูเสมอ 

4. การวางแผนงานดานบุคลากร พบวา โรงเรียนผูสูงอายุนั้นขาดบุคลากรท่ีมีทักษะ ความรูความสามารถ
ดานการบริหารจัดการทรัพยากร สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร สุขสวัสดิ์ (2551) พบวา บุคลากรขาดความรูความ
เขาใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ดานการเงิน วัสดุอุปกรณ บุคลากร และอาคารสถานท่ี ดังนั้น จึงควรมี
การสงเสริมการอบรมเสริมความรูเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มีความตองการจําเปนในการสรรหา
บุคลากรมาชวยในการดําเนินการจัดการสอน หรืออาจมีการสรางเครือขายบุคลากรการสอนกับโรงเรียนในพื้นท่ี หรือ
หนวยงานตางๆ ใหความรวมมือในการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพในการจัดการสอน และในชุมชนมี
ทรัพยากรของทองถิ่น ไดแก องคความรูของชุมชน โดยเฉพาะดานอาชีพและดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุ
ตนแบบ สังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา สภาพท่ีพึงประสงคของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  
ท้ังดานการการวางแผน การดําเนินการ และการประเมินผลสูงกวาสภาพปจจุบันทุกดานและแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 2. ความตองการจําเปนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ สังกัดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พบวา ระดับความตองการจําเปนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลทาชนะ อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี อันดับ 1 ไดแก ดานการดําเนินการ อันดับ 2 ไดแก  
ดานการประเมินผล และอันดับ 3 ไดแก ดานการวางแผน 
 3. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ สังกัดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประเด็นท่ีมีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นท้ังจากภาครัฐ และ
สวนเทศบาล รองลงมา คือ อุปกรณท่ีมีอยูไมเพียงพอ ควรมีการจัดสรรอุปกรณในการเรียนการสอนเพิ่มเชน โตะ เกาอ้ี 
เครื่องดนตรี และสื่อการเรียนการสอนตาง ควรมีการขยายหองเรียนใหกวางขึ้น เพื่อใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
ผูสูงอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น 
ขอเสนอแนะ 
 1. การระดมทรัพยากรทางการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนผูสูงอายุไดรับเงินจัดสรรงบประมาณจากรัฐไม
เพียงพอ จึงควรมีการระดมทรัพยากรดานการเงินดวยรูปแบบตางๆ เชน ทอดผาปา จัดเลี้ยงน้ําชา หรือประสานขอรับ
การสนับสนุนจากบริษัท หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 2. สงเสริมการใชวัสดุอุปกรณ อยางคุมคา ดวยสาเหตุจากการขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซม 
จึงควรสงเสริมการนําวัสดุอุปกรณกลับมาใชซ้ํา หรือนําวัสดุอุปกรณท่ีเกาแลวมาแปรรูปเปนวัสดุอุปกรณชิ้นใหม แลว
นํากลับมาใช 
 3. สรางเครือขายการใชวัสดุอุปกรณรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยรวมจัดตั้งเครือขายการ
ใชวัสดุอุปกรณรวมกัน จัดทําขอตกลง (MOU) ประสานแผน และรวมกันจัดหางบประมาณรวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใกลเคียง 
 4. สงเสริมการใชอาคารสถานท่ีอยางคุมคา โดยการนําอาคารสถานท่ีหรือสิ่งกอสรางท่ีไมไดใชประโยชนมา
ปรับปรุงซอมแซมใหสามารถใชประโยชนในดานอ่ืน หรือประสานขอความรวมมือจากสถาบันอาชีวศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานใหเขามาฝกงาน และชวยปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานท่ี 
 5. สรางเครือขายการใชอาคารสถานท่ีรวมกัน ประสานขอความรวมมือเพื่อขอใชอาคารสถานท่ี เชน โรงเรยีน 
วัดในพื้นท่ี สรางความเขาใจและความจําเปน รวมจัดตั้งศูนยเครือขายการใชอาคารสถานท่ี 
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 6. สรางเครือขายการใชบุคลากรรวมกัน ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน แลวจัดทําขอมูลบุคลากร
รวมกันจัดตั้งเครือขายบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในดานตางๆ และสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อ
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บทคัดยอ 

ในบทความนี้นําเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การผสมสี ดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวน 
5 ขั้นตอน คือ ขั้นสรางความสนใจ ขั้นสํารวจและคนหา ขั้นอธิบายและลงขอสรุป ขั้นขยายความรู และขั้นประเมิน   
โดยในขั้นสํารวจและคนหาไดออกแบบกิจกรรมการทดลองการผสมสีดวยสมการทางคณิตศาสตรและใชชุดทดลองการ
ผสมสีอยางงายจากหลอดไฟฉาย LED ท่ีครอบดวยกระดาษแกวสีแดง เขียว และน้ําเงิน   นอกจากนี้ในขั้นขยายความรู
ไดใชวิธีการแกโจทยปญหาดวยเทคนิคโพลยา 4 ขั้นตอน คือ ทําความเขาใจโจทย วางแผนการแกปญหา ปฏิบัติตาม
แผน และตรวจสอบ   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครัง้นี้เปนนักศกึษาชัน้ปท่ี 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ฟสิกส จํานวน 44 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาทัศนศาสตรและการประยุกตใช   จากการวิจัยพบวานักศึกษามี
คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และมีความกาวหนาทางการเรียนเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง (<g> = 0.657) 

 
คําสําคัญ : การผสมแสงส ีวิธีการสืบสวน 5 ขั้นตอน การแกโจทยปญหาดวยเทคนิคโพลยา 
 
Abstract 

In this paper, we present the technical teaching methods in color mixed by using 5Es and Pólya’s 
Methods Problem Solving methods. In the 5Es consist of engagement, exploration, explanation, explain, and 
evaluation. In the exploration step, we designed the activity about color mixed by using mathematical and 
experimental methods. The experimental tools consist of LED flash light covered by the glass paper in red, 
green, and blue colors. Additional, in the explain step, we used the Pólya’s methods problem solving. The 
sample of this research was 44 students of the four–year of undergraduate degree in program Teaching 
Physics of Suan Dusit University enrolled in Optics and It Applications were taught using this experimental 
set. The research results shown that there was statistically significant mean difference between the pre-test 
and post-test at significant level of 0.05. The class average normalized gain was in the medium gain <g> = 
0.657. 

 
Keywords: Mixing Colored Light, 5Es method, Pólya’s methods problem solving 
 
บทนํา 

การมองเห็นสีตาง ๆ บนวัตถุเกิดจากการผสมของแสงสี เชน แสงขาวอาจเกิดจากแสงเพียง 3 สี รวมกัน แสง
ท้ัง 3 สี ไดแก แสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีน้ําเงิน หรือเรียกวา สีปฐมภูมิ และถานําแสงท่ีเกิดจากการผสมกันของสี
ปฐมภูมิ 2 สี มารวมกันจะเกิดเปน สีทุติยภูมิ ซึ่งสีทุติยภูมิแตละสีจะมีความแตกตางกันในระดับความเขมสีและความ
สวางของแสง   LoPresto (2009) ไดทําการผสมสีดวยวิธีการบวกและการลบแสงสีเพื่อใชในการเรียนการสอน เรื่อง 
การผสมสี แตทําใหผูเรียนยากตอการจดจํา จึงเปลี่ยนมาใชกราฟของการสงผานสําหรับการกรองสีปฐมภูมิและวิธีการ
แผนภาพเชิงตวัเลขในการเขียนแทนความสัมพันธของการผสมสีดวยวิธีการบวกและการลบ ซ่ึงวิธีการนี้สงผลใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจสามารถคิดวิเคราะหและนําไปสูการจดจําการผสมสีตาง ๆ ได   Yurumezoglu, Karabey และ 
Koyunkaya (2017) ไดทําการศึกษาวิจัยการสรางเงาจากการผสมแสงสีและแมสีดวยวิธีการทดลองและวิธีการทาง
คณิตศาสตร ประกอบดวยเงามืด เงามัวและเงาซอน โดยอาศัยหลักการการกระจายตัวของแสง   วิธีการทาง
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คณิตศาสตรใชหลักการของเซต สวนวิธีการทดลองใชอุปกรณทดลองประกอบดวย ลูกโปงสีขาวนวล หลอดไฟ LED สี
แดง เขียว และ น้ําเงิน การผสมผสานระหวางการใหเหตุผลทางกายภาพและทางคณิตศาสตรนี้ไมเพียงแตเปนแนว
ทางการดําเนินงานตามหลัการเกิดเงาเทานั้น แตยังเปนโมเดลท่ีสามารถนํามาใชในหลักสูตรวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
วิศวกรรมและคณติศาสตร (STEM) โดยเปนตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมและทางกายภาพสําหรับแนวคิดแบบนามธรรมของ

เซตวาง (W – (R ∩ G ∩ B) = ∅) อีกดวย  
Gilberta และ Haeberlib (2007) ไดอธิบายวิธีการทดลองเก่ียวกับการผสมสีดวยวิธีการลบโดยใชเครื่องสเปก

โตรโฟโตมิเตอรเชิงพาณิชยกับนักศึกษาระดับปริญญาตรท่ีีไมไดเรียนสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร   โดยการศึกษาเสน
สเปกตรัมจากแหลงกําเนิดแสงท่ีเดินทางผานตัวกรองแสงสีและสวนผสมของสีอะคริลิค เนนเรื่องการสอนหลักการ
พื้นฐานของการผสมสีดวยวิธีการลบและกระบวนการท่ีซับซอนท่ีเกิดขึ้นในการผสมสี   ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น   Rosi และคณะ (2016) ไดสรางชุดสเปกโตรโฟโตมิเตอรอยางงายจากกรวยกระดาษแข็งแลวใช
สมารตโฟนถายภาพสเปกตรัม เพื่อศึกษาแสงสีปฐมภูมิ (RGB) ดวยการผสมแสงสีดวยวิธีการบวก และแสงสีทุติยภูมิ 
(CMYK) ดวยการผสมแสงสีดวยวิธีการลบ    

Frances Ruiz และ Michael Ruiz (2015) ไดสรางแอปพลิเคชันเพื่อใชในการผสมสีดวยวิธีการบวกและการ
ลบใน HTML5 ขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดฝกการผสมสีผานระบบออนไลนแบบมืออาชีพและนําหลักการท่ีไดมาสาธิตใน
หองเรียนไดงายขึ้น สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การผสมสี เพิ่มขึ้น   Thoms, Colicchia และ 
Girwidz (2013) ไดทําการจําลองการผสมสบีนสมารตโฟน เนื่องจากสมารตโฟนมีคาความละเอียดของแตละแมสีจึงทํา
ใหการจําลองการผสมสีสามารถทําไดอยางสะดวกงายดาย และทําใหผูเรียนเขาถึงสื่อการเรียนการสอนไดอยางท่ัวถึง
และสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา 

จากงานวิจัยท่ีไดกลาวมาขางตนพบวาการผสมสีดวยวิธีการบวกและการลบนั้นสามารถอธิบายไดท้ัง
ความสัมพันธทางคณิตศาสตรและวิธีการทดลองผสมแสงสีบนฉาก   คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจนําวิธีการดังกลาวมา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทัศนศาสตรและการประยุกต ในหัวขอเรื่อง สีและการผสมสี ดวย
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวน 5 ขั้นตอน (5Es inquiry) ตามวิธีการของ Nelson และ J.B. Nelson (2015) 
รวมกับวิธีการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรดวยเทคนิคโพลยา 4 ขั้นตอน (Uhden et al, 2012) กับนักศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ชั้นปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2560 จํานวน 44 คน 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่ออธิบายเทคนิควิธีการสอนการผสมแสงสีดวยวิธีการบวกและการลบดวยวิธีการสืบสวน 5 ขั้นตอนรวมกับ
การแกโจทยปญหาดวยเทคนิคโพลยา 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกลุมเดียวท่ีมีการทดสอบกอนและทดสอบหลังการทดลอง (one group 
pretest – posttest design) รวมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

นักศึกษาชั้นปท่ี 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาทัศนศาสตรและ
การประยุกตใช จํานวน 44 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย 
1) แผนการเรียนตาม มคอ. 3 ในรายวิชาทัศนศาสตรและการประยุกตใช เรื่อง การผสมแสงส ี
2) ชุดทดลองปฏิบัติการ เรื่อง การผสมแสงส ี

2. เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การผสมแสงสี 
เปนแบบทดสอบเพื่อวัดความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการทดลองปฏิบัติการ การนําความรูและทักษะ 
กระบวนการทดลองปฏิบัติการไปใช แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 
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3. สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อประเมินผลการพัฒนาการดานเรียนรูท่ี

เพิ่มขึ้นของผูเรียน โดยวิเคราะหจากคาทดสอบที และ Normalized gain  
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) 
1. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ เปนขอสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยใชเวลา 

15 นาที 
2. ผูสอนสนทนากับนกัศึกษาเก่ียวกับแสงสีตาง ๆ  ท่ีนักศึกษาพบเห็นในชวิีตประจําวันโดยใหนกัศึกษารวมกัน

อภิปรายวาแสงสีตาง ๆ มีประโยชนอยางไรบางและแสงสีท่ีนักศึกษาเห็นเกิดจากการผสมแสงสีใดบาง 
3. ผูสอนนําภาพการนําหลักการผสมแสงสีไปใชประโยชนในดานตาง ๆ มาใหนักศึกษาดู เชน ภาพการผสมสี

ดวยวิธีการบวกและการลบ (ภาพท่ี 1) แลวใหนักศึกษารวมกันอภิปรายวาภาพท่ีนักศึกษาเห็นเก่ียวของกับการนํา
หลักการผสมแสงสีมาใชอยางไรและใชประโยชนในลักษณะใดบาง 

 
ภาพที่ 1 การผสมสีดวยวิธีการบวกและการลบ (LoPresto, 2009) 

 
ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) 
1. แบงนักศึกษาเปนกลุม กลุมละประมาณ 6 – 8 คน ศึกษาใบงานเรื่อง สี 
2. ใหแตละกลุมทําการทดลองตามวิธีการทดลองในกิจกรรมพรอมท้ังสังเกตผลท่ีเกิดขึ้นเก็บรวบรวมขอมูล

และบันทึกผลการทดลองเม่ือเสร็จแลวชวยกันเขียนรายงานการทดลอง 
กําหนดตัวเลขใหกับสีตาง ๆ (LoPresto, 2009; Yurumezoglu, Karabey, & Koyunkaya, 2017) ดังนี้ 
 น้ําเงิน (Blue: B) = 1  เขียว (Green: G) = 2  ฟา (Cyan: C) = 3 

แดง (Red: R) = 4  มวง (Magenta: M) = 5  เหลือง (Yellow: Y) = 6 
ขาว (White: W) = 7  ดํา (Black: Bk) = 0 

 
อุปกรณการทดลอง 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 
ภาพที ่2 อุปกรณการทดลองการผสมสี ประกอบดวย (1) ไฟฉาย LED (2) ไฟฉาย LED ครอบดวยกระดาษแกวสีเขียว 
(3) ไฟฉาย LED ครอบดวยกระดาษแกวสนี้ําเงิน (4) ไฟฉาย LED ครอบดวยกระดาษแกวสแีดง (5) ฉากวงกลมสีขาว 

และ (6) ฉากสขีาวหรือกระดาษสขีาว 
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จากตารางท่ี 1 การผสมแสงสี (การบวก) ดวยวิธีการทดลองพบวา เมื่อสีน้ําเงิน + สีเขียว เกิดสีฟาบน
ฉาก สีน้ําเงิน + สีแดง เกิดสีมวงบนฉาก สีเขียว + สีแดง เกิดสีเหลืองบนฉาก สีน้ําเงิน + สีเขียว + แดง เกิดสีขาวบน
ฉาก ซึ่งสอดคลองกับวิธีการทางคณิตศาสตรโดยใชวิธีการบวกเชิงตัวเลขของสีอยางงายและสอดคลองวิธีการของ 

Yurumezoglu, Karabey และ Koyunkaya (2017) ท่ีใชหลักการดําเนินการของเซต (∩) มาอธิบายการผสมสีตาง ๆ 

โดยสีขาวเกิดจาก B ∩ G ∩ R = W นั่นเอง 
 

ตารางที่ 1 การผสมแสงสีดวยวิธีการบวก 

วิธีการทางคณติศาสตร วิธีการทดลอง 
1. น้ําเงิน + เขียว แสงท่ีได สฟีา 
ตัวเลขแสงส ี 1 + 2  
แสงท่ีคํานวณได ฟา (Cyan) = 3 

หรือ B ∩ G = C 
(Yurumezoglu, Karabey, & Koyunkaya, 2017) 

สีน้ําเงินสีเขียว

สีฟา

 
2. น้ําเงิน + แดง แสงท่ีได สีมวง 
ตัวเลขแสงส ี 1 + 4  
แสงท่ีคํานวณได  มวง (Magenta) = 5 

หรือ B ∩ R = M 
(Yurumezoglu, Karabey, & Koyunkaya, 2017) 

สีน้ําเงินสีแดง

สีมวง  
3. เขียว + แดง แสงท่ีได สเีหลือง 
ตัวเลขแสงส ี 2 + 4  
แสงท่ีคํานวณได  เหลือง (Yellow) = 6 

หรือ G ∩ R = Y 
(Yurumezoglu, Karabey, & Koyunkaya, 2017) 

สีแดง สีเขียว

สีเหลือง
 

4. น้ําเงิน + เขียว + แดง แสงท่ีได ขาว 
ตัวเลขแสงส ี 1 + 2 + 4  
แสงท่ีคํานวณได  ขาว (White) = 7 

หรือ B ∩ G ∩ R = W 
(Yurumezoglu, Karabey, & Koyunkaya, 2017) 

สีเขียว
สีน้ําเงินสีแดง

สีขาว
 

จากตารางท่ี 2 การผสมแสงสี (การลบ) ดวยวิธีการทดลองพบวา เม่ือนําวัตถุกลมมาเปนวัตถุก้ันแสงจะเกิด
เงาขางหลังเม่ือทําการทดลองพบวา สีขาว – สีเขียว จะเกิดเงาหลังฉากคือสีมวง  สีขาว – สีแดง จะเกิดเงาหลังฉากคือ
สีฟา  สีขาว – สีน้ําเงิน จะเกิดเงาหลังฉากคือสีเหลือง  สีขาว – (สีน้ําเงิน + สีเขียว) จะเกิดเงาหลังฉากคือสีแดง  สี
ขาว – (สีน้ําเงิน + สีแดง) จะเกิดเงาหลังฉากคือสีเขียว  สีขาว – (สีเขียว + สีแดง) จะเกิดเงาหลังฉากคือสีน้ําเงิน  
สีขาว – (สีน้ําเงิน + สีเขียว + สีแดง) จะเกิดเงาหลังฉากคือสีดํา   การผสมสีแบบลบไมไดมีความเก่ียวของกับเรื่องของ
ลําแสงแตอยางใด ๆ   แตเก่ียวเนื่องกับการดูดกลืนและสะทอนแสงของวัตถุตาง ๆ เม่ือแสงสีขาวสองมายังวัตถุหนึ่ง ๆ 
วัตถุนั้น จะดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลืน่บางระดับไวและสะทอนแสงท่ีเหลือออกมาใหเราเห็น จะเกิดการรวมกันของสีท่ี
จะถูกดูดกลืนไว ทําใหปริมาณแสงท่ีจะสะทอนออกมาลดลง จึงเปนท่ีมาของชื่อ “สีแบบลบ” เม่ือสีท้ังสามมีการผสม
กันเปนคู ๆ ก็จะเกิดผลเปนสีตาง ๆ ไดแกสีแดง (เกิดจากสีแดงแกมมวงบวกกับเหลือง) สีเขียว (เกิดจากสีเหลืองบวก
กับน้ําเงินแกมเขียว) และสีน้ําเงิน (เกิดจากสีน้ําเงินแกมเขียวบวกกับแดงแกมมวง) ในขั้นสุดทาย เม่ือรวมสีท้ังสามเขา
ดวยกันก็จะเห็นเปนสีดาํ เพราะมีการดดูกลนืแสงทุกสีไวท้ังหมด ทําใหไมมีแสงสีใดสามารถสะทอนออกมาได จะเห็นได
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วาวิธีการทดลองนี้สอดคลองกับวิธีการทางคณิตศาสตรโดยใชวิธีการลบเชิงตัวเลขของแมสีอยางงายและสอดคลอง

วิธีการของ Yurumezoglu, Karabey และ Koyunkaya (2017) ท่ีใชหลักการดําเนินการของเซต (−) มาอธิบายการ

ผสมสีตาง ๆ โดยใหเซตวางเปนแสงสีดํานั่นคือ W – (R ∩ G ∩ B) = ∅ = Bk นั่นเอง 
 

ตารางที่ 2 การผสมแสงสดีวยวิธีการลบ 

วิธีการทางคณติศาสตร วิธีการทดลอง 
1. ขาว – เขียว แสงท่ีได สีมวง 
ตัวเลขแสงส ี 7 – 2  
แสงท่ีคํานวณได มวง (Magenta) = 5 
หรือ W – G = M 
(Yurumezoglu, Karabey, & Koyunkaya, 2017) 

สีมวง

 
2. ขาว – แดง แสงท่ีได สฟีา 
ตัวเลขแสงส ี 7 – 4 
แสงท่ีคํานวณได ฟา (Cyan) = 3 
หรือ W – R = C 
(Yurumezoglu, Karabey, & Koyunkaya, 2017) สีฟา  
3. ขาว – น้ําเงิน แสงท่ีได สีเหลือง 
ตัวเลขแสงส ี 7 – 1 
แสงท่ีคํานวณได  เหลือง (Yellow) = 6 
หรือ W – B = Y 
(Yurumezoglu, Karabey, & Koyunkaya, 2017) 

สีเหลือง

 
4. ขาว – (น้ําเงิน + เขียว) แสงท่ีได สีแดง 
ตัวเลขแสงส ี 7 – (1 + 2) 
แสงท่ีคํานวณได  แดง (Red) = 4 

หรือ W – (B ∩ G) = R 
(Yurumezoglu, Karabey, & Koyunkaya, 2017) สีแดง

 
5. ขาว – (น้ําเงิน + แดง) แสงท่ีได สเีขียว 
ตัวเลขแสงส ี 7 – (1 + 4) 
แสงท่ีคํานวณได  เขียว (Green) = 2 

หรือ W – (R ∩ B) = G 
(Yurumezoglu, Karabey, & Koyunkaya, 2017) 

สีเขียว

 
6. ขาว – (เขียว + แดง) แสงท่ีได สีน้ําเงิน 
ตัวเลขแสงส ี 7 – (2 + 4) 
แสงท่ีคํานวณได  น้ําเงิน (Blue) = 1 

หรือ W – (R ∩ G) = B 
(Yurumezoglu, Karabey, & Koyunkaya, 2017) สีน้ําเงิน
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7. ขาว – (น้ําเงิน + เขียว + แดง) แสงท่ีได สีดํา 
ตัวเลขแสงส ี 7 – (1 + 2 + 4) 
แสงท่ีคํานวณได  ดํา (Black) = 0 

หรือ W – (R ∩ G ∩ B) = ∅ = Bk 
(Yurumezoglu, Karabey, & Koyunkaya, 2017) 

สีดํา

สีน้ําเงิน

สีเขียวสีแดง

 
 
ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 

 1. วิเคราะหผลการทดลองโดยใหนักศึกษาชวยกันตอบคําถามตอไปนี ้
- เม่ือผสมแสงสีแดงใหซอนกับแสงสีเขียวจะปรากฏเปนสีใด  
- การผสมแสงสีในการทดลองใชวิธีการใด  
- การผสมแสงสีและการเพิ่มปริมาณของแสงแสงสีท่ีออกมามีลักษณะใด 
- เพราะเหตุใดเม่ือผสมแสงสีเหลืองกับแสงสีน้ําเงินจึงเปนแสงสีขาว 
- ผลสรุปของกิจกรรมคืออะไร 

2. นักศึกษาแตละกลุมรวมกันอภิปรายผลการทดลองแลวสงตัวแทนกลุมมานําเสนอผลการทดลองใหเพื่อน ๆ 
ทราบหนาชั้นเรียน  

3. นักศึกษาและผูสอนรวมกันสรุปผลจากการปฏิบัตกิิจกรรมโดยใหไดขอสรุปดังนี้แสงสีปฐมภูมิ 2 แสงสีผสม
กันจะไดแสงสีผสมระหวางแสงสีปฐมภูมินั้นเชนแสงสีแดงผสมกับแสงสีน้ําเงินไดแสงสีมวงแดงแสงสีน้ําเงินผสมกับแสง
สีเขียวไดแสงสีเขียวน้ําเงิน แสงสีเขียวผสมกับแสงสีแดงไดแสงสีเหลือง แสงสีปฐมภูมิ 3 แสงสีผสมกันจะไดแสงสีขาว 
แสงสีขาวสามารถเกิดจากแสงสีเหลืองกับแสงสีน้ําเงินแสงสีแดงมวงกับแสงสีเขียวและแสงสีน้ําเงินเขียวกับแสงสีแดง 

ข้ันขยายความรู (Explain) 
 1. นักศึกษาและผูสอนรวมกันแกโจทยปญหา โดยใชเทคนิคโพลยาในการแกโจทยปญหา 
โจทยปญหา กําหนดให R + O + Y + G + B + V = W, R + BG = W และ B + Y = W โดยท่ี R, O, Y, G, B, V, W 
และ BG คือสี แดง แสด เหลือง เขียว น้ําเงิน มวง ขาว และสีน้ําเงินเขียว ท้ังสามสมการเปนการนําแสงสีตาง ๆ ผสม
กันแลวไดแสงขาว อยากทราบวาถาผสม R + O + G + B + V จะไดแสงสีอะไร 

ข้ันที ่1 ทําความเขาใจโจทย (Understanding the Problem)  
1.1 โจทยกําหนดให 

R + O + Y + G + B + V = W   (1) 
R + BG = W     (2) 
B + Y = W     (3) 

1.2 สิ่งท่ีโจทยใหหาคําตอบ  
R + O + G + B + V จะไดแสงสีอะไร 

ข้ันที ่2 วางแผนการแกปญหา (Devising a plan)  
  2.1. ศึกษาตัวแปร จากขัน้ท่ี 1 
  2.2. จัดรูปสมการทางคณติศาสตรเพื่อแกโจทยปญหา 

ข้ันที ่3 ปฏิบัติตามแผน (Carrying out the plan)  
R + O + Y + G + B + V = W    (1) 
R + BG = W      (2) 
B + Y = W      (3) 
จาก (1); R + O + G + B + V = W – Y   (4) 
จาก (3); B = W – Y     (5) 
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             ใหสมการ (4) = (5) จะได R + O + G + B + V= B 

ข้ันที ่4 ตรวจสอบ (Looking back)  
4.1 ตรวจสอบความถูกตอง 

   นําคําตอบท่ีไดคือ R + O + G + B + V = B นําไปแทนคาใน B + Y = W ……(3) 
จะได R + O + G + B + V + Y = W ……(6) 

              (1) = (6) ; R + O + G + B + V = W – Y 
4.2 ตรวจทวนคําตอบ 

การผสมแสงส ีR + O + G + B + V จะไดแสงสีน้ําเงิน 
 

ข้ันประเมิน (Evaluation) 
 1. ผูสอนทดสอบความเขาใจของนักศึกษาโดยการใหตอบคําถาม เชน 

- แสงสีปฐมภูมิเกิดขึ้นจากอะไร 
- เพราะเหตใุดแสงสีปฐมภูมิ 3 แสงสผีสมกันจึงไดแสงสขีาว 
- หลักการผสมแสงสีสามารถนํามาใชประโยชนอะไรไดบาง 

 2. ตรวจใบงาน เรื่อง ส ี
 3. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ โดยใชขอสอบชุดเดียวกับทดสอบกอนเรียน ใชเวลา 
15 นาที   โดยผลการประเมินท่ีไดดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และระดับความกาวหนาทางการเรียนโดยเฉลี่ย 
การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ N คาเฉล่ีย SD การทดสอบคา t ระดบัความกาวหนาทางการเรียนโดยเฉล่ีย 
กอนเรียน 44 3.55 1.07 

42.24** 0.657 (medium gain) 
หลังเรียน 44 7.73 0.90 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

จากตารางท่ี 3 พบวาการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.55 คะแนน 
และ 7.73 คะแนน ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาทีเทากับ 42.24 ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักศึกษาท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบสวน 5 ขั้นตอนรวมกับการแกโจทยปญหาดวยเทคนิคโพลยามีความรูความเขาใจเรื่องสีและการ
ผสมสีสูงขึ้นจากกอนเรียน และเม่ือพิจารณาภาพรวมวานักศกึษามีความกาวหนาทางการเรียนโดยเฉลี่ยท่ีระดับใด จาก
การคํานวณคา <g> พบวานักศึกษามีความกาวหนาทางการเรียนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (<g> = 0.657) 
สรุปผลการวิจัย 

การจัดการเรียนรู เรื่อง การผสมสีดวยวิธีการสอนแบบสืบสวน 5 ขั้นตอน รวมกับการแกโจทยปญหาดวย
เทคนิคโพลยา 4 ขั้นในขั้นตอนการขยายความรูของการสอนแบบสืบสวน   โดยในขั้นการสํารวจและคนหา คณะผูวิจัย
ใชวิธีการทางคณิตศาสตรและวิธีการทดลองดวยชุดอุปกรณการทดลองอยางงายประกอบดวยหลอดไฟฉาย LED แลว
ครอบดวยกระดาษแกวสีแดง เขียวและน้ําเงินเพื่อใชเปนแหลงกําเนิดแสงสี โดยการผสมแสงสีดวยวิธีการบวกและการ
ลบ โดยกลุมประชากรและกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 
44 คน จากการวิจัยพบวานักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และมี
ความกาวหนาทางการเรียนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (<g> = 0.657) 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตร ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ท่ีเรียนโดยเนนกระบวนการสืบเสาะ และ 2) เพื่อศึกษาเจตคติตอการจัดการเรียน
การสอน เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตร ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ท่ีเรียนโดยเนนกระบวนการ
สืบเสาะ   ประชากรเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 251 คน 
ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาดาราศาสตรและอวกาศ   เครื่องมือท่ีใชในการทดลองไดแก 1) แผนการเรียนตาม มคอ. 3 
รายวิชาดาราศาสตรและอวกาศ และ 2) ชุดกิจกรรมทดลองประกอบการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการ
สืบเสาะ เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตร   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตร และ 2) แบบวัดเจตคติตอการจัดการเรียนการสอนโดย
เนนกระบวนการสืบเสาะ เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตร   ทําการวิเคราะหขอมูล ดวยการคาการพัฒนาการ
เรียนรู คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคารอยละ   ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษา
ตอนเรียน A1 B1 C1 D1 E1 และ F1 มีคา Normalized change <c> เฉลี่ยเทากับ 0.64 0.62 0.63 0.67 0.69 และ 
0.56 ตามลําดับหรือมีการพัฒนาการการเรียนรูอยูในระดับ medium หลังทํากิจกรรมทดลอง เรื่องปรากฏการณทาง
ดาราศาสตร และ 2) เจตคติตอการจัดการเรียนการสอน หลังทํากิจกรรมการทดลอง เรื่อง ปรากฏการณทางดารา
ศาสตร ในดานเจตคติของนักศึกษาดานเนื้อหาวิชาท่ีเรียน การจัดการเรียนการสอน อาจารยผูสอน ประโยชนท่ีไดรับ
จากกระบวนการวิชา กิจกรรมการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.55 3.60 3.68 3.60 3.64 และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (s.d.) เทากับ 1.09 1.06 1.08 1.07 และ 1.02 ตามลําดับ  
 

คําสําคัญ : การสอนแบบสืบเสาะ ปรากฏการณทางดาราศาสตร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน พฒันาการการเรียนรู 
 
Abstract 

This research aims to 1) study achievement in astronomy phenomena topics by using inquiry-based 
learning, and 2) compare attitude before and after learning of 251 students in Elementary Education Program. 
The samples were 251 third year Bachelor of Education Program in Elementary Education’ students who had 
enrolled in Astronomy and Space, 2nd semester, 2014 academic year. The research instruments were 1) the 
lesson plan (TQF3), and 2) the experimental set by using inquiry-based learning in astronomy phenomena. 
The research tools were 1) two tier-test on astronomy phenomena, and 2) attitude test. The student’s responses 
were categorized and coded into groups using the content analysis. Normalized change, mean, standard 
deviation, and percentage for dependent samples were then used to quantitative method. The research results 
found that 1) the student’s achievement with the normalized change  in section A1, B1, C1, D1, E1, and F1 
are 0.64, 0.62, 0.63, 0.67, 0.69, and 0.56, respectively, medium level of gain 2) The average of students’ 
attitude were 3.55, 3.60, 3.68, 3.60, and 3.64, respectively. 
 
Keywords: Inquiry–based Learning, Astronomy Phenomena, Achievement of Learning, Learning 
Development 
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บทนํา 

กระบวนการสืบเสาะหาความรูมีความหมายสําหรับนักวิทยาศาสตรในแงของกระบวนการทางความคิดท่ี
มนุษยไดปฏิบัติเพื่อศึกษาธรรมชาติมาเปนเวลาหลายพันปตั้งแตมนุษยเริ่มสนใจและศึกษาปรากฏการณทางธรรมชาติ
อยางมีแบบแผนนํามาสูการอางอิงและพิสูจนได รวมท้ังเปนกระบวนการท่ีนักวิทยาศาสตรใชในการทํางานมาจนถึง
ปจจุบัน (National Research Council, 2002) 

การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสืบเสาะ คือ การดําเนินการเรียนการสอนโดยผูสอนกระตุน
ใหผูเรียนเกิดคําถาม เกิดความคิด และลงมือปฏิบัติเพื่อเสาะแสวงหาความรู เพื่อนํามาประมวลหาคําตอบหรือขอสรุป
ดวยตนเอง   โดยมีผูสอนชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดานตาง ๆ แกผูเรียน เชน ในดานการสืบคนหาแหลง
ความรู การศึกษาขอมูล การวิเคราะห การสรุปผล การอภิปรายโตแยงทางวิชาการและการทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนตน 

ในการศึกษา เรื่องปรากฏการณทางดาราศาสตร ซ่ึงมีสาระท่ีเก่ียวของกับระบบวงโคจรของดวงอาทิตย โลก 
และดวงจันทร (Sun–Earth–Moon connection)  ทําใหเกิดปรากฏการณทางดาราศาสตร ในรอบวัน รอบเดือน 
หรือรอบป   สวนใหญจะเปนปรากฏการณทางแสง ไดแก กลางวันกลางคืน ฤดูกาล ขางขึ้นขางแรม สุริยุปราคา 
จั น ท รุ ป ร า ค า  (Ashmonn, 2012; Cid & Lopez, 2010; Frede, 2008; Jacobi et al, 2009; Meyer, Mon, & 
Hibbard, 2011; Mulholland & Ginns, 2008; Riddle, 2010; Rosvick, 2009; Shawl, 2010; Sneider, Bar, & 
Kavanagh, 2011; Trundle et al, 2010; Yalcin, & Isleyen, 2012)   สวนปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นจากแรงโนมถวง 
ไดแก น้ําขึ้นน้ําลง   ปรากฏการณทางดาราศาสตร เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาดาราศาสตรและ
อวกาศ ประเด็น คือ การนํากระบวนการสืบเสาะมาใชในการเรียนการสอน เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตร 
วัตถปุระสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตร   ของนักศึกษาสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ท่ีเรียนโดยเนนกระบวนการสืบเสาะ 

2. เพื่อศึกษาเจตคติตอการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตร ของนักศึกษาสาขาวิชา
การประถมศึกษา ท่ีเรียนโดยเนนกระบวนการสืบเสาะ 
วิธีการศึกษาวิจัย 

ประชากร/กลุมเปาหมาย  
นักศึกษาชั้นปท่ี 3 คณะครุศาสตร สาขาวิชาการประถมศึกษา ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาดาราศาสตรและ

อวกาศ ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 251 คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย 
1) แผนการเรียนตาม มคอ. 3 ในรายวิชาดาราศาสตรและอวกาศ 
2) ชุดทดลองปฏิบัติการ เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตร ประกอบไปดวย 1) กิจกรรมทดลองท่ี 1 

โลกหมุนรอบตัวเองเกิดอะไรขึ้น 2) กิจกรรมทดลองท่ี 2 กําหนดทิศและเวลาไดอยางไร 3) กิจกรรมทดลองท่ี 3 แสงตก
ตั้งฉาก แสงตกเฉียงมีผลอยางไร 4) กิจกรรมทดลองท่ี 4 ฤดูกาลเกิดขึ้นไดอยางไร 5) กิจกรรมทดลองท่ี 5 ขางขึ้น 
ขางแรม เกิดขึ้นไดอยางไร 6) กิจกรรมทดลองท่ี 6 จากเงามืดเงามัวมองเห็นแหลงกําเนิดแสงเหมือนกันหรือไม 7) 
กิจกรรมทดลองท่ี 7 สุริยุปราคาเกิดขึ้นไดอยางไร และ 8) กิจกรรมทดลองท่ี 8 จันทรปุราคาเกิดขึ้นไดอยางไร   

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
1) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาดาราศาสตรและอวกาศ เรื่อง ปรากฏการณทาง

ดาราศาสตร เปนแบบทดสอบเพื่อวัดความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการทดลองปฏิบัติการ การนําความรูและ
ทักษะ กระบวนการทดลองปฏิบัติการไปใช แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

2) แบบวัดเจตคติของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียน รายวิชาดาราศาสตรและอวกาศ จํานวน 24 ขอ 
ประกอบดวย 5 ดาน (ชาติ ทีฆะและอุดมศักดิ์ กิจทวี, 2556)  
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไปเก็บรวบรวมของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 คณะครุศาสตร 

สาขาวิชาการประถมศึกษา ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาดาราศาสตรและอวกาศ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2557 
ดังนี้ 

1) กิจกรรมการทดลองปฏิบัติการ เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตร ซ่ึงประกอบดวยปรากฏการณ 
กลางวันกลางคืน ฤดูกาล ขางขึ้นขางแรม น้ําขึ้นน้ําลง สุริยุปราคา และจันทรุปราคา ผูเรียนทําการทดลองปฏิบัติการ
ในสัปดาหท่ี 5 – 7 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2557 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตร ใชทดสอบกอนและ
หลังทํากิจกรรมการทดลองปฏิบัติการ 

3) ผูเรียนทําแบบวัดเจตคติตอการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสืบสวน หลังจากทํา
กิจกรรมการทดลองปฏิบัติการ เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตร เสร็จสิ้นแลว 

สถิตทิี่ใชวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี ้

1. การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อประเมินผลการพัฒนาการดานเรียนรูท่ีเพิ่มขึ้นของผูเรียน 
โดยวิเคราะหจากคา Normalized change (Marx & Cummings, 2007) ซึ่งสามารถประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
ในกรณีท่ีคะแนนหลังเรียนนอยกวาหรือมากกวาคะแนนกอนเรียน และสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
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โดยท่ี <c> คือ คา Normalized change 
 % pre  คือ คาเฉลี่ยของรอยละของคะแนนสอบกอนเรียน 

 % post  คือ คาเฉลี่ยของรอยละของคะแนนสอบหลังเรียน 

2. วิเคราะหแบบวัดเจตคติตอการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสืบสวน หลังจากทํา
กิจกรรมการทดลองปฏิบัติการ เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตร วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและคารอยละ 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
ภาพที่ 1 เปรียบเทยบคา Normalized change ของนกัศึกษาท้ัง 6 ตอนเรียน 
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท้ัง 6 ตอนเรียน 

 
2. เจตคติตอการจัดการเรียนการสอน 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหเจตคตติอการจดัการเรียนการสอนของนักศึกษาท้ัง 6 ตอนเรียน 

เจตคต ิ
ตอนเรียน 

A1 
ตอนเรียน 

B1 
ตอนเรียน 

C1 
ตอนเรียน 

D1 
ตอนเรียน 

E1 
ตอนเรียน 

F1 

x  s.d. x  s.d. x  s.d. x  s.d. x  s.d. x  s.d. 
1. เจตคติของนักศึกษา
ดานเนื้อหาวิชาท่ีเรียน 

3.01 0.91 3.98 1.14 3.53 0.91 3.44 0.92 3.89 1.10 3.13 1.06 

2. เจตคติของนักศึกษา
ดานการจดัการเรียนการ
สอน 

3.10 1.01 4.02 1.12 3.62 0.86 3.42 0.90 3.93 1.07 3.18 0.85 

3. เจตคติของนักศึกษาท่ี
ทีตออาจารยผูสอน 

3.15 1.03 4.11 1.02 3.76 0.97 3.51 1.02 4.11 1.02 3.11 0.93 

4. เจตคติของนักศึกษา
ดานประโยชนท่ีไดรับจาก
กระบวนการวิชา 

3.08 0.96 3.99 1.10 3.57 0.89 3.48 1.10 3.99 1.10 3.27 0.86 

5. เจตคติตอการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรม
การทดลอง เรื่อง 
ปรากฏการณทางดารา
ศาสตร 

3.18 0.97 4.07 1.04 3.55 0.86 3.45 0.95 3.95 0.98 3.30 0.83 

เฉล่ีย 3.10 0.98 4.03 1.08 3.61 0.90 3.46 0.98 3.97 1.05 3.20 0.91 
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สรุปผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
นักศึกษาในตอนเรียน A1 ท้ังหมด 45 คน พบวา ผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรู เรื่อง ปรากฎการณทางดาราศาสตร

ในระดับปานกลาง (<c> = 0.3 – 0.7) 38 คน คิดเปนรอยละ 84.44 และระดับสูง (<c> > 0.7)  7 คน คิดเปนรอยละ 
15.56 จากจํานวนนักศึกษาในตอนเรียน A1 ท้ังหมด 45 คน ดังแสดงในภาพท่ี 1 และ 2   แสดงใหเห็นวาวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะทําใหผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรู เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรท่ีดีขึ้น 

นักศึกษาในตอนเรียน B1 ท้ังหมด 41 คน พบวา ผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรู เรื่อง ปรากฎการณทางดาราศาสตร
ในระดับต่ํา (<c> < 0.3) 1 คน คิดเปนรอยละ 2.44 ระดับปานกลาง (<c> = 0.3 – 0.7) 32 คน คิดเปนรอยละ 78.05 
และระดับสูง (<c> > 0.7)  8 คน คิดเปนรอยละ 19.51 จากจํานวนนักศึกษาในตอนเรียน B1 ท้ังหมด 41 คน ดัง
แสดงในภาพท่ี 1 และ 2   แสดงใหเห็นวาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะทําใหผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรู 
เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรท่ีดีขึ้น 

นักศึกษาในตอนเรียน C1 ท้ังหมด 41 คน พบวา ผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรู เรื่อง ปรากฎการณทางดาราศาสตร
ในระดับปานกลาง (<c> = 0.3 – 0.7) 32 คน คิดเปนรอยละ 78.05 และระดับสูง (<c> > 0.7)  9 คน คิดเปนรอยละ 
21.95 จากจํานวนนักศึกษาในตอนเรียน C1 ท้ังหมด 41 คน ดังแสดงในภาพท่ี 1 และ 2   แสดงใหเห็นวาวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะทําใหผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรู เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรท่ีดีขึ้น 

นักศึกษาในตอนเรียน D1 ท้ังหมด 43 คน พบวา ผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรู เรื่อง ปรากฎการณทางดารา
ศาสตรในระดับปานกลาง (<c> = 0.3 – 0.7) 32 คน คิดเปนรอยละ 74.42 และระดับสูง (<c> > 0.7)  11 คน คิด
เปนรอยละ 25.58 จากจํานวนนักศึกษาในตอนเรียน D1 ท้ังหมด 43 คน ดังแสดงในภาพท่ี 1 และ 2   แสดงใหเห็นวา
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะทําใหผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรู เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรท่ีดีขึ้น 

นักศึกษาในตอนเรียน E1 ท้ังหมด 39 คน พบวา ผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรู เรื่อง ปรากฎการณทางดาราศาสตร
ในระดับปานกลาง (<c> = 0.3 – 0.7) 27 คน คิดเปนรอยละ 69.23 และระดับสูง (<c> > 0.7)  12 คน คิดเปนรอย
ละ 30.77 จากจํานวนนักศึกษาในตอนเรียน E1 ท้ังหมด 39 คน ดังแสดงในภาพท่ี 1 และ 2   แสดงใหเห็นวาวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบสบืเสาะทําใหผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรู เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรท่ีดีขึ้น 

นักศึกษาในตอนเรียน F1 ท้ังหมด 42 คน พบวา ผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรู เรื่อง ปรากฎการณทางดาราศาสตร
ในระดับต่ํา (<c> < 0.3) 1 คน คิดเปนรอยละ 2.38 และระดับปานกลาง (<c> = 0.3 – 0.7) 41 คน คิดเปนรอยละ 
97.62 จากจํานวนนักศึกษาในตอนเรียน F1 ท้ังหมด 42 คน ดังแสดงในภาพท่ี 1 และ 2   แสดงใหเห็นวาวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะทําใหผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรู เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรท่ีดีขึ้น 

2. เจตคติตอการจัดการเรียนการสอน 
จากตารางท่ี 1 พบวาการวัดเจตคติของนักศึกษาทุกตอนเรียนในแตละดานการวัดคาเจตคติ ไดดังนี้ (1) เจตคติ

ของนักศึกษาดานเนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.55 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s.d.) เทากับ 1.09 
(2) เจตคติของนักศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.60 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(s.d.) เทากับ 1.06 (3) เจตคติของนักศึกษาท่ีทีตออาจารยผูสอน มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.68 และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (s.d.) เทากับ 1.08 (4) เจตคติของนักศึกษาดานประโยชนท่ีไดรับจากกระบวนการวิชา มีคาเฉลี่ย ( x ) 
เทากับ 3.60 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s.d.) เทากับ 1.07 และ (5) เจตคติตอการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
การทดลอง เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.64 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s.d.) 
เทากับ 1.02 
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วิจารณผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จากการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสืบเสาะท่ีมีตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติตอการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตร ของนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา พบวานักศึกษามีพัฒนาการเรียนรูจากการทํากิจกรรมการทดลอง เรื่อง ปรากฎการณทาง
ดาราศาสตรอยูในระดับ medium (<c> = 0.3 – 0.7) นั่นแสดงใหเห็นวา หลังจากท่ีนักศึกษาไดทํากิจกรรมการ
ทดลองแลวมีความรูความเขาใจ เรื่อง ปรากฎการณทางดาราศาสตร ซึ่งประกอบไปดวย 1) กิจกรรมทดลองท่ี 1 โลก
หมุนรอบตัวเองเกิดอะไรขึ้น 2) กิจกรรมทดลองท่ี 2 กําหนดทิศและเวลาไดอยางไร 3) กิจกรรมทดลองท่ี 3 แสงตกตั้ง
ฉาก แสงตกเฉียงมีผลอยางไร 4) กิจกรรมทดลองท่ี 4 ฤดกูาลเกิดขึ้นไดอยางไร 5) กิจกรรมทดลองท่ี 5 ขางขึ้น ขางแรม 
เกิดขึ้นไดอยางไร 6) กิจกรรมทดลองท่ี 6 จากเงามืดเงามัวมองเห็นแหลงกําเนิดแสงเหมือนกันหรือไม 7) กิจกรรม
ทดลองท่ี 7 สุริยุปราคาเกิดขึ้นไดอยางไร และ 8) กิจกรรมทดลองท่ี 8 จันทรุปราคาเกิดขึ้นไดอยางไร ไดมากย่ิงขึ้น   
แตนักศึกษาในตอนเรียน B1 มีเพียงนักศึกษาจํานวน 1 คนท่ีมีคา Normalized change อยูในระดับ Low (<c> < 
0.3) ดังแสดงในภาพท่ี 1   แสดงวาการจัดการเรยีนการสอนโดยเนนกระบวนการสืบเสาะทําใหผูเรียนมีพัฒนาการการ
เรียนรูและมีความรูความเขาใจมากย่ิงขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ของ ลือเดช ปตุพงศ (2553)     สุรพล วิหค
ไพบูลย (2543) และ พันศักดิ์ สายแสงจันทร (2544)   นั่นคือการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสืบเสาะ
โดยการใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมการทดลองปฏิบัติ สงผลใหผูเรียนมีจินตนาการทางความคิดขั้นสูงจากการ
อภิปรายผลขอมูลท่ีไดจากการลงมือทําการทดลองรวมกันภายในกลุม   รวมท้ังการอภิปรายรวมกันภายในชั้นเรียนและ
แลกเปลี่ยนความรูรวมกันกับอาจารยประจําในแตละตอนเรียน 

2. เจตคติตอการจัดการเรียนการสอน 
ผลการวัดเจตคติของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน พบวาเจตคติของนักศึกษาดานเนื้อหาวิชาท่ีเรยีน  

เจตคติของนักศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน  เจตคติของนักศึกษาท่ีทีตออาจารยผูสอน  เจตคติของนักศึกษาดาน
ประโยชนท่ีไดรับจากกระบวนการวิชาและ เจตคติตอการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการทดลอง เรื่อง ปรากฏการณ
ทางดาราศาสตร เฉลี่ยอยูในระดับมาก   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชบาไพร โพธ์ิสุยะและคณะ (ชบาไพร โพธ์ิสุยะ
และคณะ, 2551) พรยมล บัวคีรี (2546) Keastner (1998)   นั่นแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดารา
ศาสตรและอวกาศ เรื่อง ปรากฎการณทางดาราศาสตร ใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ โดยผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง รวมท้ังการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทดลองเพื่อเพิ่มความเขาใจในเนื้อหาวิชาอยาง
ลึกซึ้งแลวยังทําใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนการสอนรายวิชาดาราศาสตรและอวกาศ 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยในชั้นเรียนสําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความชวยเหลือและความกรุณาอยางย่ิงจากความ
รวมมือของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาการประถมศึกษา ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาดาราศาสตรและอวกาศ ในภาค
เรียนท่ี 2/2558 และขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   ท่ีใหทุนสนับสนุนในการทําวิจัย
ครั้งนี้ดวย 
เอกสารอางอิง 
จักรกฤษณ แกวสุทธิ .(2555). การพัฒนาชุดทดลองเกี่ยวกับแรงตานที่ใชเทคนิคการวิเคราะหภาพถายวิดีโอ. 

วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟสิกส มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
ชบาไพร โพธ์ิสุยะและคณะ. (2551). ทัศนคติของนักศึกษาเภสัชศาสตรตอการเรียนกระบวนวิชาบูรณาการบริบาล

เภสัชกรรม. รายงานการวิจัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียง. 
ชาติ ทีฆะ และอุดมศักดิ์ กิจทวี. (2556). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการทดลองปฏิบัติการที่มีปญหา

เปนฐานในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไปของนักศึกษาช้ันปที่ 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 
รายงานวิจัยในชั้นเรียน. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดทดลองการหาความยาวโฟกัสและการเกิดภาพ
ของเลนส์และแบบท านายผลส าหรับการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
หาความยาวโฟกัสและการเกิดภาพของเลนส์ส าหรับการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดทดลองเรื่องความยาวโฟกัสและการเกิดภาพของเลนส์ กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนจ านวน 34 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนภู่วิทยา 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการหาค่า
ความยาวโฟกัสและการเกิดภาพของเลนส์ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิตเชิงปฎิสัมพันธ์  2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดทดลองการหาค่าความยาวโฟกัสและการเกิด
ภาพของเลนส์ร่วมกับการสอนแบบสาธิตเชิงปฎิสัมพันธ์ สถิติที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบที   ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดทดลองสามารถหาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 10.03cm มีความคลาดเคลื่อนจากค่าความยาวโฟกัสจริง 7% และหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูนได้ค่า
เท่ากับ 5.4 cm และ 10.3 cm มีความคลาดเคลื่อนจากค่าความยาวโฟกัสจริง 8% และ3.6% ตามล าดับ 2) นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=12.36) แสดงว่าการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุดทดลองประกอบการสอนแบบสาธติเชิงปฏิสัมพันธ์ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และ 3) 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการทดลองร่วมกับการสอนแบบสาธิตเชิงปฎิสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ( x  = 
4.20, S.D. = 0.62) 
 
ค าส าคัญ: เลนส์, ความยาวโฟกัส, การสอนแบบสาธิตเชิงปฎิสัมพันธ์ 
 
Abstract 

This research aimed: 1) to design and create a finding the focal length and image formation 

experiment sets, and the predictions sheet for interactive lecture demonstration (ILD), 2) to study the 

achievement on a finding the focal length and image formation for teaching for ILD, and 3) to study 

satisfaction student to the experiment sets. The sample of this research was 34 students of Mathayomsuksa 

5/1 in academic year 2017, Pho Wittaya School, Non Daeng District, Nakhon Ratchasima Province. The 

tools used in this research are 1) learning management plan, 2) achievement test, and 3) Satisfaction the 

statistics used in this research are mean, standard deviation and t-test. The research results found that; 1) The 

experiment set can be measured the focal length of concave lenses is 10.03 cm of focal length, with the error 

value is 7%. The focal length of convex lenses is 5.4 cm and 10.3 cm of focal length, with the error value is 

8% and 3.6% respectively. 2) The average mean of the post–test differed significantly from the average mean 

of pre–test (p < 0.05) (t = 12.36). The results showed that teaching and learning by using experimental sets 

for ILD helping to student understand in focal lenses and image topic. And 3) the students' satisfaction after 

used the experimental sets level is high ( x  = 4.20, S.D. = 0.62). 
 

Keywords: Lens, Focal length, Interactive demonstration 
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บทน า 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญตอ่การด าเนินชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากผลของการศึกษาค้นคว้าและความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์เกี่ยวโยงกับความเจริญในด้านต่างๆ วิทยาศาสตร์เป็นผลผลิตของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มนุษย์ใช้เพื่ออ านวย
ความสะดวกในชีวิต ตลอดจนท าให้คุณภาพชีวิตของบุคคลดีขึ้นและยังพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ทุกคนจึง
จ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีและฟิสิกส์ยังเป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีมุ่งเน้นศึกษาและอธิบาย
เกี่ยวกับปรากฏการณธ์รรมชาติทั้งหลายที่เกิดขึ้นรวมทั้งมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2550) การปลูกฝังและถ่ายทอดองค์
ความรู้ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีส าหรับผู้เรียนจึงเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) อย่างแท้จริง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2557) 
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดลงมือปฏิบัติศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมี
ระบบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลองในห้องปฏิบัติการ การท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น   โดยค านึงถึงวุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิมและสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันซึ่ง
นักเรียนได้รับรู้มาแล้วก่อนเข้าสู่ห้องเรียนและจะเกิดขึ้นระหว่างที่นักเรียนมีส่วนร่วมโดยตรงในการท ากิจกรรมในช้ันเรียน
ใหม้ีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์พัฒนากระบวนการ
คิดขั้นสูงสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
การแก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี 

การเรียนการสอนในทางวิชาฟิสิกส์นั้นส่วนใหญ่จะเน้นผลการแก้ปัญหาโจทย์และการค านวณ ท าให้นักเรียนต้องจ า
สูตรเพื่อแก้โจทย์ปัญหา   ซึ่งโจทย์ปัญหาที่ครูให้นักเรียนท าน้ันไมไ่ด้เริ่มจากสิ่งท่ีเป็นปัญหาที่สถานการณ์ที่นักเรียนสามารถ
เห็นและสังเกตได้ในชีวิตประจ าวัน (สุธี พรรณหาร, 2547)   ดังนั้นในปัจจุบันองค์ประกอบที่ส าคัญในการเรียนการสอน
ทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นต้องมีการพัฒนาวิธีการสอนและวิธีการทดลองปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่
ส าคัญของการเรียนรู้นั้นก็คือ การทดลองปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในทางทฤษฏีและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญมากอีกเช่นกันคือ เครื่องมือหรือชุดอุปกรณ์การทดลองต่าง ๆ ส่วนใหญ่
จะถูกน าเข้าจากต่างประเทศดังนั้นเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่น าเข้าจะมีราคาค่อนข้างแพง ซึ่งสถานศึกษาบางส่วนไม่มี
งบประมาณส่วนน้ีเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน (ศุภกร กตาธิการกุล และคณะ, 2556) 
 จากปัญหาในกระบวนการเรียนการสอนในวิชาฟิสิกส์ เรื่องทัศนศาสตร์เบื้องต้นจ าเป็นต้องมีการพัฒนาชุด
อุปกรณ์และกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เกิดความรู้ความเข้าในเนื้อหานั้นๆ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงพัฒนา
ชุดอุปกรณ์จากวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นเพื่อประหยัดงบประมาณและยังสามารถน าไปใช้ในการทดลองปฏิบัติเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพื่อหาความยาวโฟกัสของเลนส์ โดยใช้เลนส์ของบริษัท  GAMMACO ที่ทราบค่าและไม่
ทราบค่าความยาวโฟกัส ใช้วิธีการทดลองตามหลักการหักเหและการสะท้อนแสงเพื่อวัดระยะวัตถุและระยะภาพระหว่าง
เลนส์ แล้วค านวณหาค่าความยาวโฟกัสในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อท าให้ผู้เรียนสามารถสังเกตและ
ตรวจสอบความรู้ที่ผู้เรียนเข้าใจ คณะผู้วิจัยเลือกรูปแบบการเรยีนการสอนแบบบรรยายสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่น ามาใช้แล้วได้ผลช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ช่วยในการแก้ไขปัญหา คณะผู้วิจัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ความรู้ความสามารถความคิดของผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดผลดีกับตัวผู้เรียนเองและยัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและสร้างชุดทดลองการหาความยาวโฟกัสของเลนส์และแบบท านายผลส าหรับการสอนแบบ
สาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ความยาว
โฟกัสของเลนส์ส าหรับการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ 
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การสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture Demonstration)  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์เป็นการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท าให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นการสังเกตผู้เรียนมีความกระตือรือร้นเกิดความอยากรู้ อยากเห็นและสนุกสนานต่อการเรียน
และไม่เกิดแนวคิดที่ผิดพลาดส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ (ปาริสา ผองพันธุ์งาม, 2550; ทิศนา แขมมณี 2554: 318-
381) 

การสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ หรือเรียกว่า การสอนแบบ ILD เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน ผู้ที่ริเริ่มพัฒนาวิธีการสอนนี้เป็นครั้งแรกคือ David Sokoloff และ Ronald Thornton ซึ่ง
เป็นการสอนแบบบรรยายที่มีชุดสาธิตการสอนแบบ ILD เป็นวิธีการสอนแบบเชิงรุกที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในระหว่าง
การบรรยายในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนท าการคาดการณ์และสังเกตผลจากชุดสาธิตแล้วให้ผู้เรียนเขียนท านายลงในแบบ
ท านายผล ในระหว่างการเรียนการสอนนั้นจะมีการอภิปรายคิดวิเคราะห์ คาดการณ์ผลและสังเกตผลจากชุดสาธิตร่วมกัน 
โดยมีชุดสาธิตเป็นตัวแสดงข้อมูลระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันเอง (กฤตภัค โคตรหานาม และ นิวัฒน์ ศรี
สวัสดิ์, 2555) ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ ILD มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน ซึ่งสามารถเขียนเป็นวัฎจักรการเรียนรู้ 
(Learning Cycle) ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังนี้ ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 วัฎจักรการเรยีนรู้การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบสาธติเชิงปฏิสัมพันธ์ 

(ท่ีมา: ปรีดา ตะเหลบ, 2553) 

สาโรจน์ จ้องสละ (2013) ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์การทดลองทัศนศาสตร์เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้การหักเหของแสง การหักเหของแสงผ่านเลนส์และทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเป็น
การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experiment design ) มีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาคามรู้จากการทดลองจริง โดย
ใช้อุปกรณ์ชุดการทดลองทัศนศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เก็บข้อมูลจากการ
ทดสอบการเรียน (Pre-Test)และการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) หลังจากที่นักเรียนได้เรียนโดยใช้ชุดทดลองร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเพิ่มขึ้นและเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อเรื่องการหักเห
ของแสง การหักเหของแสงผ่านเลนส์และทัศนอุปกรณ์  โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 54.71 และมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (<g>=0.79)  

ปรีดา ตะเหลบ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนแบบ ILD ในหัวข้อกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์  
และเพื่อศึกษาผลการใช้การสอนแบบ ILD ในเนื้อหาเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ ด้วยการออกแบบการวิจัยให้มีลักษณะเป็น
งานวิจัยกึ่งทดลอง ผลการทดสอบก่อนและหลงัเรียนน ามาวิเคราะหห์าค่า Normalized change และเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มผู้เรียนทั้งสองกลุ่มพบว่า Normalized change ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีค่าเท่ากับ 0.03 และ 0.26 
ตามล าดับ ผลดังกล่าว มีนัยส าคัญที่แสดงว่า กลุ่มผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบ ILD มีความเข้าใจในเนื้อหาอุณหพลศาสตร์
พื้นฐานได้ดีกว่ากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบบรรยายตามปกติ 
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มัทยาภรณ์ รังสีคาร และ สาคร อัฒจักร (2559) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดย
ใช้ชุดกิจกรรมเรื่องงานและพลังงานเพื่อส่งเสริมความสารถในการคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางสังคมโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อ พัฒนาการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องงานและพลังงานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องงานและพลังงาน ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 76.51 
และความฉลาดทางสังคมร้อยละ 78.34 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 

รุจิรา ราชรักษ์ และคณะ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความก้าวหน้าทางการเรียนแนวคิด
วิทยาศาสตร์ รูปแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรียน ผลการวิจัยพบว่าแนวคิดวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบ ILD ที่นัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 0.55 อยู่ในระดับปานกลาง (Medium gain) ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการสอนแบบ ILD ช่วยเพิ่มความเข้าใจ
และความก้าวหน้าทางการเรียนแนวคิดวิทยาศาสตร์ 

อ าพล ใจรักษ์ (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิตเชิงปฎิสัมพันธ์ ( Interactive 
Lecture Demonstrations ; ILD) ในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการน าเอา
คอมพิวเตอร์มาชวยในการแสดงผลประกอบการสาธิต ILD เปนรูปแบบการสอนที่ สามารถประเมินประสทิธิภาพการสอนนี้
โดยใช้แบบทดสอบแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์มาตรฐานในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (FMCE) โดยมีการทดสอบกอนและหลัง
การสอนภายหลังการสอนแบบ ILD พบวา normalized gain เทากับ 0.3 ซึ่งสูงกวาการสอนแบบเดิม (การบรรยายเพียง
อย่างเดียว) ในปี 2546 พบวา normalized gain เทากับ 0.1 จากผลการศึกษาเหลานี้ช้ีให้เห็ว่า ILD สามารถชวยให
นักเรียนมีความเขาใจในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ไดดีขึ้นกวาเดิม 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการหาความยาวโฟกัสและการเกิดภาพของเลนส์ พบว่า การออกแบบ
และสร้างชุดทดลองการหาความยาวโฟกัสและการเกิดภาพของเลนส์โดยการใช้วิธีแบบเบสิกในการหาความยาวโฟกัสของ
เลนส์นูนและใช้วิธีการประกบเลนส์นูนในการหาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าเพื่อให้ได้ค่าถูกต้องใกล้เคียงกับค่าของเลนส์ มี
การออกแบบวัสดุที่หาง่าย คงทน และมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อย จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสอน พบว่า 
การน าการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์มาใช้สอน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้นและสนใจในเนื้อหารายวิชา
วิชาฟิสิกส์ และมีผลการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์อยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าไปใช้ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้
การสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ในเรื่องการหาความยาวโฟกัสและการเกิดภาพของเลนส์ แบบวัดความพึงพอใจเป็นการ
บอกถึงความชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถวัดได้หลายวิธี การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
การใช้แบบส ารวจความรู้สึก ผู้วิจัยจึงได้ใช้การวัดความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเพราะเป็นการตอบที่
อิสระและสามารถแสดงทัศนคติของบุคคลได้อย่างชัดเจน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 

 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนภู่วิทยา อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 34 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องเพื่อใช้ประกอบการจัดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนดังนี้ 
 

ตัวแปรต้น 
ชุดการทดลองการหาค่าความยาวโฟกัส
และการเกิดภาพของเลนส์ร่วมกับเทคนิค
การสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์
ประกอบกับชุดการทดลองการหาความยาว
โฟกัสและการเกิดภาพของเลนส์ 
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ชุดการทดลองการหาความยาวโฟกัสและการเกิดภาพ  
การใช้ชุดทดลองทัศนศาสตร์อย่างง่ายที่ออกแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาชุด

การทดลองจากวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายและยังสามารถน าไปใช้ในการทดลอง  ผู้วิจัยได้ออกแบบรายการอุปกรณ์ดังนี้ 
(1) รางเลื่อน เน้นประโยชน์ในการใช้งาน การเคลื่อนย้ายสะดวก สามารถหาอุปกรณ์ได้ง่ายตามท้องตลาดและมี

ราคาถูก ผู้วิจัยจึงได้น าแผ่นไม้มาใช้เป็นรางเพื่อวางอุปกรณ์โดยใช้ความยาว 1 เมตร ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 ชุดทดลองที่สร้างขึ้นเพื่อหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและเลนสเ์ว้า ประกอบด้วยรางไมต้ิดสเกล โดยใช้
หลอดไฟตะเกยีบเป็นแหล่งก าเนิดและใช้ท่อพีวีซีบังให้แสงมีทิศทางไปด้านหน้า ปลายท่อพีวีซีใช้ฝาไอศครีมท าลูกศร

ก าหนดให้เป็นวัตถุในการทดลอง   ติดตั้งเลนส์ด้วยท่อพีวีซี และฉากรับภาพเป็แผ่นไม้ติดกระดาษขาว 
 

(2) การออกแบบฐานตั้งอุปกรณ์เน้นวัสดุที่หาได้ง่ายและมีราคาถูก สามารถคีบกระจกโค้งและเลนส์ ผู้วิจัยจึงได้
ออกแบบฐานท่ีสามารถเลื่อนอุปกรณ์ไปมาบนรางเลื่อนและสามารถอ่านค่าสเกลได้ง่าย 

(3) ออกแบบชุดอุปกรณ์ก าเนิดแสง ตัวก าเนิดแสงใช้หลอดตะเกียบขนาด 20 วัตน์และออกแบบกล่องส าหรับใส่
หลอดไฟด้วยท่อ PVC (Polyvinyl Chloride) 

(4) วัตถุส าหรับใช้ในการทดลองและฉากรับภาพ วัตถุที่ใช้ในการทดลองจะใช้กระจกโค้งและเลนส์บางจากบริษัท 
GAMMAGO และฉากกรับภาพท าด้วยไม้อัด  

(5) วัตถุส าหรับใช้ในการทดลอง วัตถุที่ใช้ในการทดลองท ากระดาษแข็งที่มีอักษรอยู่ตรงกลาง 
3. คุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการหาค่าความยาวโฟกัสและการเกิดภาพเป็นชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ  ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยศึกษาและวิเคราะห์สาระการเรียนรู้วิ ชา
ฟิสิกส์ เรื่องแสงและทัศนศาสตร์เบื้องต้นและศึกษาวิธีเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ  (Multiple Choice) จากนั้นสร้าง
แบบทดสอบ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จ านวน 10 ข้อ แล้วน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์พิจารณาความ
ถูกต้องเหมาะสมของข้อค าถาม ตัวเลือกและตัวลวง ภาษาท่ีใช้ แล้วปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้ถูกต้องชัดเจนเข้าใจง่ายและ
น าไปใช้กับผู้เรียน   โดยคณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติโดยด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้   

1. หาดัชนีความตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งดูจากค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบกับเป้าหมายการเรียนรู้ โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 2. ขั้นตอนการด าเนินการเก็บข้อมูลในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองที่ใช้ชุดการทดลองทัศนศาสตร์เรื่องการหาค่าความยาวโฟกัสและการเกิดภาพที่

ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นประกอบกับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายสาธิตเชิงปฎิสัมพันธ์นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนภู่
วิทยา อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 34 คน 

1. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนภู่วิทยา หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์โรงเรียนภู่วิทยา อ าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้วิจัยใช้ผู้เรียนเป็นกลุ่มศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

2. ผู้วิจัยอธิบายบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนและบทบาทของผู้วิจัยเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเตรียมความพร้อมของ
ตนเองในการวิจัยครั้งนี้ 

3. ท าการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นรวม
ทั้งหมด 10 ข้อ ตรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ผล 

4. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแผนการ
จัดการเรียนโดยให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด สรุปและอภิปรายผลหลังจากท่ีได้เรียนรู้ ซึ่งในระหว่างการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยขณะด าเนินกิจกรรมตามแผน 

5. ท าการทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับที่ใช้ในแบบทดสอบก่อน
เรียน จ านวน 10 ข้อ 

6. น าผลที่ได้จากการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อสรุปผลการทดลอง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อประเมินผลการพัฒนาการด้านเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียน  โดย

วิเคราะห์จากทดสอบที (t - test)  
2. วิเคราะห์แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ผลกาวิจัย 
 1. การหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์ 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนโดยใช้วิธีการวัดระยะวัตถุและระยะภาพ เมื่อใช้เลนส์นูนที่มีค่า

โฟกัส 5 cm 
คร้ังท่ี s (cm) s (cm) fexp (cm) ความคลาดเคลื่อน (%) 

1 10 12 5.5 10 
2 15 8 5.5 10 
3 20 7 5.5 4 

จากตารางที่ 1 พบว่าชุดทดลองหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนโดยใช้วิธีการวัดระยะวัตถุและระยะภาพที่สร้างขึ้น
สามารถน ามาทดลองหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูนได้ค่าใกล้เคียงกับค่าความยาวโฟกัสจริง โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน
สูงสุด 10 เปอร์เซ็นต์ 
ตารางที่ 2 ผลการทดลองหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนโดยใช้วิธีการวัดระยะวัตถุและระยะภาพ เมื่อใช้เลนส์นูนที่มีค่า

โฟกัส 10 cm 
คร้ังท่ี s (cm) s (cm) fexp (cm) ความคลาดเคลื่อน (%) 

1 15 21 10.0 0 
2 20 18 10.0 0 
3 25 17 11.1 11 
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จากตารางที่ 2 เมื่อน าชุดทดลองมาหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์นนูท่ีมีค่าความยาวโฟกัส 10 cm พบว่าได้ค่า
ใกล้เคียงกับค่าความยาวโฟกัสจริงเช่นกัน โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุด 11 เปอร์เซนต์เท่าน้ัน   นัน่แสดงให้เห็นว่าชุด
ทดลองที่สร้างขึ้นนี้สามารถน ามาใช้เป็นชุดทดลองหาค่าความยาวโฟกัสของเลนสไ์ด ้
 
ตารางที่ 3 ผลการทดลองหาความยาวโฟกัสของเลนส์เวา้โดยใช้วิธีเลนส์เว้าประกบกับเลนส์นูนเมื่อเลนส์เว้ามีคา่โฟกัส 10 

cm และเลนส์นูนมีค่าโฟกัส 5 cm 

คร้ังท่ี 
s2 

(cm) 
s2 

(cm) 
f2 

(cm) 
s1 

(cm) s1 (cm) 
F 

(cm) 
f1 

(cm) 
ความคลาด
เคลื่อน (%) 

1 10 11 5.2 11 70.9 10.0 - 11.1 10 
2 15 7 5.0 12 70.0 11.1 - 9.0 10 
3 20 7 5.2 13 69.0 11.1 - 10.0 4 

หมายเหตุ : เมื่อค านวณย้อนกลับเพื่อหาค่าความยาวโฟกัสเลนส์ประกอบ ซึ่งต้องแทนค่าความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าเป็น
ลบ (-) 

จากการทดลองหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนโดยใช้วิธีการวัดระยะวัตถุและระยะภาพค่าเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยจากค่าโฟกัสจริง 8% และ3.6% ตามล าดับ หาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าโดยใช้วิธีเลนส์เว้าประกบกับ
เลนส์นูน พบว่าค่าท่ีได้จากการทดลองมีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยจากค่าโฟกัสจริง 7% 
2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง  

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการน าแบบทดสอบทางการเรียนเรื่องการหาความยาวโฟกัสของเลนส์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 จ านวน 10 ข้อ ไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มที่ศึกษา จ านวน 34 คน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกับการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ ประกอบกับการใช้ชุดทดลองการหาความยาวโฟกัสและการเกิดภาพของ
เลนส์ ผู้วิจัยได้ท าการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนั้น
น าคะแนนมาเปรียบเทียบโดยใช้ t – test Dependent samples ปรากฏในตารางที ่4 ดังนี ้
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการหาค่าความยาวโฟกสัของ

เลนส ์โดยใช้สถิต ิt-test for dependent samples 
การทดสอบ x  S.D. D  S.D.D t Sig. (1-tailed) 
ก่อนเรียน 2.53 0.75 

3.03 1.42 12.40* 0.0000 
หลังเรียน 5.56 1.31 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที่ 5 ผลวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการหาความยาวโฟกัสของเลนส์ ร่วมกับ

การสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ ประกอบกับการใช้ชุดทดลองการหาความยาวโฟกัสของเลนส์ 
รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ  

 x   S.D. แปลผล 

ด้านเนื้อหา 
1. ความถูกต้องครบถ้วนสมบรูณ์ของเนื้อหา 4.26 0.45 มาก 
2. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 3.85 0.70 มาก 
3. การเรียบเรียงเนื้อหาทีเ่ข้าใจง่าย 3.82 0.67 มาก 
4. เนื้อหามีสาระและประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้ใน

ชีวิตประจ าวัน 4.26 0.62 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.05 0.61 มาก 
ด้านเคร่ืองมือชุดการทดลอง 

1. มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.35 0.54 มาก 
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รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ  
 x   S.D. แปลผล 
2. เครื่องมือมีความน่าสนใจ 4.32 0.68 มาก 
3. สามารถใช้วัสดุทีส่ามารถหาไดง่้าย 3.85 0.74 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.18 0.66 มาก 
ด้านการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 

1. มีความเหมาะสมกับผูเ้รียน 4.38 0.60 มาก 
2. ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติจริง 4.29 0.72 มาก 
3. มีความเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีสอน 4.47 0.51 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.38 0.61 มาก 
รวมค่าเฉลี่ย 4.20 0.62 มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 คะแนน 
และ 5.56 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ ประกอบกับ
การใช้ชุดทดลองการหาค่าความยาวโฟกัสและการเกิดภาพของเลนส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

จากการน าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการหาความยาวโฟกัสของเลนส์ ให้
ผู้เรียนกลุ่มที่ศึกษาจ านวน 34 คน ประเมินหลังการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ ประกอบกับการใช้ชุด
ทดลองการหาความยาวโฟกัสของเลนส ์โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านเนื้อหา ความพึงพอใจด้าน
เครื่องมือชุดการทดลองและด้านการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน น ามาวิเคราะห์ได้ผลดังตารางที่ 5 

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาเฉลี่ยในระดับมาก ( x =4.05, S.D.=0.61) ความพึงพอใจ
ด้านเครื่องมือชุดการทดลองเรื่องการหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์พบว่าผู้ เรียนมีความพึงพอใจ เฉลี่ยในระดับมาก   
( x =4.18, S.D.=0.66) และ มีความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนเฉลี่ยในระดับมาก ( x =4.38, S.D.=0.61) 
ตามล าดับ 
สรุปผลการวิจัย 

1. ชุดทดลองหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์ที่สร้างขึ้นสามารถใช้เป็นชุดการทดลองหาค่าความยาวโฟกัสของ
เลนส์ได้จริง   โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ท่ี 8, 3.6 และ 7 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยชุดทดลองหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์ที่คณะผู้วิจัย
สร้างขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรือ่งการหาความยาวโฟกัสของเลนส์ร่วมกับการสอนแบบสาธิตเชิง
ปฏิสัมพันธ์ทั้ง 3 ด้าน เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.20, S.D.= 0.62)  
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้ชุดทดลองการหาความ
ยาวโฟกัสของเลนส์ร่วมกับการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ชุดการทดลองหาความยาวโฟกัสของเลนส์ พบว่าค่าที่ได้จากการทดลองไม่แตกต่างจากค่าจริงมากนัก โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยจากการทดลองอยู่ที่ 8 3.6 และ 7 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ อาจเป็นเพราะการออกแบบและสร้างชุดการทดลองที่ใช้
วัสดุที่หาซื้อได้ทั่วไป หากเกิดความเสียหายสามารถซ่อมบ ารุงได้เอง แต่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าชุดการทดลองที่ซื้อจากต่างประเทศหรือ
บริษัทที่ขายชุดการทดลองวิทยาศาสตร์ ชุดการทดลองการหาความยาวโฟกัสของเลนส์ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างขึ้นเป็นไปตามลักษณะ
ของอุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีตามแนวคิดของ โช สาลีฉัน (โช สาลีสัน, 2541 : 29-30 อ้างถึงใน ทนง อัครธีรานนท์, 
2555) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ฟิสิกส์ภาคทฤษฏีและความรู้พื้นฐานอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ (ธีระยุทธ เพลิด
พริ้ง และคณะ, 2559) ดังนั้นจากการวิจัยจึงได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของนักเรียนที่เน้นให้นักเรียนได้มี

453



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  ครั้งท่ี 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 

* ผู้ประสานงาน 

 

ความเข้าใจในเนื้อหาและได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งชุดทดลองการหาความยาวโฟกัสของเลนส์เป็นสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี นั่น
คือชุดการทดลองการหาความยาวโฟกัสท าหน้าที่เป็นสื่อการสอนที่มีคุณภาพดังที่แบทเชลเดอร์ (Batchelder, 1956: 33 อ้างถึงใน ทนง 
อัครธีรานนท์, 2555) ได้กล่าวว่า ถ้าอุปกรณ์การสอนได้รับการเลือกสรรอย่างดีมีหลักเกณฑ์ ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพและใช้งาน
อย่างถูกต้องแล้วจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการสอน
แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ประกอบกับการใช้ชุดทดลองการหาความยาวโฟกัสของเลนส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากผลการวิจัยดังกล่าวอาจเป็นเพราะ  

ประการที่หนึ่ง การเรียนการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ประกอบกับการใช้ชุดทดลองเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของทิศนา แขมมณี (2554: 29) การจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลและสอดคล้องกับค ากล่าวของ ปรีดา ตะเหลบ (2552) 
การสอนที่มีการสาธิตให้ดูหรือสังเกต จะท าให้ผู้เรียน สนใจในสิ่งที่ผู้สอนกระท าอยู่และยังมีโอกาสได้ทดลองด้วยตนเองท าให้มีปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนมากขึ้น โดยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดขึ้นจะให้ผู้เรียนท านายผล คาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อน
การท าการทดลอง หลังจากนั้นผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือท าการทดลองเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาองค์ความรู้เดิม จากนั้น
ผู้เรียนและผู้สอนท าการสรุปและอภิปรายผลการทดลองร่วมกัน ชักถามข้อสงสัยและปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน   ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์คะแนนสอบ
ก่อนเรียนพบว่านักเรียนท าสอบข้อที่ 1 ได้คะแนนต่ าสุด แสดงว่านักเรียนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่อง การเกิดภาพโดยเลนส์มาก
ที่สุด แต่เมื่อวิเคราะห์คะแนนสอบหลังเรียนพบว่านักเรียนท าข้อสอบข้อที่ 1 มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้น ซึ่งเคยท าคะแนนได้ต่ าสุด แสดงว่าการ
สอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ประกอบกับการใช้ชุดทดลองท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนั่นเอง 

ประการที่สอง การเรียนการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ประกอบกับการใช้ชุดทดลองเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวย
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนการทดลอง การสาธิตประกอบ การท านายผล
และสะท้อนผล ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้ อยากทดลอง  ติดตามการสอนอย่างต่อเนื่องและยัง
ส่งเสริมการอภิปรายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการอภิปรายกับเพื่อน มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ดีขึ้น อีกทั้งยังฝึกให้
นักเรียนได้มีกระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนักเรียน ส่งเสริมให้มีความกล้าแสดงออกในการเสนอความคิด
และอภิปรายอีกด้วย (สุรชัย นพรัตน์แจ่มจ ารัส และคณะ, 2547) 

ดังนั้นการเรียนการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ประกอบกับการใช้ชุดทดลอง เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนใช้ใบงานส าหรับให้ผู้เรียนท านายผลและชุดการทดลองส าหรับสาธิตให้ผู้เรียนมองเห็น
ภาพในเรื่องของการหาความยาวโฟกัสของเลนส์ ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น อยากรู้ อยากลงมือหาค าตอบ
ด้วยตนเอง ให้ความสนใจติดตามการสอนอย่างต่อเนื่องในสิ่งที่ผู้สอนกระท าอยู่ และผู้เรียนยังสามารถทดลองได้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการทดลอง
ร่วมกับการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าให้เห็นว่าการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุดการทดลองร่วมกับการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รุจิรา ราชรักษ์ และ โชคศิลป์ ธนเฮือง (2557) ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ (ILD) กับ
เนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความก้าวหน้าทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ผู้เรียนกลุ่มเดียว พบว่าผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.5 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีดา ตะเหลบ (2553) ที่
จัดการเรียนรู้การสอนแบบบรรยายสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ (ILD) กับเนื้อหาอุณหพลศาสตร์พื้นฐานโดยใช้ผู้เรียนสองกลุ่ม  ซึ่งพบว่ากลุ่ม
ผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบ ILD มีความเข้าใจได้ดีกว่ากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบบรรยายปกติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ าพล ใจ
รักษ์ และ ขวัญ อารยะธนิตกุล (2548) ที่ระบุว่าการสอนบรรยายสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์สามารถประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยใช้
แบบทดสอบแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์มาตรฐานในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (FMCE) โดยมีการทดสอบกอนและหลังการสอนภายหลังการ
สอนแบบ ILD พบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจดีขึ้นกว่าการสอนแบบการบรรยายเพียงอย่างเดียว หลังจากที่ได้น าชุดสาธิตที่พัฒนาขึ้นไปใช้
ประกอบการเรียนแบบ ILD แล้วพบว่านักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น ประเมินโดยใช้ normalized gain ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้คือ 0.30 ซึ่งบ่งช้ีว่า 
ชุดการสาธิตที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

3. ความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการหาความยาวโฟกัสและการเกิดภาพของเลนส์ร่วมกับการสอนแบบสาธิต
เชิงปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 4.20 ซึ่งอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะรูปแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ผู้สอนได้ก าหนดขึ้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ของผู้เรียนที่ให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในเนื้อหาและได้ลงมือปฏิบัติจริง มีล าดับขั้นตอน
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การท านาย การทดลอง ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนและเกิดความสนใจที่จะติดตามการสอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชุดทดลอง
การหาความยาวโฟกัสของเลนส์เป็นสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี นั่นคือชุดการทดลองการหาความยาวโฟกัสท าหน้าที่เป็นสื่อ
การสอนที่มีคุณภาพดังที่แบทเชลเดอร์ (Batchelder, 1956 : 33 อ้างถึงใน ทนง อัครธีรานนท,์ 2555) ได้กล่าวว่า ถ้าอุปกรณ์การสอนได้รับ
การเลือกสรรอย่างดีมีหลักเกณฑ์ ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพและใช้งานอย่างถูกต้องแล้วจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา จันทร์ประเสริฐ (2559) พบว่าการสอนแบบบรรยายสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์มาใช้ในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจและพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับในระดับมาก 
เอกสารอ้างอิง 
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บรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 : กรณีของ 
MBL,สถานการณ์จ าลองบนคอมพิวเตอร์,และการรวมกันของทั้งคู่.การประชุมทางวิชาการประจ าปีของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2556. (หน้า 3-14).ขอนแก่น:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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ชุดทดลองอย่างง่ายส าหรับหาค่าความหนาแน่นของของเหลวโดยไม่ทราบมวล 
ด้วยหลักการของอาร์คิมีดีส 

 
Simple Experimental Kit for Measuring the Density of Fluid by Using Archimedes’ Principle 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและสร้างชุดทดลองหาค่าความหนาแน่นของของเหลวอย่างง่ายที่ไม่
ทราบมวลด้วยหลักการของอาร์คิมีดีสชุดทดลองที่สร้างขึ้นประกอบด้วย บีกเกอร์ 2 ใบที่มีขนาดแตกต่างกันและ
ของเหลวที่ต้องการหาค่าความหนาแน่น วิธีการนี้เป็นวิธีการอย่างง่ายสามารถหาค่าความหนาแน่นของของเหลวจาก
ของใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้เม่ือน าชุดทดลองนี้ไปใช้ประกอบการสอนกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 จ านวน 38 คน พบว่า การสอนโดยใช้
ชุดทดลองนี้ท าให้นักเรียนมีมโนทัศน์เรื่อง การหาค่าความหนาแน่นของของเหลวด้วยหลักการของอาร์คิมีดีสสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 32.98) และมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (<g> 
= 0.565) 
 
ค าส าคัญ : ความหนาแน่นของของเหลว  หลักการของอาร์คิมีดีส 
 
Abstract 

This research aimed to design and fabricate the simple experimental set for measuring the density of 

unknown fluids by using Archimedes’ principle. The apparatus for this experiment were composed of small 

and big beaker and unknown density fluids. This method can be finding the density of fluid in diary life. 

Moreover, 38 first–year of undergraduate degree in program Teaching Physics of Suan Dusit University 

enrolled in Physics Laboratory 1 were taught using this experimental set. The finding indicated that concepts 

of measuring the density of fluid by using Archimedes’ principle was higher than criterion at .05 level of 

significance (t = 32.94). The class average normalized gain was in the medium gain <g> = 0.565. 

 

Keywords: Density of fluid, Archimedes’ principle,  

 
บทน า 

การทดลองปฏิบัติการมีบทบาทที่ส าคัญย่ิงในหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเน้น
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Lunetta et al., 2007; Sandi-Urena, Cooper, & Stevens, 2012; ชาติ ทีฆะ และ
คณะ, 2558) เริ่มต้นจากการคิดออกแบบและสร้างอุปกรณ์การทดลองของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มที่ท ากิจกรรมการ
ทดลองปฏิบัติการร่วมกันโดยมีอาจารย์ผู้สอนชี้แนะแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สืบเสาะหาความรู้ใหม่  ๆ จาก
การลงมือท าการทดลองปฏิบัติการ ตลอดจนการออกแบบและสร้างชุดการทดลองอย่างง่ายเพื่อใช้ในการประกอบการ
เรียนการสอน (สายรุ้ง ซาวสุภา, 2559) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในเรื่องนั้น ๆ   
จากการศึกษาค้นคว้าพบงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนเรื่องการหาค่าความหนาแน่นของของเหลวอยู่จ านวน
หนึ่งอาทิ ความหนาแน่นเป็นปริมาณที่บอกถึงลักษณะการจัดวางตัวของสสาร ว่ามีการจัดวางตัวกันหนาแน่นขนาดไหน 
ซ่ึงถ้าหากเราพิจารณาจะเห็นได้ว่า สสารที่อยู่ในสถานะของแข็งจะมีความหนาแน่นมากกว่าสสารที่อยู่ในสถานะ
ของเหลว และของเหลวก็จะมีความหนาแน่นมากกว่าก๊าซ ตามล าดับ   วิธีการวัดค่าความหนาแน่นของวัตถุโดยทั่วไป 
มีวิธีการวัดค่ามากมายหลายวิธีด้วยกัน (Hughes, 2005, 2006; Singh, 2006; Chattopadhyay, 2012; Kireš, 
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2007; Kulkarni, Kim, & Kim, 2009)   โดยวิธีการวัดค่าความหนาแน่นของของเหลวหรือวัตถุ   ส่วนใหญ่ใช้แรง
ลอยตัวและหลักการของอาร์คิมีดีส (เอกภพ เกตุสมบูรณ์ และ ตุลา จูฑะรสก , 2559; Kireš, 2007; Hughes, 2005, 
2006; Chattopadhyay, 2012; Moreira, Almeida, & Carvalho, 2013; Nelson, J. & Nelson, J.B., 2015)   
โดยวิธีการวัดค่าความหนาแน่นของของเหลวตามวิธีการของ Hughes (2005, 2006) จะต้องรู้ค่าปริมาตรของ
ของเหลวก่อนท าการทดลองเสมอ  ในขณะที่วิธีการของ Chattopadhyay (2012) นั้นไม่ต้องรู้ทั้งมวลและปริมาตร
ของของเหลวก่อนท าการทดลองโดยจะอาศัยหลักการของอาร์คิมีดีสและโมเมนต์ของแรง 

โดยการวัดค่าหาความหนาแน่นของของเหลวหรือวัตถุโดยอาศัยแรงลอยตัวและหลักการของอาร์คิมีดีสเป็น
เพียงหัวข้อหนึ่งในการเรียนการสอนเรื่อง ของไหล   แต่มีวิธีการทดลองเพื่อวัดค่าความหนาแน่นของของเหลวหลาย
วิธีการดังที่กล่าวมาข้างต้น   เอกภพ เกตุสมบูรณ์ และ ตุลา จูฑะรสก (2559) ได้ท าการวัดค่าความหนาแน่นของ
ของเหลวโดยใช้ขวดพลาสติกรูปทรงกระบอกบรรจุทรายที่มีมวลต่าง ๆ กัน แล้วน าไปลอยในของเหลวที่ต้องการหาค่า
ความหนาแน่น Kireš (2007) ได้ท าการวัดค่าความหนาแน่นของของเหลวอย่างง่าย โดยใช้บีกเกอร์ที่มีขนาดแตกต่าง
กัน 2 ใบ ใบใหญ่บรรจุของเหลวที่รู้ค่าความหนาแน่น เช่น น้ า ส่วนใบเล็กใส่ของเหลวที่ต้องการวัดค่าความหนาแน่นลง
ไปแล้วน าไปลอยในบีกเกอร์ใบใหญ่ และ Chattopadhyay (2012) ได้ท าการวัดค่าความหนาแน่นของของเหลวโดย
อาศัยหลักการของอาร์คิมีดีสและโมเมนต์ของแรง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงออกแบบและสร้างชุดทดลองอย่างง่ายเพื่อหาความหนาแน่นของของเหลวที่ไม่ทราบมวลด้วย
หลักการของอาร์คิมีดีสส าหรับชุดทดลองนี้เหมาะส าหรับเป็นสื่อการสอนส าหรับรายวิชาฟิสิกส์ 1 ชุดทดลองสามารถใช้
งานง่าย  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อการออกแบบและสร้างชุดทดลองการหาค่าความหนาแน่นของของเหลวทีห่าได้ทั่วไปทีไ่ม่ทราบมวลด้วย
หลักการของอารค์ิมีดีส 
วิธีการศึกษาวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและทดสอบหลังการทดลอง  (one group 
pretest – posttest design) ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
จ านวน 38 คน 
วิธีการสร้างชุดทดลองอย่างง่ายส าหรับหาคา่ความหนาแน่นของของเหลวด้วยหลักการของอาร์คิมีดีส 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
1. บีกเกอร์ 2 ใบ ขนาด 800mL และ 400mL 
2. ของเหลวที่ต้องการหาความหนาแน่น เช่น น้ าอัดลม น้ ามันพืช นม เป็นต้น 

วิธีการทดลอง 
1. เติมน้ าเปล่าที่อุณหภูมิห้องใส่ในบีกเกอร์ใบใหญ่ (ขนาด 800mL) แล้วบันทึกปริมาตร 
2. เติมชนิดของเหลวที่ต้องการหาค่าความหนาแน่นในบีกเกอร์ใบเล็ก (ขนาด 400mL) ปริมาณ 40 mL 
3. น าบีกเกอร์ใบเล็กใส่ลงไปในบีกเกอร์ใบใหญ่ แล้วบันทึกระดับปริมาตรน้ าในบีกเกอร์ใบใหญ่ที่เพิ่มขึ้น 
4. ท าซ้ าข้อที่ 1-3 อีก 2 ครั้ง โดยเพิ่มปริมาตรของของเหลวในบีกเกอร์ใบเล็ก ครั้งละ 10 mL แล้วค านวณหา

ค่าความหนาแน่นของของเหลว (
L

 ) และเปลี่ยนชนิดของของเหลวที่ต้องการหาค่าความหนาแน่น 
การหาปริมาตรของวัตถุที่จมหรือลอยตัวแทนที่ด้วยปริมาตรของน้ าที่เพิ่มขึ้น 

Marian Kires (2007) ได้กล่าวถึง วัตถุที่จมอยู่ในบีกเกอร์ที่ใส่น้ า จะท าให้ระดับน้ าที่สูงจากเดิม ระดับปริมาตร
น้ าที่ต่างกัน V1−V0 จะเท่ากับปริมาตรของวัตถุที่จมอยู่ในน้ านั้น ดังแสดงในภาพที่ 1 เม่ือหย่อนวัตถุลงในน้ า ปริมาตร
ของน้ าส่วนที่ล้นออกมา จะเท่ากับปริมาตรของก้อนวัตถุนั้นที่เข้าไปแทนที่น้ า   สรุปหลักอาร์คิมีดิส ดังนี้  

1. ปริมาตรของเหลวที่ถูกแทนที่ จะเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมลงในของเหลว 
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2. น้ าหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลว จะมีค่าน้อยกว่าน้ าหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ เนื่องจากแรงพยุงของ
ของเหลวมีมากกว่าแรงพยุงของอากาศ 

3. น้ าหนักของวัตถุที่หายไปในของเหลว จะเท่ากับน้ าหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่ ซ่ึงค านวณได้จาก
ผลต่างของน้ าหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศกับน้ าหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลว 

4. น้ าหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ จะเท่ากับน้ าหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จม 
ลักษณะของวัตถุเม่ือลอยอยู่ในของเหลว เม่ือวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นของวัตถุ 

ซ่ึงสามารถพิจารณาลักษณะของวัตุได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1. วัตถุที่ลอยอยู่ในของเหลว แสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว นั่นคือ 

– ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่เท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมในของเหลว 
– แรงพยุงเท่ากับน้ าหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศและเท่ากับน้ าหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ 

2. วัตถุลอยปริ่มผิวของของเหลว แสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับของเหลว นั่นคือ 
– ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่เท่ากับปริมาตรของวัตถุทั้งก้อนในของเหลว 
– แรงพยุงเท่ากับน้ าหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศและเท่ากับน้ าหนักของเหลวที่ถูกแทนที่ 

3. วัตถุที่จมอยู่ในของเหลว แสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว นั่นคือ 
– ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่เท่ากับปริมาตรของวัตถุทั้งก้อนที่จมในของเหลว 
– แรงพยุงเท่ากับน้ าหนักของวัตถุที่จมไปในของเหลวและเท่ากับน้ าหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่วัตถุที่

จมในของเหลวนั้น ๆ เนื่องจากวัตถุนั้นมีความหนาแน่นมากกว่าความหนาแน่นของของเหลวนั้น และแรงพยุงของ
ของเหลวไม่มากพอที่จะพยุงน้ าหนักของวัตถุไว้ (Kireš, 2007) 

ใช้บีกเกอร์ 2 ใบที่มีขนาดแตกต่างกัน (เช่น 800 mL และ 400 mL) ใส่น้ าลงในบีกเกอร์ใบขนาดใหญ่และ
บันทึกปริมาตรต้ังต้นเป็น VL0 (ภาพที่ 1 (ก)) น าบีกเกอร์ใบเล็กลงไปท าให้ระดับน้ าในบีกเกอร์ใบใหญ่มีปริมาตรเพิ่มขึ้น
เป็น VL1 (ภาพที่ 1 (ข)) 
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ภาพที่ 1 (ก) ระดับน้ าต้ังต้นในบกีเกอร์ใบใหญ ่(ข) หามวลของบีกเกอร์ใบเล็กและ (ค) มวลของวัตถุ (Kireš, 2007) 
 
สอดคล้องกับหลักของอาร์คิมีดีส แรงลอยตัว  

1 0L L w a te r
V V g  จะมีค่าเท่ากับแรงเนื่องจากความโน้มถ่วงใน

ทิศลง 
S

m g  ที่กระท าต่อบีกเกอร์ใบเล็ก   ดังนั้นมวลของบีกเกอร์ใบเล็กมีค่าเท่ากับ  
 

1 0s L L w a te r
m V V       (1) 

ปริมาตรของบีกเกอร์ใบเล็กส่วนที่จมในน้ าแสดงด้วยปริมาตรน้ าที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 
1 0L L

V V  ปริมาตรที่ขาด
หายไปหมายถึงปริมาตรของผนังบีกเกอร์ใบเล็กส่วนที่จมในน้ า   เม่ือมวลของบีกเกอร์ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงแม้ว่าเรา
จะหาค่ามวลนี้ในภายหลัง 

ในล าดับถัดมาน าวัตถุมวล 
b

m  ใส่ในบีกเกอร์ใบเล็กท าให้ระดับน้ าในบีกเกอร์ใบใหญ่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยมี
ปริมาตรเท่ากับ 

L b
V  (ดังภาพที่ 1(ค)) สอดคล้องกับหลักของอาร์คิมีดีส แรงลอยตัว  

1L b L w a te r
V V g  จะมีค่าเท่ากับ

แรงโน้มถ่วงในทิศทางลง  
b

m g  ที่กระท ากับวัตถุมวล 
b

m  ดังนั้นมวลของวัตถุ (
b

m ) สามารถหาค่าได้จากสมการ 
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1b L b L w a te r

m V V       (2) 
ในท านองเดียวกันการหาค่าความหนาแน่นของของเหลวโดยไม่รู้มวล   โดยใส่ของเหลวที่ไม่ทราบค่าความ

หนาแน่น (
L

 ) ลงในบีกเกอร์ใบเล็กด้วยปริมาตร 
S I

V  ดังแสดงในภาพที่ 2 ใช้วิธีการเดียวกันกับการหามวลของ
ของเหลวก่อนหน้านี้ (สมการที่ 2) ของเหลวปริมาตร 

S I
V  ที่เทใส่บีกเกอร์เล็กดังแสดงในภาพที่ 2 สามารถค านวณหา

ค่าความหนาแน่นของของเหลว (
L

 ) ในบีกเกอร์เล็กได้จากสมการ  
 

1L b L

L w a te r

S I

V V

V

 


     (3) 

 

200

400

600

800

ml

ml
400

200

300

100

VL1

VLb

VSI

  
 

ภาพที่ 2 การหาค่าความหนาแนน่ของของเหลววธิ ี(Kireš, 2007, p. 485) 
 
การน าชุดทดลองอย่างง่ายไปประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง การหาค่าความหนาแน่น
ของของเหลว 

การน าชุดทดลองที่ออกแบบและสร้างขึ้นดังในภาพที่ 3 ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาปฎิบัติการ
ฟิสิกส์ 1 เรื่อง การหาค่าความหนาแน่นของของเหลว กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปี
ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 38 คน ชุดทดลองที่ออกแบบและสร้างขึ้นนี้สามารถน าไปหาค่าความหนาแน่นของ
ของเหลวที่เป็นของใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น หาค่าความหนาแน่นของนมเปรี้ยว เม่ือนักเรียนมีพื้นฐานความรู้
เกี่ยวกับการหาค่าความหนาแน่นแล้ว สามารถใช้ชุดทดลองนี้เพื่อน าไปสู่มโนทัศน์ เรื่อง การหาค่าความหนาแน่นที่
ถูกต้อง โดยจากตัวอย่างตารางบันทึกผลการทดลอง ผู้สอนสามารถน ามาอภิปรายโดยตั้งค าถามจากข้อมูลในตาราง
บันทึกผล (ตารางท่ี 1) เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับมโนทัศน์ จากนั้นตรวจสอบมโนทัศน์เรื่อง การหาค่าความหนาแน่น
ของของเหลว ด้วยแบบวัดมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีลักษณะเป็นปรนัย 4 ตัวเลือกแบบสองตอน (two-tier 
multiple choice format) ตอนที่ 1 ข้อค าถามเชิงเนื้อหา ส่วนตอนที่ 2 เป็นเหตุผลสนับสนุนค าตอบของตอนที่ 1 
จ านวน 10 ข้อและได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านซ่ึงเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนรายวิชา
ฟิสิกส์ วิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดมโนทัศน์ โดยตรวจสอบค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยค่าความ
ยากมีค่าระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกมีค่าระหว่าง 0.22 – 0.61 ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทั้งฉบับ
โดยการค านวณค่าความเที่ยงด้วยสูตรสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาร์คได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.82   ทดสอบมโน
ทัศน์นักศึกษาด้วยแบบวัดมโนทัศน์ เรื่อง การหาค่าความหนาแน่นของของเหลว  
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ภาพที่ 3 ชุดทดลองอย่างง่ายส าหรับหาค่าความหนาแน่นของของเหลวด้วยหลักการของอาร์คิมีดสี 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการทดลอง เรื่อง การหาค่าความหนาแน่นของของเหลวโดยไม่ทราบมวลด้วยหลักการของอาร์คิมีดีส โดย
ใชข้องเหลวที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั้ง 10 ชนิดดังแสดงในตารงที่ 1 พบว่าของเหลวแต่ละชนิดจะมีค่าของความหนาแน่น
ที่แตกต่างกัน แต่เมื่อน าของเหลวทั้ง 10 ชนิด มาจ าแนกแล้วจัดหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท  ได้แก่  

1. ของเหลวประเภทน้ าอัดลม  ประกอบไปด้วย น้ าอัดลม กลิ่นองุ่น (ตรา est) ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 
2.00 g/cm3  น้ าอัดลม กลิ่นมะนาว (ตรา sprite) ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 2.027 g/cm3 น้ าอัดลมโคล่า(ตรา 
pepsi) ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 2.083 g/cm3  น้ าอัดลมกลิ่นสตรอเบอร์รี่ (ตรา Big Cola) ค่าความหนาแน่น
เฉลี่ยเท่ากับ 2.01 g/cm3  

2. ของเหลวประเภทน้ าผัก-ผลไม้   ประกอบไปด้วย น้ าชาเขียว (ตรา OISHI) ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 
1.944 g/cm3  น้ าส้ม (ตรา สายน้ าผึ้ง) ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1.877 g/cm3  น้ ามะนาว ค่าความหนาแน่น
เฉลี่ยเท่ากับ 1.933 g/cm3  

3. ของเหลวประเภทนม ประกอบไปด้วย นมเปรี้ยว (ตรา Dutch Mill) ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1.82 
g/cm3  นมจืด (ตรา meiji) ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1.80 g/cm3  นมช็อกโกแลต (ตรา Ovaltine) ค่าความ
หนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1.85 g/cm3  

จะเห็นได้ว่าค่าความหนาแน่นของของเหลวทั้ง 3 ประเภทจะมีค่าของความหนาแน่นที่เตกต่างกัน  แต่ค่าความ
หนาแน่นของของเหลวในกลุ่มเดียวกันหรือชนิดเดียวกัน จะมีค่าของความหนาแน่นที่ใกล้เคียงกัน ส่วนค่าของความ
คลาดเคลื่อน มีสาเหตุมาจากความคลาดเคลื่อนในการวัดปริมาตรของน้ า และ ปริมาตรของเหลว 

และเมื่อน าชุดการทดลองนี้ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน 38 คน ภาคเรียนที่ 2/2559 พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.16 คะแนน และ 15.68 คะแนน ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีค่าทีเท่ากับ 32.98 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ได้รับการการสอนโดยใช้ชุดทดลองนี้ท าให้นักเรียนมีมโนทัศน์
เรื่อง การหาค่าความหนาแน่นของของเหลวด้วยหลักการของอาร์คิมีดีสสูงขึ้นจากก่อนเรียน และเมื่อพิจารณาภาพรวม
ว่านักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียนโดยเฉลี่ยที่ระดับใด จากการค านวณค่า <g> พบว่านักศึกษามีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (<g> = 0.565) ดังแสดงในตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองการหาค่าความหนาแน่นของของเหลว 

ชนิดของเหลว 
การ

ทดลอง
ครั้งที่ 

VSi  
(ปริมาตรบีก
เกอร์เล็ก) 
(cm3) 

VL1  
(ปริมาตรเดิม
บีกเกอร์ใหญ่) 

(cm3) 

VLb  
(ปริมาตรที่เพ่ิมขึ้น
ของบีกเกอร์ใหญ่) 

(cm3) 

 ของเหลว  
(g/cm3) 

 เฉลี่ย 
(g/cm3) 

น้ าเปล่า 
(อุณหภูมิ 27 C) 

1 
2 
3 

40 
50 
60 

400 
400 
400 

442 
453 
465 

1.05 
1.06 
1.08 

1.06 

น้ าอัดลม กลิ่นองุ่น  
(ตรา est) 

1 40  400 480  2.00  
2.00  2 50  400 500  2.00  

3 60  400 520  2.00  

น้ าชาเขียว  
(ตรา OISHI) 

1 40  400 480  2.00  
1.94 2 50  400 500  2.00  

3 60  400 510  1.00. 
น้ าอัดลม กลิ่น

มะนาว  
(ตรา sprite) 

1 40  400 490  2.25  
2.03 2 50  400 500  2.00  

3 60  400 510  1.83  

น้ าอัดลมโคล่า  
(ตรา pepsi) 

1 40  400 490  2.25  
2.08 2 50  400 500  2.00  

3 60  400 520  2.00  

น้ าส้ม  
(ตรา สายน้ าผึ้ง) 

1 40  400 480  2.00  
1.88 2 50  400 490  1.80  

3 60  400 510  1.83  

น้ ามะนาว 
1 40  400 480  2.00  

1.93 2 50  400 490  1.83  
3 60  400 520  2.00  

นมเปรี้ยว  
(ตรา Dutch Mill) 

1 40  400 480  2.00  
1.82 2 50  400 490  1.80  

3 60  400 500  1.66  
น้ าอัดลมกลิ่นสตรอ

เบอร์รี ่
(ตรา Big Cola) 

1 40  400 480  2.00  
2.01 2 50  400 510  2.20  

3 60  400 510  1.83  

นมจืด 
(ตรา meiji) 

1 40  400 480  2.00  
1.80  2 50  400 490  1.80  

3 60  400 500  1.60  

นมช็อกโกแลต 
(ตรา Ovaltine) 

1 40  400 470  1.75  
1.85  2 50  400 490  1.80  

3 60  400 520 2.00  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าเฉลีย่ร้อยละ ( x ร้อยละ) ของมโนทศันเ์รือ่งความ
หนาแน่นของของเหลว 

การทดสอบ N ค่าเฉล่ีย SD การทดสอบคา่ t ระดับความก้าวหน้าทางการเรียนโดยเฉลี่ย 
ก่อนเรียน 38 10.16 1.22 

32.98** 0.565 (medium gain) 
หลังเรียน 38 15.68 1.21 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
สรุปผลการวิจัย 

ชุดทดลองอย่างง่ายที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นนี้สามารถช่วยให้ผู้เรียนหาค่าความหนาแน่นของของเหลวที่เป็น
ของใช้ในชีวิตประจ าอย่างง่ายได้ เม่ือน าชุดทดลองนี้ไปใช้ประกอบการสอน เรื่อง การหาค่าความหนาแน่นของของไหล 
กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
จ านวน 38 คน พบว่า การสอนโดยใช้ชุดทดลองนี้ท าให้นักเรียนมีมโนทัศน์เรื่อง การหาค่าความหนาแน่นของของเหลว
ด้วยหลักการของอาร์คิมีดีสหลังเรียนมีคา่สูงกวา่ก่อนเรียนสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 32.98) และ
โดยภาพรวมหลังเรียนนักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (<g> = 0.565) แสดงให้เห็น
ว่าชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้มีส่วนในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนของนักศึกษา 
เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารยและเจาหนาท่ีประจําท่ีมีตอการบริหารจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีกลุมเปาหมาย คือ 
อาจารยและเจาหนาท่ีประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จํานวนรวม 8 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 8 ฉบับ ซ่ึงใช
สอบถามความพึงพอใจ 4 ดาน ไดแก ดานประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร ดานระบบบริหารอาจารยและ
เจาหนาท่ี ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยและเจาหนาท่ี และดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย (X�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวาในภาพรวม
ของการบริหารจดัการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย อยูในระดับมากท่ีสุด (X�=4.50, 
SD=0.53) เม่ือจําแนกตามรายดาน พบวา อาจารยและเจาหนาท่ีมีความพึงพอใจ ในดานระบบการบริหารอาจารยและ
เจาหนาท่ีประจําหลักสูตร อยูในระดับมากท่ีสุด (X�=4.75, SD.=0.46) เปนอันดับแรก ดานระบบการสงเสริมและ    
การพัฒนาอาจารยและเจาหนาท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด (X�=4.62, SD=0.52) รองลงมา ดานประสิทธิภาพในการบริหาร
หลักการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ระดับมากท่ีสุด (X�=4.50, SD.=0.53) อันดับท่ีสาม ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู    อยู
ในระดับมาก (X�=4.13, SD=0.83) เปนอันดับสุดทาย โดยมีขอเสนอแนะถึงการบริหารจัดการหลักสูตรในดาน
ประสิทธิภาพควรไดรับการปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรวา ควรมองในภาพรวมใหมากย่ิงขึ้นเพื่อใหการทํางาน
หรือการปฏิบัติงานมีการสอดประสานกันและสอดคลองกับนโยบายของหลักสูตร และดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู     
ควรมีการสงเสริมดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และการพัฒนาสื่อการสอนท่ีเปนปจจุบันมากท่ีสุด 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ  การบริหารจัดการ  เลขานุการทางการแพทย 

Abstract 
 The objective of this research was to study the satisfaction of instructor and staffs in Bachelor of 
Business Administration Program, Medical Secretary. Faculty of Management, Suan Dusit University. The 
target group is the instructor and staff of the BBA, Medical Secretary. The instrument used to collect the data 
was the eight questionnaires, which were used for four include: Efficiency in curriculum management, 
Instructor and staff management system, the system of promotion and development of instructor and staff. And 
the learning support. The statistics used in the data analysis were percentage, mean (X�) and standard deviation 
(S.D.). The overall management in the Bachelor of Business Administration, Medical Secretary. At the highest 
level (X�= 4.50, SD=0.53), when classified according to each aspect, instructor and staff were satisfied. In terms 
of Instructor and staff management system at the highest level (X�= 4.75, SD.= 0.46) was the first. The system 
of promotion and development of instructor and staff at the highest level (X�= 4.62, SD =0.52). was the minor. 
Efficiency in curriculum management was at the highest level (X�= 4.50, SD.=0.53). Third, supportive learning 
at the high level (X�= 4.13, SD = 0.83) was the last rank. With suggestions Management of curriculum in 
efficiency should be improved curriculum management. Look at the whole work or performance is coordinated 
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and consistent with the curriculum. And the learning support. Should promote modern technology. And the 
development of teaching materials is the most current. 
 
Keywords:  Satisfaction, Management, Medical Secretary  

บทนํา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในประเทศไทย ท่ีเปดการเรียนการสอนในหลักสูตร

บริหาร ธุร กิจบัณฑิต  สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย  โดยมุ งผลิตบัณฑิตเลขานุการทางการแพทย 
ท่ีมีจรรยาบรรณ ความรูความสามารถ ทักษะในการแกไขปญหา ทักษะดานมนุษยสัมพันธ สามารถบูรณาการความรู
ดานเลขานุการ การบริหารจัดการ และความรูทางการแพทยเขาดวยกัน และเลขานุการทางการแพทยตอง 
มีบุคลิกภาพท่ีโดดเดน เพื่อตอบโจทยสายอาชีพทางสาธารณสุขท่ีมีความตองการจํานวนมากในปจจุบัน 
 ปจจุบันมีบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย จํานวน  
3 รุน และประสบความสําเร็จในอาชีพ ซึ่งเปนท่ียอมรับจากองคกร และบุคคลภายนอก โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทยมีการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพหลักสูตรอยู
ตลอด เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับขององคกรตางๆ
และบุคคลภายนอก และมีความย่ังยืนในหลักสูตรฯ ตอไป 
 การบริหารจัดการหลักสูตรฯ มีการจัดโครงสรางการบริหารหลักสูตรท่ีชัดเจน ประกอบดวยองคประกอบ 
ดังนี้ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และเจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป ซึ่งการบริหารหลักสูตรฯ เปนความรวมมือของทุกฝายในหลักสูตร การวางแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร โดย
การจัดระบบการบริหารจัดการในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การฝกอบรมทางวิชาการของอาจารย และ
เจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง เพราะอาจารยและเจาหนาท่ีถือเปนบุคลากรหลักท่ีทําหนาท่ีในการขับเคลื่อนและพัฒนา
หลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรฯ สามารถบรรลุตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย และบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อใหสามารถ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีประสิทธิภาพ ตามเปาหมายท่ีวางไว  
 จากเหตุผลดังกลาวขั้นตนทําใหคณะผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญในการบริหารจัดการหลักสูตร การวิจัยครั้งนี้
ครอบคลุมการดําเนินงานดานประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร ดานระบบบริหารอาจารยและเจาหนาท่ี ดานระบบ
การสงเสริมและพัฒนาอาจารยและเจาหนาท่ี และดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนา
ปรับปรุง แกไขใหหลักสูตรฯ ใหมีการบรหิารจัดการท่ีดี ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
วัตถุประสงค  
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารยและเจาหนาท่ีประจําท่ีมีตอการบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจเพื่อสอบถามความพึงพอใจของอาจารยและเจาหนาท่ีประจําท่ีมีตอ
การบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย เนื่องจากกลุมเปาหมายมีจํานวน  
ไมมากนักจึงเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรท้ังหมด ในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาจารยและเจาหนาท่ีประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 8 คน โดยใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล   
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยสรางเครื่องมือวิจัยมาจากการทบทวนวรรณกรรม 
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซึ่งแบบสอบถามในครั้งนี้แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ตําแหนง
ทางการบริหาร วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ ประสบการณการสอนและการทํางานในหลักสูตร 

        ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยและเจาหนาท่ีประจําท่ีมีตอการบริหารจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 
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ดานประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร ดานระบบบริหารอาจารยและเจาหนาท่ี ดานระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยและเจาหนาท่ี และดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา นําแบบสอบถามผูวิจัยสรางขึ้น 
และไดแกไขแลว เสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จํานวน 3 คน (คาของ 
CVI ≥ 0.6 ขึ้นไป ถือท่ีเปนคายอมรับได) โดยมีคา CVI = 0.68 และมีการปรับแบบสอบถามตามคําแนะนําตาม
ผูเชี่ยวชาญ โดยปรับเนื้อหาของแบบสอบถามใหกระชับและชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิตท่ีิใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอย
ละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร ไดแก คาความถี่ และคารอยละ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยและเจาหนาท่ีประจําท่ีมีตอการบริหารจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ไดแก คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

การแปลความหมายของความพึงพอใจของอาจารยและเจาหนาท่ีประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย มหาลัยสวนดุสิต มีเกณฑดังนี้ (วิชิต อูอน, 2550) 

ระดับ 5 คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 
ระดับ 3 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจ อยูในระดับนอย 
ระดับ 1 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจ อยูในระดับนอยท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม พบวา จํานวนของประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 75.0 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 25.0  สวนอายุ อายุ 30-40 ป และอายุ 41-50 ป คิดเปน
รอยละ 37.5 รองลงมา คือ อายุต่ํากวา 30 ป และอายุ 50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ12.5 สวนตําแหนงทางการบริหาร
พบวา กรรมการบริหารหลักสูตรคิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาอาจารยประจําหลักสูตรคิดเปนรอยละ 25.0 อันดับท่ี
สามประธานกรรมการบริหารหลักสูตร คิดเปนรอยละ 12.5 อับดับสุดทายเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปคิดเปนรอยละ 
12.5 สวนวุฒิการศึกษา คือ ปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมา
คือ ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 12.5 สวนตําแหนงทางวิชาการ คือ อาจารย คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาคือ ผูชวย
ศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมาคือ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป คิดเปนรอยละ 12.5 สวนประสบการณ
การสอนและการทํางานในหลักสูตร คือ อายุการทํางานต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมา อายุการทํางาน 10 
ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 37.5 ตามลําดับ 
 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแตละดาน ดังตาราง 
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ความพึงพอใจ X� SD. แปลผล 

ดานประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร 
1. การจัดรายวิชาในการเรียนการสอนมีลําดับท่ีเหมาะสมมีความตอเนื่อง เอ้ือให
นักศึกษามีพืน้ฐานความรูและสามารถตอยอดความรูตอไปในอนาคต 

 
4.375 

 
0.744 

 
มากท่ีสุด 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดในมคอ.
3และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

4.375 0.463 มากท่ีสุด 

3. การพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมิน 
ผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดาํเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

4.375 0.517 มากท่ีสุด 

4. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการบริหารหลักสตูร 4.500 0.534 มากท่ีสุด 
ดานระบบการบริหารอาจารยและเจาหนาที ่
1. การวางแผนดานอัตรากําลังอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

 
4.625 

 
0.517 

 
มากท่ีสุด 

2. การกําหนดบทบาทหนาท่ี และความรับผดิชอบของอาจารยและเจาหนาท่ีประจํา
หลักสูตรมีความขดัเจน และสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร 

4.625 0.517 มากท่ีสุด 

3. อาจารยและเจาหนาท่ีประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม 
และทบทวนการดาํเนนิงานหลักสตูร 

4.500 0.756 
 

มากท่ีสุด 
 

4. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
5. จํานวนภาระงานสอนของอาจารย และเจาหนาท่ีมีความเหมาะสม 
6. จํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอนไดรับการพฒันาดานวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพไมนอยกวา รอยละ 50 ตอป 
8. ความพึงพอใจในภาพรวมตอระบบการบริหารอาจารยและเจาหนาท่ี 

4.500 
4.625 
10.70 

 
4.750 

0.534 
0.517 
17.86 

 
0.463 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

ดานระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารยและเจาหนาที ่
1. การกําหนดคณุสมบัติอาจารยและเจาหนาท่ีมีความสอดคลองกับบริบท ปรัชญา 
วิสัยทัศนของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 

 
 
4.750 

 
 
0.463 

 
 
มากท่ีสุด 

2. เปดโอกาสใหอาจารยและเจาหนาท่ีประจําหลักสตูรไดพัฒนาตนเองโดยการจดั
อบรม หรือสงเสริมใหมีการเรียนเพิ่มเติมใหสามารถตอยอดความรูความสามารถท่ีมีอยู
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 

4.625 0.744 มากท่ีสุด 

3. อาจารยและเจาหนาท่ีใหมทุกทาน ไดรับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนําดานการจดั 
การเรียนการสอน 

4.750 0.463 มากท่ีสุด 

4. อาจารยและเจาหนาท่ีประจําหลักสูตรไดรับการสงเสริมใหพฒันาทางวิชาการ 
อยางเหมาะสม 

4.625 0.517 มากท่ีสุด 

5. สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และสามารถ 
พัฒนานักศึกษาไดอยางตอเนื่อง 

4.625 0.517 มากท่ีสุด 

6. ความพึงพอใจในภาพรวมตอระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยและเจาหนาท่ี 
ดานส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 
1. มีทรัพยากร เอกสาร และสื่อประกอบการเรียนรูท่ีเพยีงพอเหมาะสม และเอ้ือตอการ
เรียนรู 
2. มีอาคาร หองเรียนท่ีเพียงพอ เหมาะสม สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรูและการ
จัดการเรียนการสอน 

4.625 
 
4.000 
 
4.000 
 

0.517 
 
0.756 
 
0.926 
 

มากท่ีสุด 
 
มาก 
 
มาก 
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ความพึงพอใจ X� SD. แปลผล 

3. มีบริการคอมพิวเตอร และระบบอินเตอรเนต็เพื่อการสืบคนขอมูลประกอบการเรียน
การสอน 

 
3.875 

 
1.126 

 
มาก 

4. หองเรียนมีความสะอาด ถูกสขุลักษณะและมีการตกแตงอยางมีสุนทรีย 4.000 0.926 มาก 
5. อาคารและสถานท่ี มีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนสวยงาม และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
6. หลักสตูรมีการจัดเตรียมแหลงการเรียนรูท่ีเหมาะสมและสงเสริมการเรียนการสอน
ของอาจารยและเจาหนาท่ี 
7. ความพึงพอใจในภาพรวมตอสิ่งสนับสนนุการเรียนรู  

4.250 
 
4.000 
 
4.125 

1.035 
 
1.069 
 
0.834 

มากท่ีสุด 
 
มาก 
 
มาก 

จากตารางท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจพบวาดานประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการหลักสูตรประชากรมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม มีคาเฉลี่ยท่ี 4.500 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.534      
อยูในระดับมากท่ีสุด ( 15x̅= 4.500, SD.= 0.534) สวนดานระบบการบริหารอาจารยและเจาหนาท่ีประชากรมีความ    
พึงพอใจในภาพรวม มีคาเฉลี่ยท่ี 4.750 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.463 อยูในระดับมากท่ีสุด ( 15x̅= 4.750, SD.= 
0.463) สวนดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยและเจาหนาท่ีประชากรมีความพึงพอใจในภาพรวม มีคาเฉลี่ย   
ท่ี 4.625 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.517 อยูในระดับมากท่ีสุด ( 15x̅= 4.625, SD.= 0.517) สวนดานสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรูประชากรมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม มีคาเฉลี่ยท่ี 4.125 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.834 อยูใน
ระดับมากท่ีสุด (15x̅= 4.125, SD.= 0.834) 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีประเด็นอภิปรายผลดังนี้  
 ความพึงพอใจในภาพรวมในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ พบวาประชากรมีความพึงพอใจในภาพรวม    
ตอการบริหารจดัการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย อยูในระดับมากท่ีสุด 
  ดานระบบการบริหารอาจารยและเจาหนาที่อยูในระดับมากที่สุด เปนอันดับที่หนึ่ง เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอดังนี้ (1) การวางแผนดานอัตรากําลังอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร (2) การกําหนดบทบาทหนาท่ี
และความรับผิดชอบของอาจารยและเจาหนาท่ีประจําหลักสูตรมีความชัดเจน และสอดคลองกับเปาหมายของ
หลักสูตร (3) อาจารยและเจาหนาท่ีประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน        
การดําเนินงานหลักสูตร (4) การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของอาจารยผูสอน            
(5) จํานวนภาระงานสอนของอาจารยและเจาหนาท่ีมีความเหมาะสม (6) จํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานหลักสูตร (7) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาดานวิชาการและ/หรอื
วิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สุกัญญา จัตุรงค, 
2559) พบวา หลักสูตรเปนสวนท่ีสําคัญตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนอยางย่ิงหากไมมีหลักสูตรแลว
ครูผูสอนก็จะเหมือนกับสอนไปแบบไรทิศทาง ซึ่งจุดหมายปลายทางของการจัดการศึกษาจําเปนจะตองกําหนด         
ใหมีหลักสูตรขึ้น หลักสูตรจึงเปนท้ังขอกําหนดวาผูเรียนจะเรียนอะไร ผูสอนจะสอนอะไรและอยางไร และการท่ีจะให
ผูเรียนมีคุณภาพ ตามวัตถุประสงคไดนั้นจะตองใชตัวกําหนดหรือเกณฑเปนเครื่องมือในการวัด ดังนั้นการใหการศึกษา
คือการพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดาน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับความมุงหมายท่ีกําหนดจึงตอง   
ใชหลักสูตรเปนตัวกําหนด 
 ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยและเจาหนาที่อยูในระดับมากที่สุด เปนอันดับที่สอง เม่ือพิจารณา
เปนรายขอดังนี้ (1) การกําหนดคุณสมบัติอาจารยและเจาหนาท่ีมีความสอดคลองกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของ
หลักสูตรและมหาวิทยาลัย (2) เปดโอกาสใหอาจารยและเจาหนาท่ีประจําหลักสูตร ไดพัฒนาตนเอง โดยการจัดอบรม 
หรือสงเสริมใหมีการเรียนเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถตอยอดความรูความสามารถท่ีมีอยูใหเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด         
(3) อาจารยและเจาหนาท่ีใหมทุกทาน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน (4) อาจารย

* ผูประสานงาน  

 
467



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  คร้ังท่ี 3 
“งานวิจัยสรางมูลคา บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาวไกล Thailand 4.0” 

 
และเจาหนาท่ีประจําหลักสูตรไดรับการสงเสริมใหพัฒนาทางวิชาการอยางเหมาะสม (5) สงเสริมการทําวิจัย            
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และสามารถพัฒนานักศึกษาไดอยางตอเนื่อง โดยภาพรวมอยูในระดับ   
มากท่ีสุด  

ดานประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด เปนอันดับที่สาม เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
ดังนี้ (1) การจัดรายวิชาในการเรียนการสอนมีลําดับท่ีเหมาะสม มีความตอเนื่อง เอ้ือใหนักศึกษามีพื้นฐานความรู    
และสามารถตอยอดความรูตอไปในอนาคต (2) การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู       
ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา (3) การพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน            
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลฑรี พิกุล
แกม (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2  ผลการวิจัยพบวา การบริหารหลักสูตรไดมีประสิทธิภาพจะสงผลถึง
คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกมาตรฐาน ดังนั้น ถาการบริหารหลักสูตรไดมีประสิทธิภาพก็จะ
สงผลถึงคุณภาพผูเรียน 

ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด เปนอันดับที่ส่ี เม่ือพิจารณาเปนรายขอดังนี้ (1) มีทรัพยากร 
เอกสารและสื่อประกอบการเรียนรูท่ีเพียงพอเหมาะสม และเอ้ือตอการเรียนรู (2) มีอาคาร หองเรียนท่ีเพียงพอเหมาะสม 
สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอน (3) มีการบริการคอมพิวเตอร และระบบอินเตอรเน็ต
เพื่อการสืบคนขอมูลประกอบการเรียนการสอน (4) หองเรียนมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และ มีการตกแตงอยาง        
มีความสุนทรีย (5) อาคารและสถานท่ี มีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนสวยงาม และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) หลักสูตร
มีการจัดเตรียมแหลงการเรียนรูท่ีเหมาะสมและสงเสริมการเรียนการสอนของอาจารยและเจาหนาท่ี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญรักษ  ตัณฑเจริญรัตน (2549) ไดทําการวิจัยเรื่องศึกษาบทบาทผูบริหาร
ตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอ เชียงมวนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา ดานการหลักสูตรและสื่อท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและเอ้ือตอการเรียนรู โดยรวมมีการปฏิบัติตนอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับ 2 ลําดับแรก คือ การประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝายท่ี
เก่ียวของและการจัดใหมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 1. การพัฒนาอาจารยในทักษะในดานตางๆ อาทิ ดานสื่อการสอน ดาน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อใหสามารถนําทักษะดานตางๆ มาประยุกตใชกับการเรียนการสอน 2. การบริหารหลักสูตร
ควรมองภาพรวมในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการทํางานท่ีสอดประสานกันและสอดคลองกับนโยบายของหลักสูตร 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ควรมีการกําหนดแบบประเมินใหชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจง คือ ออกแบบแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด ชุดแรกจะเปนของอาจารย และชุดท่ี 2 จะเปนของเจาหนาท่ี 
เพื่อใหไดผลการวิจัยท่ีชัดเจน และสามารถนํามาพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรใหดีตอไป 
เอกสารอางอิง 
กุลฑรี พิกุลแกม. (2551). การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคณุภาพผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดั 

สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

บุญรักษ ตณัฑเจริญรัตน. (2549). ศึกษาบทบาทผูบรหิารตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารสถานศกึษาในอําเภอ เชียง
มวน สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต 2. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑติ สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ. (2557). วารสารวิจัย มสด. (พมิพครั้งท่ี 1). ปท่ี 10 มกราคม-เมษายน 2557.        
สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสติ. 
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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูดวยโครงงานท่ีมีตอคุณลักษณะครูปฐมวัยมือ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู ของนักศึกษาในรายวิชาชีพครู ปฐมวัย ประชากรและกลุมเปาหมายท่ีใช
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายกท่ี ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิชาชีพครูปฐมวัย รหัสวิชา 1075702  ในภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2559 จํานวน 78 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน เรื่อง คุณลักษณะ
ครู ปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู, แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู คุณลักษณะ ครูปฐมวัยมือ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน ท่ี
มีตอการพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู สถิติท่ีใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก 
คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t – test   

ผลการวิจัยมีดังนี้ นักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน มีผลการเรียนรูคุณลักษณะครูปฐมวัยมือ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 
3.26 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ  1.45 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ  5.85 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานมีคาเทากับ  1.23 ตามลําดับ ดานการพัฒนาตนเองกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 3.12 คา
เบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 1.3 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 5.76 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคา
เทากับ 1.36 และดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 4.08 คา
เบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 1.15 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 6.19 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคา
เทากับ 1.28 เม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังการทดลองของผลการเรียนรูคุณลักษณะครูปฐมวัยมือ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู ท้ัง 3 ดาน พบวา  คะแนนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05  

ผลความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน ท่ีมีตอการพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับพอใจมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56 
 

คําสําคญั : การจดัการเรียนรูดวยโครงงาน  คณุลักษณะครูปฐมวัยมืออาชพี  สมรรถนะคร ู 
 
Abstract  

The purpose of this research was to study the effects of project-based learning towards the 
development of early childhood teachers in the 21st century according to teachers’ competency. The study 
group was 78 undergraduate students majored in early childhood education who enrolled in an Early Childhood 
Teacher Profession course (course code 1075702) in the second semester of academic year 2016 at Suan Dusit 
University, Nakhonnayok Campus. The research instruments were lesson plans with project-based learning 
techniques about the development of early childhood teachers in the 21st century according to teachers’ 
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competency, an achievement test and questionnaire. The research data were analyzed by mean, standard 
deviation and t-test dependent. 

The results of this study showed the effects of undergraduate students who studied through project 
based learning towards the development of early childhood teachers in the 21st century according to teachers 
‘competency. First, the achievement motivation area had the average score of 3.26 with the standard deviation 
of 1.45 but after conducting project-based learning the average score was 5.85 with the standard deviation of 
1.23. Second, the profession development area had the average score of 3.12 with the standard deviation of 1.3 
but after conducting project-based learning the average score was 5.76 with the standard deviation of 1.36. 
Third, the ethics and code of conduct for teacher area had the average score of 4.08 with the standard deviation 
of 1.15 but after conducting project-based learning the average score was 6.19 with the standard deviation of 
1.28. When comparing the pre and post-test scores, it was found that the posttest scores were significantly 
higher than conducting project-based learning at the .05 level. 

The students’ opinions towards project-based learning that effects the development of early childhood 
teachers in the 21st Century According to Teachers’ Competency were at highest level. The mean score was 
4.57 and the standard deviation was 0.56. 

 
Keywords: Project-Based Learning, Development of Early Childhood Teachers, Teachers’ Competency 
 

บทนํา  
สังคมไทยในปจจุบันอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสารอ่ืน ๆ บนโลกไรพรมแดนอยางตอเน่ือง แตการศึกษายังคงเปนกุญแจสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษยและการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหสามารถปรับตัวและเชื่อมโยงกันท่ัวโลกทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางย่ังยืน สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2542)  กลาวถึง ความเปนครูในสังคมไทยปจจุบันกําลังเผชิญกับปญหารุมเรา
รอบโดยเฉพาะดานความศรัทธาในวิชาชีพครู ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาเปนกระแสใหมท่ัวโลก  เพราะในยุคท่ีโลก
กําลังกาวหนาเขาสูศตวรรษท่ี 21 สภาวะของโลกเปลี่ยนไปเปนโลกแหงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี  เปนสังคมโลกท่ี
สลับซับซอนเชื่อมโยงและเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  สังคมโลกกลายเปนสังคมความรู (Knowledge Society) 
หรือสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society)  ครูบุคลากรทางการศึกษาและองคการทางการศึกษา  จึงตองปรับตัวให
เปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปจจุบัน ความจําเปนตอการผลิตครูรุนใหมเพ่ือการพัฒนาครูสูความเปนมือ
อาชีพ จึงมีความจําเปนเปนอยางย่ิง แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ยุทธศาสตรท่ี 
3 กลาวถึง การยกระดับคุณภาพบัณฑิต โดยกําหนดกระบวนทัศนการเรียนรูของบัณฑิตใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) และสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
(Partnership for 21st Century Skills, 2009) ท่ีครูรุนใหมจะตองเรียนรูทักษะท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถใชชีวิตและ
ประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จในโลกทุกวันน้ี โดยเฉพาะนักศึกษาครูท่ีเรียนดานการศึกษาปฐมวัยควรไดรับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มากกวานักศึกษาครูท่ีเรียนสาขาวิชาอ่ืน เน่ืองจากภายหลังสําเร็จการศึกษาตองไป
ทําหนาท่ีครูสอนเด็กกอนวัยเรียนท่ีจําเปนตองสงเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กใหมีความพรอมทางรางกาย สติปญญา 
และจิตใจ เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนตอไป 

การพัฒนาครูรุนใหมใหมีความรูความสามารถระดับสูงสามารถพัฒนาผูเรียนใหเผชิญกับสถานการณตาง ๆ ไดท้ัง
ในปจจุบันและอนาคต ทุกประเทศท่ัวโลกมีการต่ืนตัวดานการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการ
จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพสาหรับยุคสังคมแหงการเรียนรู หลาย
ประเทศไดใหความสนใจเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีการกําหนดสมรรถนะครู ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงตอการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพและสงผลตอการขับเคลื่อนคุณภาพของครูในปจจุบัน (พิมพันธ 
เดชะคุปต และพรทิพย แข็งขัน, 2551) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2547) ไดใหความหมายของคําวา 
สมรรถนะ วาเปน คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรูทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีทําให 
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บุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพ่ือนรวมงาน อ่ืน ๆ ในองคการ เมื่อนํามาเชื่อมโยงกับการทํางานครูปฐมวัยอยาง
มืออาชีพน้ัน อาจกลาวไดวา เปนความสามารถในการทํางาน หรือเปนพฤติกรรมในการทํางานของครูปฐมวัยท่ีสะทอนให
เห็นถึงการเปนผูมีความรูความเขาใจการกิจกรรมการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ทําใหงานการพัฒนา
เด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดี  

ผดุงชาติ สุวรรณวงศ และไพฑูรย  สินลารัตน (2542) กลาววา คุณลักษณะท่ัวไปของนักศึกษาครูในศตวรรษ 21 
ในระดับอุดมศึกษาสาขาครุศาสตร  ศึกษาศาสตร  ซึ่งอยูในวัยกําลังจะเปนผูใหญในระดับปริญญาตรีเปนผูท่ีมีความ
กระตือรือรนและมีอุดมการณ สนใจในสิ่งท่ีอยากรู  ตองการการยอมรับของเพ่ือน  อาจารย และสังคม  ตองการท่ีจะ
สามารถนําตนเองได  เปนบุคคลท่ีมุงสรางประสบการณและสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (Self Directed Learning)  และ
มักสนใจในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับชีวิตและสิ่งแวดลอม  การจัดการเรียนการสอนจึงควรมุงจัดใหสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษาสาขาศึกษาศาสตรและใหสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณและบริบทของผูเรียนจะสามารถชวยใหเรียนรูได
ดี ซึ่งสอดคลองกับการเรียนรูโดยโครงงาน ท่ีใหผูเรียนไดเลือกและสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชวิธีการและ
แหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย ภายใตการดูแลใหคําปรึกษาของครู ซึ่ง โครงงานวาเปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนได
คนควาและลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการตาง ๆ ใน
การศึกษาหาคําตอบ 5 ข้ันตอน คือ 1) การคิดและเลือกหัวเรื่อง 2) การวางแผน 3) การดําเนินงาน 4) การเขียนรายงาน 5) 
การนําเสนอผลงาน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 

ณัฐภัสสร ชื่นสุขสมหวัง (2557) ไดศึกษาการประเมินความตองการจําเปนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ของครูปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร พบวา ครูปฐมวัยมีความตองการจําเปนดานการสอน เรื่องการจัดการเรียนการสอนเปน
อันดับท่ี 2 รองจากการขาดความรูและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง
ทําใหเกิดปญหาเด็กตางๆ อีกท้ังในยุคท่ีโลกกําลังกาวหนาเขาสูศตวรรษท่ี 21 สภาพของโลกน้ีเปลี่ยนไปเปนโลกแหงขอมูล
ขาวสารและเทคโนโลยี เปนสังคมโลกท่ีสลับซับซอนเชื่อมโยง และกลายเปนสังคมแหงการเรียนรู ครูบุคลากรทางการศึกษา 
และองคการทางการศึกษาจึงตองปรับตัว ซึ่ง พิมพันธ เดชะคุปต และ พรทิพย แข็งขัน (2551) กลาวถึงแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21และพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ
ของครูปฐมวัย วาครูตองไดรับการพัฒนาเพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความ
แตกตางของเด็กแตละคน และสภาพท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป สอดคลองกับ การจัดการเรียนแบบโครงงาน ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541) ไดใหความหมายไววา เปนการจัดประสบการณท่ีสงเสริมทักษะการ
เรียนรูข้ันท่ีสูงข้ึน และเปนทักษะการนําเอาความรูใหมไปใชอยางสรางสรรค โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เกิดการเรียนรูดวย
ตนเองจาการเลือกในสิ่งท่ีสนใจ ไดลงมือปฏิบัติจริง และมีระบบการทํางานเปนข้ันตอนเพ่ือนําไปสูความรูใหมๆ การเรียน
แบบโครงงานนอกจากชวยพัฒนาสมรรถนะและทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 21 แลว จากผลการวิจัยยังพบวาการเรียน
แบบโครงงานจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการเรียนแบบเดิม หากครูออกแบบการจัดการเรียนรูอยาง
รัดกุมและครอบคลุมทุกมาตรฐานของหลักสูตรอีกดวย (Greenstein, 2012) 

วิชาชีพครูปฐมวัย เปนรายวิชาเฉพาะดานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2554 (5 ป) ของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 3 สาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิด พัฒนาผูเรียนใหเกิดผลลัพธการเรียนรู
ใน 3 ดาน คือ ดานสาระ ดานการเชื่อมโยง และดานความสามารถและคุณลักษณะ ในสวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
กําหนดไว 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมดานทฤษฎี กิจกรรมดานการปฏิบัติ และกิจกรรมการศึกษาดวยตนเอง ซึ่งมีแนวทาง 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และอาศัยหลักการเรียนรูจากสถานการณจริง การผสมผสาน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเขาดวยกัน การระดมความคิด การทํางานเปนกลุม การแกปญหา และการสรางองคความรู 
ตลอดจนการปลูกฝง ความรับผิดชอบ ความมีคุณคาในตนเองและในวิชาชีพครูปฐมวัย  ผูวิจัยเล็งเห็นถึงประโยชนของการ
จัดการเรียนรูโดยโครงงานท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิขาและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงมี
แนวคิดท่ีจะศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน ท่ีมีตอคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลัก
สมรรถนะครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553) โดยผูวิจัยคัดเลือกสมรรถนะท่ีจะศึกษาหา
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู 3 ดาน คือ 1) การมุง
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 2) การพัฒนาตนเอง และ3) จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ูโดยอางอิงจากผลการวิจัย
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ของ ณัฐภัสสร ชื่นสุขสมหวัง (2557) เรื่อง การประเมินความตองการจําเปนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย 
ผลการวิจัยพบวา ลําดับความตองการจําเปนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูของครูปฐมวัยมากท่ีสุดคือ การพัฒนา
ตนเอง รองลงมาคือ การสอน และคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามลําดับ ซึ่งผูวิจัยตองการศึกษากับนักศึกษาครูใน
รายวิชาชีพครูปฐมวัย ท่ีสามารถสงผลสําคัญตอกระบวนการผลิตครู และใหไดครูท่ีมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศตอไป   
วัตถุประสงค  

เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรูดวยโครงงานท่ีมีตอคณุลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลัก
สมรรถนะครูของนักศึกษาในรายวิชาชีพครูปฐมวัย 
อุปกรณและวิธีการทดลอง  

ประชากร/กลุมเปาหมาย 
ประชากร/กลุมเปาหมายใชในการวิจัยครัง้น้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังนครนายกท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิชาชีพครูปฐมวัย รหัสวิชา 
1075702  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 78 คน 

รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ี  ผูศึกษาไดดําเนินการทดลองกับกลุมเปาหมาย โดยใชรูปแบบ One Group Pretest-Posttest 
Design (ยุทธ  ไกยวรรณ, 2545) ตามตารางดังน้ี 

ตารางที่ 1 แผนการทดลอง 

กลุม กอนทดลอง ทดลอง หลังทดลอง 

E T1 X T2 

 X   คือ  การจัดกระทํา (Treatment) 
T1 คือ  การทดสอบกอนการทดลอง   (Pre – Test)    โดยการใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู คุณลักษณะ
ครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู   
T2 คือ  การทดสอบหลังการทดลอง (Prost – Test)  โดยการใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู คุณลักษณะ
ครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะคร ู
E คือ  กลุมทดลอง 
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
1) แผนการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน เรื่อง คุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะ

ครู มีข้ันตอนในการสราง ดังน้ี 
1.1 ศึกษา ตํารา เอกสาร งานวิจัย ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน และคุณลักษณะครูปฐมวัยมือ

อาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะคร ู
1.2 สรางแผนและแนวทางการจัดการเรียนรูตามข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  

   1.2.1 ชื่อกิจกรรม  
   1.2.2 จุดมุงหมายการจัดกิจกรรม 
   1.2.3 ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
   1.2.4 สื่อ/แหลงเรียนรู 
   1.2.5 การประเมินผล  

1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานปฐมวัยและการเรียนรูโดยโครงงานตรวจสอบ เพ่ือ
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช 

1.4 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณโดยในข้ันปฏิบัติใหมีการเพ่ิมเงื่อนไขขอตกลงใน
การทํากิจกรรมกับนักศึกษา  และใชภาษาท่ีทําใหเขาใจในเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 
ตามหลักสมรรถนะครู 
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1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน ท่ีไดปรับปรุงเรียบรอยแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง  
2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู คุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะ คร ู 3 

ดาน ไดแก 1. การมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 2. การพัฒนาตนเอง และ 3. จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพคร ูมี
ข้ันตอนในการสราง ดังน้ี  

2.1 ศึกษาเน้ือหาตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทางคุณลกัษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลัก
สมรรถนะคร ู 

2.2 นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือกําหนดแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู คุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษ
ท่ี 21 

2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู คุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะคร ู
3 ดาน ไดแก 1. การมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 2. การพัฒนาตนเอง และ         3. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คร ู 

2.4 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 3 ทานพิจารณาขอสอบ 
พรอมหาคา IOC ไดเทากับ 0.67 – 1.00 

2.5 เลือกขอสอบท่ีผานการพิจารณา และจัดทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู คุณลักษณะครปูฐมวัยมืออาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะคร ู3 ดาน ไดแก 1. การมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ขอ 2. การพัฒนา
ตนเอง จํานวน 10 ขอ และ 3. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู จํานวน 10 ขอ รวมท้ังหมด 30 ขอ 

2.6 นําไปทดลองใชกับกลุมทดลองท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาคาดัชนีความยากงาย (p) มีคา อยูในชวง .20 ถึง 
.80 คาดัชนีอํานาจจําแนก (r) มีคาต้ังแต .20 และคาความเท่ียง (Reliability) มีคา ต้ังแต .50 เมื่อแบงเปนรายดาน พบวา 
ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน มีคาเทากับ .891 ดานการพัฒนาตนเอง มีคาเทากับ .870 ดานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคาเทากับ .888 และท้ังฉบับ มีคาเทากับ .881 

2.7 นําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง กอนการทดลอง  (Pretest)  และหลังการทดลอง (Posttest) 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน ท่ีมีตอการพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัย

มืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะคร ู 
3.1 ศึกษาแบบสอบถามความพึงใจจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ เพ่ือเปนแนวทางในการในการสรางคําถาม 
3.2 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในขอ 1 มาวิเคราะหและสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ ให 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน ท่ีมีตอการพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 

ตามหลักสมรรถนะคร ู
3.3นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจเพ่ือตรวจหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ

แบบสอบถาม จํานวน 3 ทาน (IOC เทากับ 0.67 – 1.00) 
3.4 นําขอคําถามจากแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผานการประเมินมาคัดเลือก แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน ท่ีมีตอการพัฒนา
คุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู และตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

3.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง หลังจากผานการเรียนการสอนโดย ใชแบบ
มาตรตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
   4.50 – 5.00 หมายถึง   พอใจมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง  พอใจมาก 
   2.50 – 3.49  หมายถึง   พอใจปานกลาง 
   1.50 – 2.49  หมายถึง   พอใจนอย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง  พอใจนอยท่ีสุด 
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แผนการดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดแผนการดําเนินการวิจัย ไวดังน้ี 

เดือน ป กิจกรรม 
มกราคม 2560 1. ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสาร งานวิจัย ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยโครงการ 

และคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะคร ู 
2. วางแผนการวิจัย 
3. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 

กุมภาพันธ-มีนาคม 
2560 

4. ออกแบบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
5. นําแผนการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน ไปใชสอนกลุมประชากรเปนเวลา 1 ภาคเรียน 

เมษายน 2560 6. เก็บรวบรวมขอมูล 
พฤษภาคม 2560 7. นําคะแนนท่ีไดจากการประเมินไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
มิถุนายน 2560 8. สรุปการวิจัย 
กันยายน 2560 9. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
มกราคม 2561 10. สงรูปเลมรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ฉบับสมบูรณเพ่ือปดโครงการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 
1. ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน ไปใชสอนกลุมประชากรเปนเวลา 1 ภาคเรียน 
2. นํานักศึกษามาทําการประเมินคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู ดวย

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู กอนการทดลอง  (Pretest)   
3. นําแผนการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน ไปใชสอนกลุมประชากรเปนเวลา 1 ภาคเรียน ซึ่งจะทําการสอนทุกวัน

พุธ วันละ 1 แผน แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชมีจํานวน 15 สัปดาห โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 1) การเลือกหัวขอโครงงาน ผูวิจัยจะ
นําประเด็นปญหามาใหผูเรียนไดทําการศึกษาเรียนรู และถามคําถามท่ีกระตุนใหผูเรียนไดฝกคิดอยางเปนกระบวนการ 
และสนใจท่ีจะทําการศึกษาเรียนรู 2) การวางแผน เมื่อผูเรียนหัวขอโครงงานสามารถพัฒนากลุมโดยการวางแผนงานท่ีจะ
ทําการศึกษา เพ่ือกําหนดแผนงานของตน แบงหนาท่ีกันรับผิดชอบในประเด็นท่ีจะทําการพัฒนา 3) การกําหนด
วัตถุประสงค ผูเรียนตองต้ังวัตถุประสงคในการทําโครงงาน 4) การต้ังสมมติฐาน ผูเรียนจะตองต้ังสมมุติฐานคาดคะเน
คําตอบจากการทําโครงงานท่ีผูเรียนศึกษา 5) การกําหนดวิธีการศึกษา ผูเรียนจะเขียนรายละเอียดของการศึกษาหรือการ
ปฏิบัติงานอยางเปนลําดับข้ันตอนและเปนกระบวนการ 6) การลงมือปฏิบัติ เม่ือกําหนดการปฏิบัติงานเปนท่ีเรียบรอย 
ผูเรียนตองปฏิบัติตามวิธีการพรอมท้ังบันทึกผลของการปฏิบัติงาน 7) การนําเสนอผลงาน นําเสนอผลท่ีไดจากการทํา
โครงงานหนาชั้นเรียน และนําเสนอผลการปฏิบัติงานพรอมท้ังประเมินผลการศึกษาคนควา  

4. เมื่อดําเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน ครบ 1 ภาคเรียนแลว  ผูศึกษาไดนํานักศึกษา
มาทําการประเมินคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู ดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
หลังการทดลอง (Posttest) เชนเดียวกับการทดสอบกอนทดลอง (Pretest) และสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูโดยโครงงาน ท่ีมีตอการพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครูดวย
แบบสอบถาม 

5. นําแบบสอบถามและแบบทดสอบท่ีไดไปตรวจใหคะแนนและนําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหหาคาทางสถิติ 
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
ผูศึกษานําขอมูลท่ีไดจากการทดลองไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติโดยโปรแกรมสําเรจ็รูป  ดังน้ี 
1.การหาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษ

ท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครูกอนและหลงัการทดลองของกลุมทดลอง ซึ่งไดแก 
1.1 คะแนนคาเฉลี่ย  
1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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 2. สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 

2.1 เปรียบเทียบความแตกตาง ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครูภายใน  กลุมทดลอง โดยใชสูตร t – test   
ผลการทดลอง หรือ ผลและวิจารณผลการทดลอง  

ผลของการจัดการเรียนรูดวยโครงงานท่ีมีตอคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะ
ครูของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 คณะครุศาสตร สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก 
ไดผลการวิจัยสรุปๆได ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการเรียนรูคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู 3 ดาน กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการเรียนรูคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู 3 ดาน คือ 
ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน  ดานการพัฒนาตนเอง และดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู กอนและ

หลังจัดการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน 
n=78

กลุมเปาหมาย S.D. df t sig

ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

     กอนการทดลอง 3.26 1.45

     หลังการทดลอง 5.85 1.23 77 19.6 0

ดานการพัฒนาตนเอง

     กอนการทดลอง 3.12 1.3

     หลังการทดลอง 5.76 1.36 77 17.82 0

ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

     กอนการทดลอง 4.08 1.15

     หลังการทดลอง 6.19 1.28 77 15.93 0

*p < .05

 
จากตารางท่ี 2   พบวา  นักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน (Project-based Learning) มีผลการ

เรียนรูคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู เปนรายดาน  ดังน้ี 
ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 
คะแนนของนักศึกษาดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 3.26 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ  1.45 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ  5.85 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา
เทากับ  1.23  และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังการทดลอง พบวา  คะแนนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 

ดานการพัฒนาตนเอง 
คะแนนของนักศึกษาดานการพัฒนาตนเองกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 3.12 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานมีคาเทากับ 1.3 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 5.76 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 1.36 
และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังการทดลอง พบวา  คะแนนหลังการทดลองสงูกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 
 ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 

คะแนนของนักศึกษาดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูกอนการทดลองมคีาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 4.08 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 1.15 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 6.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา
เทากับ 1.28 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังการทดลอง พบวา  คะแนนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05  
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สรุปไดวาผลการเรียนรูคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู ของนักศึกษาท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน หลังการทดลองโดยรวมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อ
จําแนกเปนรายดาน ไดแก ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูมีคะแนนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ      
 ตอนท่ี 2 ผลความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน ท่ีมีตอการพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะคร ู
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน ท่ีมีตอการพัฒนาคุณลักษณะ

ครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู โดยภาพรวม 

ประเด็น 𝑿𝑿� S.D. แปลผล 

1. ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 4.50 0.62 พอใจมากท่ีสุด 
2. ดานการพัฒนาตนเอง 4.50 0.58 พอใจมากท่ีสุด 
3. ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 4.64 0.52 พอใจมากท่ีสุด 
4. ดานสื่อการเรียนการสอนและบรรยากาศการเรียนรู 4.64 0.53 พอใจมากท่ีสุด 
รวม 4.57 0.56 พอใจมากที่สุด 

จากตารางท่ี 3 พบวา นักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยโครงงานท่ีมีตอการพัฒนา
คุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู โดยภาพรวม อยูในระดับพอใจมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา ในขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ูมีคาเฉลี่ย 4.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 อยูในระดับพอใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานสื่อการเรียนการ
สอนและบรรยากาศการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 4.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 อยูในระดับพอใจมากท่ีสุด และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยูในระดับพอใจมากท่ีสุด 
วิจารณผลการทดลอง  

ผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน มีผลการเรียนรูคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู ท้ัง 3 ดาน คือ ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาตนเอง และ
ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณี ศรีสิทธิชูชาติ (2557) เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของกลุมตัวอยางการวิจัย หลังการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงานสูงกวากอนการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ คะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางการวิจัยท่ีประเมินหลังเรียนแบบโครงงานพบวา 
คะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ียังสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของประเสริฐชัย แซอ้ึง (2554) ท่ีไดศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวัดแสง
สรรค ท่ีไดรับการเรียนการสอน จากชุดการเรียนเรื่องโครงงาน พบวา ผลการเปรียบเทียบกอนและหลังใชชุดการเรียนเรื่อง
โครงงาน มีผลการทํางานเปนทีมและมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผล
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ ชุดการเรียนเรื่องโครงงานท่ีสงผลตอการเรียนรูอยูในระดับมาก ท่ีผลการวิจัย
เปนเชนน้ี  

เมื่อนักศึกษาไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติ ทดลอง ทดสอบและไดประสบการณตรงจากการเรียนรูเมื่อศึกษาขอมูลจน
เกิดเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน และดําเนินการผานข้ันการจัดการเรียนรู ตาม โมเดล จักรยานแหงการเรียนรูแบบ PBL ของ 
วิจารณ พาณิช (2555) คือ รวมมือกันทําเปนทีม และทํากับปญหาท่ีมีอยูในชีวิตจริง ซึ่ง สวนของ วงลอ แตละชิ้น ไดแก 
Define, Plan, Do, Review และ Presentation โดยผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูดวยโครงงานเปนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลัก
สมรรถนะครูได 
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ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน มีผลการเรียนรูคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู ของนักศึกษา โดยมีผลรวมคาเฉลี่ยอยูท่ีระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.56 เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานจากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุดดังน้ี ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน พบวา ในขอท่ี
มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การจัดการเรียนรูดวยโครงงานชวยพัฒนาการจัดการเรียนรูจากเรื่องท่ีสนใจ  มีคาเฉลี่ย 4.90 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.31 อยูในระดับพอใจมากท่ีสุด ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การจัดการเรียนรูดวยโครงงานชวยใหการทํางานของ
นักศึกษาเขาใจเน้ือหาไดงายและชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยูในระดับพอใจมาก ดานการพัฒนาตนเอง 
พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การจัดการเรียนรูดวยโครงงานทําใหนักศึกษาสามารถสรางองคความรูเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีคาเฉลี่ย 4.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การจัดการเรียนรูดวย
โครงงานชวยฝกใหนักศึกษาสามารถใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดความรูประสบการณทางวิชาชีพแกผูอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.22 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยูในระดับพอใจมาก ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
การจัดการเรียนรูดวยโครงงานชวยใหนักศึกษาเกิดความรักและศรัทธา ในวิชาชีพครู มีคาเฉลี่ย 4.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 
และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การจัดการเรียนรูดวยโครงงานชวยใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี 
และสถานการณ มีคาเฉลี่ย 4.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยูในระดับพอใจมาก ดานสื่อการเรียนการสอนและบรรยากาศการ
เรียนรู พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ นักศึกษารูสึกมีความสุขเมื่อไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยโครงงาน มีคาเฉลี่ย 4.73 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูสอนใชสื่ออุปกรณทําใหการเรียนรูนาสนใจ มีคาเฉลี่ย 4.51 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 อยูในระดับพอใจมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของภาวิณี โฆมานะสิน (2553) เรื่อง ผลของการ
จัดการเรียนการสอนดวยโครงงานท่ีมีตอการสรางนวัตกรรมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเปนนักศึกษาแขนงวิชา
การศึกษาปฐมวัย ชั้นปท่ี 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา นักศึกษาท้ังหมดเห็นวาการเรียนรูดวย
โครงการน้ันดี เพราะทําใหตนรูจักกระบวนการทางานท่ีมีข้ันตอน เริ่มต้ังแตการวางแผน การศึกษาขอมูล การลงมือปฏิบัติ และการ
สรุปผล พรอมกันน้ียังไดเรียนรูการทํางานกลุม การยอมรับความคิดเห็น และความสามารถของเพ่ือน พรอมท้ังมีความมั่นใจในการ
แสดงความคิดเห็นและความสามารถของตนเองมากข้ึน และรูสึกภูมิใจในผลงานท่ีทํารวมกับเพ่ือนจนสําเร็จ และสิ่งสําคัญอีก
ประการหน่ึงก็คือ การชวยกันแกปญหาท่ีเปนอุปสรรคในการทํางานใหผานพนไป อันนําไปสูสัมพันธภาพอันดีระหวางเพ่ือนอีกดวย 
และสอดคลองกับผลงานวิจัยของรุงนภา สรรคสวาสด์ิ (2550) เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการทําโครงการ เรื่องการดํารงชีวิต
และครอบครัว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยนักเรียนมีความคิดเห็นดานบรรยากาศการจัดการ
เรียนรูในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด รองลงมานักเรียนคิดเห็นดานประโยชนท่ีไดรับจากโครงงานโดยมีความคิดเห็นวา
สามารถพัฒนาความรูท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน และลําดับสุดทายคือดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับตํ่าท่ีสุด 
สรุปผลการทดลอง  
 การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูดวยโครงงาน (Project-based Learning) ท่ีมีตอการพัฒนาคุณลักษณะครู
ปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู มีผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ผลการเรียนรูคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู 3 ดาน คือ ดานการมุง
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู กอนและหลังจัดการ
จัดการเรียนรูดวยโครงงาน โดยรวมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อจําแนกเปนรายดาน ไดแก 
ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีคะแนนหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ     

2. ผลความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน ท่ีมีตอการพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสมรรถนะครู พบวานักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจ โดยภาพรวม อยูในระดับพอใจมาก
ท่ีสุด โดยนักศึกษามีความพึงพอใจตอดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูในระดับพอใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ดานสื่อการเรียนการสอนและบรรยากาศการเรียนรู และพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน  
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    สําหรับการไดรับทุนอุดหนุนจาก มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก ท่ีใหการสนับสนุนทุนสําหรับการทําวิจัยฉบับน้ี  

* ผูประสานงาน  
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งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอกราบขอบพระคุณ   วาท่ีรอยตรีหญิง  ดร.  ขวัญใจ จริยาทัศนกร 
นักวิจัยประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก, ผศ. ดร.จิระ จิตสุภา อาจารยประจําคณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และ ดร. พัขราภรณ พุทธิกุล   อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระ
นคร ท่ีสละเวลาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ ตลอดจนการตรวจ ใหคําปรึกษา และแกไขงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ   

ขอขอบคุณ อาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา
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เอกสารอางอิง  
ณัฐภัสสร ชื่นสุขสมหวัง. (2557). การประเมินความตองการจําเปนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย.  

วารสารอิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา. 9(1). 534-548. 
ประเสริฐชัย แซอ้ึง. (2554). ชุดการเรียนเร่ืองโครงงานที่สงผลตอการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3.  

วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

ผดุงชาติ สุวรรณวงศ และไพฑูรย สินลารัตน. (2542). ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของโลกในทศวรรษที่ 21. 
กรุงเทพฯ : บริษัท ที.พี.พริ้นทจํากัด. 

พิมพันธ เดชะคุปต และพรทิพย แข็งขัน. (2551). สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูในสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

ภาวิณี โฆมานะสิน. (2553). ผลของการจัดการเรียนการสอนดวยโครงงานที่มีตอการสรางนวัตกรรมการศึกษา ของ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ยุทธ ไกยวรรณ. 2545. พื้นฐานการวิจัย. พิมพครั้งท่ี 4 กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 
รุงนภา สรรคสวาสด์ิ. (2550). การพัฒนาความสามารถในการทําโครงการ เรื่องการดํารงชีวิตและครอบครัว  

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน. วิทยานิพนธ ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ลัดดา ภูเกียรติ. (2552). การสอนแบบโครงงานและการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน : งานที่ครูประถมทํางานที่ครู 
ประถมทําได. กรุงเทพฯ: สาฮะแอนดซัน พริ้นต้ิง. 

วิจารณ พานิช. (2555). วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ.  
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2541). การเรียนรู...สูทักษะชีวิต: แนวคิดแนวทางในการพัฒนา 

เด็กใหเปนคนดี คนเกง มีความสุขและเปนพลังในการสรางสรรคโลกใหงดงาม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ 
สุริยาสาสน. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2553). คูมือการประเมินสมรรถนะครู สํานักงาน คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2556). แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555- 
2559). โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.  

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. (2548). การปรับใชสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย. เอกสาร 
ประกอบการสัมมนา เรื่อง สมรรถนะของขาราชการ. กรุงเทพฯ: สํานักงานขาราชการพลเรือน. 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ :พริกหวานกราฟฟค.  
อรุณี ศรีสิทธิชูชาติ. (2557). การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะทางสังคม 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 45.รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุมระดับชาติ ดานการศึกษา, 6(3), 569-580. 

Greenstein, L. (2012). Assessing 21st Century Skills : A guide to evaluating mastery and     
authentic learning. California : CORWIN A SAGE Company. 

Partnership for 21st century skills. (2009). Framework for 21st Century Learning, Retrieved March  
18, 2017, from http://www.p21.org. 

* ผูประสานงาน  
   
 

479



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  คร้ังท่ี 3 
“งานวิจัยสรางมูลคา บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาวไกล Thailand 4.0” 

 
 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
A Study of students' satisfaction with management in Bachelor of Business Administration 

Program in Medical Secretary, Suan Dusit University 
 

*กรรณกิา เภาทอง1, ทาริกา ศรีรุง1, จุฑามาศ คงเครอื1, ญาฏิมา ไพยา1, ธวัลพร มุณทาเย็น1  
และรภัทภร เพชรสุข1 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
Emails: ninggy123@hotmail.com, petchsuk@hotmail.com 

 

บทคัดยอ  
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการ

บริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ประชากรท่ีใชในการการศึกษาคือ นักศึกษาเลขานุการทางการแพทยท่ีมีตอการบริหารจัดการหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปท่ี 1-3 
จํานวน 124 คน โดยทําการศึกษา ตั้งแตวันท่ี 15 มกราคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม 
ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจํานวน 4 ทาน เพื่อตรวจความถูตองเชิงเนื้อหา ไดคา IOC เทากับ 0.93 จากนั้นนํา
เครื่องมือไปทดลองใชกับกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 30 คน ซ่ึงไดคาความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.96 สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
เลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบวาโดยรวมและในแตละดานอยูในระดับ

มาก (X̄ =3.73, S.D.=0.49) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานอาจารยท่ีปรึกษา (X̄ =3.96, S.D.=0.60) รองลงมา

คือ ดานอาจารยผูสอน (X̄ =3.88, S.D.=0.63) ดานการจัดการเรียนการสอน (X̄ =3.81, S.D.=0.55) ดานการบริหาร

จัดการของหลักสูตร (X̄ =3.70, S.D.=0.52) ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน (X̄ =3.67, S.D.=0.70) ดาน

กิจกรรมเสริมตางๆ (X̄ =3.58, S.D.=0.64) และดานหนังสือเรียน (X̄ =3.51, S.D.=0.67) ตามลําดับ 
 

คําสําคญั : ความพึงพอใจ  นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย  สาขาเลขานุการทางการแพทย 
 
Abstract  

This study was a survey research and were aimed to study of students' satisfaction with management 
in Bachelor of Business Administration Program in Medical Secretary, Suan Dusit University. The population 
used in this study is Students are studying in Bachelor of Business Administration Program in Medical 
Secretary, Suan Dusit University consists of undergraduate students in Years 1 - 3 , a total of 124 people from 
January 15 to April 30, 2018. The study tool was a questionnaire, which is made up of a review of literature 
and related research. And offered to 4 experts to check the accuracy and content validity with, the IOC value 
was 0.93. Then, brought to tried out with a non-sample group of 30 students in the Faculty of Management 
Science with the confidence value equal to 0.96. The statistics used in data analysis were frequency, 
percentage, arithmetic mean and standard deviation. The results of this study of students' satisfaction with 
management in Bachelor of Business Administration Program in Medical Secretary, Suan Dusit University 
were highly satisfied of all seven aspects (x=3.73, S.D.=0.49). The highest average was the advisors (x=3.96, 
S.D.=0.60); followed by the instructor (x= 3 . 88 , S.D.=0.63), teaching and learning (x= 3 . 81, S.D.=0.55), 
management of the course (x=3 . 70 , S.D.=0.52), the factors supporting the teaching (x=3 . 67 , S.D.=0.70), 
activities (x=3.58, S.D.=0.64) and books (x=3.51, S.D.=0.67), respectively. 
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บทนํา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการเปนหลักสูตรแหงแรก

ในประเทศไทย กอตั้งเม่ือป พ.ศ.2555 ซึ่งสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทยเปนหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นมา เพื่อ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานเฉพาะทาง (Niches Market) มีความสอดคลองและเก่ียวของกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการสรางบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และทองถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง 
ถายทอด และพัฒนาองคความรูในดานท่ีมีความเชี่ยวชาญ รวมถึง การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สงเสริมการ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน เผยแพรและสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางความเขมแข็งทางสาขา
วิชาชีพ โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตให เปนผูมีคุณธรรมกํากับความรู เพียบพรอมดวยสติปญญา และจริยธรรม เปนผูใฝ
รู มีวิจารณญาณ มีจิตใจ เสียสละ มีความสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม เปนท่ียอมรับของสังคม สามารถปรับตัวใหเขา
กับบริบท ทางสังคมในปจจุบันและอนาคต โดยมีจุดเดนดานบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สามารถแขงขัน
ไดในระดับภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ผลการวิจัยเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย โดยไดรับขอมูลจากผูบริหารโรงพยาบาลซึ่งเปนผูใชบัณฑิตเลขานุการทาง
การแพทย ท่ีตองการบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในดานทักษะงานสํานักงาน ทักษะดานภาษาอังกฤษ นอกจากนี้
ตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญของเลขานุการทางการแพทย คือ ควรมีความอดทนและความคลองตัว ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงได บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี สามารถแกปญหาขอขัดแยง มีความสามารถในงานบริการ การติดตอ
ประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ (หลักสูตรเลขานุการทางการแพทย, 2560) 

ดังนั้น ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ใหสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียนอยางแทจริง ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบริหารจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตใน      
7 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการของหลักสูตร ดานอาจารยผูสอน ดานอาจารยท่ีปรึกษา ดานหนังสือเรียน ดาน
การจัดการเรียนการสอน ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และดานกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนา ใหมีความทันสมัยและ สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทําใหบัณฑิตสามารถปรับตัวใน
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานไดจริงตามความคาดหวังของนักศึกษา 
วัตถปุระสงคของการวิจัย  

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอบริหารจดัการหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชา
เลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
 
กรอบแนวคดิของการวิจัย   

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและทบทวนเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพื่อมาใชเปน
แนวทางในการศึกษาท่ีครอบคลุมและนําไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้ัง 7 ดาน ดังภาพท่ี 1  
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 

ตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก เพศ และชั้นป 
 

   ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจ 7 ดาน ไดแก ดานการบริหาร
จัดการของหลักสูตร ดานอาจารยผูสอน ดานอาจารยท่ีปรึกษา 
ดานหนังสือเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานปจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน และดานกิจกรรมเสริมตาง ๆ  
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ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นําผลการวิจัยท่ีไดเสนอหลักสูตรเพื่อ
ใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป 
วิธีดาํเนนิการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research)  ประชากรท่ีใชในการการศึกษาคือ นักศึกษา
เลขานุการทางการแพทย ชั้นปท่ี 1-3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 124 คน และ การศึกษา
ครั้งนี้ไมมีขนาดของกลุมตัวอยาง เนื่องจากใชประชากรมีจํานวนไมมากนัก ผูวิจัยจึงใชประชากรท้ังหมดในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบริหารจัดการหลักสูตรฯ 
ท้ัง 7 ดาน ซึ่งแบบสอบถามมีจํานวน 37 ขอ แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ และชั้นป และตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบริหารจัดการหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท้ัง 7 ดาน และนอกจากนี้มีแบบแสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดอยางอิสระในดานตางๆ ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด นําเครื่องมือเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตองความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจํานวน 4 ทาน ไดคาความเท่ียงตรงเทากับ 0.93 
จากนั้นนําเครื่องมือไปทดลองใชกับกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 30 คน ซึ่งได
คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.96การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  โดยการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป หาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามแบบ
ปลายเปดดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
ผลการวิจัย   

1. ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไป  
    1.1 พบวานักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามหญิงจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 96.00 และเปนชาย

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.00 
    1.2 ชั้นปท่ีมีผูตอบแบบสอบมากท่ีสุดคือ ชั้นปท่ี 3 จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 

48.40 รองลงมาคือ ชั้นปท่ี 2 จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 37.90 และชั้นปท่ี 1 จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
13.70 ตามลําดับ 

2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทยจําแนกเปนรายดาน 

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาท้ัง 7 ดาน 

ดานทั้ง 7 ดาน X̄  S.D. การแปลผล 
1. ดานการบริหารจัดการของหลักสูตร 3.70 0.52 มาก 
2. ดานอาจารยผูสอน 3.88 0.63 มาก 
3. ดานอาจารยท่ีปรึกษา 3.96 0.60 มาก 
4. ดานหนังสือเรียน 3.51 0.67 มาก 
5. ดานการจัดการเรียนการสอน 3.81 0.55 มาก 
6. ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.67 0.70 มาก 
7. ดานกิจกรรมเสริมตางๆ 3.58 0.64 มาก 
รวม 3.73 0.49 มาก 
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ผลการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับดานท้ัง 7 ดาน พบวามีความพึงพอใจโดยรวมและในแตละดาน อยูใน

ระดับมาก (X̄ =3.73, S.D.=0.49 โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานอาจารยท่ีปรึกษา (X̄ =3.96, S.D.=0.60) รองลงมา

คือ ดานอาจารยผูสอน (X̄ =3.88, S.D.=0.63) ดานการจัดการเรียนการสอน (X̄ =3.81, S.D.=0.55)      ดานการ

บริหารจัดการของหลักสูตร (X̄ =3.70, S.D.=0.52) ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน (X̄ =3.67, S.D.=0.70) ดาน

กิจกรรมเสริมตางๆ (X̄ =3.58, S.D.=0.70) และดานหนังสือเรียน (X̄ =3.51, S.D.=0.67) ตามลําดับ ดังตารางท่ี 1 
3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทยจําแนกเปนรายขอ 
3.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับดานการบริหารจัดการของหลักสูตร พบวามีความพึงพอใจ

โดยรวมอยูในระดับมาก (X̄ =3.70, S.D.=0.52) เม่ือพิจารณาในแตละขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ หลักสูตรมีการ

จัดผูสอนมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีสอน อยูในระดับมาก (X̄ =3.78, S.D.=0.69) รองลงมาคือ หลักสูตรมี

การจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษามีความเหมาะสม อยูในระดับมาก (X̄ =3.76, S.D.=0.70) หลักสูตรมีการจัดการสื่อสาร

ระหวางผูสอนและผูเรียนมีความชัดเจน ถูกตอง ทันตอสถานการณ อยูในระดับมาก (X̄ =3.74, S.D.=0.70) หลักสูตรมี

การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูของผูเรียน อยูในระดับมาก (X̄ =3.63, S.D.=0.75) และหลักสูตร

มีการจัดการตารางเรียนท่ีมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก (X̄ =3.60, S.D.=0.67) ตามลําดับ 
3.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับดานอาจารยผูสอน พบวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับมาก (X̄ =3.88, SD=0.63) เม่ือพิจารณาในแตละขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ อาจารยสอนพรอมสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดี เชน ความซื่อสัตย ความอดทน ความพอเพียง เห็นแกสวนรวมเปนตน อยูในระดับมาก 

(X̄ =3.96, S.D.=0.73) รองลงมาคือ ความตรงตอเวลาในการสอนของอาจารย อยูในระดับมาก (X̄ =3.90, S.D.=0.80) 
อาจารยผูสอนครอบคลุมครบตามวัตถุประสงคของรายวิชา แผนการสอน มาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีกําหนด และ

สรุปประเด็น แนวคิด ทําใหนักศึกษา เขาใจเนื้อหาย่ิงขึ้น อยู ในระดับมาก (X̄ =3.85, S.D.=0.74) อาจารยมี

ความสามารถในการถายทอดความรูใหเขาใจงาย อยูในระดับมาก (X̄ =3.85, SD=0.75) และอาจารยไดสอนหรือจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาตามศักยภาพของนักศึกษา อยูในระดับมาก (X̄ =3.83, S.D.=0.78) ตามลําดับ 
3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับดานอาจารยท่ีปรึกษา พบวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับมาก (X̄ =3.96, S.D.=0.60) เม่ือพิจารณาในแตละขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ อาจารยใหความเปนกันเอง 

และมีชองทางในการสื่อสารกับอาจารยท่ีปรึกษาสะดวก อยูในระดับมาก (X̄ =4.16, SD=0.68) รองลงมาคือ อาจารย

ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเปนอยางดี อยูในระดับมาก (X̄ =4.12, S.D.=0.79) อาจารยมีการแจงขอมูลขาวสารท่ี

เปนประโยชนตอนักศึกษา อยูในระดับมาก (X̄ =4.06, S.D.=0.72) อาจารยท่ีปรึกษาสามารถชวยแกไขปญหาของ

นักศึกษาไดดี อยูในระดับมาก (X̄ =4.00, S.D.=0.66) และอาจารยมีกําหนดการประชุมพบปะนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

อยูในระดับปานกลาง (X̄ =3.42, S.D.=0.83) ตามลําดับ 
3.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับดานหนังสือเรียน พบวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดบั

มาก (X̄ =3.51, S.D.=0.67) เม่ือพิจารณาในแตละขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ตํารามีการเรียบเรียงอยางเปนระบบ 

มีเนื้อหาครบตามคําอธิบายรายวิชา (มคอ.3) อยูในระดับมาก (X̄ =3.66, S.D.=0.81) รองลงมาคือ หนังสือเรียนมี

แบบฝกหัดทายบทเหมาะสม อยูในระดับมาก (X̄ =3.62, S.D.=0.81) อาจารยแจงรายชื่อหนังสือ แหลงขอมูล และ
ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีทันสมัย และมีจํานวนเพียงพอ เพื่อชวยใหนักศึกษาไดใชประโยชนในการเรียนรู 

และศึกษาคนควาดวยตนเอง อยูในระดับมาก (X̄ =3.60, S.D.=0.83) หนังสือเรียนมีเนื้อหาท่ีทันสมัย อานเขาใจงาย 

อยูในระดับปานกลาง (X̄ =3.36, S.D.=0.86) และชวงระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําและสงมอบหนังสือใหผูเรียน

เหมาะสม อยูในระดับปานกลาง  (X̄ =3.29, S.D.=1.02) ตามลําดับ 

* ผูประสานงาน 
   

483



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  คร้ังท่ี 3 
“งานวิจัยสรางมูลคา บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาวไกล Thailand 4.0” 

 
 

3.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับดานการจัดการเรียนการสอน พบวามีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมาก  (X̄ =3.81, S.D.=0.55) เม่ือพิจารณาในแตละขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดการเรียนการ

สอนทุกรายวิชาเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก (X̄ =3.95, 

S.D.=0.67) รองลงมาคือ รายวิชาตาง ๆ มีการฝกปฏิบัติอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก (X̄ =3.86, S.D.=0.60) 

รายวิชาตางๆมีการสงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก (X̄ =3.85, S.D.=0.71) 

การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชามีการประเมินผลและการสอบท่ีเหมาะสม อยูในระดับมาก (X̄ =3.84, S.D.=0.65) 
และมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูเพิ่มเติมแกผูเรียนสําหรับรายวิชาท่ีผูสอนตองการเนนประสบการณตรงแก

ผูเรียน อยูในระดับมาก (X̄ =3.52, S.D.=0.85) ตามลําดับ 
3.6 ผลการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน พบวามีความพึง

พอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (X̄ =3.67, S.D.=0.70) เม่ือพิจารณาในแตละขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ แหลงการ

เรียนรูอ่ืนๆ มีความเหมาะสม เชน หองสมุด อยูในระดับมาก (X̄ =3.99, S.D.=0.75) รองลงมาคือ ในหองเรียนมี
เครื่องมือและโสตทัศนูปกรณเพื่ออํานวยความสะดวก เชน เครื่องเสียง เครื่องฉาย อยูในสภาพท่ีใชงานได อยูในระดับ

มาก (X̄ =3.63, S.D.=0.90) หองเรียนมีขนาดหองเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา อยูในระดับมาก (X̄ =3.61, 
S.D.=1.01) หองเรียนมีพื้นท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน เชน การแบงกลุม อยูในระดับมาก 

(X̄ =3.61, S.D.=0.97) และการใหบริการระบบบริการเครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย (Wi-Fi) อยางเหมาะสม อยูใน

ระดับมาก (X̄ =3.52, S.D.=0.99) ตามลําดับ   
  3.7 ผลการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับดานกิจกรรมเสริมตางๆ พบวามีความพึงพอใจโดยรวมอยู

ในระดับมาก (X̄ =3.67, S.D.=0.70) เม่ือพิจารณาในแตละขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ หลักสูตรฯ มีการจัดกิจกรรม

เสริมดานภาษาอังกฤษ อยูในระดับมาก (X̄ =3.78, S.D.=0.74) รองลงมาคือ หลักสูตรฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการ

เรียนรูดวยตนเอง อยูในระดับมาก (X̄ =3.78, S.D.=0.80) หลักสูตรฯ มีการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ อยูในระดับ

มาก (X̄ =3.63, S.D.=0.74) หลักสูตรฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมดานคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป อยูในระดับ

มาก (X̄ =3.60, S.D.=0.76)  หลักสูตรฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม อยูในระดับมาก (X̄ =3.56, 

S.D.=0.77) หลักสูตรฯ มีการจัดกิจกรรมดานสันทนาการ อยูในระดับปานกลาง (X̄ =3.37, S.D.=0.95) และหลักสูตร

ฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง (X̄ =3.36, S.D.=0.87) ตามลําดับ 
อภิปรายผล   

จากผลการศึกษาพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เพราะ
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทยไดมีการวางแผนและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสาขา เพื่อตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพท้ังดานการบริหารจัดการของหลักสูตร ดานอาจารยผูสอน ดานอาจารยท่ี
ปรึกษา ดานหนังสือเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และดานกิจกรรมเสริม
ตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีศึกษาความพึง
พอใจของนิสิตท่ีมีตอมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555) พบวาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน 
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานอาจารยท่ีปรึกษา เปนดานท่ีไดรับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
มาก ท้ังนี้เพราะวาอาจารยใหความเปนกันเอง และมีชองทางในการสื่อสารกับอาจารยท่ีปรึกษาสะดวก ใหคําแนะนํา
และใหคําปรึกษาเปนอยางดี มีการแจงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลการ
สํารวจคุณภาพของสมบูรณ วัฒนะ (2555) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนศึกษา พบวาอาจารยท่ีปรึกษาในหลักสูตรฯ ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก แมวาดานท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยสุดคือ ดานหนังสือเรียน แตยังคงเปนดานท่ีไดรับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เพราะตํารามีการ
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เรียบเรียงอยางเปนระบบ มีเนื้อหาครบตามคําอธิบายรายวิชา (มคอ.3) หนังสือเรียนมีแบบฝกหัดทายบทเหมาะสม 
หนังสือเรียนมีเนื้อหาท่ีทันสมัยและอานเขาใจงาย แตอาจมีชวงระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําและสงมอบหนังสือให
ผูเรียนยังคงเปนสวนตองไดรับการปรับปรุงตอไป 
สรุปผลการวิจัย  

1. สรุปผลการศึกษาขอมูลท่ัวไป พบวานักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามหญิงจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 
96.00 และเปนชายจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.00 ชั้นปท่ีมีผูตอบแบบสอบมากท่ีสุดคือ ชั้นปท่ี 3 จํานวน 60 คน 
คิดเปนรอยละ48.40 รองลงมาคือ ชั้นปท่ี 2 จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 37.90 และชั้นปท่ี 1 จํานวน 17 คน คิด
เปนรอยละ 13.70 ตามลําดับ 

2. สรุปผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย พบวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (X̄ =3.73, S.D.=0.49) และอยูใน

ระดับมากท้ัง 7 ดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานอาจารยท่ีปรึกษา (X̄ =3.96, S.D.=0.60) รองลงมาคือ ดาน

อาจารยผูสอน (X̄ =3.88, S.D.=0.63) ดานการจัดการเรียนการสอน (X̄ =3.81, S.D.=0.55) ดานการบริหารจัดการ

ของหลักสูตร (X̄ =3.70, S.D.=0.52) ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน (X̄ =3.67, S.D.=0.70) ดานกิจกรรมเสริม

ตางๆ (X̄ =3.58, S.D.=0.70) และดานหนังสือเรียน (X̄ =3.51, S.D.=0.67) ตามลําดับ 
ขอเสนอแนะ   
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัย 

จากการศึกษาพบวาความพึงพอใจเก่ียวกับดานหนังสือเรียน ซ่ึงนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในอันดับ
สุดทาย ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาใหครอบคลุมและตรงกับรายวิชาท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน ตรวจอักขระใหถูกตอง และ
มีความรวดเร็วในการตีพิมพ เพื่อใหทันตอการเรียนการสอนของนักศึกษา 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
ควรมีการศึกษาท่ีเจาะลึกลงไปเปนรายวิชาตางๆ เพื่อใหไดรายละเอียดท่ีชัดเจน ซ่ึงจะทําใหผลการวิจัย

ถูกตอง และตรงกับความตองการของผูเรียนมากย่ิงขึ้น  
เอกสารอางอิง  
กองแผนงาน สํานกงานอธิการบดี. (2559). ความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอมหาวิทยาลัยสารคาม ปการศึกษา 2555. 
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A study of leisure behavior of Medical Secretary’s Students 
at Suan Dusit University 

 

*เบญจรัตน์ ภู่สวัสดิ์1, ปิยมาศ ค าเภา1, จุฑามาศ ครองชีพ1, นาฏยา บุญมี1 และรภัทภร เพชรสุข2  
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 3 ชั้นปีที่ก าลังศึกษาเทอม 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 126 คน เครื่องที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป  และแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง 4 ด้าน จ านวน 16 ข้อ ได้แก่ การใช้เวลาว่างด้านการเรียน 
การออกก าลังกาย การพักผ่อน และด้านอื่น ๆ ซ่ึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่คล้ายคลึงกับประชากรในแต่ละชั้นปีจ านวน 
30 คน หลังจากนั้นน าไปหาค่าความเชื่อมั่นได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.69 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้เวลาว่างด้านการ
พักผ่อนระดับมาก ( ̅=3.87, SD=0.70) ด้านการเรียนระดับมาก ( ̅=3.41, SD=0.69) ด้านกิจกรรมอื่น ๆระดับปาน
กลาง ( ̅=3.12, SD=0.86) และด้านการออกก าลังกายระดับน้อย ( ̅=1.88, SD=1.01) ส่วนใหญ่นักศึกษาใช้เวลาว่าง
ในการพักผ่อน รองลงมาด้านการเรียน ด้านกิจกรรมอื่น ๆ และด้านการออกก าลังกาย ตามล าดับ ท าให้น าผลการวิจัย
น าเสนอต่อผู้บริหารหลักสูตรเลขานุการทางการแพทย์ เพื่อที่จัดกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อนกัศกึษาให้
ได้มากขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นปัจจัยที่เสริมสร้างความรู้ทักษะให้กับนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้น 

 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง  นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

Abstract        
  The main objective of this research was to study of leisure behavior of Medical Secretary’s Students 

at Suan Dusit University. The research collected the data in academic year 2008 by questionnaires with the 

126 of Medical Secretary’s Students at Suan Dusit University. The research instrument used in this research 

was general information questionnaire and questionnaire in 4 sides 16 question is terms of educations, 

relaxation, exercise and other activities. Were used for the 30 population similar to the population. After that, 

the reliability coefficient was 0.69 and use SPSS program analysis for the percentage, mean, and standard 

deviation. The study found that the sample spent leisure time at high level ( ̅=3.87, SD=0.70) educations at 

high level ( ̅=3.41, SD=0.69). Other activities at middle level ( ̅=3.12, SD=0.86) and exercise at low level 

( ̅=1.88, SD=1.01). Most students spend their leisure time relaxation, educations, other activities and 

exercises respectively. The results of the research were presented to the executive secretary of the Medical 

Secretary for organize activities to use more free time to benefit students. As the whole elements of leisure 

time affect to build knowledge and skill for medical Secretary students, who able to apply that experience in 

daily life for reinforce to quality of life. 

 

Keywords: Leisure behavior, Medical Secretary’s Students, Suan Dusit University 
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บทน า 
 การเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้ตลอดชีวิต มนุษย์สามารถใช้ความรู้นั้นเพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมของตนเอง ซ่ึงการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลนั้น ก็มีไม่เท่ากัน บางคนมีการวางแผนเตรียมการเป็นอย่างดี 
บางคนใช้เวลาหมดไปกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ส่งผลถึงการมีเวลาว่างที่ลดน้อยลง จึงกล่าวได้ว่าการใช้เวลาว่างที่เป็น
ประโยชน์ย่อมมีความส าคัญ เพราะสามารถเพิ่มพูนศักยภาพ หรือลดทอนประสิทธิภาพลงได้ พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ของนักศึกษาส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการเรียนของนักศึกษา (วิชิต อู่อ้น, 2550) ซ่ึงในปัจจุบันปัญหาการใช้เวลา
ว่างเรื่องการใช้เวลาว่างไม่เหมาะสมได้กลายเป็นปัญหาที่ส าคัญในสังคมไทย และก่อให้เกิดผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆ 
ตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมฤทธิผลทางการเรียนต่ าลง นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนใน
สังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาเรื่องยาเสพติด ซ่ึงก าลังแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการศึกษา (กัลยา ชาพวง, 2555) คณะผู้วิจัยจึงได้เห็นความส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างไม่ให้เปล่าประโยชน์ เพราะบางคนมีการใช้เวลาว่างที่แตกต่างกัน อาจมีทั้งคุ้มค่า และไม่คุ้มค่า ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพราะ
เล็งเห็นความส าคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตในการเรียนของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ โดยใช้วิธีการ
ส ารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ ทั้งเวลาว่างจากการเรียนในห้องเรียน  
เวลาว่างจากการฝึกงาน และเวลาว่างที่นักศึกษาใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมที่นักศึกษา
กระท าในช่วงเวลาว่าง และเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ก าลัง
ศึกษาเทอม 2 ปีการศึกษา 2560  โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 รวมทั้งหมดจ านวน 126 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  ประกอบด้วยเพศ, อายุ, ระดับชั้นปีการศึกษา,ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPA) , รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะที่อยู่อาศัย 
   ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจ านวน 16 ข้อ และในค าถามแต่ละข้อ ประกอบด้วย ช่วงระยะเวลาของพฤติกรรมจ านวน  4 
ช่วงระยะเวลา คือ 00.01-06.00 น. 06.01-12.00 น. 12.01-18.00 น. 18.00-24.00 น.  
 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และได้แก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน(ค่าของ CVI ≥ 0.6 ขึ้นไป ถือเป็นค่าที่ยอมรับ
ได)้ โดยมีค่า CVI =0.68 และมีการปรับแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ   
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ผู้วิจัยท าการติดต่อกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นตัวแทนของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกชั้นปีเพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูล    

  2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและกลุ่มตัวอย่างเพื่อ ก าหนดวันและเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 5 วัน ตั้งแต่ 23 - 27 มีนาคม 2561 

  3. ผู้วิจัยตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติ 
  การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรปูทางคอมพิวเตอรห์าค่าจ านวนร้อยละ 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ 
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ผลการวิจัย ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 96.8 และเพศชาย ร้อยละ 3.2 ด้านอายุ ส่วนใหญ่อายุ 
20-21 ปี ร้อยละ 80.2 รองลงมามีอายุ 15-18 ปี ร้อยละ 9.5 และอายุ 22-23 ปี ร้อยละ 9.5 และช่วงอายุที่น้อยที่สุด
คือ มากกว่า 23 ปีขึ้นไป ร้อยละ 0.8 ด้านชั้นปีที่ก าลังศึกษา ส่วนใหญ่เป็นชั้นปีที่ 3 ร้อยละ47.6 รองมาเป็นชั้นปีที่ 2 
ร้อยละ 38.9 และชั้นปีที่น้อยที่สุด คือชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 13.5 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างและช่วงระยะเวลาของพฤติกรรมของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ 
2.1 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจ าแนกเป็นรายด้าน 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

 

 
พบว่า นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีพฤติกรรมด้านการพักผ่อน อยู่ใน

ระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.87 ( ̅=3.87, SD=0.70)  รองมาพฤติกรรมด้านการเรียน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.41 ( ̅=3.41, SD=0.69) ถัดมาพฤติกรรมด้านกิจกรรมอื่น อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.12 ( ̅=3.12, 
SD=0.86) และพฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 1.88 ( ̅=1.88, SD=1.01)  

2.2 พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง ของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจ าแนก
เป็นรายข้อ 

2.2.1 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านการเรียน  
พบว่ามีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านการเรียน คือ ท าการบ้าน/ท ารายงานที่ได้รับมอบหมาย อยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.03 ( ̅=4.03, SD= 0.81) รองลงมา ค้นหาข้อมูล/ความรู้จากอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการ
เรียน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 ( ̅=3.80, SD= 0.94) ถัดมา ทบทวนความรู้/สรุปความรู้เพิ่มเติมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.01 ( ̅=3.01, SD= 0.92) และน้อยที่สุด ได้แก่อ่านหนังสือเรียนเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.81 ( ̅=2.81, SD= 0.94)    

2.2.2 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านการพักผ่อน 
พบว่ามีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในด้านการพักผ่อน เล่นอินเตอร์เน็ตเพื่อการผ่อนคลาย เช่น 

LINE, FACEBOOK เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 ( ̅=4.60,SD=0.65) รองลงมา ดูละคร / 
รายการบันเทิง จากโทรทัศน์ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.84  ( ̅=3.84,SD=1.15) ถัดมาเดินเที่ยว/ซ้ือของ/ดู
ภาพยนตร์ ที่ห้างสรรพสินค้าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.65 ( ̅=3.65,SD= 1.09) และอ่านหนังสือนอกบทเรียน
เพื่อการผ่อนคลาย เช่นหนังสือนิยาย หนังสือการ์ตูน หนังสือพิมพ์ เป็นต้น อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 
( ̅=33.40,SD=1.09)  

2.2.3 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านการออกก าลังกาย 
พบว่ามีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านการออกก าลังกาย คือเล่นฟิตเนส อยู่ในระดับน้อย  โดยมี

ค่าเฉลี่ย 2.09 ( ̅=2.09 ,SD=1.21) รองลงมาเต้นแอโรบิค อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 1.84 ( ̅=1.84 ,SD=1.14) 
ถัดมาเล่นกีฬาประเภทบุคคล เช่น แบตมินตัน  เทเบิลเทนนิส  ว่ายน้ า กรีฑา เดิน  เทควันโด  เป็นต้น อยู่ในระดับน้อย 
โดยมีค่าเฉลี่ย 1.83 ( ̅=1.83 ,SD=1.10) และค่าที่น้อยที่สุด ได้แก่เล่นกีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล 
วอลเลย์บอล ตะกร้อ เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ย 1.76 ( ̅=1.76 ,SD=1.15)   

รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล 
ด้านการเรียน 3.41 0.69 มาก 

ด้านการพักผ่อน 
ด้านการออกก าลงักาย 

3.87 
1.88 

0.70 
1.01 

มาก 
น้อย 

ด้านกิจกรรมอื่น ๆ 3.12 0.86 ปานกลาง 

 ̅ 
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2.2.4 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านกิจกรรมอื่น ๆ 
พบว่ามีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา คือ 

ท าความสะอาดห้องพัก อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 ( ̅=3.81 ,SD=1.06) รองลงมาเข้าครัว/ท าอาหาร
รับประทาน  ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.02 ( ̅=3.02 ,SD=1.34) ถัดมาเข้าวัด/ท าบุญ/ตักบาตร อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.02 ( ̅=3.02  ,SD=1.29) และท างานหารายได้พิเศษเพิ่มเติม เช่น ขายของ ท างาน
พิเศษ  เป็นต้น อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.62 ( ̅=2.62 ,SD=1.61)  
อภิปรายผลการศึกษา 
 ด้านพฤติกรรมการใช้เวลาว่างพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างมาก
ที่สุด คือ ด้านการพักผ่อน โดยมีค่าเฉลี่ย 15.51 โดยพบว่า ด้านการพักผ่อนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการเล่น
อินเตอร์เน็ตเพื่อการผ่อนคลาย เช่น LINE, FACEBOOK เป็นต้น  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 และอ่านหนังสือนอกบทเรียน
เพื่อการผ่อนคลาย  เช่น หนังสือนิยาย  หนังสือการ์ตูน  หนังสือพิมพ์ เป็นต้น อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.40 รองลงมาด้านกิจกรรมอื่น ๆ  โดยมีค่าเฉลี่ย 12.49 พบว่า ด้านการกิจกรรมอื่น ๆ ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการท า
ความสะอาดห้องพัก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.81 และท างานหารายได้พิเศษเพิ่มเติม เช่น ขายของ ท างานพิเศษ เป็นต้น อยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.62รองลงมาคือด้านการออกก าลังกาย โดยมีค่าเฉลี่ย 7.5 พบว่าด้านการออกก าลัง
กาย ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในกาเล่นฟิตเนส โดยมีค่าเฉลี่ย 2.09 และค่าที่น้อยที่สุด ได้แก่เล่นกีฬาประเภททีม เช่น 
ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ย 1.76 และพฤติกรรมการใช้เวลาว่างน้อย
ที่สุด คือด้านการเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.41  โดยพบว่า ด้านการเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในท าการบ้าน/ท ารายงานที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.03 และน้อยที่สุด ได้แก่อ่านหนังสือเรียนเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.81 
สรุปผลการศึกษา 

การใช้เวลาว่างของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
ส่วนใหญ่นักศึกษาใช้เวลาว่างด้านการพักผ่อน ด้านการเรียน ด้านกิจกรรมอื่น ๆ และด้านกรออกก าลังกาย ตามล าดับ 
ผลการวิจัยการศึกษาครั้งนี้ เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างมากที่สุด คือด้านการพักผ่อน พบว่า ด้านการพักผ่อนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการเล่นอินเตอร์เน็ตเพื่อการผ่อน
คลาย เช่น LINE, FACEBOOK เป็นต้น  รองลงมาด้านการเรียน พบว่า ด้านการเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในท า
การบ้าน/ท ารายงานที่ได้รับมอบหมาย ถัดมาด้านกิจกรรมอื่น ๆ พบว่า ด้านการกิจกรรมอื่น ๆ ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างใน
การท าความสะอาดห้องพัก และพฤติกรรมการใช้เวลาว่างน้อยที่สุด คือพบว่าด้านการออกก าลังกาย ส่วนใหญ่ใช้เวลา
ว่างในการเล่นฟิตเนส ดังนั้นเราจึงควรลดกิจกรรมด้านการพักผ่อน เพราะหากน าเวลาว่างที่เล่นอินเตอร์เน็ตไปท า
กิจกรรมเพื่อมหาวิทยาลัย ก็จะได้ประโยชน์มากกว่า และควรพัฒนาด้านการออกก าลังกายให้มากขึ้น เพราะการออก
ก าลังกายนอกจากจะช่วยท าให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดีแล้ว ยังช่วยให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย  (ชลิศา 
รัตรสาร, 2551) 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษาท่ีลาออกกลางคัน ประจําป
การศึกษา 2555 – 2559 จํานวน 280 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา  สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาท่ีลาออกกลางคัน สวนใหญเปนเพศหญิง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เปนนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ กอนเขาศึกษามากจากระดับ ม.6 มาจากการสอบคัดเลือกในรอบสอบ
ตรงของมหาวิทยาลัย ลาออกจากมหาวิทยาลัยในชั้นปท่ี 2 คาคะแนนเฉลี่ยสะสมกอนออกจากมหาวิทยาลัยอยูระหวาง      
0.00 - 1.00 ปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกกลางคันของนักศึกษาภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อันดับแรกคือปจจัยดาน
สภาพครอบครัวคาเฉลี่ย 2.85 อันดับสองคือปจจัยดานสวนตัวของนักศึกษาคาเฉลี่ย 2.74 อันดับสามคือปจจัยดาน
สังคมคาเฉลี่ย 2.71 และอันดับสุดทายคือปจจัยดานสถาบันคาเฉลี่ย 2.66 สําหรับการพิจารณาเปนรายขอ 5 อันดับ
แรกไดแก การเบ่ือหนายการเรียน การขาดแคลนทุนทรัพย การมีทัศนคติท่ีไมดีตอการเรียนดานวิชาชีพ การเรียนใน
สาขาวิชาท่ีไมไดสมัครใจ การสอบตกบางรายวิชาและผลการเรียนต่ํา 

 

คําสําคัญ : ปจจัยท่ีสงผล  การลาออกกลางคัน  ความสูญเปลาทางการศึกษา 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study the factors that affect undergraduate student’s retirement 
of Ubon Ratchathani Rajabhat University. 29This research population was the dropout for the academic year 
2012 to 2016 of 280 cases. 29 The instrument used in the study was rating scale questionnaires. The statistics for 
data analysis were the frequency, percentage, average and standard deviation. 

The results of the study revealed the followings, the dropout students were generally female. The 
student of Faculty of Humanities and Social Sciences in English, M.6 students taking an entrance exam by 
direct admission to the university. They were terminated from the university in the 2st academic year with the 
latest grade point average of 0.00 – 1.00. The overview of the factors that affect undergraduate student’s 
retirement, was important to the moderate level. First were family factors of the average of 2.85, Second are 
personal factors of the average of 2.74, Third is social factors at the average of 2.71, and the last is university 
factors of the average of 2.66. Each content was perceived to the top 5 important contents as boring of learning, 
facing financial problem, negative attitude in vocational, learning in dislike branch, capability in passing the 
examination and getting low grade point average. 

 
Keyword: Factors, Retirement, Loss of education 
  
 
 
 
 

* ผูประสานงาน 

   
 

491



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  คร้ังท่ี 3 
“งานวิจัยสรางมูลคา บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาวไกล Thailand 4.0” 

 
 
บทนํา 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาท่ีมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง การเพิ่มคุณภาพใหกับการศึกษาใน
ทุกระดับมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ การบริหารจัดการในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน คุณภาพ
อาจารยผูสอน รวมท้ังปจจัยดานนักศึกษา ไดแก องคประกอบดานสวนตัวนักศึกษา ดานสภาพครอบครัว และดาน
สิ่งแวดลอม ปจจัยเหลานี้มีสวนเก่ียวของกับความสําเร็จของนักศึกษาท้ังสิ้น แตการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย
ปจจุบัน พบวาการท่ีรัฐไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาเปนจํานวนมากแตกลับตองประสบปญหานักศึกษา
ลาออกกลางคันเปนจํานวนมากเชนกัน ทําใหรัฐสูญเสียโอกาสในการผลิตบัณฑิต เพื่อการพัฒนาประเทศและการ
แขงขันในเวทีโลก นอกจากนี้ยังแสดงถึงการขาดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของรัฐอีกดวย 
(โกมล จันทวงษ, 2558) 

 การลาออกกลางคันเปนปญหาท่ีสําคัญตอการจัดการศึกษา เนื่องจากทําใหไมสามารถศึกษาสําเร็จไดตาม
โครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนดไวไดนั้น ถือวาเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดการสูญเปลาของงบประมาณในการจัด
การศึกษา ทําใหสงผลกระทบดานเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจของครอบครัวซึ่งตองสิ้นเปลืองคาใชจาย 
นอกจากนั้นยังสรางปญหาอีกหลายดาน เชนชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา ปญหาการวางงาน การกออาชญากรรม 
ถึงแมวาหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของไดทุมเทใหความสําคัญกับการแกปญหาผูเรียนลาออกกลางคันแลวก็ตาม 
แตในปจจุบันปญหาการลาออกกลางคันของผูเรียนก็ยังไมหมดไป ย่ิงจํานวนผูลาออกกลางคันมีจํานวนเพิ่มขึ้นเทาใด 
ความสูญเปลาทางการศึกษาก็ยอมทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในปจจุบัน นับเปนสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมี
คณาจารยและนักศึกษาจํานวนมาก มีอาคารสถานท่ี วัสดุครุภัณฑท่ีทันสมัยและเปนสถาบันท่ีกําลังพัฒนาตัวเองอยาง
ตอเนื่องสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง และเพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ
ภายใน จึงไดมีการเปลี่ยนสถานภาพเปนนิติบุคคล นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาอาจารย การพัฒนาการเรียนการสอนในทุกสาขาท่ีเปดสอน ปจจุบันประสบปญหานักศึกษาลาออกกลางคัน
จํานวนมาก จากรายงานสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในระหวางปการศึกษา 2555-2559 พบวามี
อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษมีจํานวนมากถึง 1,015 คน คิดเปนรอยละ 7.3 จาก
จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 13,729 คน (งานวิจัยและประเมินผลกองนโยบายและแผน ไดสรุปสถิตินักศึกษาลาออกป
การศึกษา 2555 - 2559 ภาคปกติ รายงาน ณ วันท่ี 1 มิ.ย. 60) ซึ่งมีจํานวนมาก และมหาวิทยาลัยมีความตองการ
แกไขปญหานี้ดวยการลาออกกลางคันของนักศึกษาเปนปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏอุบลราชธานีเปนอยางย่ิง ผูวิจัยตระหนักถึงปญหาและความสําคัญดังกลาว จึงสนใจท่ีจะศึกษา
ปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเปนแนวทาง
ในการปองกันแกไข หรือลดจํานวนการลาออกกลางคันของนักศึกษา  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานี  

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนนักศึกษาท่ีลาออกกลางคัน ตั้งแตปการศึกษา  
2555 - 2559 ตามรายชื่อ จํานวน 1,015 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยซ่ึงคํานวณดวยตารางสําเร็จโดยใชสูตร  
Taro Yamane ไดกลุมตัวอยางจํานวน 280 คน  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก สถานภาพของนักศึกษาท่ัวไปของนักศึกษากลุมเปาหมาย 
ในสวนของตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดวย ปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกกลางคันของนักศึกษา

* ผูประสานงาน 
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ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
วิธีการดําเนินการวิจัย   

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวิธีการวิจัยดังนี ้
      4.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และนํามากําหนดประเด็นปญหาและ
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 4.2 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยซึ่งคํานวณดวยตารางสําเร็จโดยใชสูตร Taro Yamane ท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 จํานวนประชากร 1,015 คน ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 280 
คน (ธานินทร ศิลปจารุ, 2560) 

 4.3 การกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม เริ่มตนจากการกําหนดโครงสรางแบบสอบถาม
และสํานวนภาษาของขอคําถาม ศึกษาคนควาแนวทางในการสรางแบบสอบถาม จากตําราและเอกสารงานวิจัยตางๆท่ี
เก่ียวของกับการวิจัยแลวนํามาปรับปรุงใหสอดคลองกับนิยามตัวแปรของงานวิจัย โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น
เสนอผูเชี่ยวชาญ 3 คน ในการประเมินตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม ความถูกตองใน
รายละเอียดตางๆ ขอคําถามใดท่ีไมเก่ียวของก็จะถูกตัดออกไป และตรวจสอบความเหมาะสมของสํานวนภาษาท่ีใช
ความครอบคลุมของขอคําถามในแตละประเด็นปญหา โดยใชแบบวัดคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
จุดประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) ไดคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 ผูวิจัยนําขอมูลไป
ทดลองใช (Try Out) หลังจากนั้นจึงทําการหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2538) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 0.96 ผูวิจัยไดปรับปรุง
แบบสอบถามอีกครั้งกอนนําไปใชในการเก็บขอมูลจริงตอไป 

 4.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดาํเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังนี ้
  4.4.1 ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลของนักศึกษาท่ีลาออกกลางคันจากสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนในการขอท่ีอยูเพื่อเก็บขอมูลดวยวิธีการจัดสงทางไปรษณียตามรายชื่อนักศึกษาท่ีไมสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตรและนักศึกษาท่ีลาออกกลางคันระหวางปการศึกษา 2555 - 2559  

  4.4.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นนํามาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อ
นําขอมูลไปวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

  4.5 สถติิท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิต ิจําแนกดังนี ้
  4.5.1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (check list) มี
จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ คณะ สาขา ระดับการศึกษา ประเภทการคัดเลือกเขาศึกษาตอ ลาออกจากมหาวิทยาลัยใน
ชั้นปท่ี คะแนนเฉลี่ยสะสม ใชวิธีหาคาความถี่ (Frequency) และสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage) 

  4.5.2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมานคา (Rating Scale) 1) ดานสวนตัวของนักศึกษา 2) ดานสถาบัน 3) 
ดานสภาพครอบครัว 4) ดานสังคม มีจํานวน 45 ขอ ใชวิธีหาคาเฉลี่ย (x�) และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S. D. ) 
ผลของการวิจัย 
 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ีสรุปผลไดดังนี้ 

 5.1 นักศึกษาท่ีลาออกกลางคันจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 280 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง     
รอยละ 60.8 เปนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คิดเปนรอยละ 24.4 โดยเปนนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 7.8 กอนเขาศึกษามากจากระดับ ม.6 คิดเปนรอยละ 87.9 มาจากการสอบคัดเลือกใน
รอบสอบตรงของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 34.10 พนสภาพออกจากมหาวิทยาลัยในชั้นปท่ี 2 คิดเปนรอยละ 44.5 
คาคะแนนเฉลี่ยสะสมกอนออกจากมหาวิทยาลัยอยูระหวาง 0.00 - 1.00 คิดเปนรอยละ 54.7  
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 5.2 ปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อันดับแรกคือปจจัยดานสภาพครอบครัวคาเฉลี่ย 2.85 อันดับสองคือปจจัยดาน
สวนตัวของนักศึกษาคาเฉลี่ย 2.74 อันดับสามคือปจจัยดานสังคมคาเฉลี่ย 2.71 และอันดับสุดทายคือปจจัยดาน
สถาบันคาเฉลี่ย 2.66 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกกลางคนัของนักศึกษา 
ปจจัยที่สงผลตอการลาออกกลางคันของนักศึกษา x� S.D. ระดับ 

ปจจัยดานสวนตัวของนักศึกษา              2.74           1.34       ปานกลาง 
ปจจัยดานสถาบัน              2.66           1.23       ปานกลาง 
ปจจัยดานสภาพครอบครัว              2.85           1.38       ปานกลาง 
ปจจัยดานสังคม              2.71           1.36       ปานกลาง 

  5.2.1 ปจจัยดานสวนตัวของนักศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 2.74 เม่ือพิจารณา
รายขอพบวาปจจัยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีสาเหตุมาจากความรูพื้นฐานในสาขาวิชาท่ีเรียนอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 3.23 เบ่ือหนายการเรียนและขาดแคลนทุนทรัพยคาเฉลี่ย 3.16 มีทัศนคติท่ีไมดีตอการเรียนดานวิชาชีพและ
เรียนในสาขาวิชาท่ีไมไดสมัครใจคาเฉลี่ย 3.11 สอบตกบางรายวิชาและผลการเรียนต่ําคาเฉลี่ย 3.06 มีปญหาสวนตัว 
คาเฉลี่ย 3.01 ขาดการวางแผนการเรียนท่ีดีคาเฉลี่ย 3.00 มีภาระรับผิดชอบครอบครัวคาเฉลี่ย 2.84 ขาดเรียนมากจน
หมดสิทธ์ิสอบคาเฉลี่ย 2.71 การคบหาสมาคมกับเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสมคาเฉลี่ย 2.61 มีปญหาชูสาว 
อบายมุขหรือยาเสพติดคาเฉลี่ย 2.51 มีโรคประจําตัว คาเฉลี่ย 2.50 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกกลางคนัของนักศึกษา      
ดานสวนตัวของนักศึกษา 

ปจจัยท่ีมีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษา x� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. มีทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนดานวิชาชีพ 3.11 1.36 ปานกลาง 
2. เรียนในสาขาวิชาที่ไมไดสมัครใจ 3.11 1.38 ปานกลาง 
3. มีความรูพ้ืนฐานในสาขาวชิาที่เรียนนอย 3.23 1.20 ปานกลาง 
4. สอบตกบางรายวิชาและผลการเรียนตํ่า 3.06 1.29 ปานกลาง 
5. ขาดเรียนมากจนหมดสิทธิ์สอบ 2.71 1.43 ปานกลาง 
6. ขาดการวางแผนการเรียนที่ดี 3.00 1.35 ปานกลาง 
7. เบื่อหนายการเรียน 3.16 1.37 ปานกลาง 
8. มีปญหาสวนตัว 3.01 1.41 ปานกลาง 
9. มีโรคประจําตัว 2.50 1.43 ปานกลาง 
10. มีปญหาชูสาว อบายมุขหรือยาเสพติด 2.51 1.48 ปานกลาง 
11. การคบหาสมาคมกับเพ่ือนที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม 2.61 1.43 ปานกลาง 
12. มภีาระรับผิดชอบครอบครัว 2.84 1.33 ปานกลาง 
13. ขาดแคลนทุนทรัพย 3.16 1.31 ปานกลาง 
ภาพรวมดานสวนตัวของนักศึกษา 2.74 1.34 ปานกลาง 

  5.2.2 ปจจัยดานสถาบัน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย 2.66 เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา ทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ไดแก คาเลาเรียนแพง คาเฉลี่ย 2.89 เบ่ือหนายการจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษา คาเฉลี่ย 2.88 นโยบายการบริหารจัดการของสถานศึกษาไมชัดเจน คาเฉลี่ย 2.87 การจัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนดอยประสิทธิภาพและสถานศึกษาจัดกิจกรรมไมสงผลตอการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 2.85  เครื่องมือ 
อุปกรณไมเพียงพอและความปลอดภัยในสถานศึกษา คาเฉลี่ย 2.84 การบริหารและระเบียบวินัยท่ีเขมงวด คาเฉลี่ย 
2.82 ความสัมพันธของสถานศึกษากับผูเรียนคอนขางนอยและการบริการและการอํานวยความสะดวกไมท่ัวถึง
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เพียงพอ คาเฉลี่ย 2.80 นโยบายการรับนักศึกษาโดยไมมีการสอบคัดเลือกและสถานศึกษาจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
มากเกินไป คาเฉลี่ย 2.79 ความไมเหมาะสมของอาคารเรียน หองปฏิบัติการ คาเฉลี่ย 2.75 

 
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกกลางคนัของนักศึกษา      

ดานสถาบัน 
ปจจัยท่ีมีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษา x� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. นโยบายการบริหารจัดการของสถานศึกษาไมชัดเจน 2.87 1.20 ปานกลาง 
2. นโยบายการรับนักศึกษาโดยไมมีการสอบคัดเลือก 2.79 1.27 ปานกลาง 
3. การบริหารและระเบียบวินัยที่เขมงวด 2.82 1.21 ปานกลาง 
4. ความไมเหมาะสมของอาคารเรียน หองปฏิบัติการ 2.75 1.24 ปานกลาง 
5. เครื่องมือ อุปกรณไมเพียงพอ 2.84 1.23 ปานกลาง 
6. ความสัมพันธของสถานศึกษากับผูเรียนคอนขางนอย 2.80 1.20 ปานกลาง 
7. ความปลอดภัยในสถานศึกษา 2.84 1.21 ปานกลาง 
8. การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนดอยประสิทธิภาพ 2.85 1.21 ปานกลาง 

9. การบริการและการอํานวยความสะดวกไมทั่วถึงเพียงพอ 2.80 1.21 ปานกลาง 
10. สถานศึกษาจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรมากเกินไป 2.79 1.26 ปานกลาง 
11. เบื่อหนายการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 2.88 1.31 ปานกลาง 
12. สถานศึกษาจัดกิจกรรมไมสงผลตอการเรียนการสอน 2.85 1.26 ปานกลาง 
13. คาเลาเรียนแพง 2.89 1.29 ปานกลาง 

ภาพรวมดานสถาบัน 2.66 1.23 ปานกลาง 

  5.2.3 ปจจัยดานสภาพครอบครัว ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.85 พิจารณาเปน
รายขอ พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ครอบครัวมีฐานะยากจน คาเฉลี่ย 3.06 ปญหาเรื่อง
เศรษฐกิจ คาเฉลี่ย 2.95 ผูปกครองมีอาชีพไมแนนอนและแมตองรับภาระคนเดียว คาเฉลี่ย 2.91 ครอบครัวมีลูกหลาย
คนตองดูแล คาเฉลี่ย 2.85 หาเลี้ยงครอบครัว คาเฉลี่ย 2.84 เกิดความขัดแยงและความรุนแรงในครอบครัวและ
ทัศนคติของผูปกครองท่ีมีตอสถานศึกษา  คาเฉลี่ย 2.79 ผูปกครองแยกกันอยู คาเฉลี่ย 2.57 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกกลางคนัของนักศึกษา      
ดานสภาพครอบครัว 

ปจจัยท่ีมีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษา x� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ครอบครัวมีฐานะยากจน 3.06 1.25 ปานกลาง 
2. ปญหาเรื่องเศรษฐกิจ 2.95 1.27 ปานกลาง 
3. ผูปกครองแยกกันอยู 2.57 1.43 ปานกลาง 
4. เกิดความขัดแยงและความรุนแรงในครอบครวั 2.79 1.45 ปานกลาง 
5. ครอบครัวมีลูกหลายคนตองดูแล 2.85 1.43 ปานกลาง 
6. ผูปกครองมีอาชีพไมแนนอน 2.91 1.44 ปานกลาง 
7. แมตองรับภาระคนเดียว 2.91 1.48 ปานกลาง 
8. หาเลี้ยงครอบครัว 2.84 1.42 ปานกลาง 
9. ทัศนคติของผูปกครองที่มีตอสถานศึกษา 2.79 1.39 ปานกลาง 
ภาพรวมดานครอบครัว 2.85 1.38 ปานกลาง 

  5.2.4 ปจจัยดานสังคม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.71 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 
ปจจัยสวนใหญมีความคิดเห็นระดับปานกลาง การคมนาคมหรือการเดินทางไมสะดวก มีคาเฉลี่ย 2.89 การรับนอง
คาเฉลี่ย 2.86 การปรับตัวเขากับกลุมเพื่อน คาเฉลี่ย 2.79 สถานศึกษาอยูในแหลงอบายมุข สถานบันเทิงและผูเรียน
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหมไมได คาเฉลี่ย 2.75 สภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการเรียนการสอนและขาดเพื่อนและ
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การยอมรับจากกลุม คาเฉลี่ย 2.74 การถูกขมขู หรือทํารายจากเพื่อนนักศึกษา  คาเฉลี่ย 2.56 การทะเลาะวิวาท หรือ 
มีความขัดแยงในสถานศึกษา คาเฉลี่ย 2.52 การกลั่นแกลงรังแก (จากเพื่อน) คาเฉลี่ย 2.51 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกกลางคนัของนักศึกษา      
ดานสังคม 

ปจจัยท่ีมีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษา x� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การคมนาคมหรือการเดินทางไมสะดวก 2.89 1.34 ปานกลาง 
2. สถานศึกษาอยูในแหลงอบายมุข สถานบันเทิง 2.75 1.36 ปานกลาง 
3. สภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการเรียนการสอน 2.74 1.31 ปานกลาง 
4. การถูกขมขู หรือทํารายจากเพ่ือนนักศึกษา   2.56 1.42 ปานกลาง 
5. การทะเลาะวิวาท หรือ มีความขัดแยงในสถานศึกษา  2.52 1.41 ปานกลาง 
6. การกลั่นแกลง รังแก (จากเพ่ือน) 2.51 1.39 ปานกลาง 
7. การปรับตัวเขากับกลุมเพ่ือน        2.79 1.36 ปานกลาง 
8. การรับนอง 2.86 1.35 ปานกลาง 
9. ผูเรียนปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหมไมได 2.75 1.35 ปานกลาง 
10. ขาดเพ่ือนและการยอมรับจากกลุม 2.74 1.40 ปานกลาง 
ภาพรวมดานสังคม 2.71 1.36 ปานกลาง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 6.1  ปจจัยดานสวนตัวของนักศึกษา พบวา นักศึกษาเขาเรียนโดยมีความรูพื้นฐานในหลักสูตรสาขาวิชาท่ี
เรียนนอย และมีความรูสึกเบ่ือหนายการเรียนการสอน ทําใหนักศึกษามีทัศนคติท่ีไมดีตอการเรียนดานวิชาชีพและท้ังนี้
อาจเนื่องจากนักศึกษาเรียนในสาขาวิชาท่ีไมไดสมัครใจ เม่ือเขามาเรียนแลวไมชอบจึงไมอยากไปเรียนตอ สอบตกบาง
รายวิชาและผลการเรียนต่ํา มีปญหาสวนตัว ขาดการวางแผนการเรียนท่ีดี ขาดเรียนมากจนหมดสิทธ์ิสอบ ซึ่ง 
สอดคลองกับผลการวิจัยชอง (อุทัย ลือสกุล, 2553) และผลการวิจัยของ (สราวุธ สืบแยม, 2552) พบวา การไมไดเรียน
ในสาขาท่ีตองการ การเรียนการสอนและทัศนคติตอสาขาวิชาท่ีเรียน เปนสาเหตุท่ีนักศึกษาออกกลางคันมากท่ีสุด 

 6.2  ปจจัยดานสถาบัน พบวา นาจะเปนผลมาจากการท่ีคาเลาเรียนแพง นักศึกษาเบ่ือหนายการจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษา สถาบันดําเนินการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูดอยประสิทธิภาพมีการบริการและการอํานวยความ
สะดวกไมท่ัวถึงเพียงพอ ความสัมพันธของสถานศึกษากับผูเรียนคอนขางนอย ความปลอดภัยในสถานศึกษา การ
บริหารและระเบียบวินัยท่ีเขมงวด นโยบายการบริหารจัดการของสถานศึกษาไมชัดเจน สถานศึกษาจัดกิจกรรมไม
สงผลตอการเรียนการสอน เครื่องมือ อุปกรณไมเพียงพอ นโยบายการรับนักศึกษาโดยไมมีการสอบคัดเลือก ความไม
เหมาะสมของอาคารเรียนหองปฏิบัติการสอดคลองกับผลการวิจัยของ (เอกบุตร อยูสุข, 2549) พบวา สาเหตุการออก
กลางคันของนักศึกษาไดแก นโยบายการรับนักศึกษาไมสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น สถานท่ีและการอํานวยความ
สะดวกไมเพียงพอ เครื่องมือ อุปกรณการฝกงาน ไมทันสมัยและไมอยูในสภาพท่ีจะใชงานไดดี 

 6.3  ปจจัยดานสภาพครอบครัว พบวา นักศึกษาสวนใหญครอบครัวมีฐานะยากจน มีปญหาเรื่องเศรษฐกิจ 
ผูปกครองมีอาชีพไมแนนอนและแมตองรับภาระคนเดียว ครอบครัวมีลูกหลายคนตองดูแล ผูเรียนตองชวยหาเลี้ยง
ครอบครัว สอดคลองกับผลการวิจัยของ (ชัยมงคล จํารูญ, 2548) เรื่อง สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนชางยนต
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก พบวา สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษา ประกอบดวยปจจัยสาเหตุดานเศรษฐกิจและลักษณะของครอบครัว และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  
(รังสิต เชื้อคําจันทร, 2550) พบวา ครอบครัวมีฐานะยากจนไมแนใจวาเม่ือเรียนจบแลวจะมีงานทํา และพอแมมีลูก
หลายคนดูแลไมท่ัวถึง 

 6.4  ปจจัยดานสภาพสังคม สถานศึกษาควรสนับสนุนและจัดท่ีพักสําหรับผูเรียนท่ีอยูหางไกล เพื่อแกไข
ปญหาการเดินทาง ภาระคาใชจาย และสามารถดูแลไดอยางใกลชิด จัดสภาพแวดลอมภูมิทัศนใหเหมาะสม บริการสิ่ง
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อํานวยความสะดวกใหแกนักเรียนนักศึกษาอยางเพียงพอ นอกจากนี้สถานศึกษาจะตองจัดบรรยากาศใหผูเรยีนไดเรยีน
อยางมีความสุขและปลอดภัย เชน หองเรียนไมคับแคบเกินไป อาคารเรียน อาคารประกอบ อุปกรณการเรียนการสอน
และการฝกงานจะตองเพียงพอและทันสมัย ซ่ึงแนวทางแกไขปญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาดังกลาวนี้
สอดคลองกับผลการวิจัยของ (เอกบุตร อยูสุข, 2549) เรื่องการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบูรณ ท่ีพบวา สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาเปนสาเหตุของการออกกลางคันในระดับ ปานกลาง โดยเฉพาะ
การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีไมเพียงพอ สถานท่ีคับแคบโรงอาหาร โรงฝกงาน การบริการน้ําดื่ม สถานท่ีพักผอน 
ตลอดจนการคมนาคมท่ีหางไกลระหวางบานกับสถานศึกษาทําใหไมสะดวกในการเดินทางไมมีรถประจําทางว่ิงผาน 
สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี นักศึกษาท่ีลาออกกลางคันจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 280 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง    
รอยละ 60.8 เปนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คิดเปนรอยละ 24.4 โดยเปนนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 7.8 กอนเขาศึกษามากจากระดับ ม.6 คิดเปนรอยละ 87.9 มาจากการสอบคัดเลือกใน
รอบสอบตรงของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 34.10 พนสภาพออกจากมหาวิทยาลัยในชั้นปท่ี 2 คิดเปนรอยละ 44.5 
คาคะแนนเฉลี่ยสะสมกอนออกจากมหาวิทยาลัยอยูระหวาง 0.00 - 1.00 คิดเปนรอยละ 54.7 เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดานเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ปจจัยดานสภาพครอบครัวคาเฉลี่ย 2.85 
ปจจัยดานสวนตัวของนักศึกษาคาเฉลี่ย 2.74 ปจจัยดานสังคมคาเฉลี่ย 2.71 และปจจัยดานสถาบันคาเฉลี่ย 2.66 และ
สําหรับการพิจารณาเปนรายขอ 5 อันดับแรกไดแก การเบ่ือหนายการเรียนและการขาดแคลนทุนทรัพย คาเฉลี่ย 3.16 
การมีทัศนคติท่ีไมดีตอการเรียนดานวิชาชีพและการเรียนในสาขาวิชาท่ีไมไดสมัครใจ คาเฉลี่ย 3.11 การสอบตกบาง
รายวิชาและผลการเรียนต่ํา คาเฉลี่ย 3.06  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอความไมผูกพันหม้ันหมายของลูกคาตอการใหบริการ 
: กรณีศึกษาการยุติการตออายุสมาชิกสถานออกกําลังกายท่ีใหบริการโดยภาคเอกชน บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
บูรพา ดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณดวยการแจกแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท่ีเปนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาทุกชั้น
การศึกษาท่ีเลือกใชบริการสถานออกกําลังกายท่ีใหบริการโดยภาคเอกชน บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 
500 คน ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวาปจจัยลักษณะประชากรศาสตร ไมสงตอความไมผูกพันหม้ันหมายของลูกคา และ
ไมสงผลตอความไมพึงพอใจของลูกคา ปจจัยกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการ สงผลกระทบเชิงบวกตอการรับรู
คุณภาพการใหบริการ ปจจัยกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการ สงผลกระทบเชิงลบตอความไมพึงพอใจของลูกคา 
ปจจัยการรับรูคุณภาพการใหบริการ สงผลกระทบเชิงลบตอความไมพึงพอใจของลูกคา และสุดทายปจจัยความไมพึง
พอใจในการบริการของลูกคา สงผลกระทบเชิงบวกตอความไมผูกพันหม้ันหมายในบริการของลูกคา ในผลการวิจัยเชิง
คุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการสถานออกกําลังกายบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 7 
แหง ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา ผูประกอบการสวนใหญใหความสําคัญมากท่ีสุดกับสาเหตุท่ีอาจจะทําใหลูกคา
ยกเลิกการเปนสมาชิก คือ เครื่องออกกําลังกายไมตรงตอความตองการของลูกคา 

 
คําสําคญั : ความไมผูกพันหมั้นหมาย , ความไมพึงพอใจ , สถานออกกําลังกายท่ีใหบริการโดยภาคเอกชน 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to examine factors affecting the disengagement of clients for the 
services: the case study of the termination of renewing the individual fitness centers membership around 
Burapha University. A sample was selected from 500 Burapha university’s students who use fitness center 
service around Burapha University. The results of quantitative research were as follows 1. Demographic 
characteristics factor didn’t have effect to disengagement of clients and dissatisfaction of clients 2. Marketing 
mix 7Ps factor positively affect to perception of service quality 3.  Marketing mix 7Ps factor negatively affect 
to dissatisfaction of clients 4. Perception of service quality factor positively affect to dissatisfaction of clients 
5. Dissatisfaction of clients factor positively affect to disengagement of clients. The result of qualitative 
research in-depth interview for 7 fitness center entrepreneurs around Burapha university, Chonburi shows that 
the causes of the termination of renewing is that exercise machines are not on demand.  
 
Keywords: The disengagement of clients, The dissatisfaction, The individual fitness 
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บทนํา 
 อัตลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพา คือ “บัณฑิตรักษสุขภาพ” ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสรางเสริมสุขภาพ (Exercise For Health) ใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 ทุกคน เพื่อ
เรียนรูเก่ียวกับความสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพและการออกกําลังกายอยางถูกตอง ในขณะเดียวกันทางมหาวิยา
ลัยบูรพายังเปดสถานออกกําลังกายและสวนสุขภาพภายในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อใหนิสิต บุคลากร และบุคคลท่ัวไปเขา
ใชบริการ แตเนื่องจากจํานวนผูเขาใชบริการเม่ือเทียบกับสถานออกกําลังกายมหาวิทยาลัยจัดใหนั้น ไมเพียงพอตอการ
ใชบริการ จึงมีการออกกําลังกายในสถานออกกําลังกายละแวกใกลเคียงมหาวิทยาลัย ธุรกิจออกกําลังกายจึงมีการ
แขงขันสูง ในตลอดระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ขณะท่ีนิสิตเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพามีจํานวนนอยลง และมี
จํานวนของสถานออกกําลังกายท่ีมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีโอกาสของการยุติการเปนสมาชิกเพิ่มขึ้นดวย จึงเปนท่ีมา
ของปญหาในการศึกษาหาสาเหตุของปจจัยท่ีสงผลตอความไมผูกพันหม้ันหมายของลูกคาตอการใหบริการ (จาก
การศึกษาชองผูวิจัยตั้งแตปการศึกษา 2557 มีนิสิตท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาระดับปริญญาตรีจํานวน 36,312 คน 
ปริญญาโท จํานวน 6,681 คน และปริญญาเอก จํานวน 1,410 คน รวมท้ังสิ้น 44,403 คน และในปการศึกษา 2561 
มีนิสิตท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาระดับปริญญาตรีจํานวน 28,943 คน ปริญญาโทจํานวน 3,302 คน และปริญญา
เอกจํานวน 1,076 คน รวมท้ังสิ้น 33,321 คน เห็นไดวาในปการศึกษา 2561 นั้นมีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยบูรพาลดลงถึง 11,082 คน) (ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561)  
 จากการสํารวจของผูวิจัย เนื่องดวยนิสิตมหาวิทยาลัยมีจํานวนลดลง ในขณะเดียวกันสถานออกกําลังกายท่ี
ใหบริการโดยภาคเอกชน บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยบูรพามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทําใหนิสิตมีตัวเลือกในการเลือกใช
สถานออกกําลังกายมากขึ้น และมีโอกาสทําใหนิสิตเกิดความไมผูกพันหม้ันหมายกับสถานออกกําลังกาย และมีโอกาส
เกิดการยุติการเปนสมาชิกสถานออกกําลังกายท่ีเคยใชบริการ จึงเปนสาเหตุใหผูวิจัยดําเนินการวิจัยเพื่อหาสาเหตุของ
การยุติการเปนสมาชิกสถานออกกําลังกายของลูกคาท่ีเปนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีเลือกใชสถานออกกําลังกายท่ี
ใหบริการโดยภาคเอกชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยบูรพา 
วัตถปุระสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความไมผูกพันหม้ันหมายของลูกคาตอการใหบริการ โดยจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร
ของลูกคา 
 2. เพื่อศึกษาความไมพึงพอใจในการใชบริการของลูกคา ท่ีลูกคาไดรับหลังจากการใชบริการสถานออกกําลัง
กาย โดยจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตรของลูกคา 
 3. เพื่อศึกษาผลกระทบของการรับรูกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสถานออกกําลังกายท่ีมีผลตอ
การรับรูคุณภาพการใหบริการตอลูกคาของสถานออกกําลังกาย 
 4. เพื่อศึกษาผลกระทบของการรับรูกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสถานออกกําลังกายท่ีมีผลตอ
ความไมพึงพอใจในการใชบริการของลูกคาตอการใหบริการของสถานออกกําลังกาย 
 5. เพื่อศึกษาผลกระทบการรับรูคุณภาพการใหบริการของลูกคาท่ีมีผลตอความไมพึงพอใจในการใชบริการ
สถานออกกําลังกาย 
 6. เพื่อศึกษาผลกระทบของความไมพึงพอใจของลูกคาท่ีสงผลตอความไมผูกพันหม้ันหมายของลูกคาตอการ
บริการ กรณีการยุติการตออายุสมาชิกในการใชบริการสถานออกกําลังกาย 
สมมติฐานในการวิจัย 
 H1  ความไมพึงพอใจในการใชบริการของลูกคาแตกตางกันตามลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน 
 H2  ความไมผูกพันหม้ันหมายในการใชบริการของลูกคาแตกตางกันตามลักษณะประชากรศาสตร 
ท่ีแตกตางกัน 
 H3  กลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสถานออกกําลังกายตามการรับรูของลูกคา มีผลกระทบเชิงบวก
ตอการรับรูคุณภาพการใหบริการ 
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 H4  กลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสถานออกกําลังกายตามการรับรูของลูกคา มีผลกระทบเชิงลบ
ตอความไมพึงพอใจในการบริการ 
 H5  การรับรูคุณภาพการใหบริการของลูกคาตอการใหบริการของสถานออกกําลังกาย มีผลกระทบเชิงลบตอ
ความไมพึงพอใจในการใชบริการ 
 H6  ความไมพึงพอใจในบริการของลูกคาตอสถานออกกําลังกายมีผลกระทบเชิงบวกตอความไมผูกพันหม้ัน
หมายในบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการ 
กรอบแนวคดิ

 
 
วิธีดาํเนนิการวิจัย 
 ประชาการกลุมตัวอยาง คือ นิสิตท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแตปริญญาตรีถึงปริญญาเอกท่ี
เลือกใชบริการสถานออกกําลังกายท่ีใหบริการโดยภาคเอกชน บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยทําการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใชแบบสอบถามดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Judgmental Sampling) และการสุมโดยใชความ
สะดวก (Convenience Sampling) โดยผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต
ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกท่ีเลือกใชบริการสถานออกกําลังกาย จํานวน 15 แหง แบบสอบถามจํานวนท้ังหมด 500 ชุด 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทา งสถิต ิSPSS ในการวิเคราะหขอมูล มีสถิติท่ีเลือกใชดังนี้ คาความถี่, คารอยละ, คาเฉลี่ย, 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Independent sample t-test, One-way Anova Analysis of variance และ Multiple 
Regression Analysis โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (วิชิต อูอน, 2550) และการวิจัยเชิงคุณภาพดวย
การสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการสถานออกกําลังกาย จํานวน 7 แหง การวิจัยนี้ใชการวิจัยแบบผสมผสานท่ี
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแต ตุลาคม พ.ศ. 2558 – พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปสมมติฐานที่ 1 ความไมพึงพอใจในการใชบริการของลูกคาแตกตางกัน ตามลักษณะประชากรศาสตรท่ี
แตกตางกันจากผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ One-way ANOVA พบวา ลักษณะประชากรศาสตรไมสงผลตอ
ความไมพึงพอใจท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 สรุปสมมติฐานที่ 2 ความไมผูกพันหม้ันหมายในการใชบริการของลูกคาแตกตางกันตามลักษณะ
ประชากรศาสตรทแตกตางกันจากผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ One-way ANOVA พบวา มีเพียงดานการจําแนก
ตามระดับการศึกษา สงผลตอความไมผูกพันหม้ันหมายท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 สรุปสมมติฐานที่ 3 กลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสถานออกกําลังกายตามการรับรูของลูกคามีผล 
กระทบเชิงบวกตอการรับรูคุณภาพการใหบริการจากผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Multiple Linear Regression 
พบวากลยุทธสวนประสมการตลาด (7P’s) ดานอุปกรณ ดานสถานท่ี ดานพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ และ
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ สงผลตอการรับรูคุณภาพการใหบริการท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 สรุปสมมติฐานที่ 4 กลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสถานออกกําลังกาย ตามการรับรูของลูกคา มี
ผลกระทบเชิงลบตอความไมพึงพอใจในการบริการจากผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Multiple Linear 

ความไมพึงพอใจในบริการ 
(Dissatisfaction of Service) 

ลักษณะประชากรศาสตร 
(Demographic) 

สวนประสมการตลาดบริการ7P’s 
(Marketing Mix 7P’s) 

การรับรูคุณภาพการใหบริการ 
(Perception Service quality) 

ความไมผูกพันหม้ันหมายตอ
การบริการ 

(Disengagement for The 
Service) 

H2 
H1 

H3 + 

H6 + H4 - 

H5 - 
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Regression พบวากลยุทธสวนประสมการตลาด (7P’s) ดานสถานท่ี ดานพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ และ
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ สงผลตอความไมพึงพอใจในการบริการท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 สรุปสมมติฐานที่ 5 การรับรูคุณภาพบริการใหบริการของลูกคาตอการใหบริการของสถานออกกําลังกาย มี
ผลกระทบในเชิงลบตอความไมพึงพอใจในการใชบริการจากผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Multiple Linear 
Regression พบวาการรับรูคุณภาพการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของการบริการ ดานการใหความม่ันใจ 
ดานการใหความเชื่อม่ัน และดานการเอาใจใส สงผลตอความไมพึงพอใจในการบริการท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 สรุปสมมติฐานที่ 6 ความไมพึงพอใจในการบริการของลูกคาตอสถานออกกําลังกายมีผลกระทบ เชิงบวกตอ
ความไมผูกพันหม้ันหมายในการบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการจากผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Multiple 
Linear Regression พบวาความไมพึงพอใจในการบริการ ขอคําถามการบริการ ขอคําถามการจัดวางเครื่องเลน ขอ
คําถามกลิ่นไมพึงประสงค และขอคําถามสงเสียงดังรบกวน สงผลตอความไมผูกพันหม้ันหมายในการบริการท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ดานลักษณะประชากรศาสตร ไมมีผลตอความไมพึงพอใจในการใชบริการของลูกคา และความไมผูกพัน
หม้ันหมายในการใชบริการของลูกคา ผูวิจัยใหความเห็นวา อาจเกิดจากความตองการในการใชบริการใกลเคียงกัน จึง
ทําใหความไมพึงพอใจและความไมผูกพันหม้ันหมายของลูกคาท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีความไมพึง
พอใจและความไมผูกพันหม้ันหมายในการใชบริการไมแตกตางกัน ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของ วาสนา บุตรโพธ์ิ 
(2549) โดยการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจในกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการของ
ผูใชบริการในสถานบริหารรางกาย พบวาทุกดานคือดานเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา โฉมดี (2550) ในดานเพศ ดานอายุ ท่ีมีความไม
พึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ปจจัยกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการ 7P’s ดานอุปกรณ ดานสถานท่ี ดานพนักงาน ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท่ีสงผลตอการรับรูคุณภาพการใหบริการ และ ดานสถานท่ี ดาน
พนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท่ีสงผลตอความไมพึงพอใจในการบริการ 
สามารถสรุปไดวา การรับรูคุณภาพการใหบริการขึ้นอยูกับการรับรูของลูกคาเก่ียวกับการใหบริการและประเมินจากสิ่ง
ท่ีลูกคาไดรับ หากมีปรับปรุงหรือพัฒนาใหตรงตามความตองการของลูกคา ลูกคาก็จะไมมีความไมพึงพอใจในการใช
บริการ แตหากการปรับปรุงหรือพัฒนาท่ีไมตรงตามความตองการของลูกคา ลูกคาก็จะเกิดความไมพึงพอใจในการใช
บริการได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Parasuraman (1985) เชื่อวาคุณภาพบริการขึ้นอยกับชองวางระหวางความ
คาดหวัง และการรับรของผรับบริการเก่ียวกับบริการท่ีไดรับจริง ซึ่งความคาดหวังของผูรับบริการเปนผลจาก คําบอก
เลาท่ีบอกตอกันมา ความตองการของผรับบริการเอง และประสบการณในการรับบริการท่ีผานมา รวมถึงขาวสารจากผู
ใหบริการท้ังโดยตรงและโดยออมสวนการรับรูของผูรับบริการเปนผลมาจากการไดรับบริการและการสื่อสารจากผู
ใหบริการไปยังผูรับบริการ ถาบริการท่ีไดรับจริงดีกวาหรือเทากับความคาดหวัง ถือวาการบริการนั้นมีคุณภาพ 
 ปจจัยการรับรูคุณภาพการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของการบริการ ดานการใหความม่ันใจ ดาน
การใหความเชื่อม่ัน และดานการเอาใจใส ท่ีสงผลตอความไมพึงพอใจในการบริการ สามารถสรุปไดวา ความไมพึง
พอใจของลูกคานั้นจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือ ลูกคามีความรูสึกท่ีแสดงถึงความผิดหวัง ความไมพอใจการในการใหบริการ ขาด
การเอาใจใสจากพนักงาน อันมีผลมาจากการบริการท่ีลูกคาไดรับนั้นต่ํากวาความคาดหวังท่ีลูกคาคาดหวังไว ทําให
ลูกคารูสึกวาการบริการนั้นไมดีเทาท่ีควร จึงเกิดความไมพึงพอใจในการใหบริการซ่ึงมีโอกาสท่ีลูกคาจะยุตกิารใชบรกิาร
นั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Roger Bougie (2003) ไดศึกษาอารมณท่ีเรียกวา ความโกรธ และความไมพึงพอใจ 
ผลกระทบของอารมณดังกลาวมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการตอบสนองตอการลมเหลวของบริการซ่ึงพบเจอได
ในอุตสาหกรรมหลายๆแบบ ผลการศึกษาพบวา ประสบการณจากการบริการท่ีไมดี กลุมตัวอยางรายงานถึง
ประสบการณจากการบริการท่ีไมดีอยางแตกตางหลากหลาย ความสัมพันธกันระหวางความไมพึงพอใจ และความโกรธ
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นั้นคือ ในขณะท่ีผูบริโภคซึ่งโกรธมากจะมีความไมพึงพอใจอยางสูงดวย ความโกรธ และความไมพึงพอใจเปนอารมณท่ี
มีลักษณะเฉพาะตามลักษณะนิสัยของแตละบุคคล  
 ปจจัยความไมพึงพอใจ ดานขอคําถามการบริการ ขอคําถามการจัดวางเครื่องเลน ขอคําถามกลิ่นไมพึง
ประสงค และขอคําถามสงเสียงดังรบกวน สงผลตอความไมผูกพันหม้ันหมายในการบริการ สรุปไดวา ลูกคาท่ีมี
ความรูสึกไมพึงพอใจหลังจากการใชบริการมีโอกาสทําใหลูกคาเกิดความตองการออกจากความสัมพันธ ความตองการ
หยุดความสัมพันธ การแสดงออกวาไมสนใจ หรือการละเลยในความสัมพันธนั้น ถือวาเปนการทําลายความสัมพันธท่ีมี
กับธุรกิจการใหบริการแหงนั้น ดังนั้นความตองการออกจากความสัมพันธจึงเปนการตอบสนองของลูกคาท่ีมีความไมพงึ
พอใจในธุรกิจการใหบริการ เปนการแสดงออกอยางหนึ่งของความไมพึงพอใจในการใชบริการ ซ่ึงการแสดงออกโดย
การยุติการเปนสมาขิกเปนการจบความสัมพันธหรือทําลายความสัมพันธนั้น หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ความไมผูกพัน
หม้ันหมาย” ซึ่งประกอบดวย การถอนตัวออกจากความสัมพันธและการเพิกเฉยตอความสัมพันธนั้น โดยไมมีปฏิกิริยา
ตอบโตใด ๆ เกิดขึ้นอีก หรือเลือกท่ีจะไมกลับไปใชบริการธุรกิจการใหบริการนั้นอีกตอไปสอดคลองกับงานวิจัยของ 
R.G. Prins (2012) ท่ีไดศึกษาเก่ียวกับความไมผูกพันหม้ันหมายของวัยรุนในการออกกําลังกายซ่ึงศึกษาเพื่อแยกแยะ
กลุมเสี่ยงสําหรับความไมผูกพันหม้ันหมายจากการมีสวนรวมในการเลนกีฬา ระหวางวัยรุนและปจจัยท่ีเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมสามารถอธิบายความแตกตางลักษณะประชากรศาสตรในความไมผูกพันหม้ันหมายจากการเลนกีฬา ไดรับ
ขอมูลมาจากปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีศึกษาเก่ียวกับภาวะอวนของเด็กวัยรุนในโรงเรียนรอตเตอรดัม จํานวน 357 คน 
อายุเฉลี่ย 13 ป ลักษณะประชากรศาสตร เชน เพศ เชื้อชาติ การศึกษา และสื่อกลางศักยภาพ เชน ความรูความเขาใจ
สวนบุคคล และ พื้นท่ีสิ่งแวดลอมใกลเคียง นํามาเปนพื้นฐานในการศึกษา  ผลลัพธท่ีไดมี 2 ลักษณะ คือ 1) ความไม
ผูกพันหม้ันหมาย ตอ การคงไวซึ่งความรวมมือในการเลนกีฬา 2) การสิ้นสุดการยอมปฏิบัติตาม ตอ การยอมปฏิบัติ
ตามโดยการถูกกําหนดขอบังคับ เชน เด็ก ๆ ยอมเขารวมกิจกรมมออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ทําใหเกิด
การยอมทําตามอยางสมํ่าเสมอ เปนตน  
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเรื่องการสงเสริมการตลาด การโฆษณาบนสื่อออนไลนของสถานออกกําลัง
กาย จึงขอเสนอชองทางการติดตอสื่อสารสถานออกกําลังกายและลูกคา ในชองทาง Face Book, Line และ  
You Tube เพื่อนําผลมาปรับปรุงและกระตุนยอดของสถานออกกําลังกายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. ศึกษาการเก็บขอมูลบุคลลท่ีเปนนิสิตและบุคคลท่ัวไป ท่ีมาใชบริการสถานออกกําลังกายเพื่อเปรียบเทียบ
ผลความไมพึงพอใจในการบริการในวงกวางมากขึ้น เพื่อใหทราบถึงสิ่งทําใหลูกคาทุกคนท่ีใชบริการสถานออกกําลงักาย 
ท่ีใหบริการโดยภาคเอกชน เกิดความไมพึงพอใจ และนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขสําหรับผูท่ีสนใจประกอบ
ธุรกิจในพื้นท่ีอ่ืนๆ 
 3. ศึกษาการเก็บขอมูลของสถานออกกําลังกายท่ีใหบริการโดยภาคเอกชน และท่ีใหบริการในภาครัฐ นําผล
มาเปรียบเทียบความไมพึงพอใจในการใชบริการ 
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ผลการเรียนรูเชิงรุกจากการออกแบบและพัฒนาแอนเิมชันของนักศึกษาครู 
ดวยเทคนิคการเคลื่อนไหวแบบหยุดตามข้ันตอนของแบบจําลอง ADDIE 

 
The Effect of Active Learning with Design and Development of Animation by Students 

using Stop Motion Technique according to ADDIE Model 
 

*จิระ จิตสุภา1, ขวัญใจ จริยาทศันกร1, นวลศรี สงสม1, อมรวรรณ ล้ิมสมมุติ1, ฐิตพิร เพ็งวัน2  
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1มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

บทคัดยอ  
การศึกษาครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเชิงรุก ประเมินผลงานการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันของ

นักศึกษาครู และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูตอการเรียนรูเชิงรุก กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษาครู จํานวน 
30 คน เครื่องมือวิจัยท่ีใช คือ แผนการจัดการเรียนการสอน แบบประเมินผลการเรยีนรู แบบประเมินผลงาน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช คือ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเรียนรูเชิงรุกของ
นักศึกษาครูหลังการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันดวยเทคนิคการเคลื่อนไหวแบบหยุดตามขั้นตอนของแบบจําลอง 
ADDIE สูงกวากอนการออกแบบและพัฒนา 2) ผลการประเมินผลงานการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันของนักศึกษา
ครู อยูในระดับมากท่ีสุด และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูตอการเรียนรูเชิงรุก อยูในระดับมาก 

 

คําสําคญั : แอนิเมชัน  นักศึกษาครู  การเคลื่อนไหวแบบหยุด  แบบจําลอง ADDIE 
 
Abstract  

This study aimed to compare the effects of active learning, evaluate on the design and development 
of student animation, evaluate students' satisfaction toward active learning. Target group was 30 students. The 
research instruments used were the instructional plans, the active learning evaluation form, animation design 
and development evaluation form, and the questionnaire of satisfaction rating. Statistics used were mean and 
standard deviation. The results were 1) The active learning outcome of students after design and development 
of animation with stop motion technique according to ADDIE model was higher than before design and 
development.  2)  The result of the evaluation of the animation design and development of student was at the 
highest level and 3) The result of student satisfaction evaluation on active learning was at the very high level. 

 
Keywords: Animation, Students, Stop Motion, ADDIE  
 

บทนํา  
การเตรียมนักศึกษาครูใหมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการ

พัฒนานวัตกรรม การแกปญหาท่ีเกิดขึ้นไดอยางมีวิจารณญาณ ความสามารถในการทํางานเปนทีมและสื่อสารกับผูอ่ืน 
การเลือกและใชขอมูล สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชชีวิตและประกอบอาชีพ ภาวะการเปนผูนํา
และผูตาม ความรับผิดชอบ และความสามารถในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมของสังคม (Partnership for 21st 
Century Learning, 2007) มีผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขา
ศึกษาศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) และมีผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) เปนสิ่งท่ีสถาบันการศึกษาตองตระหนักและให
ความสําคัญ เนื่องจากนักศึกษาครูเหลานี้จะสําเร็จการศึกษาไปทําหนาท่ีสอนผูเรียนใหมีทักษะดังกลาวขางตนดวย
เชนกัน โดยใชความรูความสามารถท่ีไดรับจากผูสอนตลอดระยะเวลาการศึกษา  

* ผูประสานงาน ผศ.ดร.จิระ จิตสภุา Email : jirajitsupa@gmail.com 

   
 

505



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  คร้ังท่ี 3 
“งานวิจัยสรางมูลคา บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาวไกล Thailand 4.0” 

 
 

การจัดการเรียนรูเชิงรุก เปนการเรียนรูดวยการกระทําหรือลงมือปฏิบัติ เปนประสบการณตรงท่ีผูเรียนจะ
ไดรับจากการเรียนรูดวยตนเอง เกิดเปนความรู ทักษะ และพฤติกรรม มีความสําคัญตอการจัดการเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาครู เนื่องจากนักศึกษาครูเปนผูสรางความรูดวยตนเอง และเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรู
รวมกันของผูเรียน ผูสอนทําหนาท่ีกําหนดผลลัพธท่ีนักศึกษาครูควรจะไดหรือควรจะเปนหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการ
เรียนรูแตละครัง้ ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูเพือ่มุงไปสูผลลัพธนั้น เปนวิทยากรกระบวนการ วางแผนจัดกิจกรรม ให
ความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา เรียนรูรวมและเรียนรูจากนักศึกษาครู (ปรัชญนันท, 2561), (พิมพันธ และ พเยาว, 
2560), (ปริญญา, 2560)  

การใหนักศึกษาครูไดออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนดวยตนเองจึงเปนการจัดการเรียนรูเชิงรุกท่ี
เหมาะสม เนื่องจากสื่อการสอนเปนตวักลางในการถายทอดความรูจากผูสอนไปยังผูเรยีนใหเขาใจความหมายไดตรงกัน
เพื่อเสริมสรางการเรียนรูใหกับผูเรียน ผูเรียนเขาถึงเนื้อหาไดสะดวกและรวดเร็ว (จินตวีย, 2560) และนักศึกษาครูจะ
ไดศึกษา คนควา ทําความเขาใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู สรางสรรค ทํางานเปนทีม วิพากษและวิจารณผลงาน รับฟงและ
ยอมรับความคิดเห็นจากผูอ่ืน การแกไข ปรับปรุง การลงมือปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน และนําไปใช
งานจริงในโรงเรียน ซึ่งนักศึกษาครูเม่ือจบการศึกษาไปแลวจะตองมีความรู ความสามารถในการออกแบบและพัฒนา
สื่อการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการศึกษาไทยยุค 4.0 และการมีทักษะท่ีพรอมกับชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 ท่ีผูเรียนตองสามารถสรางนวัตกรรมผานการทําโครงงานดวยตนเอง (จิระ และคณะ, 2557)   

การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสือ่การสอนใหเปนระบบ มีประสิทธิภาพ เนนใหนักศึกษาครเูปนศูนยกลาง
ของการเรียนรู ผูสอนนําไปประยุกตใชในการทํากิจกรรมการเรยีนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดนวัตกรรมสื่อ
การสอนท่ีเปนรูปธรรมควรมีแบบจําลองสําหรับการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนท่ีเปนท่ียอมรับระดับสากล 
คณะผูวิจัยจึงสนใจนําแบบจําลอง ADDIE มาใช เนื่องจากเปนแบบจําลองท่ีไดรับการยอมรับและนําไปใชงานอยาง
กวางขวางในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีความยืดหยุนและสามารถใชรวมกับการ
ออกแบบการเรียนการสอนไดงาย เหมาะกับการออกแบบและพัฒนาการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองกับ
ศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน (วัชรพล, 2557) และมีขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาท่ีไมซับซอน ไดแก การ
วิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช และการประเมินผล (McGriff, 2000)    
 จากขอมูลดังกลาว คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการจัดการเรียนรูเชิงรุกดวยการออกแบบและพัฒนา
แอนิเมชัน ประเมินผลงานการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกดวยการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันดวยเทคนิคการเคลื่อนไหวแบบหยุดตามขั้นตอนของ
แบบจําลอง ADDIE เพื่อเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาครูตอไป 
วัตถุประสงค  

เปรียบเทียบผลการเรียนรูเชิงรุก ประเมินผลงานการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันของนักศึกษาครู และ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูตอการเรียนรูเชิงรุกดวยการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันดวยเทคนิค  การ
เคลื่อนไหวแบบหยุดตามขั้นตอนของแบบจําลอง ADDIE 
ประชากรและกลุมเปาหมาย  

นักศึกษาระดับปริญญาตร ีชั้นปท่ี 4 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะ    ครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อประโยชนในการจัดการเรียนการสอน ในภาค
เรียนท่ี 1/2560 จํานวน 3 ตอนเรียน รวม 72 คน และคัดเลือกแบบเจาะจงมา 1 ตอนเรียน จํานวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ประกอบดวย แผนการเรียนรูเชิงรุกตามขั้นตอนของแบบจําลอง ADDIE แบบประเมินผลการเรียนรูเชิงรุก 
แบบประเมินผลงานการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูตอการเรียนรู
เชิงรุก  
สถิติที่ใชในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ตัวแปรที่ศกึษา  

ตัวแปรตน คือ การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันดวยเทคนิคการเคลื่อนไหวแบบหยุดตามขั้นตอนของ
แบบจําลอง ADDIE 

ตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนรูเชิงรุก ผลการประเมินผลงานการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครู 
วิธีดาํเนนิการวิจัย  

1. ขั้นตอนการวิเคราะห ใหนักศึกษาครูแตละกลุมออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันสําหรับการสอนนักเรียน
ระดับประถมศึกษาดวยเทคนิคการเคลื่อนไหวแบบหยุดความยาวไมนอยกวา 3 นาที โดยการคนควาและศึกษาขอมูล
การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันจากหนังสือ เอกสาร บทความ เครือขายอินเทอรเน็ต ศึกษาและดูงานการเรียนการ
สอนนักเรียนระดับประถมศกึษาในหองเรยีนจริง กลุมละ 3 หองเรียน สัมภาษณนักเรียนและครูเพื่อศึกษาความเปนไป
ไดและความตองการแอนิเมชันจากครู ศึกษากลุมนักเรียน พื้นฐานความรู ความสนใจ จุดมุงหมายหรือเปาหมายของ
การพัฒนาแอนิเมชัน เนื้อหาหรือเนื้อเรื่องท่ีตองการพัฒนาแอนิเมชัน การวิเคราะหความเปนไปไดในการสราง
แอนิเมชันและปญหาและอุปสรรคท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น แตละกลุมรวมกันระดมสมองเพื่อวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
ท่ีไดรับมา สรุปผลสวนของเนื้อหาและลักษณะของแอนิเมชันท่ีมีความเปนไปไดและตรงกับความตองการของนักเรียน
และครู นําไปใหครูเปนผูประเมิน ตรวจทานและใหคําแนะนํา หลังจากนั้นแตละกลุมนําเสนอผลการวิเคราะหหนาชั้น
เรียนเพื่อใหนักศึกษารวมชั้นเรียนและคณะผูวิจัยไดรวมกันแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะและแนวทางการทํางาน 
และนําเสนอครูเพื่อประเมินผลการวิเคราะหและความเปนไปไดของแอนิเมชันท่ีจะเขาสูขั้นตอนการออกแบบตอไป 

2. ขั้นตอนการออกแบบ หลังจากทราบความตองการและความเปนไปได ลักษณะของผูเรียน ความสนใจ พื้น
ฐานความรู จุดมุงหมายหรือเปาหมายของการพัฒนาแอนิเมชัน เนื้อหาท่ีตองการพัฒนาแอนิเมชัน ปญหา อุปสรรค 
และขอจํากัดแลว แตละกลุมออกแบบสตอรี่บอรดแอนิเมชันตามผลการวิเคราะห โดยกําหนดเนื้อหา ลักษณะของ
แอนิเมชัน องคประกอบของแอนิเมชัน เชน ตัวละคร ภาพ เสียงประกอบ เสียงพากษ การจัดวางตําแหนง ขนาด การ
กําหนดสีและพื้นหลัง ดวยมือลงบนกระดาษ หรือออกแบบดวยคอมพิวเตอรจากโปรแกรมท่ีนักศึกษาสามารถใชงานได
อยูแลวเพื่อเปนรางแอนิเมชัน นําเสนอผลการออกแบบแอนิเมชันหนาชั้นเรียนเพื่อใหนักศึกษารวมชั้นเรียนและ
คณะผูวิจัยไดรวมกันแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะและแนวทางการออกแบบเพิ่มเติม และนําเสนอผลการ
ออกแบบกับครูเพื่อประเมินผลการออกแบบและใหคําแนะนําเพื่อการแกไขปรับปรุง จนไดสตอรี่บอรดแอนิเมชันท่ี
สมบูรณกอนเขาสูขั้นตอนการพัฒนาตอไป 

3. ขั้นตอนการพัฒนา แตละกลุมนําสตอรี่บอรดท่ีผานการประเมินจากคณะผูวิจัยและครูมาพัฒนาเปน
แอนิเมชันจริงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรตามท่ีคณะผูวิจัยกําหนดและไดสอนการใชงานใหแลว 2 โปรแกรม ความยาว
ประมาณ 1 นาที ทดสอบการใชงาน ประเมิน และปรับปรุงแกไข จนไดแอนิเมชันตามสตอรี่บอรดท่ีกําหนด นําเสนอ
ผลการพัฒนาหนาชั้นเรียนเพื่อใหนักศึกษารวมชั้นเรียนและคณะผูวิจัยรวมกันแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะและ
แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงแกไข และนําเสนอครูเพื่อประเมินผลการพัฒนาแอนิเมชัน ใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะเพือ่การปรับปรงุและแกไข นักศึกษาแตละกลุมปรบัปรุงแกไขแอนิเมชันจนสมบูรณพรอมใชงานความยาว
ไมนอยกวา 3 นาที และทดลองแอนิเมชันดวยการใชงานจริงหนาชั้นเรียน เพื่อทดลองใชแอนิเมชันกอนใชงานจริงใน
ชั้นเรียนของนักเรียนตอไป รวมกันสรุปผลงานแอนิเมชันของแตละกลุมท่ีนําเสนอหนาชั้นเรียนวาควรจะปรับปรุงอะไร
เพิ่มเติมหรือไม และใหแตละกลุมปรับปรุงงานอีกครั้งจนสมบูรณพรอมใชงานมากท่ีสุด 

4. ขั้นตอนการนําไปใช แตละกลุมนําแอนิเมชันท่ีปรับปรุง แกไข จนสมบูรณแลวไปใชจริงกับนักเรียนใน
โรงเรียนเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีครูคอยสังเกตการใชและใหความชวยเหลือใหกรณีท่ีเกิดปญหาในขณะใชสื่อ    

5. ขั้นตอนการประเมินผล ครูประเมินผลงานแอนิเมชันของนักศึกษาครูแตละกลุมดวยแบบประเมิน ให
ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ หลังจากนั้นคณะผูวิจัยและนักศึกษาแตละกลุมรวมกันประเมินสรุป
ภาพรวมเพื่อการรวบรวม วิเคราะห และหาขอสรุปของการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันจากสิ่งท่ีนักศึกษาไดรับจาก

* ผูประสานงาน ผศ.ดร.จิระ จิตสภุา Email : jirajitsupa@gmail.com 

   
 

507



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  คร้ังท่ี 3 
“งานวิจัยสรางมูลคา บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาวไกล Thailand 4.0” 

 
 
การจัดการเรียนรูเชิงรุกดวยการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันตามขั้นตอนของแบบจําลอง ADDIE เพื่อการปรับปรุง 
แกไขการทําแอนิเมชันของนักศึกษาครู และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของคณะผูวิจัยในโอกาสตอไป 

นักศึกษาครูประเมินตนเองดวยแบบประเมินการเรียนรูเชิงรุกหลังการเรียนรูเชิงรุกอีกครั้งดวยแบบประเมิน
การเรียนรูเชิงรุกฉบับเดิม 
ผลการศกึษาและสรปุผลการศกึษา  

1. การวิเคราะหผลการเรียนรูเชิงรุกของนักศึกษาครูกอนและหลังการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันดวย
เทคนิคการเคลื่อนไหวแบบหยุดตามขั้นตอนของแบบจําลอง ADDIE พบวา นักศึกษาครูมีผลการเรียนรูเชิงรุกหลังการ
ออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน สูงกวากอนการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน โดยหลังการออกแบบและพัฒนา
แอนิเมชัน นักศึกษาครูมีผลการเรียนรูเชิงรุก ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.07, SD. = .42) โดยอันดับแรก คือ การ
นําไปใช รองลงมา คือ การพัฒนา การประเมินผล การวิเคราะห และการออกแบบ ตามลําดับ สวนกอนการออกแบบ
และพัฒนาแอนิเมชัน นักศึกษาครูมีผลการเรียนรูเชิงรุก ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.22, SD. = .73) โดย
อันดับแรก คือ การประเมินผล รองลงมา คือ การนําไปใช การออกแบบ การพัฒนา และการวิเคราะห ตามลําดับ  

2. การประเมินผลงานการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันของนักศึกษาครูดวยเทคนิคการเคลื่อนไหวแบบ
หยุดตามขั้นตอนของแบบจําลอง ADDIE พบวา ผลงานการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน ภาพรวมอยูในระดับมาก
ท่ีสุด ( X = 4.38, SD. = .41) โดยอันดับแรก คือ แอนิเมชันชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจเนื้อหา รองลงมา 
คือ แอนิเมชันมีสีและภาพเคลื่อนไหวท่ีดึงดูดความสนใจของนักเรียน แอนิเมชันมีเสียงท่ีเหมาะสมกับนาความสนใจ
ของนักเรียน แอนิเมชันชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจในเนื้อหาของวิชาเพิ่มขึ้น แอนิเมชันมีความเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน แอนิเมชันไมซับซอนนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง แอนิเมชันชวยพัฒนานักเรียนไดตรงตามเนื้อหา 
แอนิเมชันมีความสอดคลองกับความตองการของครู แอนิเมชันมีเรื่องราวท่ีดึงดูดความสนใจของนักเรียน และเปน
แอนิเมชันสําหรับการเรียนรูแบบใหมท่ีไมเคยมีมากอน ตามลําดับ 

3. การวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูตอการเรียนรูเชิงรุกจากการออกแบบและ
พัฒนาแอนิเมชนัดวยเทคนิคการเคลื่อนไหวแบบหยุดตามขัน้ตอนของแบบจําลอง ADDIE พบวา นักศึกษาครูมีความพึง
พอใจตอการเรียนรูเชิงรุกจากการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.10, SD. = .52) 
โดยอันดับแรก คือ ความพึงพอใจตอการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันของกลุม รองลงมา คือ ความพึงพอใจตอ
บรรยากาศการเรียนรูนอกหองเรียน ความพึงพอใจตอสื่อและเทคโนโลยีท่ีใชในรายวิชา ความพึงพอใจตอบรรยากาศ
การเรียนรูในหองเรียน ความพึงพอใจตอการนําวิธีการเรียนรูเชิงรุกไปประยุกตใชกับการเรียนรู ความพึงพอใจตอ
บทบาทและหนาท่ีของสมาชิกในกลุม ความพึงพอใจตอตอบทบาทหนาท่ีของตัวนักศึกษาเองในระหวางกิจกรรมการ
เรียนรู ความพึงพอใจตอการวัดและประเมินผลในรายวิชา และความพึงพอใจตอครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ตามลําดับ 
อภิปรายผล  

1. ผลการเรียนรูเชิงรุกของนักศึกษาครูหลังการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันสูงกวากอนการออกแบบและ
พัฒนาแอนิเมชัน เพราะนักศึกษายังไมเคยออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันสําหรับการสอนดวยเทคนิคการเคลื่อนไหว
แบบหยุดท้ังโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและไมใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย ADDIE มากอน เนื่องจาก ADDIE 
เปนขั้นตอนท่ีใชสําหรับการออกแบบและพัฒนาสื่อสําหรับนักศึกษาครูทางดานนวัตกรรมกรรมการศึกษา เทคโนโลยี
การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเปนสวนใหญ นักศึกษาครูท่ีไมไดเรียนสาขานี้อาจจะยังไมรูจักการ
นํา ADDIE มาประยุกตใชในการออกแบบสื่อสําหรับการสอน แตเม่ือคณะผูวิจัยนํา ADDIE มาใชกับนักศึกษาครูผาน
การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันสําหรับการสอน พบวานักศึกษาครูมีผลการเรียนรูเชิงรุกอยูในระดับมากทุกขั้นตอน 
เนื่องจากเปนการเรียนรูท่ีนกัศึกษาครไูดเรยีนรูจากการลงมือปฏิบัต ิการสรางความรูดวยตนเอง และการเรียนรูรวมกัน
ของผูเรียน (พิมพันธ และ พเยาว, 2560) โดยเฉพาะขั้นตอนการนําแอนิเมชันไปใชกับนักเรียนในโรงเรียน ซ่ึงเปน
ขั้นตอนลําดับท่ีสี่ของ ADDIE อาจเนื่องมาจากขั้นตอนนี้นักศึกษาครูไดนําผลงานแอนิเมชันท่ีไดรับการออกแบบและ
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พัฒนามาเปนอยางดีแลวไปใหนักเรียนในโรงเรียนไดใชจริงในชั้นเรียน ซึ่งนักศึกษาครูมีโอกาสไดเห็นบรรยากาศการ
จัดการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน ไดรับขอคําถามและผลยอนกลับจากครูและนักเรียนจริงในชั้นเรียน ทําให
นักศึกษาไดฟง พูด แสดงความคิดเห็น ลงมือทํากิจกรรม และนําเสนอ รวมถึงการวิเคราะห การสังเคราะห และการ
ประเมินคาในสิ่งท่ีนักศึกษาครูกําลังกระทําอยู (พิมพันธ และ พเยาว, 2560) รองลงมาเปนการพัฒนา การประเมินผล 
ซึ่งเปนสองขั้นตอนท่ีนักศึกษาครูมีโอกาสในการเรียนรูเชิงรุกไดเปนอยางดีเชนเดียวกัน เนื่องจากสองขั้นตอนนี้ผูเรียน
จะตองพัฒนาแอนเิมชัน นําเสนอผลการพัฒนาหนาชั้นเรียนเพื่อใหนักศึกษาครรูวมชั้นเรียนและคณะผูวิจัยแสดงความ
คิดเห็น ใหขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา การปรับปรุงแกไข และนําเสนอครูผูสอนเพื่อประเมินผลการพัฒนา
แอนิเมชัน ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและแกไข ครูผูสอนประเมินผลงานแอนิเมชันของนักศึกษา
ครูแตละกลุมดวยแบบประเมิน ใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ ทําใหนักศึกษาครูตองเตรียมตัวเปน
อยางมากในการนําเสนอ การตอบคําถาม การรับฟงขอเสนอแนะและการวิพากษจากคณะผูวิจัย นักศึกษาครูรวมชั้น
เรียน และครูผูสอนระดับประถม ในขณะท่ีขั้นตอนการวิเคราะห และการออกแบบแอนิเมชันเปนขั้นตอนท่ีทําให
นักศึกษาครูมีผลการเรยีนรูเชงิรุกมากเชนเดียวกัน แตยังไมมากเทากับสามขั้นตอนดงักลาว เนื่องจากสองขั้นตอนนี้เปน
การคนควาและศึกษาขอมูลการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันดวยเทคนิคการเคลื่อนไหวแบบหยุดจากหนังสือ 
เอกสาร บทความ เครือขายอินเทอรเน็ต และศึกษาและดูงานการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา 
สรุปผลและนําเสนอสวนของเนื้อหา ลักษณะของแอนิเมชันและการออกแบบท่ีมีความเปนไปไดและตรงกับความ
ตองการของนักเรียนและครเูปนหลัก  

2. ผลงานการออกแบบและพัฒนาแอนเิมชันดวยเทคนิคการเคลือ่นไหวแบบหยุดตามขัน้ตอนของแบบจําลอง 
ADDIE ของนักศึกษาครู ภาพรวมของผลการประเมินจากครูระดับประถมศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด อาจเปนเพราะวา
กวาผลงานการอกแบบและพัฒนาแอนิเมชันของนักศึกษาจะเสร็จสมบูรณตองผานการออกแบบและพัฒนาตามขั้นตอนของ
แบบจําลอง ADDIE ซึ่งเปนเปนแบบจําลองสําหรับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนท่ีเปนท่ีนิยม เนื่องจาก
เปนแบบจําลองท่ีงายและมีขั้นตอนการลงมือปฏิบัติท่ีชัดเจน (Branson, 1975) ทําใหนักศึกษามีการทํางานเปนลําดับ
และขั้นตอนตาม ADDIE และผลงานแอนิเมชันทุกผลงานผานการปรับปรุงและแกไขมาแลวหลายรอบตาม ADDIE อีก
เชนเดียวกัน ซ่ึงทําใหไดรับขอเสนอแนะและคําแนะนําท่ีดีจากคณะผูวิจัย ผูสอนระดับประถมศึกษา นักศึกษาครูรวม
ชั้นเรียน และนักเรียนระดับประถมศึกษา 

3. นักศึกษาครูมีความพึงพอใจตอการเรียนรูเชิงรุกจากการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันดวยเทคนิคการ
เคลื่อนไหวแบบหยุดตามขั้นตอนของแบบจําลอง ADDIE ภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะเปนการจัดการเรียน
การสอนท่ีนักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูเชิงรุกดวยตนเอง เรียนรูเปนกลุม เรียนรูจากคณะผูวิจัย เรียนรูจากนักศึกษาครูรวมชั้น
เรียน และเรียนรูจากผูสอนและนักเรียนระดับประถมศึกษา ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับการ
เรียนรูเชิงรุกจํานวนมาก นอกจากนี้นักศึกษาครูยังไดมีโอกาสเรียนรูนอกหองเรียนซึ่งเปนสิ่งท่ีนักศึกษาครูสวนใหญชอบ
และใหความสนใจ (เนาวนิตย, 2557) เนื่องจากนักศึกษาครูไดมีโอกาสเห็นสภาพการทํางานและการจัดการเรียนการ
สอนจริงในชั้นเรียน ซึ่งเปนสิ่งท่ีนักศึกษครพูึงพอใจ เนื่องจากไดพบเห็นและสัมผัสกับสภาพการทํางานจริงท่ีนักศึกษา
จะไดพบเจอในอนาคตการทํางาน และเปนสิ่งท่ีไมไดเกิดขึ้นกับนักศึกษาครูบอยเทาท่ีควร เนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนแตละภาคเรียน รายวิชาสวนใหญกําหนดใหผูเรียนเรียนรูอยูเฉพาะแตในชั้นเรียน ประกอบกับADDIE เปน
แบบจําลองท่ีมีความยืดหยุนและสามารถนาํมาประยุกตใชรวมกับการออกแบบการเรียนการสอนไดงาย เหมาะสําหรับ
การเลือกนํามาใชเพื่อใหการออกแบบการสอน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไว 
และตอบสนองกับศักยภาพการเรียนรูของนักศึกษา (วัชรพล, 2557) 
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รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
A Causal Relationship Model of High School Students' Life Satisfaction 

 
*อัครเดช  เกตฉุ่ํา1 

1คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 
Email: Kedcham@hotmail.com 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาและตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพึงพอใจ
ในชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมของการมองโลกในแงดี  
ความเขมแข็งทางจิตใจ การเห็นคุณคาในตัวเองท่ีมีตอความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดนวลนรดิศจํานวน 400 คน โดยคํานวณจาก
จํานวนคาพารามิเตอรในโมเดลสมการโครงสราง เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถติพิืน้ฐาน
และวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุดวยการวิเคราะหสมการโครงสรางดวยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) ผล
การศึกษาพบวา 1) รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก (χ2 =146, df=123, p-value=.076, AGFI=.94 CFI=1.00, 
RMSEA<.001) 2) การมองโลกในแงดีไมมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในชีวิต ในขณะท่ีความเขมแข็งทางจิตใจ 
การเห็นคุณคาในตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การมองโลกใน
แงดีเทานั้นท่ีมีอิทธิพลทางออมตอความพึงพอใจในชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจในชีวิต  ความเขมแข็งทางจิตใจ  การมองโลกในแงดี  การวิเคราะหสมการโครงสราง 
 
Abstract 

 The purposes of this research were to 1) study and validate a causal relationship model of High School 
Students' Life Satisfaction 2) examine direct and indirect effect of optimism, psychological resilience and self-
esteem on high school students’ life satisfaction. The sample consisted of 400 high school students of Wat 
Nuannoradit School, calculated by estimated parameters in structural equation model. Data were collected 
using questionnaires. Descriptive statistics were used and analyzed a causal relationship with structural 
equation model using LISREL. Results yielded that 1) a causal relationship model of High School Students' 
Life Satisfaction fitted the empirical data very well (χ2 =146, df=123, p-value=.076, AGFI=.94 CFI=1.00, 
RMSEA<.001) and 2) optimism had no direct effect on life satisfaction, psychological resilience and self-
esteem had a positive direct effect on life satisfaction significantly at .05 level. Only optimism had a significant 
indirect effect on life satisfaction at .05 level. 
 
Keywords: Life satisfaction, psychological resilience, optimism, structural equation model 
 

บทนํา 
ความพึงพอใจในชีวิตเปนปจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีความสําคัญตอคุณภาพของชีวิตของนักเรียน (Emerson, Guhn & 

Gadermann, 2017) เนื่องจากความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนไดรับอิทธิพลจากประสบการณตาง ๆ ในวัยเรียนหลาย
ประการ เชน การเรียนรูในชั้นเรียน ความสัมพันธท่ีนักเรียนมีกับครอบครัวและกลุมเพื่อน รวมไปถึงสภาพแวดลอมของ
โรงเรียน (Raboteg-Saric, BrajSa-Zganec & Sakic, 2009; Cava, Buelga & Musitu, 2014)  มีรายงานวิจัยบงชี้วานักเรียน
ท่ีมีความพึงพอใจในชีวิตจะมีความสุขในชีวิต มีอิสระในตนเอง (Autonomy) สามารถสรางสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวและ
สามารถปรับตัวไดดีในสิ่งแวดลอมของโรงเรียน (Freire & Ferreira, 2018) ความพึงพอใจในชีวิตนั้นไมเพียงจะสงผลดีตอการ
เรียนเทานั้นยังเปนปจจัยท่ีชวยสงเสริมสุขภาพจิตและคุณภาพชี วิตเชิงสุขภาพในอนาคต (Fergusson, McLeod, 
Horwood, Swain, Chapple & Poulton, 2015; Freire & Ferreira, 2018) และเปนปจจัยท่ีสําคัญในการปองกันความ
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เจ็บปวยทางจิต อาทิ ภาวะซึมเศรา การฆาตัวตายและชวยลดโอกาสในการการติดแอลกอฮอลหรือยาเสพติด (Freire & 
Ferreira, 2018) เพราะฉะนั้นการสงเสริมใหนักเรียนใหมีความพึงพอในในชีวิตนั้นจึงเปนกลยุทธท่ีสําคัญในการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักเรียน และเปนการปองกันปญหาทางสุขภาพจิตท่ีอาจจะเกิดขึ้น อาทิ ภาวะซึมเศรา การฆาตัวตายหรือ
ปญหาการติดยาเสพติด 

จากการสังเคราะหงานวิจัยในการทํานายความพึงพอใจในชีวิตพบวา มีตัวแปรสําคัญท่ีชวยสงเสริมความพึงพอใจ
ในชีวิตไดแก ปจจัยท่ีหนึ่งการเห็นคุณคาในตนเอง (Self-esteem) เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญและสงผลตอความพึงพอใจใน
ชีวิต (Raboteg-Saric, BrajSa-Zganec & Sakic, 2009; Cava, Buelga & Musitu, 2014; Du, Bernardo & Yeung, 2015) 
ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาบุคคลท่ีมีเห็นคุณคาในตนเองนั้นจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงกวาบุคคลเห็นคุณคาในตนเองต่ํา  
ปจจัยท่ีสองคือความเขมแข็งทางจิตใจ (Psychological resilience) ท่ีมีอิทธิพลทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิต (Bajaj & 
Pande 2016) โดยท่ีบุคคลท่ีมีความเขมแข็งทางจิตใจจะเปนบุคคลท่ีมีความพึงพอใจในชีวิต และยังมีผลวิจัยยืนยันวาความ
เขมแข็งทางจิตใจเปนปจจัยท่ีชวยสงเสริมใหบุคคลเห็นคุณคาในตนเองมากย่ิงขึ้น (Kapikiran & Acun-Kapikiran, 2016) 
และปจจัยท่ีสามคือการมองโลกในแงดี ผลการศึกษายืนยันวาการมองโลกในแงดีนั้นมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจใน
ชี วิต (Hutz, Midgett, Pacico, Bastianello & Zanon, 2016) และชวยสงเสริมใหบุคคลเห็นคุณคาในตนเอง (Hutz, 
Midgett, Pacico, Bastianello & Zanon., 2016; Kapikiran & Acun-Kapikiran, 2016) นอกจากนั้นการมองโลกในแงดีนั้น
เปนปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งทางจิตใจอีกเชนกัน (Kapikiran & Acun-Kapikiran, 2016)   

จากการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจในชีวิตขางตนพบวาตัวแปรตาง ๆ มีรูปแบบความสัมพันธ
ในลักษณะของอิทธิพลสงผาน (Mediating effect)  เทคนิคการวิเคราะหขอมูลทางสถิติท่ีมีความเหมาะสมกับรูปแบบ
ความสัมพันธ เชิ งสาเหตุดั งกลาวคือการวิเคราะหสมการโครงสราง (Structural equation modeling: SEM) ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการศึกษารูปแบบความสัมพันธท่ีมีตัวแปรอิสระและตัวแปรตามหลายตัว สามารถศึกษาอิทธิพลทางตรง 
(Direct effect: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect effect: IE) และสามารถสกัดความคลาดเคลื่อนในการวัด (Measurement 
error) ออกจากตัวแปรแฝง (Latent variable) (Jeon, 2015) ทําใหผลการวิเคราะหนั้นมีความถูกตอง มีประสิทธิภาพและ
สามารถอธิบายรูปแบบความสัมพันธไดอยางลุมลึก ดวยความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายดวยการวิเคราะหสมการโครงสรางเพื่อเปนแนวทางใน
การสงเสริมและพัฒนาความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนตอไป 
วัตถปุระสงค 

1. เพื่อศึกษาและตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมของการมองโลกในแงดี ความเขมแข็งทางจิตใจ การเห็นคุณคาใน
ตัวเอง ท่ีมีตอความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุปกรณและวิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey research) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ
พึงพอใจในชีวิต โดยมีตัวแปรความเขมแข็งทางจิตใจและการเห็นคุณคาในตัวเองเปนตัวแปรสงผาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัด
นวลนรดิศปการศึกษา 2558 จํานวน 1,377 คน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) กลุมตัวอยางคํานวณ
ตามเทคนิคการวิเคราะหสมการโครงสราง (Structural equation modeling: SEM) โดยขนาดของกลุมตัวอยางควรเทากับ 
20 เทาของคาพารามิเตอร (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2006) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ตองประมาณคา 43 
พารามิเตอร ขนาดของตัวอยางท่ีเหมาะสมจึงเทากับ 430 คน ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางแบบ 2 ขั้นตอนโดยขั้นตอนแรกใช
วิธีการสุมแบบแบงชั้นโดยใชระดับชั้นเปนตัวแบงชั้น ขั้นตอนท่ีสองผูวิจัยทําการสุมแบบแบงกลุมโดยใชหองเรียนเปนตัวแปร
แบงกลุมและใชนักเรียนในชั้นดังกลาวเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 430 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามประกอบดวย 5 สวน ไดแก 1) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 2) แบบ

วัดการมองโลกในแงดี โดยผูวิจัยทําการพัฒนาจากแบบทดสอบการมุงเนนในชีวิตฉบับปรับปรุงของ Scheier, Carver & 
Bridges (1994) 3) แบบวัดความเขมแข็งทางจิตใจผูวิจัยทําการแปลและปรับปรุงจากมาตรวัดความเขมแข็งของจิตใจของ 

Campbell‐Sills & Stein (2007) 4) แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง โดยผูวิจัยทําการแปลจากมาตรวัดการเห็นคุณคาใน
ตนเองฉบับหนึ่งขอคําถามของ Robins, Hendin & Trzesniewsk  (2001) และ 5)  แบบวัดความพึงพอใจในชีวิตผูวิจัยทํา
การแปลและปรับปรุงจากมาตรวัดความพึงพอใจในชีวิตของ Diener, Emmons, Larsen & Griffin (1985) เครื่องมือท้ังหมด
ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญโดยมีคา IOC ระหวาง 0.8 - 1 และมีความเท่ียงระหวาง 0.70 - 0.83   

การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย ผูวิจัยทําบันทึกตอผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
วิจัย  ภายหลังจากไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูลผูชวยวิจัยเขาประสานงานกับครูประจําชั้นของกลุมตัวอยางเพื่อชี้แจง
รายละเอียดโครงการวิจัยและประสานงานเพื่อเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง  
ใชเวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 20 – 30 นาที โดยมีแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณจํานวน 400 ชุดคิดเปนรอยละ 93 

การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยตรวจสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพึงพอใจในชีวิตดวยการวิเคราะหสมการโครงสราง (Structural 
equation modeling) ดวยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) ดวยวิธีความนาจะเปนสูงสุดแบบแกรง (Robust maximum 
likelihood) เพื่อแกไขปญหาขอมูลไมแจกแจงแบบปกติพหุตัวแปร (Multivariate normal distribution) และกําหนดคา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 62) และมีอายุเฉลี่ย 
16.57 ป (SD=1.12)  เม่ือพิจารณาถึงผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) พบวานักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนเฉลี่ยระหวาง 
2.5-3.5 (รอยละ 64.3) ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของตัวแปรท่ีใชในการศึกษาพบวา การมองโลกในแงดีมีคาเฉลี่ยเทากับ 
8.56 (SD=1.98) ซึ่งอยูในระดับสูง คาเฉลี่ยของตัวแปรความเขมแข็งทาง จิตใจเทากับ 3.64 (SD=0.54) ซึ่งอยูใน
ระดับสูง และนักเรียนมีระดับการเห็นคุณคาในตนเองเฉลี่ยเทากับ 3.61 (SD=0.89) ซึ่งอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจในชีวิตเทากับ 3.30 (SD=0.63) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง  

ผลการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหลังจากเพิ่มความสัมพันธระหวางความคลาดเคลื่อนของการวัดระหวางตัวแปรสังเกตไดในโมเดล พบวารูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก โดยดัชนีวัดความสอดคลองดังนี้ χ2=146 คาองศา
อิสระ(df)=123 ซึ่งไม มีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.076) ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI)=0.97 ดัชนีวัดความสอดคลอง
เปรียบเทียบ (CFI)=1 และดัชนีกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (RMSEA) <0.001 ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) มีคาเทากับ 0.039 และคาขนาดตัวอยางวิกฤต (CN) มีคาเทากับ 553 แสดงดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพนัธเชิงสาเหตคุวามพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ผลการวิเคราะหองคประกอบพบวา ตัวแปรแฝงการมองโลกในแงดีวัดไดจากตัวแปรสังเกตได 3 ตัวแปร โดยมีคา

น้ําหนักองคประกอบ (L) มีคาระหวาง 0.51-0.58 และมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (λ) ระหวาง 0.58-0.73 ตัวแปร
แฝงความเขมแข็งทางจิตใจวัดไดจากตัวแปรสังเกตได 10 ตัวแปร โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบระหวาง 0.40-0.54 และมีคา
น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานระหวาง 0.40-0.68 และตัวแปรแฝงความพึงพอใจในชีวิตวัดไดจากตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปร
โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบระหวาง 0.30-0.67 และมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานระหวาง 0.27-0.83 โดยทุกตัวแปร
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ังนี้ขอคําถามท่ี 4 และ 10 ของความเขมแข็งทางจิตใจ และขอคําถามท่ี 5 ของความพึง
พอใจในชีวิตมีคาต่ํากวา .05 ซึ่งหมายความวาเปนขอคําถามท่ีไมมีประสิทธิภาพ (Hair, Black, Babin, Anderson & 
Tatham, 2006) โดยตัวแปรท้ัง 3 ตัวมีความเท่ียงของตัวแปรแฝง (ρc) เทากับ 0.63 0.83 และ 0.78 ตามลําดับและความ
แปรปรวนของตัวแปรท่ีสกัดไดจากองคประกอบเฉลี่ย (ρv) เทากับ 0.42 0.33 และ 0.44 ตามลําดับซ่ึงผลการวิเคราะห
ดังกลาวนั้นยืนยันวาตัวแปรท่ีใชในการศึกษานั้นมีความตรงเชิงโครงสรางเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพสูงในการวัดตัวแปร
ดังกลาว 

 ผลการศึกษาอิทธิผลทางตรงและทางออมของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุความพึงพอใจในชีวิตพบวา การมอง
โลกในแงดีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความเขมแข็งทางจิตใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สมการโครงสรางมาตรฐาน (γ) =0.57 และการมองโลกในแงดีไมมีอิทธิผลทางออมตอความเขมแข็งทางจิตใจ ท้ังนี้การมอง
โลกในแงดีสามารถอธิบายความผันแปร (R2) ของความเขมแข็งทางจิตใจไดรอยละ 33  

 การมองโลกในแงดีและความเขมแข็งทางจิตใจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการเห็นคุณคาในตนเองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาคาสัมประสิทธ์ิสมการโครงสรางมาตรฐาน (γ, β) = 0.38 และ 0.20 ตามลําดับ การ
มองโลกในแงดีมีอิทธิพลทางออมตอการเห็นคุณคาในตัวเองผานความเขมแข็งทางจิตใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 โดยมีคาอิทธิพลทางออมมาตรฐานเทากับ 0.11 และการมองโลกในแงดีมีอิทธิพลโดยรวม (Total effect: TE) ตอการ
เห็นคุณคาในตัวเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาอิทธิพลโดยรวมมาตรฐานเทากับ 0.49 ท้ังนี้การมองโลก
ในแงดีและความเขมแข็งทางจิตใจสามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของการเห็นคุณคาในตัวเองไดรอยละ 27  

ความเขมแข็งทางจิตใจและการเห็นคุณคาในตนเองมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความพึงพอใจในชีวิตอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ โดยมีคาคาสัมประสิทธ์ิสมการโครงสรางมาตรฐาน (β) เทากับ 0.40 
และ 0.14 ตามลําดับ และการมองโลกในแงดีไมมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในชีวิต อยางไรก็ตามการมองโลกในแงดีมี
อิทธิพลทางออมตอความพึงพอใจในชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผานตัวแปรความเขมแข็งทางจิตใจและ
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การเห็นคุณคาในตนเอง โดยมีอิทธิผลทางออมมาตรฐานเทากับ 0.30 และความเขมแข็งทางจิตใจไมมีอิทธิผลทางออมตอ
ความพึงพอใจในชีวิต ท้ังนี้ตัวแปรการมองโลกในแงดี ความเขมแข็งทางจิตใจและการเห็นคุณคาในตัวเองสามารถอธิบาย
ความผันแปรของความพึงพอใจในชีวิตไดรอยละ 26 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบวารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก (χ2 =146, df=123, p-value=.076, AGFI=.94 
CFI=1.00, RMSEA<.001) และเม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ
ในชีวิตของนักเรียนพบวาการมองโลกในแงดีไมมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในชีวิต ในขณะท่ีความเขมแข็งทาง
จิตใจ การเห็นคุณคาในตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
การมองโลกในแงดีเทานั้นท่ีมีอิทธิพลทางออมตอความพึงพอใจในชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบวารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ Du, 
Bernardo & Yeung (2015) Kapikiran & Acun-Kapikiran (2016) ซ่ึงไดทําการศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุและ
ศึกษาอิทธิพลสงผาน (Mediating effect) โดยใชการวิเคราะหสมการโครงสรางในการศึกษา ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลดวย
สมการโครงสรางนั้นสามารถจําลองรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีมีความซับซอน เปนลําดับขั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(Jeon, 2015)  โดยชวยใหนักวิจัยสามารถตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปรท่ีมีความซับซอน อาทิ อิทธิพลสงผาน 
(Mediating effect) อิทธิพลปรับ (Moderating effect) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Hair, Black, Babin, 
Anderson & Tatham, 2006)  

ผลการศึกษาพบวาการมองโลกในแงดีไมมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในชีวิต ซ่ึงไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Hutz, Midgett, Pacico, Bastianello & Zanon. (2016) ท่ีสนับสนุนวาการมองโลกในแงดีนั้นจะชวยทําให
บุคคลมีความรูสึกพึงพอใจในชีวิต  ท้ังนี้จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการมองโลกในแงดีกับความพึงพอใจใน
ชีวิตพบวาตัวแปรดังกลาวนั้นมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา (r=0.37) ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้พบวาการมอง
โลกในแงดีนั้นมีอิทธิพลทางออมตอความพึงพอใจในชีวิตโดยมีขนาดอิทธิพลทางออมมาตรฐานเทากับ 0.30 ซ่ึงสามารถสรุป
ไดวา การมองโลกในแงดีเพียงปจจัยเดียวนั้นไมไดชวยทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในชีวิต แตการมองโลกในแงดีจะชวยทําให
บุคคลนั้นมีความเขมแข็งทางจิตใจ (Kapikiran & Acun-Kapikiran, 2016) ซ่ึงจะชวยทําใหบุคคลสามารถปรับตัวใน
สถานการณท่ียากลําบากในชีวิตไดเปนอยางดี สามารถควบคุมและจัดการปญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Kapikiran 
& Acun-Kapikiran, 2016) ซึ่งกลไกทางจิตวิทยาดังกลาวทําใหบุคคลนั้นมีความพึงพอใจในชีวิตผานความเขมแข็งทางจิตใจ     

ผลการศึกษายืนยันถึงอิทธิพลทางตรงของความเขมแข็งทางจิตใจท่ีมีตอความพึงพอใจในชีวิต ซ่ึงผลการศึกษา
ดังกลาวนั้นมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ Bajaj & Pande 2016 สาเหตุประการสําคัญท่ีความเขมแข็งทางจิตใจนั้น
ชวยทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในชีวิตท่ีดีเนื่องจาก ความเขมแข็งทางจิตใจเปนคุณลักษณะของบุคคลท่ีไมยอทอปญหาและ
มีความสามารถในการจัดการความตึงเครียดในชีวิตในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังพยายามหาหนทางตาง ๆ ในการบรรลุเปาหมาย

ท่ีสําคัญของชีวิต Campbell‐Sills & Stein (2007) ผลการศึกษายังพบอีกวาการเห็นคุณคาในตนเองนั้นมีอิทธิพลทางบวก
ตอความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ Raboteg-Saric, BrajSa-Zganec & Sakic (2009) Cava, 
Buelga & Musitu (2014) และ Du, Bernardo & Yeung (2015) ท้ังนี้เนื่องจากบุคคลท่ีเห็นคุณคาในตัวเองเปนบุคคลท่ี
สามารถปรับอารมณ (Mental adjustment) ไดเปนอยางดี (Du, Bernardo & Yeung, 2015) รวมท้ังปองกันความรูสึกทาง
ลบตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมท่ีไมดีของตนเอง (Raboteg-Saric, BrajSa-Zganec & Sakic, 2009) รวมท้ังชวยทําให
ตนเองเชื่อม่ันในขอดีหรือจุดแข็งของตนเอง ซึ่งทําใหเกิดความพอใจในชีวิตของตนเองในท่ีสุด  

จากผลการศึกษาดังกลาวนั้นบงชี้วาความเข็มแข็งทางจิตใจและการมองโลกในแงดีนั้นเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญ
ตอการสงเสริมความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะฉะนั้นจึงควรมีการสงเสริมใหนักเรียนมี
ความเขมแข็งทางจิตใจเพื่อทําใหนักเรียนนั้นมีทักษะการปรับตัวท่ีดี มีความสามารถในการจัดการปญหาและความเครียด 
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เปนบุคคลท่ีไมทอถอยตออุปสรรคและพยายามบรรลุเปาหมายของตนเอง โดยอยูบนพื้นฐานการมองโลกในแงดีตอ
สถานการณตาง ๆ โดยใชกระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีมีจุดมุงเนนในการสงเสริมการมองโลกในแงดีและความ
เขมแข็งทางจิตใจ รวมท้ังควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับการโปรแกรมสงเสริมความเขมแข็งทางจิตใจและการมองโลกในแงดี
โดยใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองตอไป 
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ภาคผนวก: ตารางผลการวิเคราะหสมการโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขอคาํถาม L SE t λ R2 ขอคาํถาม L SE t λ R2 

ความเขมแข็งทางจิตใจ             ρc=0.83 , ρv =0.33 ความพึงพอใจในชีวติ             ρc=0.78 , ρv 

 Item1 0.52 - - 0.66 0.44 Item1 0.55 - - 0.74 0.54 
Item2 0.54** (0.04) 12.82 0.68 0.47 Item2 0.57** (0.06) 10.22 0.76 0.57 
Item3 0.52** (0.05) 10.84 0.65 0.42 Item3 0.67** (0.06) 12.02 0.83 0.69 
Item4 0.44** (0.06) 7.83 0.48 0.23 Item4 0.53** (0.07) 7.28 0.57 0.32 
Item5 0.44** (0.05) 9.10 0.50 0.25 Item5 0.30** (0.07) 4.42 0.27 0.07 
Item6 0.53** (0.05) 9.59 0.66 0.43 การมองโลกในแงดี                ρc=0.68 , ρv 

 Item7 0.47** (0.06) 7.95 0.56 0.31 Item1 0.52** (0.06) 8.67 0.62 0.38 
Item8 0.46** (0.06) 8.39 0.51 0.26 Item2 0.58** (0.05) 11.41 0.73 0.53 
Item9 0.50** (0.06) 7.99 0.55 0.30 Item3 0.51** (0.06) 8.17 0.58 0.34 
Item10 0.40** (0.05) 7.38 0.40 0.16 การเห็นคณุคา

 
1 - - 1 1 

ตัวแปรตน 
ตัวแปรตาม 

ความเขมแข็งทางจิตใจ การเห็นคณุคาในตนเอง ความพึงพอใจในชีวติ 
DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

การมองโลกในแงด:ี G   0.57** - 0.57** 0.33** 0.10** 0.44** 0.07ns 0.30** 0.37** 
SE (0.10) - (0.10) (0.08) (0.04) (0.06) (0.09) (0.07) (0.09) 
γ 0.57 - 0.57 0.38 0.11 0.49 0.07 0.30 0.37 

ความเขมแข็งทางจิตใจ: B - - - 0.18** - 0.18** 0.40** 0.03ns 0.43** 
SE - - - (0.07) - (0.07) (0.08) (0.02) (0.09) 
β - - - 0.20 - 0.20 0.40 0.03 0.43 

การเห็นคณุคาในตนเอง: B - - - - - - 0.16* - 0.16* 
SE - - - - - - (0.08) - (0.08) 
β - - - - - - 0.14 - 0.14 

R2 0.33 0.27 0.26 

χ2 =146, df=123, p-value=0.076, GFI=0.96, AGFI=0.94 CFI=1.00, RMSEA<0.001, SRMR=0.039, CN=553 

หมายเหตุ: L คือ คาน้ําหนักองคประกอบ, SE คือ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน, λ คือ คาน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐาน,t คือ สถิติทดสอบที, ρc คือ ความเท่ียงของตัวแปรแฝง, ρv คือ ความแปรปรวนของตัวแปรท่ี

สกัดเฉลี่ย,DE คือ อิทธิพลทางตรง, IE คือ อิทธิพลทางออม, TE คือ อิทธิพลโดยรวม, γ  คือ อิทธิพล

ทางตรงมาตรฐานของตัวแปรแฝงภายนอก, β  คือ อิทธิพลทางตรงมาตรฐานของตัวแปรแฝงภายใน, R2 
คือความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได,สัมประสิทธิการทํานาย, *  p < 0.05, ** p < 0.01, ns คือ ไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

* ผูประสานงาน   
 

518



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  คร้ังท่ี 3 
“งานวิจัยสรางมูลคา บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาวไกล Thailand 4.0” 

 
 
เคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ท่ีมีความสัมพันธตอทัศนคติของผูบริโภคไสกรอก

ตราสินคาเบทาโกรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

Integrated Marketing Communication Related to the Attitude of Betagro Sausage’s Consumer  
in Bangkok 

 
*วราภรณ เพชรสุภา1, ทรงพร หาญสันติ1 และพวงชมพู โจนส2 

1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

Emails: varaporn.pe@ku.th, fbusspha@ku.ac.th, pambangkok@yahoo.com 
 

บทคัดยอ  
 การศึกษาครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผูบริโภคท่ีแตกตางกันมีผลตอ
ทัศนคติผลิตภัณฑไสกรอกตราสินคาเบทาโกร 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) ท่ีมีตอทัศนคติผูบริโภคไสกรอกตราสินคาเบทาโกรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาเปน
แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณา ประชากรท่ีศึกษา ไดแกประชากรท่ีอาศัยอยูในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังสิ้น 400 ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน ใชสถิติ t-test สถิติ F-test แบบการวิเคราะห One way ANOVA และใชสูตรตามวิธี Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของประชากร และ สถิติสหสัมพันธเพียรสันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอยูในชวงอายุ 31-40 ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและทัศนคติในดานความรู ดานความเขาใจ ดานพฤติกรรมอยูในระดับ
ปานกลางและมากตามลําดับ จากสมมุติฐานท่ี 1 พบวาผูบริโภคไสกรอกตราสินคาเบทาโกรท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน สถานภาพ และระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกันสงผลตอทัศนคติท่ีแตกตางกัน สมมติฐานท่ี 2 พบวาเครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธตอทัศนคติของผูบริโภคในดานความเขาใจ ความรูสึกและพฤติกรรมใน
ระดับปานกลาง ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ีคือ ผูประกอบการควรมีการวางแผนกลยุทธการใชเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการเพ่ือทําใหผูบริโภคมีทัศนคติท่ีดีข้ึน 
 

คําสําคญั : เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ทัศนคติ ผูบริโภคไสกรอกตราสนิคาเบทาโกร 
 

Abstract  
 This study aims 1) To study different personal factors that impact attitude of Betagro Sausage’s 
consumer 2) To Study relationship between Integrated Marketing Communication toward the attitude of 
Betagro Sausage’s consumer in Bangkok. The study is a questionnaires survey, using descriptive research 
to analyze the data, applied on 400 sampling sets of people who live in Bangkok. The instruments used 
in the study were frequency, percentage, mean and standard deviation, using t-test statistics, F-test 
statistics, One way ANOVA analysis and Least significant Difference (LSD) to collate population mean 
and Pearson’s correlation coefficient testing at a significant level of 0.05. 
 The results show that most respondents were female at the age of 31 to 40 years old, working as 
company employees, average income is 20,001 to 30,000 baht, single status and Bachelor's level of 
education. Respondents have level of agreement toward Integrated Marketing Communication and 
Attitude (Cognitive, Affective, Conative) at moderate and high level accordingly. There are 2 research 
assumptions found that 1) Different Gender, Age, Occupations, Income, Status and Education of 
sampling group impact different attitude. 2.) Integrated Marketing Communication related to Attitude of 
Betagro Sausage consumer at moderate level. Suggestion of this study is entrepreneur should have 
strategic plans of using Integrated Marketing Communication to make better attitude of consumer. 
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บทนํา  
 ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันอาหารเปนหน่ึงในปจจัยพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตเน่ืองมาจากในแตละวันมนุษยตองทํา
กิจกรรมตางๆ มากมายรางกายจึงจําเปนตองใชพลังงานจากสารอาหารท่ีรางกายไดรับจากการรับประทานอาหารในแตละ
มื้อ ในการรับประทานอาหารควรรับประทานอาหารใหครบถวนตามหลักโภชนาการใหไดสารอาหารครบท้ัง 5 หมูและ
เพียงพอกับความตองการของรางกาย เพ่ือชวยทําใหรางกายแข็งแรงและสมบูรณ (พันธทิพย  สิทธิปญญา, 2553) ใน
ปจจุบันการใชชีวิตของคนรุนใหมท่ีทุกคนตางใชชีวิตกันอยางเรงรีบ การใชชีวิตของคนรุนใหมยังนิยมอยูอาศัยตาม
คอนโดมิเนียมในยานใจกลางเมืองหรือใกลท่ีทํางานมากข้ึนซึ่งอาจไมมีสถานท่ีท่ีสะดวกสําหรับทําอาหารหรือแมแตคนวัย
ทํางานท่ีตองต่ืนเชากลับดึกมากข้ึน ดังน้ันโอกาสในการปรุงอาหารรับประทานเองท่ีบานจึงเปนไปไดนอยมากจึงสงผลให
สินคาในกลุมอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารพรอมรับประทานไดรับความนิยมมากข้ึนอยางตอเน่ือง (พริมา อัครยุทธ, 2558) 

ดังน้ันหากจะกลาวถึงอาหารพรอมรับประทานท่ีคนไทยมีการบริโภคกันอยางแพรหลาย สําหรับมื้อเรงดวน    
“ไสกรอก” ก็ถือวาเปนหน่ึงในผลิตภัณฑท่ีมีความนิยมไมแพผลิตภัณฑชนิดอ่ืนๆ ดวยความท่ีมีรสชาติเปนเอกลักษณ       
ใหความรูสึกถึงความกลมกลอมของเน้ือสัมผัสเมื่อลิ้มรสและเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีสะดวกตอการบริโภค 

ตลาดรวมไสกรอกในป พ.ศ. 2560 มีมูลคากวา 34,664 ลานบาท เติบโตขึ้นรอยละ 3 จากป 2559 
(Marketeer, สิงหาคม 2559) โดยจะพบวาตลาดรวมของไสกรอกไมไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว
และคาดการณวาจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในป 2561 – 2562 สงผลใหเปนตลาดท่ีนาสนใจของผูประกอบการ ทําใหมี
ผูผลิตในตลาดท่ีมีศักยภาพสูง อีกท้ังยังมีผูผลิตรายเล็กอีกจํานวนมากท่ีตองการเขามาชวงชิงสวนแบงการตลาด 

จากการท่ีตลาดไสกรอกมีผูผลิตในตลาดท่ีมีศักยภาพสูงเชน CP Interfood และ Betagro จึงทําใหตลาดนี้มี
การแขงขันรุนแรง และพยายามท่ีจะแขงขันกันเองเพื่อแยงสวนแบงทางการตลาด โดยพยายามพัฒนากลยุทธ
การตลาดเพื่อกระตุนการบริโภคและยังพยายามปรับแนวความคิดใหการบริโภคไสกรอก ไมใชเปนเพียงอาหารพรอม
ทาน แตพยายามสรางอรรถประโยชน สรางทัศนคติใหการบริโภคไสกรอก สามารถบริโภคไดทุกเวลา เพื่อเพิ่มขนาด
ตลาดใหขยายใหญมากขึ้น จากขอมูลดังกลาว จึงทําใหผูศีกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเครื่องมือการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ท่ีมีความสัมพันธตอทัศนคติของผูบริโภคไสกรอก ตราสินคาเบทาโกรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูศึกษาคาดหวังวาผลการศึกษาในครั้งนี้จะเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการท่ีตองการนําขอมูล
ไปใชในการกําหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันได    
เพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาดและเพิ่มยอดขายของบริษัท 
วัตถปุระสงค  
 1.  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูบริโภค ท่ีแตกตางกันมีผลตอทัศนคติผลิตภัณฑ ไสกรอกตรา
สินคาเบทาโกร 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ท่ีมีตอทัศนคติ
ผูบริโภคไสกรอก ตราสินคาเบทาโกร ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 

การศึกษาเรื่อง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ท่ีมีความสัมพันธตอทัศนคติของ
ผูบริโภคไสกรอก ตราสินคาเบทาโกรในจังหวัดกรุงเทพมหานครเปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ออกแบบการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และใชเทคนิคการเก็บขอมูลจากการ
สํารวจ (Sample Survey) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล จาก
ประชากรท่ีอาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ชุด ดวยแบบสอบถามประเภทใหผูตอบแบบสอบถามกรอก
ขอมูลดวยตนเอง (Self-Administration Questionnaires) เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับมา จึงทําการรวบรวมขอมูล
ท้ังหมดและนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติประกอบดวย คาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจัดระดับ
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ความสัมพันธ โดยการทดสอบหาคา t-test , F-test ,SD, LSD และ Correlation ท่ีกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
ผลการทดลอง หรือ ผลและวิจารณผลการทดลอง  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ความแตกตางของปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภคไสกรอก
ตราสินคาเบทาโกรตอทัศนคติของผูบริโภคสรุปไดวาผูบริโภคไสกรอกตราสินคาเบทาโกรท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ และระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกันสงผลตอทัศนคติแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวโดยพบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อาชีพและระดับการการศึกษา
สูงสุดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอทัศนคติดานความเขาใจ ปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอเดือน สถานภาพและระดับการการศึกษาสูงสุดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอทัศนคติดาน
ความรูสึก ปจจัยสวนบุคคลดาน อาชีพ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอทัศนคติดานพฤติกรรม 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของผลิตภัณฑไสกรอก
ตราสินคาเบทาโกรมีความสัมพันธกับทัศนคติของผูบริโภคสามารถสรุปไดวาเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การมีความสัมพันธตอทัศนคติของผูบริโภคในดานความเขาใจ ความรูสึกและพฤติกรรมในระดับปานกลาง มีเพียงดาน
การประชาสัมพันธและการเผยแพรขาวท่ีมีความสัมพันธกับทัศนคติดานความเขาใจในระดับนอย สามารถอธิบายในแต
ละดานไดดังนี้ ดานโฆษณามีความสัมพันธกับทัศนคติของผูบริโภคไสกรอกตราสินคาเบทาโกรในระดับปานกลางดาน
พนักงานขายมีความสัมพันธกับทัศนคติของผูบริโภคไสกรอกตราสินคาเบทาโกรในระดับปานกลาง ดานการสงเสริม
การมีความสัมพันธกับทัศนคติของผูบริโภคไสกรอกตราสินคาเบทาโกรในระดับปานกลาง ดานการประชาสัมพันธและ
การเผยแพรขาวมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติของผูบริโภคไสกรอกตราสินคาเบทาโกรในระดับปานกลาง       
ดานการตลาดทางตรงมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติของผูบริโภคไสกรอกตราสินคาเบทาโกรในระดับปานกลาง 
ดานการตลาดกิจกรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติทุกดานของผูบริโภคไสกรอกตราสินคาเบทาโกรในระดับ   
ปานกลาง 
วิจารณผลการทดลอง  

1. เบทาโกรควรพฒันาผลติภณัฑไสกรอกเบทาโกรใหมีรสชาติหลายหลาย ทาใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือได 
มีมาตรฐานการผลิตท่ีสะอาด คณุภาพเหมาะสมกับราคา รวมถึงใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เชน 
โฆษณา การประชาสัมพันธจดังานแสดงสนิคาในงาน THAIFEX เปนตน เพื่อรักษากลุมเปาหมายกลุมผูบริโภคท่ีเปน
เพศหญิงอยูในชวงวัยทางาน ประกอบอาชพีเปนพนักงานบรษิัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท 
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปรญิญาตรไีว เนื่องจากพบวากลุมเปาหมายกลุมนี้จะมีทัศนคติท่ีดีกวากลุมอ่ืนๆ ดังนัน้
ผูประกอบการจึงควรเนนพัฒนาตลาดในตลาดสวนนี้ใหเปนกลุมเปาหมายหลัก ของธุรกิจประกอบกับอาจเนน
เปลี่ยนแปลงทัศนคติใหดีขึน้เฉพาะในกลุมอ่ืนๆท่ีอยูในเกณฑตากวา 

2. เบทาโกรควรมีการวางแผนกลยุทธเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดานโฆษณา พนักงาน
ขาย การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธและการเผยแพร การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม เชนการ
โฆษณาผานโทรทัศน การใชพนักงานท่ีมีมุษยสัมพันธท่ีดี การลดราคาสินคา การออกบูธในงานนิทรรศการท่ีเก่ียวกับ
อาหาร การสรางเว็บไซตเพื่อแจงรายละเอียดขาวสารเก่ียวกับควาวมเคลื่อนไหวของสินคา เพื่อทาใหผูบริโภคมีทัศนคติ
ท่ีดีขึน้เนื่องจากผลการศึกษาพบวา เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพนัธกับทัศนคติของผูบริโภคไส
กรอกตราสนิคาเบทาโกรในระดับปานกลาง 
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สรุปผลการทดลอง  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา ผูบริโภคไสกรอกตราสินคาเบทาโกรท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ และระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกันสงผลตอทัศนคติแตกตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดาน 
เพศ อาชีพและระดับการการศึกษาสูงสุดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอทัศนคติดานความเขาใจ   
ปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพและระดับการการศึกษาสูงสุดมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอทัศนคติดานความรูสึก ปจจัยสวนบุคคลดาน อาชีพ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติตอทัศนคติดานพฤติกรรม 

สรุปผลทดสอบสมมติฐานที่ 2 ในภาพรวมเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไดแก ดานโฆษณา 
ดานพนักงานขาย ดานการสงเสริมการขาย ดานการประชาสัมพันธและการเผยแพรขาว ดานการตลาดทางตรงและ
ดานการตลาดเชิงกิจกรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติของผูบริโภคไสกรอกตราสินคาเบทาโกรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ท้ัง 3 ดาน ไดแก ทัศนคติดานความรูความเขาใจ ดานความรูสึกและดานพฤติกรรม อยูในระดับ   
ปานกลาง 
กิตตกิรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาอิสระ เรื่อง เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ท่ีมีความสัมพันธตอ
ทัศนคติของผูบริโภคไสกรอกตราสินคาเบทาโกรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สําเร็จสมบูรณมาไดดวยความกรุณาเปน
อยางสูงจากผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ซ่ึงไดกรุณาสละเวลาอันมีคาแกผูศึกษาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ และ
ไดรับความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงพร หาญสันติประธานกรรมการท่ีปรึกษาหลัก ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา
ในการเก็บขอมูล สนับสนุน ชวยเหลือ สละเวลาใหความรูเพิ่มเติม และชี้แนะการจัดทําการศึกษาคนควาอิสระเลมนี้ 
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การศึกษาความพึงพอใจตอตนเองในการใหคําปรึกษาของครูท่ีปรึกษา  
 

The Study of Advisor’s Self-satisfaction in Counseling 
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บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อการศึกษาความพึงพอใจตอตนเองในการใหคําปรึกษาของครูท่ีปรึกษา 

กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย เปนครูท่ีปรึกษาท่ีเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใหคาํปรกึษา
เบ้ืองตน จํานวน  27 คน และนําผลจากการอบรมไปใชในการเปนผูใหคําปรึกษาแกนักเรียนแลวตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
ไดคืนมา 21 ชุด เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจในตนเองตอการใหคําปรึกษา  สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดวา ครูท่ีปรึกษาพึงพอใจตอ
ตนเองในการใหคําปรึกษาในระดับมาก โดยครูท่ีปรึกษาพึงพอใจตอตนเองในกระบวนการในการใหคําปรึกษาอยูใน
ระดับมาก และพึงพอใจในการใชเทคนิคในการใหคําปรึกษาในระดับมาก 
 

คําสําคญั : การใหคําปรึกษา  ความพึงพอใจตอตนเองในการใหคําปรกึษา 
 
Abstract  

The objective of this research was to study self-satisfaction of advisor in counseling. The sample of 
the study was 27 teachers in counseling development workshop and take counseling process to be counselor 
in school answered questionnaire. The research instrument was self-satisfaction in counseling questionnaire. 
The data was analyzed by percentage, average mean and standard deviation. The results of the study showed 
that the self-satisfaction of advisor was high.  The advisor had high self-satisfaction in counseling method and 
utmost in counseling technique.  

 
Keywords: Counseling, self-satisfaction in counseling 
 

บทนํา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มีสาระสําคัญท่ีมุงการจัดการศึกษา โดยท่ัวไปเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อใหผูเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค คือ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข และมาตราท่ี 6 ระบุวา การ ศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 2553: ออนไลน) 

การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคนั้น เปนบทบาทหนาท่ีของครูโดยตรง 
เนื่องจากครูเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงตอการจัดการศึกษาครูเปนผูท่ีมีหนาท่ีสรางประสบการณการเรียนรูและ
การพัฒนาตัวผูเรียนเพื่อใหมีความรูความสามารถและประสบการณในเชิงวิชาการนําไปสูการมีสภาพชีวิตความเปนอยู
ท่ีดีขึ้นนอกจากนี้ครูยังตองทําหนาท่ีในการดูแล ชวยเหลือ แกไขและพัฒนาสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมท้ังการดํารงตนเปนสมาชิกท่ีดีมีความสุขอยูในสังคม ครูจึงมีบทบาทท้ังการเปนผูจัดการเรียนรูและบทบาทของการ
เปนท่ีปรึกษาดวย ในบทบาทของครูท่ีปรึกษาในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคสังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหนักเรียน
ประสบปญหา ท้ังดาน การเรียน การปรับตัว และการใชชีวิตประจําวัน ครูท่ีปรึกษาจึงมีความสําคัญและจําเปนมาก
ย่ิงขึ้น บทบาทของครูท่ีปรึกษา มีหนาท่ีในโดยตรงในการดูแลนักเรียนอยางใกลชิด บทบาทท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ 
การใหคําปรึกษาท้ังท่ีเปนปญหายุงยาก ซับซอน ท้ังรายบุคคลและรายกลุม (กรมสุขภาพจิต. 2544 : 1)  
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จึงไดจัดโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม ชื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจในเทคนิคและกระบวนการในการใหคําปรึกษาและเพื่อใหผูเขารวมโครงการฝกทักษะใน
การใชเทคนิคและกระบวนการใหคําปรึกษา จนสามารถใหคําปรึกษาเบ้ืองตนแกนักเรียนได กลุมผูเขารับการอบรม 
ประกอบดวยครูท่ีปรึกษา จํานวน 27 คน หลังจากท่ีครูท่ีปรึกษาไดนําความรู ความเขาใจในเทคนิคและกระบวนการใน
การใหคําปรึกษาไปใชในการใหคําปรึกษาแกนักเรียน เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อเปนการติดตามผลการให
คําปรึกษาของครูท่ีเขาอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาดังกลาว ผูวิจยัจงึสนใจ
ท่ีดําเนินการศึกษาความพึงพอใจตอตนเองในการใหคําปรึกษาของครูท่ีปรึกษา ในดานกระบวนการในการใหคาํปรกึษา
และการใชเทคนิคการใหคําปรึกษาดวยหวังวาจะนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาการจัดโครงการอบรมดานให
คําปรึกษาแกครูท่ีปรึกษาตอไป 
วัตถปุระสงค  
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอตนเองในการใหคําปรึกษาของครูท่ีปรึกษา ในดานกระบวนการในการให
คําปรึกษาและการใชเทคนิคการใหคําปรึกษา 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. กลุมเปาหมายท่ีใชศึกษา ผูวิจัยกําหนดกลุมเปาหมายเปนครูท่ีปรึกษาท่ีเขารวมโครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน จํานวน  27 คน และเปนครูท่ีปรึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา 
และครูท่ีปรึกษาไดนําความรู ความเขาใจในเทคนิคและกระบวนการในการใหคําปรึกษาไปใชในการใหคําปรึกษาแก
นักเรียน เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  

2. เนื้อหาท่ีใชในการศึกษา ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาจากความรูท่ีใชในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ประกอบดวย ความรูเบ้ืองตนในการใหคําปรึกษา ภาษาท่ีใชในการใหคําปรึกษา กระบวนการในการใหคําปรึกษา 
เทคนิคในการใหคําปรึกษา ไดแก การสรางสัมพันธภาพ การถาม การฟง การสะทอน การใหขอสนเทศ การเงียบ การ
ทวนความ การทําใหกระจาง การใหกําลังใจ การสรุป  

3. ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก การอบรมการใหคําปรึกษา ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจตอ 
ตนเองในการใหคําปรึกษาในดานกระบวนการใหคําปรึกษาและเทคนิคในการใหคําปรึกษา 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจตอตนเองในการใหคําปรึกษาของครูท่ีปรึกษา 
ซึ่งเปนแบบวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ตามแบบของลิเคิรท (Likert) มี 6 ระดับ พอใจมากท่ีสุด  
พอใจมาก  ปานกลาง  พอใจนอย  พอใจนอยท่ีสุด ไมพอใจเลย และความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงตนเองในการให
คําปรึกษา ผูวิจัยสรางขึ้นและใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คนพิจารณาตรวจสอบเก่ียวกับการใชภาษา และความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) .67-1.00 นําแบบสอบถาม ไปทดลองใช (Try out)  กับครูซ่ึงเปนกลุมท่ีไมใช  จํานวน 10 คน 
นํามาวิเคราะหคาอํานาจจําแนกของขอคําถามเปนรายขอ ไดคาอํานาจจําแนก .45 
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

นําแบบสอบถามความพึงพอใจตอตนเองในการใหคําปรึกษาของครูท่ีปรึกษา สงทางไปรษณียไปถึง
กลุมเปาหมายจํานวน  27 ชุด เพื่อตอบแบบสอบถามแลวสงคืนผูวิจัยทางไปรษณีย ไดรับตอบคืนมาจํานวน 21 ชุด 
และดูความสมบูรณของแบบสอบถาม นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูล 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูล ระดับความพึงพอใจตอตนเองในการใหคําปรึกษาของครูท่ีปรึกษา โดยการหาคารอยละ 
คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

* ผูประสานงาน  
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ผลการวิเคราะหขอมูล  

ตาราง 1  ความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจตอตนเองในกระบวนการในการใหคําปรกึษา 

ท่ี 

 
 
      ประเด็นประเมิน 
 

ความถ่ี �̅�𝑥 SD. ความ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
   หมาย 

1. การใหความเปน กันเองของท านตอผู รับ
คําปรึกษา 

42.90 52.40 4.80 - - 4.38 0.58 มาก 

2. ทานไดการดําเนินการใหคําปรึกษาอยา ง
ต อ เ น่ือง  เพื่ อ ให ผู รับคํ าป รึกษาสามารถ
ชวยเหลือตนเองได  

14.30 57.10 28.60 - - 3.85 0.65 มาก 

3. การใหผูรับคําปรึกษาไดระบายความไมสบายใจ 
ความอัดอ้ันและความอึดอัดใจออกมา 

23.80 61.90 14.30 - - 4.09 0.62 มาก 

4. การใชทักษะการใหคําปรึกษาหลายแบบเพื่อให
ผูรับคําปรึกษาตระหนักรูตนเอง พรอมที่จะ
แกไขปญหา  

38.10 33.30 28.60 - - 4.09 0.83 มาก 

5. การชวยใหผูรับคําปรึกษาต้ังเปาหมายในการ
แก ไ ขปญหา พิ จารณาหาทาง เลือก และ
วางแผนที่จะแกไขปญหา 

38.10 42.90 19.00 - - 4.19 0.74 มาก 

6. การมีบทบาทในการชวยใหสิ่งที่ผูให 
คําปรึกษาเรียนรูจากการใหคําปรึกษาไปพัฒนา
ตนเอง 

38.10 52.40 9.50 - - 4.28 0.64 มาก 

7. การใหเกียรติผูรับคําปรึกษา การรักษา 
ความลับในการใหคําปรึกษา 

76.20 23.80 - - - 4.76 0.43 มากที่สุด 

8. การมีบุคลิกที่เหมาะสมตามลักษณะของผูให
คําปรึกษา 

71.40 23.80 4.80 - - 4.66 0.57 มากที่สุด 

9. การเปนผูรวมทางและการสนับสนุน 
สงเสริม พรอมทั้งใหโอกาสใหผูรับ 
คําปรึกษาเห็นคุณคาในตนเอง และสามารถ
พึ่งตนเองได 

38.10 57.10 4.80 - - 4.33 0.57 มาก 

10. การใชภาษาที่เหมาะสมทั้งภาษาทาทางและ
ภาษาคําพูด 

52.40 38.10 9.50 - - 4.42 0.67 มาก 

รวม 43.34 44.28 12.39 - - 4.30 0.63 มาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 1  ครูท่ีปรึกษาท่ีเปนกลุมเปาหมายจํานวน 21 คนมีความพึงพอใจตอ
ตนเองในกระบวนการในการใหคําปรึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา ประเด็นท่ีครูท่ี
ปรึกษาพึงพอใจในตนเองในกระบวนการใหคําปรึกษา ระดับมากท่ีสุด คือ การใหเกียรติผูรับคําปรึกษา การรักษา

ความลับในการใหคําปรึกษา ( x  = 4.76) และการมีบุคลิกท่ีเหมาะสมตามลักษณะของผูใหคําปรึกษา ( x  = 4.66) 
รองลงมาครูท่ีปรึกษาพึงพอใจในตนเองในกระบวนการใหคําปรึกษา ระดับมาก คือ การใชภาษาท่ีเหมาะสมท้ังภาษา

ทาทางและภาษาคําพูด ( x  = 4.42) การใหความเปนกันเองของทานตอผูรับคําปรึกษา  ( x = 4.38) การเปนผูรวมทาง

และการสนับสนุนสงเสริม พรอมท้ังใหโอกาสใหผูรับคําปรึกษาเห็นคุณคาในตนเอง และสามารถพึ่งตนเองได( x  = 

4.33)  การมีบทบาทในการชวยใหสิ่งท่ีผูใหคําปรึกษาเรียนรูจากการใหคําปรึกษาไปพัฒนาตนเอง ( x  = 4.28)  การ

ชวยใหผูรับคําปรึกษาตั้งเปาหมายในการแกไขปญหา พิจารณาหาทางเลือก และวางแผนท่ีจะแกไขปญหา ( x  = 4.19) 

การใชทักษะการใหคําปรึกษาหลายแบบเพื่อใหผูรับคําปรึกษาตระหนักรูตนเอง พรอมท่ีจะแกไขปญหา ( x  = 4.09) 

การใหผูรับคําปรึกษาไดระบายความไมสบายใจ ความอัดอ้ันและความอึดอัดใจออกมา ( x  = 4.09) และการ

* ผูประสานงาน  

   
 

526



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  คร้ังท่ี 3 
“งานวิจัยสรางมูลคา บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาวไกล Thailand 4.0” 

 
 
ดําเนินการใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูรับคําปรึกษาสามารถชวยเหลือตนเองได ( x  = 3.85) นอกจากนั้นครูท่ี
ปรึกษาพึงพอใจในตนเองในกระบวนการใหคําปรึกษาประเด็นอ่ืนๆ ระดับปานกลาง 

ตาราง 2  ความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจตอตนเองในการใชเทคนคิการให
คําปรึกษา 

ท่ี 
 

ประเด็นประเมิน 
 

ความถ่ี �̅�𝑥 SD. ความ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
   หมาย 

1. การสรางสัมพันธภาพตอผูรับคําปรึกษา 52.40 47.60 - - - 4.52 0.51 มากที่สุด 
2. การถามเพื่อใหผู รับคําปรึกษาทําความเขาใจ

ปญหาของตนเอง 
47.60 52.40 - - - 4.47 0.51 มาก 

3. ความพรอมของทานในการฟงอยางต้ังใจ 
เพื่อการเขาใจความรูสึกนึกคิดและอารมณของ
ผูรับคําปรึกษา 

57.10 38.10 4.80 - - 4.52 0.60 มากที่สุด 

4. การใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหผูรับคําปรึกษามอง
ตนเองอยางชัดเจนและ 
ตระหนักรูเก่ียวกับตนเอง 

42.90 47.60 9.50 - - 4.33 0.65 มาก 

5. การใหขอเท็จจริงที่เปนขอมูล 
ประสบการณ เหตุการณ ทางเลือกที่ 
จําเปนแกผูรับคําปรึกษา 

52.40 33.30 14.30 - - 4.38 0.74 มาก 

6. การเปดโอกาสใหผูรับคําปรึกษาสํารวจ 
อารมณความรูสึกของตนเองเพื่อเลา 
เร่ือง โดยการใชภาษาทาทางที่แสดงถึง 
การสนใจฟง 

28.60 57.10 14.30 - - 4.14 0.65 มาก 

7. การพูดในสิ่งที่ผูรับคําปรึกษาไดบอกเลา 
เพื่อแสดงถึงความเขาใจ และเกิด 
ความรูสึกวาไดรับการยอมรับ 

42.90 47.60 9.50 - - 4.33 0.65 มาก 

8. การขอใหผูรับคําปรึกษาอธิบายเพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนในประเด็นการพูดคุย 

47.60 47.60 4.80 - - 4.66 0.57 มากที่สุด 

9. การสรางกําลังใจใหผูรับคําปรึกษาวา 
สามารถตอสูกับปญหาได 

61.90 33.30 4.80 - - 4.33 0.57 มาก 

10. การรวบรวมประเด็นสิ่งทีเกิดขึ้นระหวาง 
การใหคําปรึกษาหรือเมื่อยุติการให 
คําปรึกษา 

47.60 47.60 4.80 - - 4.42 0.67 มาก 

รวม 48.10 45.22 6.68 - - 4.41 0.56 มาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 2  พบวา ครูท่ีปรึกษาท่ีเปนกลุมเปาหมายจํานวน 21 คนมีความพึงพอใจ
ตอตนเองในการใชเทคนิคการใหคําปรึกษาภาพรวม ระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา ประเด็นท่ีครูท่ี
ปรึกษาพึงพอใจในตนเองในการใชเทคนิคการใหคําปรึกษา ระดับมากท่ีสุด คือ การขอใหผูรับคําปรึกษาอธิบายเพื่อให

เกิดความชัดเจนในประเด็นการพูดคุย การสรางสัมพันธภาพตอผูรับคําปรึกษา ( x  = 4.66 ) การสรางสัมพันธภาพตอ

ผูรับคําปรึกษา ( x  = 4.52) ความพรอมในการฟงอยางตั้งใจเพื่อการเขาใจความรูสึกนึกคิดและอารมณของผูรับ

คําปรึกษา ( x  = 4.52)  และประเด็นท่ีครูท่ีปรึกษาพึงพอใจในตนเองในการใชเทคนิคการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน ระดับ

มาก คือ การถามเพื่อใหผูรับคําปรึกษาทําความเขาใจปญหาของตนเอง ( x  = 4.47) การรวบรวมประเด็นสิ่งท่ีเกิดขึ้น

ระหวางการใหคําปรึกษาหรือเม่ือยุติการใหคําปรึกษา( x  = 4.42) การใหขอเท็จจริงท่ีเปนขอมูลประสบการณ 

เหตุการณ ทางเลือกท่ีจําเปนแกผูรับคําปรึกษา ( x  = 4.38) การใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหผูรับคําปรึกษามองตนเอง

* ผูประสานงาน  
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อยางชัดเจนและตระหนักรูเก่ียวกับตนเอง ( x  = 4.33) การพูดในสิ่งท่ีผูรับคําปรึกษาไดบอกเลาเพื่อแสดงถึงความ

เขาใจ และเกิดความรูสึกวาไดรับการยอมรับ ( x  = 4.33) และการสรางกําลังใจใหผูรับคําปรึกษาวาสามารถตอสูกับ

ปญหาได ( x  = 4.33) นอกจากนั้น ครูท่ีปรึกษาพึงพอใจในตนเองในการใชเทคนิคการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน ประเด็น
อ่ืนๆ ระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงตนเองในการใหคําปรึกษา 
ผูวิจัยนําขอมูลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอตนเองในการใหคําปรึกษาของครูท่ีปรึกษา มา

สรุปความคิดเห็น ดังนี้ พัฒนาตนเอง เรื่อง ทักษะการฟง ฝกปฏิบัติบอยๆ และหาวิธีการในจุดท่ียังบกพรอง ปรับปรุง
ตนเองเรื่องเวลา ใหเวลาในการใหคําปรึกษาท่ีมากขึ้น อยากมีโอกาสเปนครูประจําชั้น หรือครูแนะแนวใหมากกวานี้
การใหเวลากับนักเรียนนอย ครูมีภาระงานมาก เพราะสอนวิชาอ่ืนท่ีไมใชแนะแนวสัปดาหละ 18 ชั่วโมง วิธีการ และ
เทคนิคการใหคําปรึกษาโดยใหผูรับคําปรึกษาไววางไจ ตองศึกษาการใหคําปรึกษาใหมากกวานี้ สถานท่ีในการให
คําปรึกษาเปนสวนสําคัญ เนื่องจากสถานท่ีไมพรอมผูรับคําปรึกษาจึงไมกลาเปดเผยขอมูลเทาไร การใหคําปรึกษาท่ีดี 
ผูใหคําปรึกษาตองใชเทคนิคท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับเรื่องราวตางๆ ของผูมารับบริการ ยังขาดความนิ่งในการรับ
ฟงปญหาในบางโอกาสควรปรับปรุงตนเองในเรื่องนี ้
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง  
 ครูท่ีปรึกษาท่ีเปนกลุมเปาหมาย มีความพึงพอใจตอตนเองในกระบวนการในการใหคําปรึกษาในระดับมาก 
และมีความพึงพอใจตอตนเองในการใชเทคนิคในการใหคําปรึกษาในระดับมากเชนเดียวกัน แสดงใหเห็นวา ครูท่ี
ปรึกษาม่ันใจในการใชเทคนิคในการใหคําปรึกษามากกวาการใชกระบวนการในการใหคําปรึกษา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
หลักสูตรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาเบ้ืองตนสําหรับครูท่ีปรึกษา” มุงเนนการ
พัฒนาทักษะตางๆในการใหคําปรึกษา ไดแก การสรางสัมพันธภาพ การฟง การถาม การสะทอน การใหขอสนเทศ 
การเงียบ การทวนความ การทําใหกระจาง การใหกําลังใจและการสรุป และหลักสูตรเปนการฝกการใหคําปรึกษาแบบ
จุลภาค สอดคลองกับ การพัฒนาตนสูการเปนผูใหการปรึกษา ตามแนวคิดของ ไอวีและไอวี (Ivey & Ivey,2007) และ
คารคอฟฟ (Carkhuff, 1973) ท่ีกลาววา ผูใหการปรึกษาตองไดรับการฝกฝนจนชํานาญการหรือท่ีเราเรียกวา “ทักษะ
การใหการปรึกษา” ทักษะการใหการปรึกษามีดวยกันหลายทักษะ นักจิตวิทยาการปรึกษามักจะฝกฝนทักษะการให
การปรึกษา ท่ีเรียกวาการฝกทักษะการใหการปรึกษาแบบจุลภาค คือ การฝกแตละทักษะเปนเสี้ยวๆ แลวนํามาบูรณา
การใชในการภายหลัง ไอวีและไอวี (Ivey & Ivey,2007, pp. 24-28) ไดยืนยันผลการวิจัยเก่ียวกับการฝกทักษะการให
การปรึกษาท่ีตนเองไดวิจัยมากกวา 20 ป พบวา ผูใหการปรึกษาท่ีฝกทักษะการใหการปรึกษาแบบจุลภาคหรือแบบ
เรียงทักษะเปนไปตามลําดับขั้นตอนจะสามารถใหการปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังไอวีและไอวี (Ivey and Ivey, 
2007, p.19) ไดนําเสนอทักษะการปรึกษาในลักษณะรูปปรามิด มีทักษะการใหการปรึกษาสําคัญอยู 7 ทักษะคือ 
พฤติกรรมการใสใจ ทักษะท่ีสืบเนื่องจากการฟง ทักษะการจัดการลําดับขั้นการปรึกษา ทักษะการเผชิญหนา ทักษะ
การเพงประเด็น ทักษะการสะทอนความหมายและทักษะท่ีเก่ียวของ อีกท้ังการใหการปรึกษาเปนเรื่องละเอียดออน
ตองไดรับการฝกฝนเปนอยางดีจากผูเชี่ยวชาญ และเกิดทักษะท่ีครูท่ีปรึกษาสามารถนําไปใชในการใหการปรึกษา การ
ทําความเขาใจผูรับการปรึกษาเบ้ืองตนได 
 นอกจากนี้ ในการฝกทักษะเบ้ืองตนในการใหคําปรึกษา คณะวิทยากรผูใหการอบรม ไดเปดโอกาสใหครูท่ี
ปรึกษาท่ีเขารวมโครงการฝกปฏิบัติครบทุกคน และมีการใหขอมูลยอนกลับ ปรับปรุงแกไขทักษะตางๆจนม่ันใจวา
สามารถนําไปใชจริงกับผูรับคําปรึกษา และประเด็นท่ีครูท่ีปรึกษาพึงพอใจในตนเองมากท่ีสุด ไดแก การขอใหผูรับ
คําปรึกษาอธิบายเพื่อใหเกิดความชัดเจนในประเด็นการพูดคุย การสรางสัมพันธภาพตอผูรับคําปรึกษา การสราง
สัมพันธภาพตอผูรับคําปรึกษา ความพรอมในการฟงอยางตั้งใจเพื่อการเขาใจความรูสึกนึกคิดและอารมณของผูรับ
คําปรึกษา ท้ัง 3 ประเด็น ถือเปนทักษะท่ีสําคัญในการใหคําปรึกษา การสรางความสัมพันธหรือการสรางสัมพันธภาพ 
เปนการท่ีผูใหคําปรึกษากลาวตอผูรับคําปรึกษาเม่ือแรกเริ่มท่ีผูรับคําปรึกษามาพบผูใหคําปรึกษาเพื่อขอรับการปรึกษา 
เปนการสรางความม่ันใจและพรอมในการอธิบายเรื่องราวของผูขอรับคําปรึกษา เทคนิคการฟง เปนความพรอมของผูให
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คําปรึกษาท่ีจะรับเนื้อหาท่ีผูขอคําปรึกษาสื่อความหมายและสามารถตอบสนองตอสิ่งท่ีสื่อความหมายนั้นไดดวย โดยผูให
คําปรึกษาตองฟงและจับใจความประเด็นสําคัญท่ีผูรับคําปรึกษาพูด หรือแสดงกิริยาอาการตางๆ ออกมาใหเห็น เพื่อ
ชวยใหทราบรายละเอียดตางๆ อันจะไดนํามาวางแนวทางพิจารณาชวยเหลือตอไป นอกจากนี้ ยังชวยเสริมสรางความ
สัมพันธภาพระหวางผูใหคําปรึกษาและผูรับคําปรึกษาอีกดวย 
 ครูท่ีปรึกษามีความพึงพอใจตอตนเองในกระบวนการในการใหคําปรึกษาในระดับมาก และพึงพอใจตอตนเอง
ในระดับต่ํากวาการใชเทคนิคในการใหคําปรึกษา อาจเนื่องมาจากหลักสูตรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาเบ้ืองตนสําหรับครูท่ีปรึกษา” กําหนดชวงเวลาในการฝกกระบวนการใหคําปรึกษานอย
กวาการฝกทักษะ กระบวนการในการใหคําปรึกษานั้น ซ่ึงขั้นตอนของกระบวนการใหการปรึกษา 5 ขั้น สอดคลองกับ 
จีน แบรี่ (2549, 74) ท่ีกลาวถึง ขั้นสรางสัมพันธภาพและตกลงบริการวาเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการใหการ
ปรึกษา ขั้นเขาใจปญหา สาเหตุและความตองการของผูรับการปรึกษา ขั้นวางแผนแกไขปญหา ขั้นยุติการปรึกษา จะ
เห็นวาการใหการปรึกษาท้ัง 5ขั้นตอนและตองใชหลักวิชาการ ดังนั้นจึงจําเปนท่ีผูใหการปรึกษาตองมีความรูและ
สามารถในการใชทักษะตางๆ อยางมีประสิทธิภาพเพื่อเอ้ืออํานวยใหผูรับการปรึกษาไดใชศักยภาพของตนในการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม ตามโครงการอบรมไมไดกําหนดเวลาในการฝกตามขั้นตอนนี้ท่ีชัดเจน 
 ครูท่ีปรึกษาตองการปรับปรุงตนเองในการใหคําปรึกษา ไดแก การพัฒนาตนเองเรื่อง ทักษะการฟง การ
พัฒนาวิธีการ และเทคนิคการใหคําปรึกษาโดยใหผูรับคําปรึกษาไววางใจการฝกปฏิบัติแตละทักษะใหมากขึ้น 
การศึกษากระบวนการในการใหคําปรึกษาใหมากกวาการปรับปรุงตนเองเรื่องเวลา ใหเวลาในการใหคําปรึกษาท่ีมาก
ขึ้น การมีภาระงานมากทําใหไมมีเวลาในการใหคําปรึกษา สถานท่ีในการใหคําปรึกษาเปนสวนสําคัญ เนื่องจากสถานท่ี
ไมพรอมผูรับคําปรึกษาจึงไมกลาเปดเผยขอมูล การใหคําปรึกษาท่ีดี ผูใหคําปรึกษาตองใชเทคนิคท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกับเรื่องราวตางๆ ของผูมารับบริการ ท้ังนี้สอดคลองกับ ผองพรรณ  เกิดพิทักษ (2549, หนา 29-30) ท่ี
กลาวถึงการพัฒนาตนสูการเปนผูใหการปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพวา ผูใหการปรึกษาจะตองรูจักและเขาใจ
บุคลิกลักษณะของตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอการใหการปรึกษา มีพฤติกรรมการแสดงออกท้ังภาษาถอยคําและภาษา
ทาทาง ตลอดจนมีรูปแบบปฏิสัมพันธท่ีเอ้ือตอการใหการปรึกษา จะตองพัฒนาตนเองดานความรูเก่ียวกับทฤษฎีตางๆ 
ของการใหการปรึกษาท้ังแนวคิด ทรรศนะเก่ียวกับธรรมชาติ เปาหมาย ขั้นตอนและเทคนิคในการใหการปรึกษา
ตลอดจนบทบาทของผูใหการปรึกษา และความกาวหนาในการประสมประสานทฤษฎีตางๆ ในการใหการปรึกษาให
สอดคลองกับลักษณะผูรับบริการ ลักษณะและปญหาบริบทท่ีแวดลอม รวมท้ังความกาวหนาทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับ
การประยุกตและการวิจัยเก่ียวกับการใหการปรึกษา ตองฝกฝนการใชทักษะพื้นฐานตางๆ ในการใหการปรึกษาอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อใหเกิดความคลองและชํานาญ เขารับการอบรมการเรียนรูและฝกปฏิบัติการใหการปรึกษา 
กิตตกิรรมประกาศ 
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบเชิงสํารวจท่ีสงผลตอการสําเร็จการศึกษาของผูสําเร็จ
การศึกษาและนิสิตท่ีกําลังศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
กลุมตัวอยาง ไดแก 1) ผูสําเร็จการศึกษาแลว และ 2) นิสิตท่ีกําลังศึกษาชั้นปท่ี 3 และ 4 ท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2560 จํานวน 208 คน  โดยใชวิธีสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือท่ีใช
เก็บรวบรวมขอมูล ไดแกแบบสอบถามปจจัยท่ีสงผลตอการสําเร็จการศึกษา ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.89  วิเคราะห
ขอมูลโดยวิเคราะหองคประกอบดวยวิธีการสกัดองคประกอบหลัก หมุนแกนองคประกอบแบบออโธโกนอลดวยวิธีแวริ
แมกซ  ผลการวิจัยพบวา องคประกอบท่ีสงผลตอการสําเร็จการศึกษามีท้ังหมด 5 องคประกอบ ของหลักสูตรการ
จัดการโลจิสติกสและการคาชายแดนท่ีบรรยายดวย 20 ตัวแปร  

  

คําสําคญั : การวิเคราะหองคประกอบ  โลจสิติกส   การคาชายแดน  
 
Abstract  

This research aimed to study exploratory factors affecting on program graduation of recent graduates 
and current students in Logistics and Cross-Border Trade Management program, Burapha University, 
Chanthaburi Campus. Purposive sampling was applied to 1) recent graduates, and 2) current 3rd and 4th 
students, expected to complete their program in 2017 academic year. The total number of sampling was 208 
students. Questionnaires on graduation-affected factors were utilized to collect data, with the degree of 
reliability 0.89 proved by Cronbach’s Alpha Coefficient method. Data analysis was conducted via Principal 
Components Analysis (PCA) as factor extraction and Varimax orthogonal rotation methods. The results 
revealed that there were overall 5 factors affecting graduation of the logistics and supply chain management 
program, described by 20 variables. 

 
Keywords: factor analysis, Logistics, Cross-Border Trade 
 

บทนํา  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community, AEC) เปนอีกหนึ่งการรวมกลุมทางการคา

ระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนโดยมีวัตถุประสงคคือการสรางผลประโยชนใหแกประเทศสมาชิกซ่ึงเปนในแนวทาง
เดียวกับกลุมสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งมีคุณลักษณะสําคัญไดแก การเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว เปนภูมิภาคท่ีมี
ขีดความสามารถในการแขงขันสูง เปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเทาเทียม และเปนภูมิภาคท่ีบูรณาการเขา
กับเศรษฐกิจโลกไดอยางสมบูรณ  

จากการศึกษาผลกระทบของการเปด AEC ท่ีมีตอประเทศไทย (ประภัสสร, 2556) การเปดเสรีในดานการ
เคลื่อนยายสินคา บริการ และการลงทุนนั้นจะกระตุนใหเกิดปริมาณการคาภายในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะใน
ดานการสงออกซ่ึงตั้งแตกลุมประเทศอาเซียนกลายเปนตลาดหลักของการสงออกของไทยตั้งแตป 2548 กลาวคือ 

* ผูประสานงาน  
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19.21% ของสัดสวนท้ังหมด อัตราการเติบโตทางการคาเพิ่มขึ้นเปน 30.85% และมูลคาของการคาชายแดนเพิ่มขึ้นสูง
ถึง 14,452,2 ลานดอลลารสหรัฐ (สํานักงานเลขาวุฒิสภา, 2558) และนอกจากนี้ยังสงผลใหประเทศไทยกลายเปน 
hub ทางดานโลจิสติกสของแตละประเทศในภูมิภาคอาเซียนอันเนื่องมาจากความเพียบพรอมทางดานตางๆไมวาจะ
เปนในเรื่องทําเลท่ีตั้งซ่ึงเปนจุดศูนยกลางท่ีจะเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจทางฝงตะวันออกและตะวันตกเขาดวยกัน
รวมถึงโครงสรางพื้นฐานเพื่อท่ีจะสนับสนุนการสงออกซึ่งเปนปจจัยสําคัญสําหรับระบบเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงกับประเทศในกลุม Great Mekong Sub-Region (GMS) ท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศไทย (ภัทราภรณ, 2556) ไดแก 
เมียนมาร ลาว และกัมพูชา ซึ่งปริมาณการคาชายแดนมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง สงผลตอความตองการบุคคลากร
และแรงงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดังกลาวเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

ดวยความสําคัญของการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี จึงเปด
การเรียนการสอนสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน ตั้งแตปการศึกษา 2554 จนปจจุบัน  ผลิตบัณฑิต
สาขานี้ออกไปประกอบอาชีพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมากกวา 300 คน  จากการสํารวจพบวารอยละ 80 
ของบัณฑิตสามารถหางานทําภายหลังจากสําเร็จการศึกษาได แตอยางไรก็ตามยังตองปรับปรุงการจัดการศึกษาของ
สาขานี้ในหลายประเด็น โดยเฉพาะผลการเรียนเฉลี่ยสะสมซึ่งผูจบการศึกษามีเพียงรอยละ 44.5 เทานั้น ท่ีมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมสูงกวา 2.75  ซึ่งเปนระดับผลการเรียนท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนายจางในบริษัทระดับใหญ ตอการ
ตัดสินใจจางงาน มีผูเรียนรอยละ 8.60 ออกระหวางศึกษา  รวมท้ังประเด็นอ่ืนๆ ท่ีตองนําประกอบการวางแผนและจัด
การศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม   

เปนท่ียอมรับกันแลววา สิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมท้ังดัชนีบง
บอกถึงคุณภาพของนักศึกษาท่ีสําคัญประการหนึ่ง ไดแก การพิจารณาจากความสําเร็จในการศึกษา ท้ังนี้เนื่องจาก
ความสําเร็จในการศึกษาเปนคุณลักษณะ และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมท้ังประสบการณซึ่งเปนผลมาจากการเรียนรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมและจากการเรียน 
การสอน (ไพศาล หวังพานิช, 2523) การสําเร็จผลการศึกษา หมายถึง การศึกษาครบจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร 
และไดรับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยโดยมี 2 ลักษณะคือ สําเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
และสําเร็จการศึกษาโดยใชเวลามากกวาท่ีหลักสูตรกําหนด  

การวิเคราะหองคประกอบหรือการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) เปนเทคนิคการวิเคราะหสถิติของการ
วิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อลดจํานวนตัวแปรท่ีมีจํานวนมากใหนอยลง  ดวยเหตุผลวาบางตัวแปรอาจมีความสัมพันธกัน จึง
มีคุณสมบัติการอธิบายลักษณะขอมูลเหมือนกัน  และอาจมีบางตัวแปรไมสามารถจัดเขากลุมกับตัวแปรใดไดจึงตองตัด
ตัวแปรลักษณะนี้ออก  ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันจะถูกจัดรวมเขากลุมเดียวกัน และเรียกกลุมตัวแปรนี้วา 
“องคประกอบหรือปจจัย (Factor)” การวิเคราะหองคประกอบแบงเปน 2 ประเภท  คือ การวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis; EFA)  และการวิเคราะหองคประกอบเพื่อยืนยันความถูกตองของน้ําหนัก
ตัวแปร (Confirmatory Factor Analysis; CFA) (กัลยา วานิชบัญชา, 2554. ยุทธ ไกรวรรณ, 2551)  

 จากการสํารวจงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวาปจจัยดานภาพลักษณนายจางสงผลตอประสิทธิภาพการสรรหา
บุคลากรมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.93  สวนปจจัยดานความเปนเลิศขององคกร กําไร สงผลตอประสทิธิภาพการสรร
หาบุคลากรมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.92  (คณะกรรมการดําเนินงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2556) ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรีไดแก 
เอกสารตํารามีความเหมาะสม, มีโอกาสเขาฟงบรรยายสรุปในหองเรียนมากเพียงพอ, มีความเขาใจเนื้อหาตําราเรียน 
เพราะผูสอนมีเทคนิคท่ีดี, เขาใจเนื้อหาถองแทจากการไดซักถามอาจารยผูสอน, ไดอานตํารา/เอกสารดวยตนเองอยาง
จริงจงั, ไดทบทวนแบบฝกหัดดวยตนเองอยาง, ไดติดตามบทเรียนตามตารางบรรยายอยางสมํ่าเสมอ, ไดคนควาเนื้อหา
ในบทเรียนเพิ่มเติมจากหองสมุด, ชวงเวลากอนสอบมีเพียงพอใหเตรียมตัวลวงหนา 

ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  มีแผนดําเนินการปรับปรุง
การจัดการศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน จึงตองการทราบขอมูลดานตางๆ โดยเฉพาะปจจัย
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ตางๆ ท่ีสงผลรวมท้ังองคประกอบของปจจัยท่ีสงผลตอการสําเร็จการศึกษาของผูเรียน  เพื่อนําไปประกอบการวางแผน
และจัดการศึกษาสาขาโลจิสติกสและการชายแดน ใหผูจบการศึกษามีคุณความรูความสามารถ และมีคุณสมบัติดาน
ตางๆ ตรงตามตองการของนายจาง และตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
วัตถปุระสงค  

1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการสําเร็จการศึกษา สาขาโลจิสติกสและการคาขายแดน ของมหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี   

2. เพื่อศึกษาองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ของปจจัย ท่ีสงผลตอการสาํเร็จ
การศึกษา สาขาโลจิสติกสและการคาขายแดน ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี   
อุปกรณและวิธีการทดลอง  

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ นิสิตท่ีจบการศึกษาหรือคาดวาจะจบการศึกษาแนนอน  สาขาโลจิสติกสและการคา

ชายแดนมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี
กลุมตัวอยาง คือ ผูท่ีจบการศึกษาไปแลว และผูกําลังเรียนขั้นปท่ี 3 และ 4  จากมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยา

เขตจันทบุรี ปการศึกษา 2560  จํานวน 208 คน ท้ังหมดไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2.  เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  
แบบสอบถามความเห็นของผูเรียนตอตัวแปรตางๆ ท่ีสงผลตอการสําเรจ็การศึกษาวิชาการจัดการโลจิ

สติกสและการคาชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจนัทบุร ีซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาแบบสอบถาม ดังตอไปนี ้
 2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สัมภาษณผูสอนและทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และสุมสัมภาษณผูจบ

การศึกษาไปแลว 15 คน   
  2.2 นําขอมูลมารางแบบสอบถามจํานวน 43 ขอ นําไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความตรง 
(Validity) และคัดเลือกขอท่ีมีดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency ; IOC) มากกวา 0.6 ไดจํานวน 32 ขอ
จากนั้นไปทดลองใช (Tryout) กับผูท่ีกําลังเรียน ปการศึกษา 2560 รวม 37 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แลววิเคราะห
คัดเลือกอีกครั้ง ไดแบบสอบถามครั้งสุดทาย แบงเปน ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลท่ัวไป และตอนท่ี 2 สอบถามปจจัยท่ี
สงผลตอการสําเร็จศึกษา ซึ่งแบงเปน 3 ดาน คือ ดานผูสอนและบุคลากรสนับสนุน 3 ตัวแปร ดานตัวนิสิต 10 ตัวแปร 
ดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย 7 ตัวแปร รวมท้ังหมดจํานวน 20 ขอ หรือ 20 ปจจัย 
มีควา  มเชื่อม่ัน (Reliability) ท้ังฉบับ Coefficient Alpla เทากับ 0.90   

3. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะวิจัยติดตอนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ท่ีจบการศึกษาสาขาโลจิสติกสและการคา

ชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีไปแลว  และนิสิตกําลังเรียนชั้นป 3 และ 4 รวม 208 คน ใหตอบ
แบบสอบถาม ในระหวางพฤษภาคม 2560 

4. การวิเคราะหขอมูล 
การหาระดับสงผลตอการสําเร็จการศึกษา จะพิจารณาจากคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของท้ัง 20 

ตัวแปรหรือ 20 ปจจัย แลวพิจารณาเลือกเฉพาะท่ีมีคาเฉลี่ยมากกวา 3.5 ซึ่งหมายความตัวแปรนั้นสงผลระดับ “มาก” 
ขึ้นไป แลวนําไปวิเคราะหประกอบเชิงสํารวจ  (Explorer Factor Analysis) ขั้นตอนดังนี้  

1. ตรวจสอบวาตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกันมากเพียงพอท่ีจะใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ
หรือไม โดยพิจารณาคาสถิติ  KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ซ่ึงควรมีคาเขาสู  1 และใชคา Bartlett’s test of 
Sphericity ทดสอบสมมติฐานวาตัวแปรมีความสัมพันธกันหรือไม ซึ่งผลทดสอบตัวแปรควรสัมพันธกัน   

2. สกัดปจจัยเพื่อหาจํานวนองคประกอบ (Factor) ท่ีสามารถใชแทนตัวแปรท้ังหมดทุกตัวได โดยใชวิธี
สกัดปจจัยแบบ Principal Component Analysis หรือ PCA โดยแตละองคประกอบจะตั้งฉากกันหรือเปนอิสระจาก
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กัน จากนั้นหมุนแกนปจจัย (Factor Rotation) แบบออโธโกนอลดวยวิธีวาริแมกซ เพื่อใหคา Factor Loading ของ
ตัวแปรมีคามากขึ้นหรือลดลงจนสามารถตัดสินใจไดวา ควรจัดตัวแปรนั้นอยูในองคประกอบใด จากนั้นสรุปจํานวน
องคประกอบพรอมจัดลําดับความสําคัญ และถือวาแตละองคประกอบเปนตัวแปรใหม  
ผลการทดลอง  

1. ปจจัยท่ีสงผลตอการสําเร็จการศึกษา สาขาโลจิสติกสและการคาขายแดน ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี  มีท้ังหมด 20 ปจจัยหรือ 20 ตัวแปร โดยทุกปจจัยมีคาเฉลี่ยมากกวา 3.60 หรือมีการสงผลตอการสําเร็จ
การศึกษาระดับ “มาก” ขึ้นไป  เรียงลําดับมากไปนอย 5 อันดับแรกคือ ประสบการณและความสามารถดานการสอน

ของผูสอน (�̅�𝑥=4.32)  ความคาดหวังในอาชีพการทํางานภายหลังจากจบการศึกษา (�̅�𝑥=4.27)   ความคาดหวังในอัตรา

คาตอบแทนจากการทํางานภายหลังจากสําเร็จการศึกษา (�̅�𝑥=4.19)  วินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ี(เรียน)ของ

ตนเอง (x�=4.19) การเขาเรียนทุกครั้งหรือไมนอยกวาเกณฑขั้นต่ําของแตละวิชา (�̅�𝑥=4.16)   
2. เนื่องจากกลุมตัวอยาง 208 คน (10 เทาของจํานวนตัวแปร) มากพอท่ีจะวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

(ยุทธ ไกยวรรณ, 2556)  พบวาคา KMO  (Kaiser-Meyer-Olkin) = 0.875 ซึ่งมากกวา 0.50 และเขาสู 1  สวนคา 
Bartlett’s Test of Sphericity มีการแจกแจงแบบ  Chi-Square = 2226.356  ไดคา Significance = .000 ซ่ึงนอย
กวา 0.05 ขอมูลจึงมีความสัมพันธกันเหมาะสมวิเคราะหองคประกอบ เม่ือพิจารณาคา Extraction Communality 
ของแตละตัวแปรหลังสกัดปจจัยพบวาทุกตัวแปรมีคามากกวา 0.50  จึงเหมาะสมกับการจัดองคประกอบ และเม่ือ
พิจารณาเฉพาะองคประกอบท่ีมีคา Total Eigenvalue มากกวา 1 รวมกับผลการหมุนแกนองคประกอบ โดยวิธีการ
หมุนองคประกอบแบบออโธโกนอลดวยวิธีวาริแมกซ ไดคา Factor Loading ของแตละตัวแปรดังตารางท่ี 1  

โดยกําหนดวาแตละตัวแปรตองมีคา Factor Loading มากกวา 0.3  จะสรุปไดองคประกอบปจจัยท่ีสงผลตอ
การสําเร็จการศึกษา  5  องคประกอบ ท้ังหมด 20 ตัวแปร โดยอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรท้ังหมดไดรอยละ 
68.282 โดยแตละองคประกอบมีตัวแปรตางๆ ดังนี้ องคประกอบท่ี 1 ประกอบดวย 6 ตัวแปร รวมกันอธิบายความ
แปรปรวนไดรอยละ 37.510 เรียงลําดับตามคา Factor Loading คือ  อุปกรณเครื่องมือและสิ่งสนับสนุนตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย (0.864)  สภาพหองเรียนอุณหภูมิหองเรียนและอุปกรณโสตทัศนศึกษา (0.833) ความพรอมและการ
บริการของหองสมุดของมหาวิทยาลัย (0.801)  สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย (0.750) ความสนใจและตั้งใจเรียน
ของเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือกลุมเรียน (0.725)  และสภาพโรงอาหารและคุณภาพของอาหารท่ีจําหนาย (0.700) 
องคประกอบท่ี 2 ประกอบดวย 6 ตัวแปร รวมกันอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 11.508 เรียงลําดับตามคา Factor 
Loading คือ ความสามารถในการเรียนรูและทําความเขาใจของผูเรียน (0.774) การจัดสรรเวลาเวลาทบทวนเนื้อหา
อยางเพียงพอกอนสอบ (0.739) วินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ี(เรียน)ของตนเอง (0.736) ทักษะทางดานการวาง
ผังลําดับความคิดในตนเอง (0.681) ทักษะการแกไขปญหาหรือสถานการณเฉพาะหนา (0.650) และสื่อการเรียนการ
สอน เชน เอกสาร ตํารา สไลด ฯลฯ (0.472) องคประกอบท่ี 3 ประกอบดวย 3 ตัวแปร รวมกันอธิบายความแปรปรวน
ไดรอยละ 7.925  เรียงลําดับตามคา Factor Loading คือ การเขาเรียนทุกครั้งหรือไมนอยกวาเกณฑขั้นต่ําของแตละ
วิชา (0.667)  มารยาทและการวางตัวในสังคม (0.623)  และความพรอมทางดานการเงินของครอบครัว (0.544) ท่ี 4 
ประกอบดวย 2 ตัวแปร  รวมกันอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 6.248 เรียงลําดับตามคา Factor Loading คือ 
ความคาดหวังในอาชีพการทํางานภายหลังจากจบการศึกษา (0.812)  และความคาดหวังในอัตราคาตอบแทนจากการ
ทํางานภายหลังจากสําเร็จการศึกษา (0.796)  ทางดานการประสบผลสําเร็จในหนาท่ีการงานหลังจากจบการศึกษา 
องคประกอบท่ี5 ประกอบดวย 3 ตัวแปร  รวมกันอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 5.090  เรียงลําดับตามคา Factor 
Loading คือ ประสบการณการสอนของผูสอน (0.735)  การกํากับดูแลและใหคําแนะนําของอาจารยปรึกษา (0.585)  
และการคบเพื่อนท่ีขยันเรียนตางคณะ/ตางสาขา (0.551) ทางดานตัวผูสอนและเพื่อนตางคณะ 
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ตารางที่ 1 Rotational Component Matrix 
 

ปจจัยหรือตัวแปร 
องคประกอบ 

1 2 3 4 5 
อุปกรณ เครื่องมือ และสิ่งสนับสนุนตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 0.864 0.216 -0.001 0.165 0.100 
สภาพหองเรียน อุณหภูมิหองเรียน และอุปกรณโสตทัศนศึกษา 0.833 0.154 0.011 0.167 0.105 
ความพรอมและการบริการ ของหองสมุดของมหาวิทยาลัย 0.801 0.083 0.123 0.050 0.107 
สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย 0.750 0.174 0.174 0.112 0.086 
ความสนใจและตั้งใจเรียน ของเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือกลุมเรียน 0.725 0.068 0.258 -0.146 0.280 
สภาพโรงอาหารและคุณภาพของอาหารที่จําหนาย 0.700 0.290 0.005 0.182 -0.101 
ความสามารถในการเรียนรูและทําความเขาใจ ของผูเรียน 0.238 0.774 0.114 -0.016 0.086 
การจัดสรรเวลาเวลาทบทวนเน้ือหาอยางเพียงพอ กอนสอบ 0.198 0.739 0.100 0.144 0.050 
วินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ (เรียน) ของตนเอง 0.121 0.736 0.078 0.049 0.201 
ทักษะทางดานการวางผังลําดับความคิดในตนเอง 0.139 0.681 0.453 0.059 -0.016 
ทักษะการแกไขปญหาหรือสถานการณเฉพาะหนา 0.088 0.650 0.441 0.002 0.218 
การเรียนการสอน เชน เอกสาร หนังสือ ตํารา สไลด ฯลฯ 0.446 0.472 -0.166 0.380 0.197 
การเขาเรียนทุกครั้งหรือไมนอยกวาเกณฑขั้นต่ําของแตละวิชา 0.046 0.072 0.667 0.260 0.053 
มารยาทและการวางตัวในสังคม 0.067 0.360 0.623 0.251 0.115 
ความพรอมทางดานการเงินของครอบครัว 0.237 0.342 0.544 0.126 -0.293 
ความคาดหวังในอาชีพการทํางานภายหลังจากจบการศึกษา 0.139 -0.058 0.335 0.812 0.059 
ความคาดหวังในอัตราคาตอบแทนจากการทํางานภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 0.178 0.222 0.205 0.796 0.109 
ประสบการณและความสามารถดานการสอน ของผูสอน 0.187 0.432 -0.033 0.271 0.735 
การกํากับ ดูแล และใหคําแนะนํา ของอาจารยปรึกษา 0.245 0.499 0.020 0.200 0.585 
การมีเพื่อนหรือคบเพื่อนที่ขยันเรียน ตางคณะ/ตางสาขา 0.448 0.001 0.476 -0.141 0.551 

 
วิจารณผลการทดลอง  

เนื่องจากเทคนิค Exploratory Factor Analysis จะนําตัวแปรหรือปจจัยท่ีมีความสัมพันธกันไวในกลุม
เดียวกัน ตัวแปรท่ีมีอยูองคประกอบเดียวกันจะมีความสัมพันธกันมาก โดยความสัมพันธนั้นอาจจะเปนในทิศทางบวก 
(ทางเดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ตรงขามกัน) ก็ได สวนตัวแปรท่ีอยูตางองคประกอบกันจะไมมีความสัมพันธกันหรือ
สัมพันธกันนอยมาก เนื่องจากเทคนิค Exploratory Factor Analysis ใชคาความแปรปรวนอธิบายระดับการสงผล
หรือระดับความสําคัญ (กัลยา วานิชบัญชา, 2554 หนา 4-6) ดังนั้นตัวแปรท่ีแมจะมีคาเฉลี่ยระดับมากอาจถูกจัดอยูใน
องคประกอบท่ีมีความแปรปรวนต่ําหรือความสําคัญต่ําก็เปนได  ซ่ึงผลการจัดได 5 องคประกอบ รวมกันอธิบายความ
แปรปรวนไดรอยละ 68.282  โดยองคประกอบท่ี 1 ประกอบดวย 6 ตัวแปร มีรอยละความแปรปรวนมากท่ีสุด 
37.510 จึงมีความสําคัญมากสุด หรือท้ัง 6 ตัวแปรสงผลตอการสําเร็จการศึกษามากสุด  ดังนั้นแนวทางปรับปรุงการ
จัดการศึกษา จึงควรใหความสําคัญของตัวแปรตางๆ ในองคประกอบ 1 มากสุด เชน  จัดหาอุปกรณเครื่องมือและสิ่ง
สนับสนุนตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เชน หองปฏิบัติการตางๆใหมีจํานวนเพียงพอ   ปรับปรุงสภาพหองเรียนใหเอ้ือกับ
การเรียน ไมรอนอบอาว และอุปกรณโสตทัศนศึกษาท่ีพรอมใชงานและทันสมัย   ปรับความพรอมและการบริการของ
หองสมุดของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ  ปรับสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย เชน  พัฒนาสวนสุขภาพและ
สถานท่ีพักผอนหยอนใจสําหรับนิสิตภายหลังจากเหนื่อยลาจากการศึกษา ใหสวยงามและเอ้ือตอการอยูอาศัยและ
เรียนรู   ปรับทัศนคติผูเรียนใหมีความสนใจและตั้งใจเรียนเพราะสงผลตอการเรียนรูของเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือกลุม
เรียน  และปรับปรุงใหสถานท่ีรับประทานอาหารใหสะอาดถูกสุขลักษณะ และควบคุมคุณภาพและรสชาติของอาหารท่ี
จําหนายใหมีคุณภาพ สวนตัวแปรในองคประกอบท่ี 2 3 4 และ 5  ซึ่งแมวาแตละองคประกอบจะมีรอยละแปรปรวน
นอย คือ 11.508   7.925 ,  6.248  และ 5.090  ตามลําดับ  แตผลรวมแปรปรวนของท้ัง 4 องคประกอบมีถึงรอยละ 
30.771  ดังนั้นแนวทางการปรับปรุงการจัดการศึกษาจึงควรสนใจตัวแปร ท้ัง 14 ตัวแปรในองคประกอบเหลานี้  เชน  
หาวิธีการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูและทําความเขาใจของผูเรียน   จัดสรรเวลาและสถานท่ีใหทบทวนเนื้อหา
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อยางเพียงพอกอนสอบ   ปลูกฝงวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียนตอหนาท่ี(เรียน)ของตนเอง  หากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานทักษะทางดานการวางผังลําดับความคิดในตนเอง และทักษะการแกไขปญหาหรือสถานการณเฉพาะหนา 
สงเสริมใหผูสอนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เชน เอกสาร ตํารา สไลด ฯลฯ ใหมีจํานวนเพียงพอและมีคุณภาพ  ปรับ
ทัศนคติและมีมาตรการใหผูเรียนเขาเรียนทุกครั้งหรือไมนอยกวาเกณฑขั้นต่ําของแตละวิชา  มีกิจกรรมพัฒนามารยาท
และการวางตัวในสังคม สงเสริมคานิยมความประหยัดพอเพียงความชวยสภาวะการเงินของครอบครัวผูเรียน มี
กิจกรรมใหความรูและประสบการณอาชีพตางๆ เชน การฝกงาน การดูงาน และ สหกิจศึกษา เปนตน   รวมท้ังพัฒนา
ผูสอนใหมีความรูความสามารถดานการสอนมากขึ้น   พัฒนาระบบอาจารยปรึกษาใหมีประสิทธิภาพ  และใหความรู
ความเขาใจผูเรียนใหเห็นประโยชนของการเลือกคบเพื่อนดี   
สรุปผลการทดลอง  

การศึกษาครั้งนี้ได 20 ปจจัยท่ีสงผลตอการสําเร็จการศึกษา สาขาโลจิสติกสและการคาชายแดน 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดกลุมได 5 องคประกอบ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 
68.282  แตละองคประกอบมีรอยละความแปรปรวน 37.510, 11.508, 7.925,  6.248 และ 5.090 ตามลําดับ 
ผลการวิจัยครั้งนี้เปนขอมูลท่ีมีประโยชนตอการปรับปรุงการจัดการศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกสและการคา
ชายแดน คณะวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี   รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมี
จัดการศึกษาสาขานี้และสาขาใกลเคียง  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะครูและมาตรฐานครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 2) 
น าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อรองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก คือ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะครูและมาตรฐานวิชาชีพครูในประเทศไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา 
รวมทั้งแนวคิดประเทศไทย 4.0 ขั้นตอนที่สอง คือ การจัดท า (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อรองรับแนวคิด
ประเทศไทย 4.0 และ ขั้นตอนท่ีสาม คือ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อรองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0 
โดยการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
และแนวคิดประเทศไทย 4.0 เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้อง และความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูเพื่อรองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การบริหารจัดการ 3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนการสอน และ 4) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกอบด้วย ผู้อ านวยการหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ผู้บริหารโรงเรียน  ผู้บริหารระดับคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทนส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกเอกสาร และ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อ
รองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. การศึกษาสมรรถนะครูและมาตรฐานครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีจ านวน 11 
สมรรถนะ สิงคโปร์ จ านวน 5 สมรรถนะ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 7 สมรรถนะ และ
แคนาดา จ านวน 8 สมรรถนะ   
 2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อรองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0 คือ TIP Model ซ่ึงประกอบด้วย 3 
สมรรถนะ คือ 1) การพัฒนาสมรรถนะด้านความเป็นครู (Teaching Profession Competencies) 2) การพัฒนา
สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ (Innovation and Technology for Learning 
Development Competencies) และ 3) การพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Professional Practice 
Competencies)  
 
ค าส าคัญ : สมรรถนะครู รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู ประเทศไทย 4.0  
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Abstract 

 The purposes of this research were to 1) study the teacher’s competencies both Thailand and 

International countries, and 2) create the model of the development of the teacher’s competencies for 

Thailand 4.0. The research methodology was to comprised three main phrases; first phrase was to study the 

documents and research articles about the teacher’s competencies and teacher’s standard in Thailand, 

Singapore, New Zealand, Australia, Canada, and the United State of America, second phrase was to draft of 

the model of the development of teacher’s competencies for Thailand 4.0, and the third phrase was to 

examine the model of the development of teacher’s competencies for Thailand 4.0 through the focus group 

of the expertise. Research instruments were the document form and draft of the model of the development of 

teacher’s competencies for Thailand 4.0. The content analysis was employ. The research results were show 

as follows; 

 1. Teacher’s competencies in Thailand had 11 competencies. Singapore had five competencies. 

Australia, New Zealand and the United State of America had seven competencies. Canada had eight 

competencies.  

 2. The model of the development of teacher’s competencies for Thailand 4.0 was the TIP Model. 

This model comprised three main aspects. The first aspect was the Teaching Profession Competency. The 

second aspect was the Innovation and Technology for Learning Development Competencies. The third 

aspect was the Professional Practice Competencies.  

 

Keywords: Teacher’s competencies, Model of teacher’s competencies development, Thailand 4.0   

  
บทน า 
 สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่บ่งชี้
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบด้วย 1) สมรรถนะด้านสติปัญญา (Cognitive domain) 2) สมรรถนะด้าน
มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal domain) และ 3) สมรรถนะด้านการรู้จักตัวเอง (Intrapersonal domain) ซ่ึง
ลักษณะของครูไทย 4.0 (ดิเรก พรสืมา, 2559: มติชนออนไลน์) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของครู 1.0 ถึง ครู 4.0 
ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญๆ ได้แก่ 1) ครู 1.0 เป็นครูที่ท างานประสบผลส าเร็จและท าให้ประเทศเจริญก้าวหน้า
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะนักเรียนมีจ านวนไม่มาก เนื้อหาวิชาที่สอนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติมีจ านวนจ ากัด 
ดังนั้น ครู 1.0 จึงท างานอย่างมีความสุข  2) ครู 2.0 เริ่มในปี 2503 ที่มีการจัดการเรียนการสอน แบบ “Child-
centered” เป็นยุคที่ครูต้องจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามความถนัดและสติปัญญาของผู้เรียน โดยมีรูปแบบการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนั้น ครู 2.0 จึงเก่งในวิชาที่ตนสอนหรือถนัด และรู้ความต้องการของนักเรียนที่ตนเองสอน 3) 
ครู 3.0 คือ ครูที่มีความรอบรู้ทั้งเนื้อหาวิชา ความต้องการของผู้เรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งจากปราชญ์ชาวบ้าน
และส่ือทางอิเลกทรอนิกส์ ดังนั้น ครู 3.0 จึงเป็นครูผู้รอบรู้ เม่ือมาถึงยุคประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยี Robot และปัญญาประดิษฐ์ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู ก็ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม 
ดังนั้น ครู 4.0 จะต้องแตกต่างจากครู 1.0 ครู 2.0 และครู 3.0 โดยครู 4.0 จะต้องเป็นครูที่มีกระบวนทัศน์ที่กว้างไกล 
มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถในวิชาที่สอน และมีทักษะที่หลากหลายทั้งการคิด จินตนาการ การวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี การท างานเป็นทีม การสื่อสาร และการพัฒนาวิชีพของตน การพัฒนา
สมรรถนะครูในยุคแนวคิดประเทศไทย 4.0 จะประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซ่ึงภาคทฤษฎี คือ การ
เตรียมการด้านความรู้ในเนื้อหาวิชา วิธีสอน และการพัฒนาวิชาชีพ ส าหรับภาคปฏิบัติ คือ การพัฒนาตนเองและ/หรือ
การเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณภาพของครู และครูที่มีคุณภาพจะต้องมีการพัฒนา
ตนเองให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและสมรรถนะ โดยเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 25) ไดก้ าหนดวิธีการประเมินสมรรถนะครูที่จ าเป็นส าหรับครู ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ 
คือ 1) สมรรถนะหลัก (Core competence) จ านวน 5 สมรรถนะ และ 2) สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional 
competence) จ านวน 6 สมรรถนะ รวม 11 สมรรถนะ และเม่ือพิจารณาบริบทภายนอกประเทศ การพัฒนาครู
จะต้องเทียบเคียงกับมาตรฐานเช่นกัน ซ่ึงประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
ก าหนดมาตรฐานของครูที่ส าคัญๆ ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน คือ 1) ครูต้องเข้าใจการเรียนรู้และพัฒนาการของ
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นักเรียน 2) ครูต้องรู้มีความรู้ในเนื้อหาสาระวิชาที่สอนอย่างดี 3) ครูต้องเข้าใจและใช้การวัดผลและประเมินผลที่
หลากหลาย 4) ครูต้องวางแผนและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 5) ครูต้องสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่
ปลอดภัย และสร้างสรรค์ความส าเร็จ 6) ครูต้องเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 7) ครูต้องม่ันศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและแสวงหาความก้าวหน้าในวิชาชีพตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (Ohio Department of Education, 2009; Iowa Department of Education, 2009; NSW Education 
Standard Authority, 2017: online) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของประเทศไทยยุค 4.0 ที่ต้องการให้มีการศึกษา 4.0 
เพื่อสร้างครู 4.0 ไปสร้างคน 4.0 ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างนักนวัตกรไปผลิตนวัตกรรมเพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี
รายได้ต่ าไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงด้วยการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศต่อไป  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อ
รองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0” จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ครูเพื่อรองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อจะช่วยสร้างครูที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาและประเทศต่อไป   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะครูและมาตรฐานครูทั้งในประเทศไทย สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา และ
สหรัฐอเมริกา  
 2. เพื่อน าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อรองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0  
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษา
สมรรถนะครูในประเทศไทย สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา และ 2) น าเสนอรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อรองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0 ซ่ึงด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็น
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะครูและมาตรฐานครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
แนวคิดประเทศไทย 4.0 ระยะที่ 2 เป็นสังเคราะห์และด าเนินการจัดท าร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูไทยเพื่อ
รองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0 และระยะที่ 3 เป็นการน าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูไทยเพื่อรองรับแนวคิด
ประเทศไทย 4.0 ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยการจัดประชุมสัมมนากลุ่ม (Focus Group) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกเอกสาร และ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อรองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ 1) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 2) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ 3) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนการ
สอน และ 4) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 13 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการหลักสูตรประกาศนัยบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 3 คน ผู้บริหาร
โรงเรียน จ านวน 3 คน ผู้บริหารระดับคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จ านวน 3 คน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จ านวน 2 คน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 1 คน 
และผู้แทนส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จ านวน 1 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 
ผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อรองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0  น าเสนอข้อค้นพบจาก
การวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้   
 1. สมรรถนะครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
  การศึกษาสมรรถนะครูและมาตรฐานครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีจ านวน 11 
สมรรถนะ สิงคโปร์ จ านวน 5 สมรรถนะ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 7 สมรรถนะ และ
แคนาดา จ านวน 8 สมรรถนะ  ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานครูของประเทศไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา 
 

Tip Model T: Teaching Professional 
Competencies 

I: Innovation and 
Technology for Learning 

Development 
Competencies 

P: Professional 
Practice Competencies 

 
 
สมรรถนะครู 

T1: ครูมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 
T2: ครูรู้และเข้าใจการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียน 
T3: ครูเข้าใจและใช้การวัดประเมิน
อย่างหลากหลาย 
T4: ครูออกแบบการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

I1: ค รู ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม 
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมการเรยีนรู ้
I2: ครูใช้เครื่องมือสื่อสารการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
I3: ครูวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์
ความรู้  และวิจัย เพื่ อพัฒนา
ผู้เรียน 

P1: ครูศึกษาหาความรู้และ
พัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
P2: ครูเปิดโอกาสให้ชุมชน
มีส่วนร่วม 
P3: ครูมีคุณธรรมจริยธรรม 
P4: ครูมีทักษะการท างานที่
มุ่ งผลสัมฤทธิ์ ทักษะและ
บริการที่ดี 

ไทย T1, T2, T3, T4 I1, I2, I3 P1, P2, P3, P4 
สิงคโปร์ T1, T2, T3, T4 - P1 
ออสเตรเลีย T1, T2, T3 I1, I2, I3 P1, P2 
นิวซีแลนด์ T1, T2, T3, T4 I1 P1, P2 
แคนาดา T1, T2, T3, T4 I1 P1, P2, P3 
สหรัฐอเมริกา T1, T2, T3, T4 I1 P1, P2 

 

 

ภาพที่ 1 TIP Model รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครเูพื่อรองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAILAND 4.0 

T: Teaching Professional 

Competencies 

P: Professional Practice 

Competencies 

I: Innovation and 

Technology for Learning 

Development Competencies 
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 2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อรองรับยุคประเทศไทย 4.0  
 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อรองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน เรียกว่า TIP 
Model มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 : การเตรียมและพัฒนาสมรรถนะด้านความเป็นครู (Teaching Profession Competencies) 
ประกอบด้วย สมรรถนะย่อย 3 ประการ ได้แก่ 1) ด้านความรู้ และเข้าใจพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 2) ด้านเนื้อหา
สาระวิชาที่ครูรับผิดชอบ และ 3) ด้านวางแผนและประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นที่ 2 : การพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  (Innovation and 
Technology for Learning Development Competencies) ประกอบด้วย สมรรถนะย่อย 3 ประการ ได้แก่ 1) 
ด้าน สร้างสรรค์ จินตนาการ  และแก้ปัญหา (Innovation, Imagination, and Problem-Solving) 2) ด้านการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ความส าเร็จ (Environment safety and creative successful) 
และ 2) ด้านความร่วมมือ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Collaboration and 
Communication Effective)   
 ขั้นที่ 3 : การพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Professional Practice Competencies) ประกอบด้วย 
สมรรถนะย่อย 3 ประการ ได้แก่ 1) ด้านพัฒนาวิชาชีพตนเอง (Professional Practice) 2) จิตสาธารณะ (Service 
Mind) และ 3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Ethical Standard)  
สรุปผลการวิจัย 
 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับแนวคิดประเทศไทยยุค 4.0 คือ การใช้ TIP Model ในการ
พัฒนาสมรรถนะครู ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก คือ การเตรียมและพัฒนาสมรรถนะครู 
(Teaching Profession Competencies) ขั้นตอนที่สอง คือ การพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ (Innovation and Technology for Learning Development Competencies) และขั้นตอน
สุดท้าย คือ การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Practice Competencies) 
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37อิทธิพลท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทนําเท่ียวไปทองเท่ียว 
37ประเทศสิงคโปรของนักทองเท่ียวชาวไทย 

 
Influence on the decision to choose a travel agency to travel to Singapore of Thai tourists. 

 
* ทศันีย จันทพรึก1 และชํานาญ งามมณีอดุม1 

1วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
Emails: parnerize@gmail.com 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 431) เปรียบเทียบอิทธิพลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเลือก
เดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปร โดยพิจรณา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 2) ศึกษา
พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปร 3) ศึกษาระดับความคิดเห็นท่ีมีตอ
ประสบการณท่ีไดรับจากประเทศสิงคโปร  43ขอมูลประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นักทองเท่ียวชาวไทย37ท่ีเลือกเดินทาง
ไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปร 37 โดยสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปนดวยวิธีการเลือกตัวอยางแบบ 37บังเอิญ 37 จํานวน 
400 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม แบบสอบถามใชการวิเคราะหขอมูลดวยการหาคา ความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-Test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ผลการวิจัย พบวา ขอมูลประชากรศาสตรประกอบดวย43ดาน
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและอาชีพปจจุบัน ไมแตกตางกัน 43อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และ43ความ
พึงพอใจในการทองเท่ียวในการตัดสินใจเลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปร อิทธิพลโดยรวมดานจุดประสงคใน
การทองเท่ียว การเดินทาง ระยะเวลา วิธีการเดินทาง บุคคลท่ีทองเท่ียวดวย ความถี่ในการทองเท่ียว และ ชวงเวลา ไม
แตกตางกัน43 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

คําสําคญั : พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทย การตัดสินใจ 
 
Abstract  

The purpose of this research are 1) to compare the influences that affect the decision of Thai tourists 
to travel to Singapore during sex, age, status, education, occupation and salary. 2) To study the behavior of 
Thai tourists who choose to travel to Singapore. 3) To study the level of opinions on the experience gained 
from Singapore. The population of research are 400 Thai tourists. They were selected by random sampling. 
The research instruments are questionnaires . The data from questionnaires were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance. and multiple linear regression 
(MLR). The results show that the demographic data consisted of age, marital status, education level and 
occupation were not different. The statistical significance at 0.05 and the satisfaction in traveling to decide to 
travel to Singapore. Overall influence on purpose, travel, time, method of travel People who travel with 
Frequency of travel and time is not different. The statistical significance was 0.05. 

 
Keywords: The behavior of Thai tourists,  Decision  
 

บทนํา  
43ประเทศไทยและสิงคโปรนั้นมีความสัมพันธท่ีดีตอกันมาตั้งแตอดีต ถือไดวาเปนประเทศแรกๆ ท่ีสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูตดวยเม่ือวันท่ี 20 กันยายน ค.ศ. 1965 จากนั้นเปนตนมาความสัมพันธของสองประเทศก็
พัฒนามาดวยดีและเริ่มใกลชิดกันมากขึ้นตามลําดับและมีความสําคัญทางยุทธศาสตร มีความสําคัญหลากหลายในทุก
มิติท้ังในดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุนรวมท้ังการติดตอไปมาหาสูในระดับประชาชนของท้ังสองประเทศ (เศรษฐพล 
รัตนกิจสุนทร, 2554) 

* ผูประสานงาน   
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43การทองเท่ียวถือเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปรท่ีสรางรายไดใหกับ
ประเทศสิงคโปรเปนอยางมาก ซึ่งประเทศสิงคโปรเปนประเทศท่ีมีทิวทัศนเหมือนดั่งดินแดนสวรรคของนักทองเท่ียว 
บรรยากาศของสิงคโปรนั้น ผอนคลาย แตมีเอกลักษณ ซึ่งรายไดสวนใหญของประเทศสิงคโปรนั้นมาจากการทองเท่ียว 
รัฐบาลของประเทศสิงคโปรจึงชวยอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียว แตไมไดหมายความวาขาดการรักษาความ
ปลอดภัย รัฐบาลยังทําใหนักทองเท่ียวรูสึกถึงการตอนรับอยางอบอุน ประเทศสิงคโปรมีความยุติธรรมและโปรงใสใน
ดานความสัมพันธทางเศรษฐกิจ รัฐบาลทํางานควบคูไปกับภาคเอกชนอยางใกลชิด สิงคโปรเปนศูนยกลางการคาและ
เปนประเทศท่ีสังคมมีความสามัคคีกัน สื่อมวลชนมีความตื่นตัวอยางมากเก่ียวกับสิ่งตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร
และท่ัวโลก อุตสาหกรรมการทองเท่ียวถือวามีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการนําเงินตราจํานวนมหาศาลเขาสูประเทศ 
กอใหเกิดการจางงาน สรางอาชีพ กระจายไปสูทุกภูมิภาคของประเทศ รัฐบาลเห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวของประเทศสิงคโปรเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วและสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลก (อักษรศรี พานิชสาสน
, 2557) ประเทศสิงคโปรมีความกาวหนาอยางไมหยุดนิ่งท่ีจะเปนแหลงทองเท่ียวระดับโลก ซ่ึงจุดเดนของประเทศ
สิงคโปรนั้นเปนสังคมท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ทําใหอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ขยายตัวตามไปดวย ดัง
จะเห็นไดจากการแบงภูมิภาค ตามบทบาททางเศรษฐกิจ การสรางศูนยเศรษฐกิจผสมผสานของท่ีพักอาศัยท่ีปรากฏใน
ทุกเขตการพัฒนา การกําหนดเขตอุตสาหกรรมท่ี จําเพาะเจาะจงและการกําหนดโซนสําหรับธุรกิจการบริการ การ
นันทนาการและการทองเท่ียวท่ีผสมผสานการพักอาศัยอยางเปนสัดสวนฯลฯ (ฐาปนา บุณยประวิตร, 2555) 

43ดังนั้นอุตสาหกรรมการทองเท่ียวถือเปนกิจกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สิงคโปร ท่ีเติบโตอยางรวดเร็วอยางกวางขวางในหลายประเทศรอบโลก ซึ่งหลายประเทศไดใหความสนใจเปนพิเศษ
เก่ียวกับการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว เปนสวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงทําใหผูวิจัยมีความ
สนใจศึกษาเรื่อง “อิทธิพลท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทนําเท่ียวไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปรของ
นักทองเท่ียวชาวไทย” เนื่องจาก เปนประเทศท่ีมีการคมนาคมขนสงท่ีไมทําลายสภาวะแวดลอมเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง และยังมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจและสวยงาม จึงดึงดูดนักทองเท่ียวชาวไทยใหเลือกเดินทางไป
ทองเท่ียวประเทศสิงคโปร ดังนั้นขอมูลดังกลาวเปนสวนสําคัญในการนําขอมูลท่ีได มาปรับใชและพัฒนาของบริษัทนํา
เท่ียวใหตรงกับความตองการของคนไทย43  
วัตถปุระสงค  

1. เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกเดินทางไปทองเท่ียว
ประเทศสิงคโปร ระหวาง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปร 
3. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นท่ีมีตอประสบการณท่ีไดรับจากประเทศสิงคโปร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ผูประสานงาน   
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43กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

43สมมติฐานของการวิจัย43  
1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศ

สิงคโปรแตกตางกัน 
2. พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกเดินทาง

ไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปรแตกตางกัน 
3. ประสบการณท่ีไดรับจากสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีอิทธิตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกเดินทางไป

ทองเท่ียวประเทศสิงคโปร43   
วิธีการดําเนินงานวิจัย            
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจากขนาดของประชากร
จํานวน 400 คน ซ่ึงคํานวณไดจากสูตรการประมาณคาสัดสวนประชากรในการสุมตัวอยาง ในกรณีท่ีประชากรมาก
และไมทราบจํานวนประชากรมากนอยท่ีแนนอน Taro Yamane (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557) เก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปร ผูวิจัยไดสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling)  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย                                   
 1. สถติิ Independent Sample t-test 
 2. สถติิ One-way ANOVA F-test 
 3. ผลการวิเคราะหพบวาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) เทากับ 0.7 
 
 

พฤติกรรมของนักทองเท่ียว 

1. วัตถุประสงคของการเดินทางทองเที่ยว   
2. ลักษณะการเดินทางทองเที่ยว  
3. ระยะเวลาในการทองเที่ยว  
4. วิธีการเดินในการทองเที่ยว  
5. คนที่เดินทางดวยในการทองเที่ยว 
6. ความถีใ่นการเดินทางไปทองเที่ยว  
7. ชวงเวลาในการทองเที่ยว  
ที่มา : (Perreault et al, 1979) (Du Jiang, 2003) (Shu Boyang and Wang 

Hongling, 2004)  (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548) (เนาวรัตน พลายนอย, 

2553)  (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2555)  

 

ประสบการณท่ีไดรับจากสถานท่ีทองเท่ียว                            

1.ความรูสึกที่ไดรับจากการทองเที่ยว 2.อารมณที่ไดรับจากการทองเที่ยว 

3.พฤติกรรมที่ไดรับจากการทองเที่ยว 4.ปญญาที่ไดรับจากการทองเที่ยว  

ที่มา : (Richins and Dawson, 1992)(Schmitt, 1999) (วีระพงษ  

เฉลิมจิระรัตน, 2544) (Moscardo, 2009) (Barnes, Mattsson, and 
Soreensen, 2014)  

ความพึงพอใจในการทองเท่ียว                                                  

ความปลอดภัย ความต่ืนเตน ความประทับใจ  

ทิวทัศน ทัศนียภาพ  ความสะดวกสบาย                                              

ที่มา : (Aday and Andersen, 1978)             
(Parasuraman et al, 1988) (Naumann and           

Giel, 1995) (วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2542) 
(Buckley, Mcdonald, Duan, Sun, and Chen, 
2014)  
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ผลการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกตางกันของนักทองเท่ียวชาวไทย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเดินทางไป
ทองเท่ียวประเทศสิงคโปรแตกตางกัน ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเดินทางไป
ทองเท่ียวประเทศสิงคโปร จําแนกตามเพศของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปร โดย
ใชสถิติ Independent Sample t-test ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศตางกัน มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปร ดานทิวทัศน ทัศนียภาพ และดานความสะดวกสบาย มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปรแตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05   
 จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด 400 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 71.5 มีอายุอยูในชวง 30-39 ป 
จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.25 มีสถานภาพโสด จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 54.25 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 63.5 มีอาชีพเปนพนักงานหนวยงานเอกชน จํานวน 139 คน คิดเปนรอย
ละ 34.75 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 25,000 บาท จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.75 ดังนั้น เพศ, อายุ
, สถานภาพ, ระดับการศึกษาและอาชีพ ท่ีแตกตางกันของนักทองเท่ียวชาวไทย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเดินทาง
ไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปรแตกตางกัน ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเดินทางไป
ทองเท่ียวประเทศสิงคโปรไมแตกตางกัน จําแนกตามอายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษาและอาชีพของนักทองเท่ียวชาว
ไทยท่ีเลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปร โดยใชสถิติ One-way ANOVA F-test ในการทดสอบสมมติฐานท่ี
ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันของนักทองเท่ียวชาวไทย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเดินทางไป
ทองเท่ียวประเทศสิงคโปรแตกตางกัน ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเดินทางไป
ทองเท่ียวประเทศสิงคโปร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกเดินทางไปทองเท่ียว
ประเทศสิงคโปร โดยใชสถิติ Independent Sample t-test ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปร ดานทิวทัศน ทัศนียภาพ มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปรแตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 เพื่อใหทราบวาใน
รายคูใดมีความแตกตางกันบาง จึงนําไปทดสอบดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) การเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี LSD ของปจจัย ดานทิวทัศน ทัศนียภาพ ระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือน ผลการวิจัยพบวา
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 5,001-10,000 บาท มีปจจัยในการตัดสินใจ แตกตางกับผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได
ตั้งแต 15,001 ขึ้นไป 
 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจ
เลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปรแตกตางกัน   
43 จุดประสงคในการเดินทาง, การเดินทางโดยพาหนะ, ระยะเวลาในการเดินทาง, วิธีการเดินทาง, คนเดินทาง, 
ความถี่ในการเดินทางและชวงเวลาในการเดินทาง43ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาว ไทยท่ี
เลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปรแตกตางกัน ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบอิทธิพลตอความพึงพอใจใน
การตัดสินใจเลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปร จําแนกตาม 43จุดประสงคในการเดินทาง, การเดินทางโดย
พาหนะ, ระยะเวลาในการเดินทาง, วิธีการเดินทาง, คนเดินทาง, ความถี่ในการเดินทางและชวงเวลาในการเดินทาง43ของ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปรไมแตกตางกัน โดยใชสถิติ One-way ANOVA  
F-test ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท่ีไดจากการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาว
ไทย ท่ีเลือกไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปร สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคโดยอางอิงจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของได
ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย ท่ีเลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปร สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ
ระหวาง 30-39 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ (อติกานต ไพโรจนพิริยะกุล, 2553) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไป
ทองเท่ียวเมืองหลวงพระบาง ซึ่งมีความสัมพันธกับอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกเดินทางไป
ทองเท่ียวประเทศสิงคโปร โดยกลุมตัวอยางเปนนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปทองเท่ียวเมืองหลวงพระบางและ
สิงคโปรคลายคลึงกัน ท้ังชวงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  มีชวงอายุระหวาง 
30-39 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
(อุนเฮือน พะราชโยทา, 2554) ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยในนครหลวง
เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งกลุมตัวอยางเปนนักทองเท่ียวไทย กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 
21-40 ป และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจ
เลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปรแตกตางกัน ดานระยะเวลาในการทองเท่ียว และชวงเวลาในการทองเท่ียว  
พบวา มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปร สวนดานจุดประสงคของ
การเดินทางทองเท่ียว สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ (Devesa, Laguna, and Palacios, 2010) ไดเสนอวา ดาน
จุดประสงคในการเดินทางไปทองเท่ียวเพื่อไปพักผอน โดยใชเปนตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียว เนื่องจากความพึงพอใจมีความสัมพันธโดยตรงกับแรงจูงใจในการทองเท่ียว และผูใหบริการใน
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนจุดหมายปลายทางไดรับการตอบสนองกับความตองการของนักทองเท่ียวมากท่ีสุด ท้ังในเรื่อง
ของสถานท่ีทองเท่ียว การบริการ ซึ่งเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลอยางมากในระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียว พาหนะท่ีใช
ในการเดินทางทองเท่ียว ลักษณะการเดินทางไปทองเท่ียว ผูรวมเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทย และ
ความถี่ในการเดินทางไปทองเท่ียว พบวา ไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเดินทางไปทองเท่ียวประเทศ
สิงคโปร และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อุนเฮือน พะราชโยทา (2554) ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการ
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยในนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งกลุมตัวอยาง
เปนนักทองเท่ียวไทย กลุมตัวอยางสวนใหญเดินทางทองเท่ียวเพื่อทัศนศึกษา และพักผอน จํานวนวันท่ีใชในการ
เดินทางทองเท่ียวจํานวน 3 วัน และนิยมเดินทางทองเท่ียวในชวงวันหยุดสุดสัปดาห และวันธรรมดา ผูท่ีมีรายไดสูงให
ความสําคัญในดานความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทางมากกวาผูท่ีมีรายไดนอย มีความพึงพอใจตอโปรแกรม
การทองเท่ียวท่ีมีความสวยงาม และมีชื่อเสียงมากท่ีสุด 
 สมมติฐานที่ 3 ประสบการณท่ีไดรับจากสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีอิทธิตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือก
เดินทางไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปร ในการศึกษาครั้งนี้ ทดสอบสมมติฐานการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก หมายความวา 
ประสบการณท่ีไดรับจากสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีอิทธิตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกเดินทางไปทองเท่ียวประเทศ
สิงคโปร  
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ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย        
 ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปรของนักทองเท่ียว
ชาวไทย ทําใหทราบถึงอิทธิพลท่ีมีตอการตัดสินใจไปทองเท่ียวประเทศสิงคโปรของนักทองเท่ียวชาวไทยในดานตางๆ 
และความตองการของนักทองเท่ียวชาวไทย ซึ่งเปนประโยชนสําหรับผูท่ีตองการศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีสงผลตอ
นักทองเท่ียวชาวไทย โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความพึงพอใจท่ีไปทองเท่ียว เก่ียวกับสถานท่ีเท่ียวตางๆ ท่ีมี
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม 
 2. แบบสอบถามมีคําถามท่ีหลากหลาย ทําใหผูตอบแบบสอบถามใชเวลานานในการตอบแบบสอบถาม 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก ดร.อัครกิตติ์  พัฒนสัมพันธและ  
ดร.ชํานาญ งามมณีอุดม คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางท่ีถูกตอง ตลอดจน
แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถี่ถวนและเอาใจใสดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางย่ิง จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวประเทศสิงคโปร รวมท้ังหนวยงานขาราชการ 
ผูประกอบการและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงในประเทศสิงคโปรทุกทาน ท่ีใหความรวมมือและ
อํานวยความสะดวกใหแกผูวิจัยเปนอยางดี 
 คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยมอบเปนกตัญูกตเวทิตาแดบุพการี บูรพาจารย และผูมี
พระคุณทุกทานท้ังในอดตีและปจจบัุน ท่ีทําใหขาพเจาเปนผูมีการศึกษาและประสบความสําเร็จมาจนตราบเทาทุกวันนี้ 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพฒันาเครื่องมือและเกณฑการประเมินสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห  5  จังหวัดชายแดนใต สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกอบดวยสมรรถนะ 3 ดาน คือ 1 สมรรถนะ

ดานการจัดการเรียนรู  2 สมรรถนะดานทักษะการปฏิบัติงาน 3 สมรรถนะดานจิตสํานึกความเปนครู เม่ือนําไปสราง

แบบประเมิน ไดตัวบงชี้ จํานวน 19 ตัวบงชี้ และกําหนดเปนขอความในแบบประเมินมีลักษณะเปนมาตราสวน

ประมาณคาท่ีกําหนดเกณฑการประเมินแบบมาตราสวนรูบริค 4 ระดับ ใชกลุมตัวอยางในลักษณะประชากรไดแก ผู

ประเมิน คือ หัวหนากลุมงานตาง ๆ ซึ่งไดแก หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล หัวหนา

กลุมบริหารท่ัวไป หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน จํานวน 25 คน โดย

ประเมิน ครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 5 จังหวัดชายแดนใต จํานวน 165 คน และหาคุณภาพของเครื่องมือ

ดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา คาอํานาจจําแนก และความเชื่อม่ันของแบบประเมิน และจัดทําคูมือการใช 

 ผลการศึกษาพบวา ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยใหผูเชี่ยวชาญ 25 คน พิจารณาความเหมาะสมของตัวบงชี้

และเกณฑ ความเปนไปไดในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมิน มีคาดัชนีความสอดคลองผานเกณฑ 0.70 ทุกขอ คาอํานาจ

จําแนก จากการทดสอบ (t – test) ไดคา t ตั้งแต 3.011 – 19.827 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ท้ัง 19 ขอ  

คาความเชื่อม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัคมีคาเทากับ  0.793 
 

คําสําคญั : การพฒันาเครื่องมือ, สมรรถนะคร,ู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 
 
Abstract  

The purpose of this research was to develop the teacher’s and criteria of competency in the welfare 
school in the 5 southern border provinces at the Special Education Administration office. There were 
included 3 competencies: 1. Learning management competency, 2 Model competency, 3 Teacher awareness 
competency. The 19 indicators and to define the evaluation as a set of 4 rubric rating scale. The samples 
were a head of Academic Department, a head of Personal Administration Department, a head of General 
Administration Department, a head of Budget management Department and 25 of Student Affairs 
Department. They were evaluated 165 teachers at the welfare school in southern border provinces assessment 
of the research instruments, contents validity, discrimination, Reliability of evaluation form and design a 
manual. 

The finding were as follows: The construct validity from 25 research speacialists consider the 
indicator and criteria’s suitability and using the evaluation of indicator. The consistency index is qualified 
0.70, Discriminative index, T-test raged 3.011 to 19.827 at the level 0.05 of 19 items. The reliability using 
the Cronbach’s alpha coefficient is 0.793. 
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Keywords: Development of Evaluation, Teacher performance 
บทนํา  
 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีมาตรฐานนั้น  บทบาทสําคัญคือ “คร”ู  ตามท่ีมี
การระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 มาตราท่ี  4  “ครู หมายความวา  บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทํา
หนาท่ีหลักดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ  ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและ
เอกชน”  มาตรา  52 กําหนดไววา  “ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ  กระบวนการผลิตการพัฒนาครู  คณาจารย  
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง    โดยการกํากับและประสานให
สถานบัน ท่ีทําหนาท่ีผลิตและพัฒนาครู  อาจารยรวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งใน
การเตรียมบุคลากรใหม  และการพัฒนาบุคลากรประจําอยางตอเนื่อง”  ซึ่งในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและการ
แขงขันไปเรื่อย ๆ  ความเจริญทางดานเทคโนโลยี  แนวโนมทางการสังคม  ตองเปลี่ยนไปตามคนจึงเปนทรัพยากร
มนุษย เปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีทุกองคกรจะตองใหความสําคัญ เปรียบเสมือนสินทรัพยท่ีทรงคุณคา  ท้ังนี้เพราะการ
ดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ  ตองอาศัยบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ  (Competency)  ท่ีเหมาะสมกับวิสัยทัศน  พันธกิจ
และเปาหมายขององคกร  กลาวคือ  บุคลากรจะตองมีความรู  ทักษะ  ความสามารถและคุณลักษณะตาง ๆ  ท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติงาน  นอกจากนั้นแลวยังตองมีความรวมมือรวมใจและทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ  (ชูชัย  สมิทธิ
ไกร,  2552 : 1) 
 กระบวนการท่ีสามารถคนหาคุณคาในตัวบุคคลได  คือ การประเมิน สมรรถนะ ซ่ึงเปนกระบวนการในการ
ประเมินคุณลักษณะท่ีซอนภายในตัวบุคคล คุณลักษณะเหลานี้เปนตัวผลักดันใหบุคลากรสามารถสรางผลการ
ปฏิบัติงานในงานท่ีตนรับผิดชอบใหสูงกวา หรือเหนือกวา/ เปาหมายท่ีกําหนด (David C. McClelland. 1970) และ
การประเมินสมรรถนะ เปนเครื่องมือในการสรางความกระตือรือรนและแรงจูงใจของบุคลากร ตลอดจนระบุปญหา
และแกไขปญหา รวมท้ังจัดสรรทรัพยากรอันเปนการขยายกรอบและแนวทางของการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลใหเหมาะสมในอนาคต (ศิริพงษ  เศาภายน. 2553 : 125) การประเมินสมรรถนะ นอกจากจะกอประโยชนใน
การพัฒนาองคกรแลว ยังชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่งกอใหเกิดผลตอการปฏิบัติงานของบุคคลดวย เชน การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การโยกยายและการออกจางาน อีกท้ังยังเปนการชวยตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของการทํางาน การบรรจุ การคัดเลือก การทดสอบ การมอบหมายงาน และการพักงาน การประเมินสมรรถนะยังเปน
การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหตอบสนองวัตถุขององคกร (Chruden, Arthur and Shuman. 1968; 
ผุสดี รุมาคม. 2542) การประเมินสมรรถนะหรือการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน หรือครึ่งปของบุคลากร และองคกรก็
มักนําผลของการประเมินนีไ้ปใชเปนขอมูลในการพจิารณาความดคีวามชอบ รวมท้ังกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรดวย (ชู
ชัย สมิทธิไกร. 2552: 365) 
 การศึกษาสงเคราะห คือ การจัดการศึกษาใหแกเด็กท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาซึ่งอยูในสภาวะลําบากอัน
เนื่องมาจากปญหาทางสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีไมสามารถหรือไมเหมาะสมจะเขาศึกษาใน
สถานศึกษาท่ัวไปได ใหไดรับการคุมครองชวยเหลือและใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางท่ัวถึงและเปนธรรม ซ่ึง
สนองตามหลักการท่ีกําหนดไวในปฏิญญาวาดวยสิทธิแหงสหประชาชาติ ไดแก เด็กท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา อัน
เนื่องมาจากปญหาทางสภาพภูมิศาสตร ไดแก เด็กชาวเขา ชาวเรือ ชาวเกาะ เด็กตางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรม 
เด็กท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา อันเนื่องมาจากปญหาทางเศรษฐกิจ ไดแก เด็กยากจน เด็กยากไร เด็กในแหลงเสื่อม
โทรม เด็กในชุมชนแออัดบุตรกรรมกรกอสราง เด็กท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา อันเนื่องมาจากปญหาสังคม ไดแก เด็ก
ท่ีครอบครัวหยาราง เด็กท่ีถูกทําทารุณ เด็กถูกใชแรงงาน เด็กเรรอน เด็กกําพราขาดผูอุปการะ เด็กท่ีถูกละเมิดทาง
รางกายและเพศ หรือเด็กท่ีถูกละเมิดทางเพศ เด็กท่ีมีความเสี่ยงสูงตอดารถูกชักนําไปประกอบอาชีพอันไมพึงประสงค 
เด็กท่ีครอบครัวมีปญหายาเสพตดิ เด็กท่ีครอบครัวมีปญหาโรคเรือ้น โรคเอดส ฯลฯ เด็กท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา อัน
เนื่องมาจากปญหาทางการเมือง ไดแก เปนบุตรหลานของผูท่ีไดรับภัยคกุคามหรอืผูอพยพลีภ้ัยชายแดน บุตรหลานของ
ผูท่ีมีสวนรวมในการเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 
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 ดวยเหตุผลและความสําคัญขางตน ซ่ึงผู วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเปนครูในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหท่ีมีสมรรถนะแตกตางออกไป จึงตองมีการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห 5 จังหวัดชายแดนใต สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเปนการกระตุนใหครูอัตราจางไดแสดง
สมรรถนะความสามารถออกมา โดยผานการใชเครื่องประเมินสมรรถนะ 
วิธีดาํเนนิการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 5 จังหวัดชายแดนใต  สํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ   จํานวน  165  คน  ประกอบดวย  5  โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห  39  
จังหวัดนราธิวาสจํานวน  35  คน โรงเรียนราชประชานุเคราะห  40  จังหวัดปตตานี จํานวน  33  คนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห  41  จังหวัดยะลาจํานวน  31  คน โรงเรียนราชประชานุเคราะห  42  จังหวัดสตูลจํานวน 34  คน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห  43  จังหวัดสงขลาจํานวน 32  คน 
 การวิจัยนี้  ใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง  คือ  เปนการเลือกแบบเจาะจง จึงไดกลุมตัวอยางเปนครูอัตราจาง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 5 จังหวัดชายแดนใต  ในป  2561  จํานวน  5  โรงเรียนรวม165  คน  
 2. เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามจํานวน 3 ฉบับ ไดแก 
 1) แบบสอบถามความคิดเห็นในการกําหนดสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 5 จังหวัด
ชายแดนใตสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 2) แบบสอบถามความเหมาะสมของตัวบงชี้  เกณฑ  ความเปนไปไดในการประเมินและเกณฑขั้นต่ําท่ีครู
อัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะหควรมี  ในการปฏิบัติงานครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห5  จังหวัดชายแดนใต
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 3) แบบประเมินสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห5จังหวัดชายแดนใตสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
 เครื่องมือท่ีพัฒนาครัง้นี้  เปนเครื่องมือประเมินสมรรถนะของครูอัตราจางโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห 5 จังหวัด
ชายแดนใต  ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น  โดยมีประเด็นการประเมินประกอบดวย 3 สมรรถนะ  19  ตัวบงชี้  คือ   
 สมรรถนะท่ี 1 ดานการจัดการเรยีนรู  หมายถึง  ความรูท่ีครูโรงเรยีนศึกษาสงเคราะหควรรูและเขาใจ  ไดแก  
ความรูเรื่องกฎหมาย  พระราชบัญญตัิ  ความหมายและรูปแบบการจดัการศกึษาสงเคราะหการตรวจประเมิน  จําแนก
และคัดกรองผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษจิตวิทยาการสอนผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษวิจัยในชั้นเรียนการจัดทํา
แผนการสอนเฉพาะบุคคลการวัดและประเมินผลผูเรียนท่ีมีความบกพรองการสอนและใชสื่อเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกการใหความชวยเหลือท่ีสอดคลองกับความตองการพิเศษ  และการใหบริการปรึกษาแกกลุมผูปกครอง 
 สมรรถนะท่ี 2 ดานทักษะการปฏิบัติงานหมายถึง  ความสามารถท่ีจําเปนของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  
ไดแก  ความสามารถในการสอนเด็กพิการทางการศึกษาการติดตอสื่อสาร การประสานงาน การตัดสินใจการควบคุม
อารมณ  และการจัดการชั้นเรียน 
 สมรรถนะท่ี 3 ดานจิตสํานึกความเปนครูศึกษาสงเคราะหหมายถึง  ความรูสึกรัก ศรัทธาและภาคภูมิใจใน
ความเปนครูศึกษาสงเคราะหใฝรู  ใฝเรียน  แสวงหาความรู  กาวทันตอความกาวหนาทางวิชาการมีสุขภาพดีมีเจตคติ
ท่ีดี  ไมรังเกียจและไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลพิการและครอบครัว  มีความมุงม่ัน  อดทนตอพฤติกรรมและแกปญหา
เฉพาะ  รวมท้ังปกปองภยันตรายท่ีจะเกิดแกเด็กพิเศษแตละประเภทความพิการผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับสมรรถนะของครู  เพื่อใหไดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ทําการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะของครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห   
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 3. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจยัครั้ง ผูวิจัยไดดําเนินการเพือ่เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยตามลําดับ
ขั้นตอนดังนี้ 
  3.1.1 ทําหนังสือแนะนําตัวของผูวิจัยถึงหัวหนาสถานศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหท่ีเปนกลุม
ตัวอยางใน 5 จังหวัดชายแดนใต 
  3.1.2 สงแบบสอบถามทางไปรษณียใหผูเชีย่วชาญ  จํานวน  25  คน  ตอบแบบสอบถาม  เม่ือตอบ
แบบสอบถามเสร็จ  ใหสงกลับใหผูวิจัยทางไปรษณีย 
  3.1.3 นําแบบสอบถามท่ีไดมาสรุปผล  ไดกรอบของสมรรถนะ  
  3.2 นําเครื่องมือท่ีไดไปใชกับประชากร  จํานวน 165 คน 
 3.2.1 สงเครื่องมือประเมินไปยังกลุมตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมูลภายหลังจากท่ีไดสงแบบสอบถามไปแลว 
โดยทําการสงทางไปรษณียภายในประเทศ และผูตอบแบบประเมินคืนแบบประเมินทางไปรษณีย โดยผูวิจัยแนบซอง
ผนึกดวงตราไปรษณียากร จาหนาซองถึงผูวิจัย 
 3.2.2 ในกรณีท่ียังไมไดแบบสอบถามกลับคืนภายในเวลาท่ีกําหนด ผูวิจัยไดโทรศัพทติดตอกับทางโรงเรียน
อีกครั้ง หากยังไมไดรับแบบประเมิน ผูวิจัยจะทําการจัดสงเครื่องมือวิจัยใหใหมอีกครั้ง 
 4. การวิเคราะหขอมูลและสถติิทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  สรุปเปนสมรรถนะตามกรอบท่ีผูเชี่ยวชาญเห็นควรและสรุป
ขอเสนอแนะท่ีผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปด 
 แบบสอบถามความเหมาะสมของตัวบงชี้  เกณฑ  ความเปนไปไดในการประเมินและเกณฑขั้นต่ําท่ีครูอัตรา
จางโรงเรียนศึกษาสงเคราะหควรมี  ในการปฏิบัติงานของครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 5 จังหวัดชายแดนใต   
มีขั้นตอนการสราง  ดังนี้ 
 1) ผูวิจัยนําสมรรถนะท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ  จากแบบสอบถามความคิดเห็นในการ
กําหนดสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 5  จังหวัดชายแดนใต  มาสรางเปนตัวบงชี้  และนําตัวบงชี้ท่ี
ไดมาสรางเปนแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาในดานตอไปนี ้
  1.1 ความเหมาะสมของตัวบงชี ้
  1.2 ความเหมาะสมของเกณฑ 
  1.3 ความเปนไปไดท่ีจะนําไปใชในการประเมิน 
  1.4 เกณฑขัน้ต่าํท่ีพนักงานควรมี 
 2) การวิเคราะหขอมูล  ใชการวิเคราะหความสอดคลอง  โดยใชคาดัชนีความสอดคลองเปนเกณฑในการ
พิจารณา  โดยท่ีดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  Items – Object  Congruence : IOC)  คํานวณไดจากสูตร  
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2550 : 323) เกณฑการตัดสินคา IOC ถามีคา 0.50 ขึ้นไป ขอคําถามนั้นวัดไดตรงจุดประสงค 
หรือตรงตามเนื้อหานั้น แสดงวา ขอคําถามขอนั้นใชได (ปราณี หลําเบ็ญสะ, 2559 : 3) 
 3) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  3.1 คาเฉลี่ย  (Mean) 
  3.2 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
  3.3 การหาคาอํานาจจําแนก  (Discrimination)  โดยวิธีการทอสอบที  (t-test)  สําหรับทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมสูงและกลุมต่ํา  (เทคนิค  25%  กลุมสูง – ต่ํา)  (พวงรัตน  ทวีรัตน,  2540 : 
118) 
  3.4 ตรวจสอบความเชื่อม่ัน  (Reliability)  ของแบบประเมิน  ใชการหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีการ
หาความสอดคลองภายใน  (Internal  Consistency)  โดยประมาณคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบราค  
(Cronbach’s  coefficient  alpha)  (พวงรัตน  ทวีรัตน,  2540 : 125) 
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สรุปผลและอภปิรายผลการศกึษา 
 สรุปผล 
 ผลการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ศึกษาบริบทของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 
เพื่อท่ีจะใชเปนกรอบในการพัฒนาเครื่องมือสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 5 จังหวัดชายแดนใต 
สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ ผูวิจัยจึงทําการสังเคราะหตามแนวคิดของนักวิชาการ รายงานการวิจัย บทความและ
เอกสารท่ีสอดคลองกับตัวบงชี้แตละดาน  จากนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห 5 จังหวัดชายแดนใต สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนสมรรถนะ 3 ดาน 19 ตัวบงชี้ คือ 
 สมรรถนะท่ี 1 ดานการจัดการเรียนรู 
   1. มีความรูเรื่องกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  ความหมายและรูปแบบการจัดการศึกษาสงเคราะห 
   2. มีความรูเรื่องการตรวจประเมิน  จําแนกและคัดกรองผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 
   3. มีความรูเรื่องจิตวิทยาการสอนผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 
   4. มีความรูเรื่องวิจัยในชั้นเรียน 
   5. มีความรูเรื่องการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
   6. มีความรูเรื่องการวัดและประเมินผลผูเรียนท่ีมีความบกพรอง 
   7. มีความรูเรื่องการสอนและใชสื่อ   
   8. มีความรูเรื่องเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
   9. มีความรูเรื่องการใหความชวยเหลือท่ีสอดคลองกับความตองการพิเศษ 
   10. มีความรูเก่ียวกับการใหบริการปรึกษาแกกลุมผูปกครอง 
 สมรรถนะท่ี 2 ดานทักษะการปฏิบัติงาน 
   1. มีความสามารถในการสอนนักเรียนศึกษาสงเคราะห 
   2. มีการติดตอสื่อสาร การประสานงาน การตัดสินใจ 
   3. มีการควบคุมอารมณ 
   4. มีการจัดการชั้นเรียน 
 สมรรถนะท่ี 3 ดานจิตสํานึกความเปนครูศึกษาสงเคราะห 
   1. มีความรัก  ศรัทธาและภาคภูมิใจในความเปนครูศึกษาสงเคราะห 
   2. มีความใฝรู  ใฝเรียน  แสวงหาความรู  กาวทันตอความกาวหนาทางวิชาการ 
   3. มีการมีสุขภาพดี 
   4. มีเจตคติท่ีดี  ไมรังเกียจและไมเลือกปฏิบัตินักเรียนศึกษาสงเคราะหและครอบครัว 
   5. มีความมุงม่ัน  อดทนตอพฤติกรรมและแกปญหาเฉพาะ  รวมท้ังปกปองภยันตรายท่ีจะเกิดแกเด็ก
พิเศษแตละประเภทความพิการ 
 ผลการพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 5 จังหวัด
ชายแดนใต สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถอธิบายไดวา ผูตอบแบบสอบถาม  มีความเห็นวาสมรรถนะดาน
ท่ีควรมี  ดังนี้  มีความรูเรื่องกฎหมาย  พระราชบัญญัติ ความหมายและรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ  มีความรูเรื่อง
การตรวจประเมิน  จําแนกและคัดกรองผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  มีความรูเรื่องจิตวิทยาการสอนผูเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษ  มีความรูเรื่องวิจัยในชั้นเรียน  มีความรูเรื่องการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล  มีความรูเรื่องการวัด
และประเมินผลผูเรียนท่ีมีความบกพรอง  มีความรูเรื่องการสอนและใชสื่อ  มีความรูเรื่องเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ
สะดวก  มีความรูเรื่องการใหความชวยเหลือท่ีสอดคลองกับความตองการพิเศษ  มีความสามารถในการสอนนักเรียน
ศึกษาสงเคราะหการศกึษา  มีการควบคุมอารมณ  มีการจัดการชั้นเรยีน  มีความรัก ศรัทธาและภาคภูมิใจในความเปน
ครูศึกษาสงเคราะห  มีความใฝรู  ใฝเรียน  แสวงหาความรู  กาวทันตอความกาวหนาทางวิชาการ  มีสุขภาพดี  มีเจต
คติท่ีดี  ไมรังเกียจและไมเลือกปฏิบัติตอนักเรียนศึกษาสงเคราะหและครอบครัว  มีความมุงม่ัน  อดทนตอพฤติกรรม
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และแกปญหาเฉพาะ  รวมท้ังปกปองภยันตรายท่ีจะเกิดแกเด็กพิเศษแตละประเภทความพิการ คิดเปนรอยละ  92.00  
ของผูตอบแบบสอบถาม  มีความเห็นวาสมรรถนะดานท่ีควรมี  ดังนี้  มีความรูเก่ียวกับการใหบริการปรึกษาแกกลุม
ผูปกครอง  การติดตอสื่อสาร การประสานงาน การตัดสินใจ 
 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได พรอมกําหนดเกณฑขั้นต่ําท่ีครูศึกษาสงเคราะหควรมี โดย

ผูเชี่ยวชาญ 

 ผลการพัฒนาตวับงชี้ สมรรถนะครอัูตราจางโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห 5 จังหวัดชายแดนใต สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ผานการตรวจสอบ ความเปนไปได ในการนําไปใชประเมินสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห ไดคาดัชนีความสอดคลองของตัวบงชี้  เกณฑ  ความเปนไปไดในการประเมิน  จํานวน  19  ขอ  ซ่ึงมีคา
ดัชนีความสอดคลอง  0.72  ขึ้นไป การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดคะแนนขั้นต่ําท่ีครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหควรมี 
ผานการตรวจสอบตามเกณฑท่ีกําหนดรวมท้ังสิ้น 19 ตัวบงชี ้
 อภิปรายผล 
 1. การศึกษา วิเคราะหและสังเคราะห จากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพื่อกําหนดกรอบ
สมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 5 จังหวัดชายแดนใต สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซ่ึงผูวิจัยได
ดําเนินการศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาตัวบงชี้ การพัฒนาเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะครู ศึกษาบริบทของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดวิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะครู ประกอบดวย เจตคติ คานิยม ความรู ความสามารถ 
และทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจงานในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการ
สังเคราะหสามารถสรปุไดวา สมรรถนะคร ูสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 
คือ 1) การมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 2) การบริการท่ีดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเปนทีม 5) จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู สมรรถนะประจําสายงาน คือ  1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2) การ
พัฒนาผูเรียน 3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 5) ภาวะผูนํา
ครู 6) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู  Lewis & Doorlag (1995) และ เกยูร 
วงศกอม (2548) (อางอิงใน วรรณี เจตจํานงนุช (2554)) กลาวถึง“ครูการศึกษาพิเศษ” ในฐานะผูท่ีมีความรูความ
ชํานาญเฉพาะดานและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษในสถานศึกษาวา “ครูการศึกษา
พิเศษ”เปนบุคคลหลักท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินความสามารถ วางแผนการศึกษาและแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู จัดเตรียม/จดัหาสือ่วัสดุอุปกรณและเครื่องมือพิเศษ จัดกิจกรรมการเรียนรูใหแก ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ
ท้ังในลักษณะท่ีเปนกลุมและรายบุคคลนั้น และประสานงานบริการดานอ่ืน ๆ กับหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 
ขณะท่ีเม่ือปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนท่ัวไป นอกเหนือจากหนาท่ีดังกลาวขางตนแลว “ครูการศึกษาพิเศษ” อาจ
จําเปนตองเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําแกครูท่ัวไป ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษและเพื่อนรวมชั้น พอแม/ผูปกครอง
ของผูเรียนท้ังสองกลุมรวมไปถึงผูบริหาร ครู และบุคลากรท่ีทํางานเก่ียวของกับผูเรียน การสังเคราะหเนื้อหาเฉพาะ
สวนท่ีเปนขอคนพบของเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหอภิมาน ซ่ึงเปนการ
สังเคราะหเชิงปริมาณ แลวนํามากําหนดกรอบตัวชี้ ตามแนวคิด ทฤษฎีของนักคิด นักวิชาการ รายงานการวิจัยจํานวน 
12 ทาน ท่ีสืบมา และพิจารณาจัดกลุมตามความคิดเห็นท่ีสอดคลองกับสมรรถนะครูอัตราจางแตละดาน ซ่ึงสามารถ
สังเคราะหออกมาเปนกรอบสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได 3 
สมรรถนะ 19 ตัวบงชี ้
 2. การพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 5 จังหวัด
ชายแดนใต สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาศัยขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะครูอัตรา
จางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 5 จังหวัดชายแดนใต สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ควรมี ของผูเชี่ยวชาญ 25 ทาน 
แลวนํามาพิจารณาหาความสอดคลองรวมกับแนวคิด ทฤษฎีของนักคิด นักวิชาการ รายงานการวิจัย จํานวน 12 ทาน 
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ไดคาดัชนีความสอดคลองของตัวบงชี้  เกณฑ  ความเปนไปไดในการประเมิน  จํานวน  19  ขอ  ซ่ึงมีคาดัชนีความ
สอดคลอง  0.72  รวมถึงการกําหนดคะแนนเกณฑการประเมินขั้นต่ํา 
 3. การนําตัวบงชี้ไปทดลองใชจริง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้สมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห 5 จังหวัดชายแดนใต สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยการหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดย
วิธีการทดสอบที (t-test) สําหรับทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมสูงและกลุมต่ํา  (เทคนิค  25%  กลุม
สูง – ต่ํา)  ของแบบประเมินสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 5 จังหวัดชายแดนใต สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  จํานวน 19 ตัวบงชี้ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 3.011 – 19.827 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซ่ึงถือวามีคาอํานาจจําแนกทุกขอ 3 สมรรถนะ 1) สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู 2) สมรรถนะดานทักษะการ
ปฏิบัติงาน 3) สมรรถนะดานจิตสํานึกความเปนครู คือ มีความรูเรื่องกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  ความหมายและ
รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ  มีความรูเรื่องการตรวจประเมิน  จําแนกและคัดกรองผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ มี
ความรูเรื่องจิตวิทยาการสอนผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ มีความรูเรื่องวิจัยในชั้นเรียน มีความรูเรื่องการจัดทํา
แผนการสอนเฉพาะบุคคล มีความรูเรื่องการวัดและประเมินผลผูเรียนท่ีมีความบกพรอง มีความรูเรื่องการสอนและใช
สื่อ มีความรูเรื่องเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก มีความรูเรื่องการใหความชวยเหลือท่ีสอดคลองกับความตองการ
พิเศษ มีความรูเก่ียวกับการใหบริการปรึกษาแกกลุมผูปกครอง มีความสามารถในการสอนนักเรียนศึกษาสงเคราะห มี
การติดตอสื่อสาร การประสานงาน การตัดสินใจ มีการควบคุมอารมณ มีการจัดการชั้นเรียน มีความรัก  ศรัทธาและ
ภาคภูมิใจในความเปนครศูกึษาสงเคราะห มีความใฝรู  ใฝเรียน  แสวงหาความรู  กาวทันตอความกาวหนาทางวิชาการ 
มีสุขภาพดี มีเจตคติท่ีดี  ไมรังเกียจและไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลพิการและครอบครัว มีความมุงม่ัน  อดทนตอ
พฤติกรรมและแกปญหาเฉพาะ  รวมท้ังปกปองภยันตรายท่ีจะเกิดแกเด็กพิเศษแตละประเภทความพิการ ซึ่งผลของ
การวิจัยสอดคลองกับ ณัชพร ศุภสมุทร และคณะ (2557)  คุณลักษณะท่ีดีของครูการศึกษาพิเศษ “ รูดี สอนดี มี
วิสัยทัศน เจนจัดฝกฝนศิษย ดวงจิตใฝคุณธรรม งานเลิศลาดวยจรรยา มีศรัทธาความเปนครู ดารงอยูดวยศีล สมาธิ 
และปญญา”  ครู มีการวิเคราะหผูเรียน จัดทํา IEPและIIP มีการจัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู สนับสนุนสื่อ สิ่ง
อานวยความสะดวก จัดการเรียนรูตามแผน IEP นอกจากนี้ยังผลการวิจัยสอดคลองกับ ณฐา สันกวาน (2553 ) ได
ศึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะของครูผูสอนหองเรียนเด็กพิเศษเรียนรวมโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการศึกษาพบวา องคประกอบสมรรถนะครูผูสอนหองเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม ได
องคประกอบจํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานความสามารถ องคประกอบดานความรู และ
องคประกอบดานบุคลิกภาพ และโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะของครูผูสอนหองเรียนเด็ก
พิเศษเรียนรวมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ 
 คาความเชื่อม่ันของแบบประเมินสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  5  จังหวัดชายแดนใต 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดวยวิธีการหาความสอดคลองภายใน โดยประมาณคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา มีความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.793 มีความเชื่อม่ันสูง ซึ่งเปนไปตามเกณฑของ ลวน  สายยศและอังศนา สายยศ (2538 : 209) จึง
กลาวไดวา แบบประเมินสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  5  จังหวัดชายแดนใต สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ มีคาความเชื่อม่ันท่ีนําไปใชได 
 4. คูมือการใชแบบแบบประเมินสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  5  จังหวัดชายแดนใต 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางคูมือการใชแบบประเมินสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห  5  
จังหวัดชายแดนใต สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สําหรับเปนแนวทางในการนําแบบประเมินไปใชประเมินตนเอง
สําหรับครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  5  จังหวัดชายแดนใต สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในการใชแบบ
ประเมินควรอานคูมือการใชทุกครั้ง ท้ังนี้เพื่อจะไดทราบถึงรายละเอียดของแบบประเมิน ซ่ึงจะชวยในการนําแบบ
ประเมินไปใชบรรลุวัตถุประสงคตามความตองการตอไป 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ควรนําแบบประเมินไปใชในการประเมินสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  5  
จังหวัดชายแดนใต สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อจะไดพัฒนาสมรรถนะครูอัตราจางใหมีคุณลักษณะท่ี
เหมาะสม สอดคลองกับบริบทสอดคลองกับ 5 จังหวัดชายแดนใต 
  1.2 สามารถนําแบบประเมินมาปรับปรุงตัวบงชี้บางตัวบงชี้ใหสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรมใน
พื้นท่ี เพื่อนําไปใชในการประเมินสมรรถนะครูในพื้นท่ีตาง ๆ 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการพฒันาแบบประเมินสมรรถนะครูอัตราจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะหใหเหมาะสม
สามารถนําไปใชไดทุกพืน้ท่ีท่ัวประเทศ 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษา
ปท่ี 5 เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะโดยใชโปรแกรม GeoGebra และ 2) ศึกษา
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ โดยใชโปรแกรม GeoGebra ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน       
ราชวินิตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 41 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
คือ แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะโดยใชโปรแกรม GeoGebra 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ โดยใชโปรแกรม GeoGebra การวิเคราะหขอมูลใชการ
คํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตาราง
และการบรรยาย ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ หลัง
เรียนผานเกณฑรอยละ 60 และ 2) นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะ เรื่อง เวกเตอรใน
สามมิติ โดยใชโปรแกรม GeoGebra ในระดับมากท่ีสุด 
 

คําสําคญั :  การเรียนรูแบบสืบเสาะ , เวกเตอร , จีโอจบีรา 
 
Abstract  
 The purposes of this research were 1) to study the mathematics learning achievement of 
mathayomsuksa five students on vectors in three-dimensional space from the organizing learning activities 
with inquiry method by using GeoGebra Program and 2) to study students’ satisfaction on learning activities 
with inquiry method on vectors in three-dimensional space by using GeoGebra Program of mathayomsuksa 
five students. The participants of this study were 41 mathayomsuksa 5 students of Rajavinitbangkhen School, 
Bangkok in the second semester of the academic year 2017. The research instruments were lesson plans on 
vectors in three-dimensional space that use inquiry method learning activities by using GeoGebra Program, 
mathematics learning achievement tests on vectors in three-dimensional space, and the satisfaction evaluation 
of the student toward the organizing learning activities with inquiry method by using GeoGebra Program. 
Percentage, mean, standard deviation, and t- test were used for analyzing data and presented by tables with 
their corresponding description.  The research found that 1) the students’ mathematics learning achievement 
on vectors in three-dimensional space was higher than 60% and 2) almost all students were very satisfied with 
learning activities using inquiry method on vectors in three-dimensional space and GeoGebra Program. 

 
Keywords:  Inquiry, Vector, GeoGebra 
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 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงตอความสําเร็จในการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพราะคณิตศาสตรชวยใหมนุษยมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ แบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาไดอยางถี่ถวน ชวยให
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสม (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.), 2556) โดยการดําเนินชีวิตแตละวันของคนเรามีความเก่ียวของกับปริมาณเวกเตอร เชน แรง 
ความเร็ว ฯลฯ (สุชาติ  สุภาพ, 2550) ซึ่งเรื่องเวกเตอรนอกจากจะเปนประโยชนในการศึกษาเรื่องการเคลื่อนท่ี 
ความเร็ว และความเรงแลว ยังเปนประโยชนในการศึกษาสาระคณิตศาสตรอ่ืน ๆ เชน เรขาคณิต และพีชคณิตอีกดวย 
(สสวท, 2556) แตจากประสบการณของผูวิจัยพบวานักเรียนท่ีเรียนเรื่องเวกเตอรในสามมิติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่องเวกเตอรในสามมิติอยูในเกณฑต่ํา เนื่องมาจากนักเรียนไมเขาใจในบทเรียน ไมสามารถสรุปเปนความคิดรวบยอด
ในการหาเวกเตอรในปริภูมิได จึงไมสามารถนําสมบัติตาง ๆ มาใชในการแกปญหาได สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องเวกเตอรในสามมิติอยูในเกณฑต่ํา และจากผลการวิจัยของ วรนุช  มาตระกูล (2551) พบขอบกพรอง
ในการเรียนเรื่องเวกเตอรในสามมิติวา นักเรียนเขียนตําแหนงของจุดในระบบพิกัดฉากไมได ไมสามารถเขียนแผนภาพ
การบวก การลบเวกเตอรไดอยางถูกตอง ไมสามารถเขียนเวกเตอรท่ีมีทิศทางเดียวกัน เวกเตอรท่ีมีทิศตรงขามกัน 
เวกเตอรท่ีขนานกัน เวกเตอรท่ีเทากัน และเวกเตอรท่ีเปนนิเสธกันได เขียนจุดในระบบพิกัดฉากสามมิติไมถูกตอง  

จากการศึกษาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 พบวาวิธีการหนึ่งท่ีนาจะทําให
ผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรูคือ การสืบเสาะหาความรู (Inquiry Method) ซึ่งเปนรูปแบบท่ีสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอแนะเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และไดสรุปไว 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) 2. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) 3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
(Explanation) 4. ขั้นขยายความรู (Elaboration) 5. ขั้นประเมิน (Evaluation) (สมบัติ  กาญจนารักพงศ และคณะ, 
2549)  นอกจากนี้ ประสาท  เนืองเฉลิม (2556) กลาววา การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด 
จินตนาการ แกปญหา และลงมือตรวจสอบความคิดโดยการใชประสาทสัมผัสใหสัมพันธกับสมอง ผูเรียนจะไดรวมกัน
คิดและตั้งคําถามรวมกัน มีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้ The National Council of Teachers 
of Mathematics (2000) กลาวไววา เทคโนโลยีมีความสําคัญในการเรียนการสอนคณิตศาสตร และชวยสงเสริมการ
เรียนรูของนักเรียน โดย สมถวิล โชติคณาทิศ (2550) ไดกลาวไววา เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสามารถชวยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรใหนาสนใจ และทําใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดไดอยางรวดเร็ว มีความเปน
รูปธรรมเขาใจไดงาย ผูเรียนสามารถนําไปฝกฝนและเรียนรูดวยตนเองได ซึ่งกระบวนการเรียนรูโดยใชโปรแกรม 
GeoGebra จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาพื้นฐานของตนเองในแบบรูปธรรมกอนแลวจึงพัฒนาไปสูระดับท่ีสงูขึน้ ซ่ึงผูเรยีน
สามารถสรางรูปสองมิติ และสามมิติบนหนาจอแลวทํากิจกรรมสํารวจ การยืด การหด การเลื่อนรูปในมุมมองตาง ๆ 
เพื่อนําไปสูการคนพบสมบัติตาง ๆ (Antohe, 2009 อางใน อธิภูมิ  พาสงค, 2559) และจากท่ี ดาวเรือง  บุตรทรัพย 
(2559) กลาววา โปรแกรม GeoGebra เปนโปรแกรมท่ีใชสรางสื่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ชวยใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรนในการเรียน ชวยแกปญหาการเรียนในเรื่องท่ียุงยาก สามารถสรางมโนทัศนการเรียนรู สรางขอคาดการณ 
และพัฒนาพื้นฐานของตนเองในเชิงรูปธรรมกอนแลวคอยพัฒนาไปสูระดับท่ีสูงขึ้น จากท่ีกลาวมาทําใหโปรแกรม 
GeoGebra สามารถนํามาเปนสื่อท่ีใชในการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะได  

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะเรื่อง เวกเตอรในสาม
มิติ โดยใชโปรแกรม GeoGebra ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตลอดจนเปน
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรควบคูกับการใชโปรแกรม GeoGebra ตอไป 

 
 
 
 

วัตถุประสงค  
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1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะ เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ โดยใชโปรแกรม GeoGebra  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ โดยใชโปรแกรม 
GeoGebra ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
อุปกรณและวิธีการทดลอง  

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวยเครื่องมือ 4 ชนิด ไดแก  
1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะโดยใชโปรแกรม 

GeoGebra ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5    
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ ท่ีมีคุณภาพโดยมีคาความยาก

ตั้งแต 0.35 – 0.94 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.12 – 0.6 ซึ่งสามารถนําไปใชได   
3. สื่อการเรียนรูโดยใชโปรแกรม GeoGebra  ใบกิจกรรม และใบงาน เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ เรื่อง เวกเตอรในสาม

มิติ โดยใชโปรแกรม GeoGebra  
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
1. ผูวิจัยดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะ โดยใชโปรแกรม GeoGebra มี 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นสรางความสนใจ 2) ขั้นสํารวจและคนหา 3) ขั้นอธิบาย
และลงขอสรุป 4) ขั้นขยายผล 5) ขั้นประเมินผล จํานวน 5 คาบ คาบละ 50 นาที  

2. ระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละคาบ ผูวิจัยสังเกต และบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนใน
ขณะท่ีนักเรียนทํากิจกรรมสํารวจ การทําใบงาน การทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนในบันทึกหลังการสอน   

3. หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยบันทึกผลการสังเกตในประเด็นการแสดงวิธีทํา และการสรุปความรู
ท่ีไดจากการสํารวจ จากการตรวจใบงานของนักเรียนเปนรายบุคคล  

4. เม่ือดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนท่ีกําหนดจนครบ ผูวิจัยทําการทดสอบนักเรียนโดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ แลวนําผลการทําแบบทดสอบมาตรวจให
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด และทําการวิเคราะหขอมูล 
ผลการทดลอง  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะโดยใช
โปรแกรม GeoGebra ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.12 คิดเปนรอยละ 
75.6 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 60 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้ไดคะแนนสอบของนักเรียน
รายบุคคลจําแนกเปนชวงคะแนน โดยมีนักเรียนจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 90.24 สอบไดคะแนนสูงกวาเกณฑรอย
ละ 60 

2. ผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ โดยใชโปรแกรม GeoGebra 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จากการดําเนินการสอนตามแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ผูวิจัยไดผลการวิจัย ดังนี้     

   ขั้นสรางความสนใจ ครูไดสรางความสนใจโดยการใชคําถามท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาเรื่องเวกเตอรและสัมพันธ
กับชีวิตจริงเพื่อกระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น มีความพยายามท่ีจะหาคําตอบ สังเกตไดวา
นักเรียนสนใจซ้ําถามครูถึงขั้นตอนในการไดมาซึ่งคําตอบ และตั้งใจฟงขณะท่ีครูกําลังอธิบายถึงขั้นตอนการทํากิจกรรม
สํารวจเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบท่ีตนสงสัย เชน นักเรียนบางคนท่ีสามารถตอบสูตรในการหาระยะหางระหวางจุดสองจุด
บนระนาบสองมิติได แตมีความไมแนใจในคําตอบของตนเอง จึงสนใจพิสูจนวาสิ่งท่ีตนจํามาถูกตองหรือไม และ
นักเรียนมีความพยายามในการสํารวจตามขั้นตอนในใบกิจกรรมท่ีครูแจก  

   ขั้นสํารวจและคนหา ครูใหนักเรียนสํารวจเนื้อหาเวกเตอรตาง ๆ เชน การหาระยะหางระหวางจุดในปริภูมิ
สามมิติ โดยใหนักเรียนจับคูใชคอมพิวเตอร เพื่อชวยกันสํารวจจากไฟลท่ีสรางจากโปรแกรม GeoGebra ท่ีครูกําหนด
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ตามใบกิจกรรม  ผลการสังเกตพบวา นักเรียนแตละคนมีความตั้งใจในการสํารวจ และตอบคําถามในใบงาน แตละคูมี
การปรึกษากัน และชวยกันสํารวจ จนกระท้ังไดขอสรุปเปนสูตรการหาระยะหางระหวางจุดสองจุดในปริภูมิสองมิตแิละ
สามมิติมา คูท่ีสํารวจเสร็จเร็วกวาคูอ่ืนจะนั่งสํารวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีใบงานกําหนด นักเรียนสวนใหญสามารถ
สํารวจ และคนพบขอสรุป สามารถอธิบายผลท่ีไดจากการสํารวจได สังเกตจากท่ีนักเรียนสามารถสรุปความรูไดรับจาก
การสํารวจได ซึ่งในชวงแรกครูตองคอยชวยใหคําชี้แนะในการใชโปรแกรมอยางละเอียด และใชคําถามเพื่อกระตุนให
นักเรียนสังเกตในประเด็นท่ีสนใจ เพื่อเปนแนวทางไปสูการหาขอสรุป แตเม่ือนักเรียนมีความชํานาญแลว นักเรียน
สามารถสํารวจ และหาขอสรุปไดดวยตนเองอยางรวดเร็วขึ้น โดยมีครูเปนเพียงผูท่ีคอยอํานวยความสะดวกในการทํา
กิจกรรมเทานั้น  

ขั้นอธิบาย นักเรียนสามารถอธิบายใหเพื่อนฟงในประเด็นท่ีตนคนพบได และรวมกันสรุปขอคนพบไดอยาง
ถูกตองตรงตามประเดน็ท่ีครูกําหนด และวัตถุประสงคการเรียนรู  เชน เม่ือนักเรียนไดสาํรวจ เรื่อง เวกเตอร และการ
เทากัน การขนานกันของเวกเตอร โดยใชโปรแกรม GeoGebra และใบกิจกรรมท่ีครสูรางขึ้น นักเรียนไดลงขอสรุป

รวมกันวา 1) เวกเตอรสองเวกเตอรจะเทากัน ก็ตอเม่ือ มีขนาดเทากัน และมีทิศทางเดียวกัน 2) นิเสธของ u⃑ คือ - u⃑  
และ 3) การวัดมุมเพื่อระบุทิศทางของเวกเตอรจะเริ่มวัดจากทิศเหนือเปน 0o แลวใหวัดแบบทวนเข็มนาฬิกา 

ขั้นขยายความรู หลังจากท่ีนักเรียนไดขอสรุปในการสํารวจมาแลว นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปใชการ
แกปญหาได สังเกตจากการทําใบงานท่ีครไูดใหเปนการบานได โดยใชความรูจากท่ีไดจากการสํารวจ  

 ขั้นประเมินผล จากผลการตรวจใบงานพบวานักเรียนสวนใหญสามารถทําใบงานไดถูกตอง สามารถเขียน
พิกัดของจุดในปริภูมิสามมิติได สามารถบอกขนาดของเวกเตอรได สามารถบอกทิศทางของเวกเตอรได สามารถบวก 
ลบ และ คูณ เวกเตอรในปริภูมิสองมิติและสามมิติได  สามารถหาเวกเตอรหนึ่งหนวยได สามารถนําความรู เรื่อง 
เวกเตอรในสามมิติ มาใชแกโจทยปญหาในการหาพืน้ท่ีของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมดาน
ขนานในปริภูมิสามมิติได และมีความกระตือรือรนในการรวมทํากิจกรรมการเรียนรู 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ โดยใช
โปรแกรม GeoGebra ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 พิจารณาเปนรายดานดังนี้  

   ดานครูผูสอน พบวา นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดท่ีครูเอาใจใส และคอยอํานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู คิดเปนรอยละ 87.8 รองลงมาคือ ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และครูใจดี เปนกันเอง ทําใหนักเรียนกลาท่ีจะถาม และเสนอความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 85.37 

   ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวานักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดท่ีกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสืบเสาะโดยใชโปรแกรม GeoGebra ทําใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู คิดเปน
รอยละ 63.41 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา และสถานท่ีในการจัดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 60.98   

   ดานสื่อการเรียนรู พบวานักเรียนสวนใหญมีความพึงใจในระดับมากท่ีสุดท่ีกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
โดยใชโปรแกรม GeoGebra ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน และทําใหนักเรียนเกิดการคนพบดวย
ตนเอง คิดเปนรอยละ 85.37 รองลงมาคือ ทําใหนักเรียนเห็นภาพท่ีเปนรูปธรรมมากขึ้น คิดเปนรอยละ 78.05 ชวยทํา
ใหการสืบเสาะ งาย สะดวกและรวดเร็ว คิดเปนรอยละ 73.17 และ ใชงานงาย คิดเปนรอยละ 53.66 ตามลําดับ  
สรุปผลการทดลอง  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะโดยใช 
โปรแกรม GeoGebra ผานเกณฑรอยละ 60  

2. นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะ เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ โดยใชโปรแกรม 
GeoGebra ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในระดับมากท่ีสุด 
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อภิปรายผลการทดลอง  

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ โดยใชโปรแกรม GeoGebra ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 75.6 ของ
คะแนนเต็ม ซ่ึงสูงกวาเกณฑรอยละ 60 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ เรื่อง เวกเตอรใน
สามมิติ โดยใชโปรแกรม GeoGebra ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
โดยนักเรียนจะไดลงมือเรียนรูดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา และความชวยเหลือ ใหนักเรียนสามารถสํารวจ 
และคนหาจนนักเรียนสามารถสรุปเปนใจความสําคัญเปนของตนเองได ทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการเรียน 
และมีความรูสึกอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น นอกจากนี้จากการคนพบดวยตนเองจะชวยใหนักเรียนเขาใจ
บทเรียน และจดจําไดดีกวาการท่ีครูพยายามสอนใหนักเรียนทองจํา ซ่ึงสอดคลองกับท่ี พิมพันธ  เดชะคุปต (2550) 
กลาววา การคนพบดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากกวาการทองจํา และทําใหจดจําความรูได
นานย่ิงขึ้น และ ธนวิทย  ธารน้ําทิพย และชนิศวรา เลิศอมรพงษ (2556) กลาวไววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
นักเรียนเปนสําคัญ เปนผูท่ีสามารถสรุปขอคนพบไดดวยตนเอง จะทําใหนักเรียนไดเรียนรู และพัฒนาตนเองไดอยาง
เต็มศักยภาพ ทําใหนักเรียนรูสึกภูมิใจ และมีความอยากท่ีจะเรียนรูตอไป โดยมีรายละเอียดในขั้นตอนตาง ๆ  ดังตอไปนี ้ 

   ขั้นสรางความสนใจ เปนขั้นท่ีผูวิจัยตั้งคําถามท่ีนาสนใจเก่ียวของกับเนื้อหาเวกเตอรท่ีสัมพันธกับชีวิตจริง 
นักเรียนเกิดความอยากรูคําตอบของขอคําถามท่ีครูถาม นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือรนในการหาคําตอบ เกิดการ
ปรึกษากันกับเพื่อนนักเรียนท่ีนั่งใกลเคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับท่ี พิมพันธ  เดชะคุปต (2545) ไดกลาวไววา การเรียนรู
โดยใชคําถามชวยกระตุน  ความสนใจของนักเรียน ซึ่งครูอาจใชคําถามเพื่อเราความสนใจของนักเรียนไดทุกขั้นตอนใน
การเรียนการสอน ตั้งแตการใชคําถามเพื่อเริ่มบทเรียน การใชคําถามใหชี้นักเรียนสังเกต การใชคําถามเพื่อใหนักเรียน
ยกตัวอยาง  

   ขั้นสํารวจและคนหา เปนขั้นท่ีผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหนักเรียนไดสํารวจและคนหาความรูเก่ียวกับ 
เวกเตอรในสามมิติ โดยใชโปรแกรม GeoGebra มาชวยในการสํารวจโดยนักเรียนสามารถ หมุน พลิก เคลื่อนท่ี วัดคา 
มองเวกเตอรในมุมมองสามมิติได และสามารถตอบคําถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในประเด็นท่ีสนใจลงในใบงาน โดย
ผูวิจัยเปนคนคอยชวยชี้แนะแนวทาง ใชคําถามกระตุนใหผูเรียนสังเกต สืบเสาะ ทําใหนักเรียนสามารถหาขอสรุปดวย
ตนเอง และสามารถหาความสัมพันธของคําตอบได ซ่ึงสอดคลองกับท่ี พิสุทธ์ิ  ยงทางเรือ (2559) กลาวไววา การนํา
โปรแกรม GeoGebra มาใชเปนเครื่องมือเพื่อคนพบขอสรุป เปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหา อยาก
รู และเกิดการเรียนรูดวยประสบการณตรง สามารถหาความสัมพันธของคําตอบไดอยางสมเหตุสมผล 

   ขั้นอธิบาย เปนขั้นท่ีผูวิจัยใหนักเรียนนําคําตอบท่ีไดจากการสํารวจและคนหามานําเสนอในรูปแบบการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใหนักเรียนออกมาอธิบายใหเพื่อนรวมชั้นฟงถึงขั้นตอนท่ีไดมาซึ่งผลการสํารวจ 
โดยออกมาจําลองการสํารวจดวยโปรแกรม GeoGebra หนาชั้นเรียนและใหนักเรียนรวมกันหาขอสรุป ท่ีจะสามารถ
ทําใหสามารถจดจําไดงายขึ้น และครูใชคําถามชี้นําเพื่อใหนักเรียนคิดตาม จนนักเรียนสังเกตเห็นความสัมพันธของ
คําตอบ และไดขอสรุป ในการจัดกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถจดจําสูตรไดดีขึ้นเนื่องจากเปนสูตรท่ีนักเรยีนไดคนพบดวย
ตนเอง และเกิดมาจากการเขาใจจริง ไมใชการทองจํา ซ่ึงสอดคลองกับท่ี ดวงกมล  แปนชูผล (2558) ไดกลาวไววา 
การใหนักเรียนรวมอภิปรายสะทอนความคิดตามความเขาใจของตนเอง ทําเพื่อเปนการสะทอนสิ่งท่ีไดเรียนรูใหครแูละ
เพื่อนไดทราบ หากมีความเขาใจท่ีไมสอดคลองกัน ครูจะสามารถตรวจสอบและใหขอมูลยอนกลับไดทันที 

   ขั้นขยายความรู เปนขั้นท่ีผูวิจัยใหนักเรียนนําความรูท่ีไดจากการสํารวจ ไปใชในการแกปญหา ซึ่งผูวิจัยได
กําหนดปญหา แลวใหนักเรียนนําความรูท่ีไดไปใชหาคําตอบของปญหา นอกจากนีส้ามารถนําไปจัดกิจกรรมใหนกัเรยีน
นําความรูท่ีไดจากการสํารวจไปเชื่อมโยงกับเรื่องอ่ืน ๆ ได เชน การนําความรูเรื่องระยะหางระหวางจุดสองจุดในปริภูมิ
สามมิติ ไปใชในการคนหาวิธีการหาขนาดของเวกเตอรในปริภูมิสามมิติ ซึ่งสอดคลองกับ เวชฤทธ์ิ  อังกนะภัทรขจร 
(2555) ท่ีกลาววา ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนนําความรูและทักษะทางคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหา เพื่อฝกให
ผูเรียนเห็นความเชื่อมโยงของคณิตศาสตรกับชีวิตจริง 
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   ขั้นประเมิน เปนขั้นท่ีผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของความรูของนักเรียน เพื่อแจงใหนักเรียนไดทราบ และ
ปรับปรุงขอบกพรองของตนเองไดอยางตรงจุด ชวยแกความเขาใจท่ีผิดพลาดใหนักเรียนได ซ่ึงสอดคลองกับท่ี อธิวัฒน  
นาวารัตน, คงรัฐ  นวลแปง, และ พรรณทิพา  พรหมรักษ (2559) กลาววา การตรวจสอบความรู จะชวยทําใหนักเรียน
มีความเขาใจ และมีความแมนยําในความรูท่ีนักเรียนไดรับ  

2. นักเรียนมีความพึงพอใจเปนอยางมากท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะโดยใชโปรแกรม GeoGebra 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนไดลงมือสํารวจ และหาขอคนพบดวย
ตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับท่ี ทิศนา แขมมณี (2552) ไดใหความหมายของการเรียนรูแบบสืบเสาะไววาเปนการจัด
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดหาความรู และคนพบความรูตาง ๆ  ดวยตนเอง นอกจากนี้การใชโปรแกรม GeoGebra 
มาเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนไดเรียนรูท่ีเปนรูปธรรมมากกวานามธรรม แตท้ังนี้พบวามีนกัเรยีน
รอยละ 4.88 มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง และ รอยละ 2.44  มีความพึงพออยูในระดับ นอย ในประเด็นการ
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ นักเรียนรอยละ 12.20 มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง ในประเด็น
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามลําดับ เนื่องจากเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมี
จํากัด ทําใหครูไมสามารถใหนักเรียนทุกคูออกมาอธิบายผลการสํารวจหนาหองได ทําใหนักเรียนบางคนรูสึกวา ตน
ไมไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูบางขั้นตอน และมีนักเรียนรอยละ 21.95 มีความพึงพอใจในประเด็น สื่อ 
GeoGebra ใชงานงาย อยูในระดับปานกลาง ถึง นอยท่ีสุด เนื่องจาก โปรแกรม GeoGebra เปนโปรแกรมท่ีนักเรียน
ไมเคยใชงานมากอน ทําใหนักเรียนบางคนท่ีไมคอยถนดัเรื่องการใชเทคโนโลยีรูสึกวาโปรแกรม GeoGebra ใชงานยาก  
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยในครั้ งนี้ สํ า เร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางสูงจาก  ผูชวยศาสตราจารย  ดร .ชนิศวรา  
เลิศอมรพงษ อาจารยท่ีปรึกษาท่ีชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น ขอบพระคุณ
กรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ ท่ีสละเวลาใหขอแนะนํา ขอเสนอแนะตาง ๆ  ท่ีเปน
ประโยชนทําใหงานวิจัยมีความถูกตองสมบูรณมากย่ิงขึ้น  
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การนิเทศการสอนผานระบบเทคโนโลยี : นวัตกรรมการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 
e-Supervision: Educational Innovation in Thailand 4.0 

* สิทธิพร เอี่ยมเสน1 

1คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 
บทคัดยอ 

การดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศนักศึกษาในโครงการความรวมมือระหวางมหา
วิทยาลัยสวนดุสิตกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในการพัฒนาผูดูแลเด็กท่ีปฏิบัติหนาท่ีท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ัว
ประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูดูแลเด็กท่ีมีประสบการณเหลานี้ ไดเรียนรูหลักการทางการศึกษาปฐมวัย พัฒนา
ทักษะในการทํางานกับเด็กเล็กใหถูกตองตามหลักวิชาการ และนําสิ่งท่ีไดเรียนรูจากหองเรียนไปสูการปฏิบัติไดทันที 
เปนการสะทอนผลสัมฤทธ์ิของการเรียนไดอยางดีท่ีสุด และตอบสนองผูเรียนท่ีอยูหางไกลท่ัวประเทศ มหาวิทยาลัยจึง
ไดพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการเรียนและการนิเทศการฝกประสบการณท่ีใชเทคโนโลยีเขามาผสมผสานในการเรียนรู 
การทํางานและการนิเทศ โดยในการนิเทศการฝกประสบการณการสอนของนักศึกษาเหลานี้ไดใชการนิเทศสดผาน
ระบบ Skype for Business และการบันทึกวีดีทัศน ท้ัง 2 วิธีการนี้ ผูนิเทศกสามารถชมและใหขอเสนแนะ แนวทาง
ปรับปรุงหรือนําไปหารือกับผูนิเทศกทานอ่ืนๆ และทําใหนักศึกษาเองไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง และไดเรียนรูตลอดเวลา 
ลดปญหาเรื่องของการสื่อสารไดอยางดี นวัตกรรมการสอนและการนิเทศผานระบบเทคโนโลยีนี้ สามารถพัฒนาคุณภาพ
ของผูดูแลเด็ก ท้ังในดานความรูและสมรรถนะในการเปนครูปฐมวัย รวมถึงเปนการพัฒนาคนใหมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 
ประเทศไทย 4.0 และตอบสนองยุทธศาสตรชาติไดเปนอยางดี 
 

คําสําคัญ: โครงการความรวมมือ การนิเทศผานระบบเทคโนโลยี การนิเทศสดออนไลนและผานการบันทึก
เทปและ การจัดการการนิเทศ 
 
Abstract 
 In the process of teaching and learning and supervision management for the students in the 
cooperative project between Suan Dusit University and Department of Local Administration in order to 
develop child caretakers working in child development centers throughout the country, the project aimed to 
train and develop them to be qualified child caretakers and to bring what they have learned in classes to 
implement in real situations. They were given opportunities to give feedbacks to their teachers from their 
academic implementation in child development centers they were working for. To make this project possible, 
the university has integrated technology into their learning and supervision process. Two kinds of technology 
tools were involved in teaching supervision, which were online supervision via Skype for Business and offline 
via video recordings. The supervisors could watch the students live and give them instant feedback on their 
teaching. Also, they could watch the video records, grade the students’ teaching performance, and consult other 
experienced supervisors to make their evaluation fair. Students themselves could revise their lesson plans and 
teaching methods, do the self- reflection, and develop themselves through the technology communication. This 
innovation could also respond well to human skill development in 21st Century, Thailand 4.0, and national 
strategies. 
 
Keywords: Cooperative Project, E-Supervision, supervision management 
 
บทนํา 
 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีกอใหเกิดนวัตกรรมแหลงขอมูลทางการศึกษาทางไกล ทุกคนเขาถึงการ
เรียนรูและแสวงหาขอมูลในเรื่องท่ีตองการจะศึกษาไดโดยงาย เทคโนโลยีเหลานี้ชวยลดขอจํากัดดานบุคลิกภาพของ
อาจารยผูสอนออกไปจากกระบวนการเรียนการสอน แตผูเรียนและผูสอนมีโอกาสในการสื่อสารกันมากขึ้นและมี
ประสิทธิภาพดีขึ้นโดยผานระบบเทคโนโลยี (Roblyer, 2006) เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาชวยตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 
โดยชวยใหผูเรียนเขาถึงการศึกษาไดอยางท่ัวถึง ชวยใหเรากาวขามอุปสรรคหลายๆ อยางทางการสื่อสารและมีโอกาส
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สรางงานตางๆ เพิ่มมากขึ้น และ กอใหเกิดเปนสิ่งแวดลอมใหมของสังคมยุคปจจุบันซ่ึงเปนสภาพแวดลอมท่ีมนุษยเรา
สรางขึ้นมาเทคโนโลยีจึงกลายมาเปนสวนหนึ่งของชีวิตอยางหลีกเลี่ยงไมได เราทุกคนจึงตองปรับแนวคิด ปรับวิสัยทัศน 
ปรับเปลี่ยนการทํางานและยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางอนาคตของการศึกษาในรูปแบบใหมและนกัการศกึษาทุก
คนตองพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีและทักษะท่ีจําเปนอ่ืนๆ ท่ีจะชวยในการทํางานเพื่อทําใหการศึกษาเปนไปตาม
ภาพอนาคตของการศึกษาท่ีไดตั้งใจไวในชวงเวลาหลายปท่ีผานมาเทคโนโลยีเขามามีบทบาทกับการจัดการศึกษาท้ังใน
และนอกหองเรียนเปนอยางมากและเปนท่ียอมรับในทุกระดับของการจัดการศึกษา ท้ังนี้ก็เพราะวิธีการสอนท่ีใช
เทคโนโลยี (Technology – Based Methods) มีฐานความคิดอยูท่ีทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory)และการ
จัดการสอน ท่ีสอดคลองกับความตองการในการเรียนรู ของผูเรียน (Roblyer, 2006) 
 ในการนิเทศการสอน ผลท่ีไดรับจากเทคโนโลยีก็จะไมตางจากการเรียนการสอน ประสบการณจากการฝก
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาจะมีอิทธิพลอยางมากตอการพัฒนาใหเขาเปนครูใหมท่ีมีคุณภาพ การฝกปฏิบัติการสอนท่ี
สถานศึกษาในสถานการณจริงถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตรและศึกษาศาสตร
ท่ีตอบสนองวัตถุประสงคหลายๆ ประการของการสรางครูไดนําความรูท่ีไดศึกษามา ไปประยุกตใชในสถานการณจริง 
ซึ่งจะทําใหไดมีโอกาสสะทอนทฤษฎีการสอน ทฤษฎีการเรียนรูและท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การสะทอนตัวนักศึกษาเองใน
ฐานะของผูท่ีประกอบวิชาชีพครู (Simpson, 2006) 
 

วัตถุประสงคในการนิเทศนักศึกษา คืออะไร 
กอนหนาท่ีจะมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี การนิเทศนักศึกษามีรูปแบบคลายคลึงกัน โดยอาจารยนิเทศก

ของมหาวิทยาลัยจะตองเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณโดยตรงท่ีโรงเรียน (On-Site Supervision)โดยมีครู
ของโรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติเปนครูพี่เลี้ยง (On-Site Cooperating Teachers)คอยใหคําแนะนํารวมดวย ซึ่งท้ังครูพี่เลี้ยง
และอาจารยนิเทศก มีภาระหนาท่ีในการสังเกตการทํางาน การสอนและพูดคุยใหขอแนะนํากับนักศึกษาฝก
ประสบการณ ภาคเรียนละ 4 ครั้ง การใหขอแนะนํา(Feedback)จากการสังเกตการสอน ท้ังเปนประเด็น หรือเปน
เรื่องๆ (Formative)เชน เรื่องสื่อการสอน การเขียนแผนการสอน การนําเขาสูบทเรียนและการวัดผล รวมถึงการให
ขอเสนอแนะในภาพรวม (Summative)ท้ังนี้เพื่อใหนักศึกษาท่ีปฏิบัติการสอนไดมีโอกาสเรียนรู ปรับปรุงและ
พัฒนาการสอนของตน เพื่อเปาหมายปลายทางท่ีตรงกัน คือ การสรางครูท่ีมีคุณภาพ 
 ประเด็นท่ีเปนปญหาอยางมากในการนิเทศการสอน คือ การสื่อสารของบุคคล 3 ฝาย คือ อาจารยนิเทศก ครู
พี่เลี้ยง และนักศึกษา บอยครั้งท่ีคําแนะนําของอาจารยนิเทศกขัดแยงกับคําแนะนําของครูพี่เลี้ยง โดยท่ีท้ัง 2 ฝาย ไมได
มีโอกาสพูดคุย ตัวนักศึกษาเองก็อาจตีความขอเสนอแนะของครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศกคลาดเคลื่อน (Slick, 1998) 
ความบกพรองของการสื่อสารและการพบปะพูดคุยของบุคคล 3 ฝาย เปนเรื่องท่ีไมสามารถควบคุมไดโดยฝายใดฝาย
หนึ่ง จึงทําใหการนิเทศและบทบาทของครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศกไมเพียงพอท่ีจะพัฒนานักศึกษา (Bullough& 
Draper, 2004) 
 นักศึกษาคณะครุศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต จะไดรับคําแนะนําจากอาจารยนิเทศกท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ อาจมีการบันทึกไวเปน
หลักฐาน ซ่ึงการประเมินแตละครั้งจะประเมินจากแบบประเมินท่ีกําหนดโดยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพของคณะครุศาสตร นักศึกษาจะไดรับการประเมินจากท้ังครพูีเ่ลีย้ง
และอาจารยนิเทศก ซึ่งการประเมินเหลานี้ครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศกไมสามารถเก็บหลักฐานเชิงประจักษใดๆ 
โดยเฉพาะดานการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของนักศึกษา เพื่อนํามายืนยันความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และท่ีสําคัญ
ท่ีสุด คือ หากมีขอโตแยงจากนักศึกษา ครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศกก็ไมสามารถหาหลักฐานมายืนยันการประเมินของ
ตนเองไดเลย การนิเทศท่ีเปนการนิเทศ ณ ท่ีตั้ง (On-Site Supervision)เปนการนิเทศท่ีผานแลวก็ผานไป การประเมิน
จึงขาดหลักฐานเชิงประจักษและอาจขาดความโปรงใสในการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา (Alger 
&Kopcha, 2009) 
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 Bullough& Draper (2004) ไดใหความเห็นพอสรุปไดวา ประเด็นสําคัญของการนิเทศ ณ ท่ีตั้ง คือ 
มีลักษณะความเขาใจท่ีคลุมเครือไมชัดเจน ท้ังบทบาทและความคาดหวังของท้ังอาจารยนิเทศก ครูพี่เลี้ยงและนกัศกึษา
เอง และประเด็นการสื่อสารท่ีไมชัดเจนก็เกิดขึ้นระหวางอาจารยนิเทศก ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา คุณภาพของการนิเทศ
ไมคงท่ีท้ังท่ีเปนอาจารยจากคณะและมหาวิทยาลัยเดียวกัน (Simpson, 2006) ครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนท่ีแตกตางกัน ก็
ใหขอเสนอแนะและการวิจารณการสอนท่ีแตกตางกันดวย (Walkington, 2005) ซึ่งเหตุสําคัญก็คือ การขาดการ
สื่อสารท่ีตอเนื่องและสะดวก 
 ครูพี่เลี้ยงหลายทานไมเขาใจกระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัย การใหคําแนะนําสวนใหญจึงขึ้นอยูกับ
ประสบการณและความเชื่อของตนเอง (Walkington, 2005) จึงมักไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยคาดหวัง  
มีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเรื่องการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาครู ก็สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการฝกประสบการณวิชาชีพ 
โดยการใชเครื่องมือสื่อสารระยะไกล (Telecommunication Tools) ไมวาจะเปน email หรือ Chat หรือ Line เพื่อ
ชวยพัฒนาระบบการสื่อสารระหวางกันและกันและชวยสะทอนความคิด (Reflective Thinking) ไดเปนอยางดี 
(Bodzin& Park, 2002) นอกจากนั้น Alger &Kopcha (2009) ไดศึกษาวิจัยเชิงทดลองแลวพบวา การนิเทศผานระบบ
เทคโนโลยี (E-Supervision)ชวยยกระดับบทบาทของครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศกไดมาก ชวยสรางความสัมพันธและ
ความเขาใจท่ีดีระหวางมหาวิทยาลัยและสถานท่ีฝกประสบการณของนักศึกษา เพิ่มความสามารถในการสื่อสารและ
ชวยสนับสนุนนักศึกษาไดเปนอยางดี ซึ่ง Simpson (2006)ไดทําการศึกษาและพบวานักศึกษาพึงพอใจกับการใชระบบ 
Online มาชวยทางการศึกษาและไดรับความนิยมมากกวาการท่ีจะตองเดินทางเพื่อมาพบกับอาจารยในมหาวิทยาลัย 
 

พื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในโครงการความรวมมือระหวา งกรมส งเสริม 
การปกครองทองถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การจัดการเรียนการสอนตามขอตกลงของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปนหลักสูตรเฉพาะสําหรับพัฒนาผูดูแลเด็กท่ีปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นท่ัวประเทศ จํานวนประมาณ 2,500 คน มีมาตรฐานวิชาชีพครูจํานวน 11 มาตรฐาน 
ตามมาตรฐานความรูและประสบการณของคุรุสภา การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จึงมีรูปแบบท่ีแตกตางจาก
หลักสูตรท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาปกติโดยท่ัวไปกลาวคือ 
 1. ผูเรียน เปนผูดูแลเด็กท่ีปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ัวประเทศ ผูดูแลเด็กเหลานี้มีประสบการณใน
การดูแลเด็ก มีวุฒิภาวะ มีการศึกษาขั้นต่ํา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย การเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนี้ รับ
สมัครโดยไมจํากัดพื้นท่ีและดําเนินการคัดเลือกโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 2. รูปแบบการเรียนการสอน การรับสมัครโดยไมจํากัดพื้นท่ี ทําใหเกิดผลกระทบจากผูเรียนท่ีมาจากเหนือ
สุด ใตสุด ตะวันออกสุด และตะวันตกสุดของประเทศ ทําใหมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดมีการจัดการเรียนการสอนท่ีใช
โรงเรียนเปนฐาน (School-Based Education) และใชการทํางานจริงเปนฐาน (Work-Based Education)และการบูร
ณาการศาสตร (Academic Integration)ซ่ึงเปนขอดีสําหรับผูเรียน คือ ไดเรียนรูศาสตรจากในหองเรียนและนําไปสู
การปฏิบัติท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยตรงในระหวางท่ีเรียนไดทันที ไมตองรอจนสําเร็จการศึกษา ในขณะเดียวกันก็
สามารถกลับมาใหการสะทอนกลับ (Feedback)กับอาจารยผูสอนเพื่อยืนยันศาสตรท่ีไดศึกษาไปในหองเรียน เพื่อ
ปรับปรุงศาสตรหรือเพื่อพัฒนาศาสตร โดยรูปแบบการสอนจะใชเทคโนโลยีเปนพื้นฐานและผสมผสานเทคโนโลยีกับ
การเรียนรู (Technology-Based and Technology-Integrated Approaches)เทคโนโลยีท่ีมีบทบาทสําคัญดังกลาว 
ประกอบดวย การใชงานระบบการเรียนรูจากการทํางานแบบผสมผสานและเสริมศักยภาพดวยเทคโนโลยี (Work-
Based Blended Learning and Technological Scaffolding : WBSC) รวมกับการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-
book) แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส (e-Portfolio) และกิจกรรมการเรียนการสอนผานระบบออนไลน (Online 
Activity)อ่ืนๆ ท้ังนี้เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหทันกับประเทศไทยยุค 4.0 พัฒนา
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ใหมีทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ตอบโจทยยุทธศาสตรชาติและสังคมในยุคความกาวหนาทางเทคโนโลยี รวมถึงการ
รองรับสังคมยุคปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) 
 3. รูปแบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดทําขอตกลงกับมหาวิทยาลัยอ่ืนในพื้นท่ีจํานวน 10 
แหงท่ัวประเทศ ซ่ึงเปนการบูรณาการการทํางานและเรียนรูรวมกันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนในพื้นท่ี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
และศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยอีก 3 แหง รวมท้ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร รวมท้ังสิ้น 15 
แหง เปนศูนยเครือขายในการทํางานรวมกัน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนในการเดินทางเพื่อไปศึกษาในวัน
เสารและวันอาทิตย มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงเครือขายท้ัง 14 ศูนย
เครือขาย โดยมีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานครเปนแมขาย เพื่อใหเกิดการประสานเชื่อมโยงกันในการจัดการ
เรียนการสอนและเปนมาตรฐานเดียวกัน ท้ังการวัดและการประเมินผล การใชสื่อการเรียนรู การใชเครื่องมือวัดผลและ
เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู ท้ังการมีสวนรวมของอาจารยผูสอน ณ ศูนยเครือขาย ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและ
โทรคมนาคมดังกลาว ชวยใหการสื่อสารและการประสานเชื่อมโยงระหวางกันและกันทําไดสะดวกมากขึ้น 

การพัฒนาระบบการนิเทศผานเทคโนโลยี (E-Supervision) 
 เม่ือนักศึกษาตองฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานความรู
และประสบการณของคุรุสภา รูปแบบการนิเทศผานสื่อเทคโนโลยีจงึไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยคณะอนุกรรมการดาน
เทคโนโลยี ท่ีจัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนางานดานเทคโนโลยีตามโครงการความรวมมือดังกลาว โดยรูปแบบการนิเทศผานสือ่
เทคโนโลยีนี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใตบริบทของการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรท่ีมีรูปแบบท่ี
แตกตางจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอ่ืน โดยยังคงยึดจุดประสงคหลักของการนิเทศการสอน  
 เรานิเทศนักศึกษาเพื่ออะไร 
 ในเบ้ืองตนอาจารยนิเทศกและครูพี่เลี้ยง รวมถึงผูบริหารท่ีมีสวนเก่ียวของ ตองเขาใจใหตรงกันกอนวาเรา
นิเทศนักศึกษาเพื่อจุดประสงคอะไร เรานิเทศเพื่อใหนักศึกษาในโครงการนี้เกิดการเรียนรูและพัฒนาไปในทิศทางท่ี
ถูกตองและมีคุณภาพใชหรือไม หรือเรานิเทศเพื่อประเมินการปฏิบัติงานในฐานะครูผูสอนของนักศึกษาฝก
ประสบการณ แลวใหผลการประเมินเปน PD, P หรือ NP เพื่อใหอาจารยนิเทศก ครูพี่เลี้ยง รวมถึงผูบริหารท่ีมีสวน
เก่ียวของมีความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันและเพื่อปรับทัศนะของผูนิเทศก เราทุกคนตองเขาใจกอนวา นักศึกษาเหลานี้
เปนความรับผิดชอบของเราท่ีจะตองชวยพัฒนาเขาใหไปเปนครูท่ีดี ดังนั้น การนิเทศจึงเปนการใหความชวยเหลือ 
แนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงาน มากกวาการไปคนหาขอบกพรองของนักศึกษา ดังนั้น หากนักศึกษายังปฏิบัติไมด ี
ไมถูกตอง จึงเปนความรับผิดชอบของผูนิเทศกท้ังหมดท่ีจะใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาถูกตอง เหมาะสม บทบาทหนาท่ีของผูนิเทศกจึงประกอบไปดวย 
 1. การใหคําแนะนําถึงสิ่งท่ีตองปฏิบัติ (Giving Instructions) บทบาทสําคัญย่ิงของการเปนผูนิเทศกคือการ
ใหคําแนะนํา ในฐานะเปนผูท่ีมีประสบการณและเขาใจสถานะ สภาพแวดลอม และกระบวนการตางๆ มากกวาและ
ดีกวา ครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศก ควรใหคําแนะนํานักศึกษาในทุกๆ เรื่อง ท้ังทางดานวิชาการและการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
 2. การใหการอบรม (Making Training) เนื่องจากสิ่งตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยู
ตลอดเวลา จึงมีองคความรูใหมเกิดขึ้นอยูเสมอๆ ผูใหการนิเทศควรเปนผูใหความรูใหมหรือสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงดังกลาว
กับนักศึกษาท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 
 3. การ ให ทักษะและประสบการณ  (Giving Skills & Experiences)  ใ น ท่ีนี้ ไ ม ใ ช เ พี ยงแค ทักษะ 
การสอนเทานั้น หากหมายรวมถึงทักษะการทํางานกับบุคคลท่ีหลากหลายในสถานการณท่ีแตกตาง ทักษะชีวิต ทักษะ
การแกปญหา ทักษะการสื่อสาร การเพิ่มพูนประสบการณการทํางานในฐานะครูท่ีมิใชเพียงงานสอนเทานั้น หากรวมถงึ 
งานธุรการ งานปกครองดูแลนักเรียน งานแนะแนว และอ่ืนๆ ดวย 
 4. การทํางานรวมกับนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมท่ีสรางสรรค (Cooperation in Creative Activities)ผู
นิเทศกควรทํางานรวมกับนักศึกษาในทุกๆ ดานอยูตลอดเวลา การสรางสรรคกิจกรรมสําหรับผูเรียน เพื่อใหเกิดการ
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เรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีระบุไว เปนเรื่องทาทายและเปนเรื่องท่ีตองใชทักษะการคิดริเริ่มและสรางสรรค (Initiation 
and Creativity) นักศึกษาบางคนอาจมีขอจํากัดในเรื่องนี้ หรืออาจมีนักศึกษาบางคนท่ีมีสิ่งเหลานี้มากก็เปนได 
อาจารยนิเทศกจึงควรรวมมือกับครูพี่เลี้ยง เพื่อปรับความคิดสรางสรรคนั้นๆ ใหเหมาะสมกับวัย ความสามารถและ
ความสนใจของผูเรียนอยางแทจริง 
 5. การสังเกตและประเมินการปฏิบัติงาน (Observing & Evaluating) การสังเกตการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของนักศึกษา อันเปนผลมาจากการเรียนรูและการทํางานรวมกัน จะชวยใหการประเมิน 
การปฏิบัติงานของนักศึกษาเปนไปตามแนวทางและบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 
 6. การตรวจสอบการทําแฟมสะสมงาน (Editing Portfolio) การรวบรวมผลงานใหเปนระบบของนักศึกษาท่ี
จะเก็บเปนผลงานของตนเองตลอดการฝกประสบการณ 1 ภาคการศึกษา จะเปนการรวบรวมผลงานท่ีประสบ
ความสําเร็จ เพื่อติดตามการพัฒนาและความกาวหนาของนักศึกษา  
 7. การสรางแรงจูงใจในการทํางาน (Motivating) นับเปนบทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดบทบาทหนึ่ง ผูนิเทศกควรให
กําลังใจกับนักศึกษา โดยการสรางแรงจูงใจอยูตลอดเวลา ความทอแท ทอถอยอาจเกิดขึ้นไดตลอดเม่ือมีขอผิดพลาด 
ดังนั้น การใหกําลังใจ จึงเปนสิ่งสําคัญในการท่ีจะชวยใหคนท่ีผิดพลาดหรือลมเหลวเดินหนาตอไปไดอยางเขมแข็งและ
ม่ันคง  
การนิเทศผานระบบเทคโนโลยีตอบโจทยการจัดการศึกษาในโครงการความรวมมือฯ ไดอยางไร 
 จากบทบาทของผูนิเทศกดัวกลาวระบบเทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบันสามารถเปนเครื่องมือท่ีตอบสนองไดทุกๆ 
บทบาท ไมแตกตางจากการนิเทศ ณ สถานท่ีฝกประสบการณ แตสามารถตอบโจทยไดดีสําหรับนักศึกษาในโครงการ
ความรวมมือฯ เนื่องจากนักศึกษาเหลานี้อยูในพื้นท่ีหางไกลท่ัวประเทศ และชวยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร เพราะ
การสื่อสารถือเปนจุดออนของการนิเทศตามท่ีไดกลาวไปขางตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ประโยชนของการนิเทศผานระบบเทคโนโลยี 
 การนิเทศผานระบบเทคโนโลยี (e-Supervision) เปนระบบท่ีไดรับการพัฒนาผานระบบท่ีเรียกวา Skype 
for Business มีการติดตั้งระบบพรอมอุปกรณเครื่องมือตางๆ โดยคณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยีเพื่อรอการเขาไปใช
บริการของอาจารยนิเทศก ซึ่งถือเปนความงาย (Simplicity)ผานระบบอินเตอรเน็ต แลวสามารถให Feedback ได
โดยตรงแบบ Face –to- Face เลย เกิดความสะดวก (Convenience)เพราะอาจารยนิเทศกสามารถทํางานท่ี
มหาวิทยาลัยฯ ไดโดยไมตองเดินทาง ลดคาใชจายและเวลา ตลอดจนความเสี่ยงตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในขณะเดินทาง 
สามารถนิเทศไดหลายๆ คน ในวันเดียวกันแมจะอยูตางโรงเรียนกัน (Stofle, 1998) อาจารยนิเทศกสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดอยางสะดวกใจกวา เพราะบางประเด็นการแสดงความคิดเห็นตอหนา เปนเรื่องท่ีอาจารยนิเทศกลําบาก
ใจ การเขาถึงขอมูลรวดเร็วและสงผลใหมีความตอเนื่องในการทํางาน หากอาจารยนิเทศกตองมีการตรวจสอบหรือ
อางอิงขอมูลตางๆ ก็สามารถทําไดอยางรวดเร็ว 
 การนิ เทศผานระบบเทคโนโลยีนี้  ยังชวยใหระบบการบริหารจัดการงายขึ้น  เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการกับขอมูลขนาดใหญไดอยางดี ท่ีสําคัญท่ีสุด ผูนิเทศกสามารถสื่อสารไดโดยไมติดขอจํากัดดานเวลา

ประโยชนของการนิเทศ 
ผานระบบเทคโนโลยี 

ความสะดวก 

(Convenience) 
ความงายตอการแสดงความคิดเห็น 

(Ease to Expression) 

รวดเร็วและตอเน่ืองตลอดเวลา 
(Quick & Continuous) 

ระบบบริหารจัดการดีขึ้น 
(Better Management) 

ความงาย 
(Simplicity) 
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ระหวางอาจารยกับนักศึกษา เพื่อท่ีอาจารยนิเทศกจะสามารถชวยนักศึกษาไดรวดเร็วทันตอเหตุการณ โดยผานระบบ
การสื่อสารโดยตรง และระบบการสื่อสารอ่ืนๆ ของเทคโนโลยียุคใหม  
รูปแบบการนิเทศผานระบบเทคโนโลยี 
 ระบบเทคโนโลยีชวยใหการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณเปนไปไดงายและสะดวกขึ้น โดยกําหนดใหมีการ
นิเทศ 2 รูปแบบ คือ 1) การนิเทศสด (Real time) เสมือนอาจารยนิเทศกเขาไปสังเกตการจัดประสบการณโดยตรง
และสามารถใหขอเสนอแนะไดทันที หลังจากกิจกรรมการสอนของนักศึกษาเสร็จสิ้นลงผานระบบของ Skype for 
Business ซึ่งจะใชเวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ 15-20 นาทีเทานั้น ตามศักยภาพในการเรียนของเด็กในวัย 3-4 
ขวบ และ 2) การนิเทศติดตามผลในระบบออฟไลน (Off-Line) จะเปนการนิเทศจากการบันทึกวิดิทัศนการสอน การ
จัดสภาพแวดลอม การจัดแหลงการเรียนรูและทรัพยากรการเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาจัดทําขึ้น ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ผานระบบ WBSC ท่ีนักศึกษาใชในการเรียนในรายวิชาปกติ สวนการเตรียมการสอนท่ีเริ่มตั้งแตการเขียนแผนการสอน 
การจัดเตรียมสื่อ กระบวนการสอนและการวัดผลนั้น จะถูกบันทึกสงในระบบแฟมสะสมงาน (e-Portfolio)ของ
นักศึกษา (ภาพท่ี 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบการนเิทศผานระบบเทคโนโลยี 
 การนิเทศสด (Online) ผานระบบ Skype for Business จะชวยใหอาจารยนิเทศกเห็นสภาพจริงของการจัด
ประสบการณ การดําเนินการจัดประสบการณของนักศึกษา ปฏิสัมพันธของนักศึกษาฝกประสบการณกับผูเรียน 
เทคนิควิธีการสื่อสารกับผูเรียน และอ่ืนๆ ในการสอนสดผาน Skype for Business นี้ ใชเวลาไมเกิน 20 นาที และการ
สอนออนไลน (online)นี้ สามารถบันทึกไวเพื่อใหอาจารยนิเทศกนําไปใชเพื่อใหคําแนะนํา (Feedback)กับนักศึกษาใน
ภายหลัง อีกท้ังเปนหลักฐานเชิงประจักษไดเปนอยางดีในการใหผลการเรียนกับนักศึกษา 
 สวนการนิเทศออฟไลน (Off-line) นั้น นอกจากวัตถุประสงคท่ีใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝกฝนการใช
เทคโนโลยีแลว ยังเปนวิธีการท่ีนักศึกษาไดมีโอกาสและเวลาในการไตรตรอง ตรวจสอบ พิจารณาความถูกตอง และ
เหมาะสมของงานท่ีนักศึกษาสรางสรรคขึ้น กอนท่ีจะนําไปบันทึกในแฟมสะสมงาน (e-Portfolio) ของตนเอง 
กระบวนการเรียนรูเชนนี้ เปนกระบวนการของ PDCA ท่ีนักศึกษาไดนํามาใชจริงในการฝกประสบการณ กลาวคือ 
 ขั้น Plan: นักศึกษาพัฒนาแนวคิดในการจัดกิจกรรมหรือจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน เขียน
แผนการจัดประสบการณการเรียนรู กําหนดวัตถุประสงค วิธีการสอน การวัดผล ฯลฯ 
 ขั้น Do: นักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน โดยมีการบันทึกเปนวิดิทัศนการจัดประสบการณใหกับ
ผูเรียนของตนเอง 
 ขั้น Check : นักศึกษายอนกลับมาดูวิดิทัศนการสอนของตนเองท่ีไดบันทึกไว โดยนําไปเปรียบเทียบกับ
แผนการจัดประสบการณท่ีเขียน พิจารณากระบวนการสอนของตนเอง (Self-Reflection) ตรวจสอบขอบกพรองท่ี
อาจพบ ปรึกษาหารือกับครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศก รวมกันหาขอสรุปเพื่อกําหนดเปนแนวทางท่ีดีท่ีพึงปฏิบัติตอไป 

E-Supervision 

Online 

Skype for Business 
WBSC 

E-Portfolio 

Off-line 
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 ขั้น Act: นักศึกษานําผลจากการประเมินตนเองท่ีผานการหารือกับครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศกแลวมา
ปรับปรุง ในการปฏิบัติการสอนครั้งใหม และมีการบันทึกวิดิทัศนใหม และนําวิดิทัศนท่ีดีท่ีสุดของตนเองในการสอน
บันทึกในแฟมสะสมงาน (e-Portfolio) ผานระบบ WBSC เพื่อใหอาจารยนิเทศกประเมินผลตอไป  
 กิจกรรมเชนนี้ทําใหนักศึกษาลดความกดดันในการไปนิเทศของอาจารยลง นักศึกษามีโอกาสดูการสอนของ
ตนเองยอนหลังและสามารถสะทอนการสอนของตนเอง (Self-Reflection) ซึ่งเปนสิ่งท่ีเปนจริงในการสอนปกติของครู
ในโรงเรียน นักศึกษาไดเรียนรูขอบกพรองของตนเอง ชวยใหปรับทัศนคติในการยอมรับและรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูอ่ืน ซ่ึงถือเปนการพัฒนาตนเองอยางดีท่ีสุดวิธีการหนึ่ง 
 สําหรับอาจารยนิ เทศก  การนิ เทศผานระบบเทคโนโลยีนี้  นอกเหนือจากความสะดวกในเรื่อง 
การเดินทาง ลดคาใชจาย ใชเวลานอย และลดความเสี่ยงในการเดินทาง ซ่ึงถือเปนประโยชนทางกายภาพแลว ในดาน
วิชาการอาจารยนิเทศก โดยเฉพาะอยางย่ิงอาจารยนิเทศกใหมท่ีมีประสบการณในการนิเทศนอย สามารถหารือกับ
อาจารยนิเทศกท่ีมีความเชี่ยวชาญในการประเมินโดยการชมวิดิทัศนรวมกัน จากขอดีของเทคโนโลยีดังกลาว ทําใหการ
ประเมินคาคะแนนของนักศึกษาจากอาจารยนิเทศกเปนไปดวยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเกิดการเรียนรูรวมกันใน
ลักษณะของชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community : PLC) ระหวางอาจารยนิเทศกท่ีมีความ
เชี่ยวชาญกับอาจารยนิเทศกใหมขอดีอีกประการก็คือ อาจารยผูสอนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจารยผูสอน
ในกลุมวิชาชีพครู สามารถเลือกวิดิทัศนการสอนเหลานี้ ไปใชเปนสื่อการสอนในการสัมมนานักศึกษาหรือไปใชเปน
ตัวอยางการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาครูรุนนอง และท่ีสําคัญท่ีสุด อาจารยและนักศึกษาทุกทานใน
โครงการความรวมมือฯนี้ กําลังรวมกันสรางและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศในรูปแบบใหมใหกับวงการการศึกษาไทย 
ซึ่งสามารถตอยอดเปนงานวิจัยในอนาคตไดอีกดวย 

สรุป 
 อยางไรก็ตาม เราเองคงตองยอมรับวา การเริ่มตนสิ่งใหมท่ีแตกตางไปจากวิธีการดําเนินงานแบบเดิมยอมมี
ขอขัดของ อุปสรรค และขอขัดแยงเกิดขึ้น สิ่งเหลานี้ ตางก็เปนสิ่งท่ีทาทายเราทุกคนในฐานะนักการศึกษาท่ีจะตอง
รวมกันเอาชนะขอจํากัดตางๆ ดวยการแสดงใหเห็นถึงผลลัพธท่ีดี มีประสิทธิภาพและใหผลสัมฤทธ์ิท่ีคุมคา เพื่อใหเกิด
สิ่งใหมท่ีดีกวาเดิมในกระบวนการพัฒนานักศึกษาของเรา Merdah (2009)ไดสรุปไวในงานวิจัยวา การนิเทศผานระบบ
เทคโนโลยี เปนระบบท่ีผสมผสานการบริการ การชวยเหลือ และการใหการสนับสนุน ท้ังอาจารยนเิทศและนักศึกษา
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและไดงานท่ีสมบูรณและดีท่ีสุด 
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The Appropriate Cassava Cultivation Season for Farmers on Climate Change 

Case Study : Nakhon Ratchasima Province 
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาฤดูกาลเพาะปลูกมันสําปะหลังท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา ประยุกตใชรูปแบบฟงกชันการผลิตแบบคอบบ – ดักลาส และวิธีการประมาณคาแบบ Weight Least 
Squares : WLS ใชขอมูลทุติยภูมิป พ.ศ.2530 - 2559 ผลจากการประมาณคาสมการการผลิตแบบคอบบ – ดักลาส 
โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ชวงเวลาการเพาะปลูก คือ ชวงตนฝน (พฤษภาคม – มิถุนายน) และชวงปลายฝน 
(กันยายน – ตุลาคม) พบวา การเพาะปลูกชวงตนฝนมีความเหมาะสมมากกวาชวงปลายฝน ซึ่งจะใหผลผลิตสูง
เนื่องมาจากปจจัยดานสภาพอากาศในเรื่องของอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนเอ้ืออํานวยมากกวาชวงปลายฝน และยัง
ชวยหลีกเลี่ยงปญหามันสําปะหลังยืนตนตายเนื่องมาจากอากาศท่ีรอน โดยตัวแปรอิสระทุกตัวสงผลกระทบตอผลผลิต
มันสําปะหลังอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 เม่ือพิจารณาคาความยืดหยุนของอุณหภูมิ
เฉลี่ยและความแปรปรวนของอุณหภูมิเฉลี่ย พบวา มีทิศทางตรงกันขามกับผลผลิตมันสําปะหลัง เม่ืออุณหภูมิเฉลี่ย
สูงขึ้นจะทําใหพืชมันสําปะหลังนั้นเจริญเติบโตไดชา สวนพื้นท่ีเพาะปลูก ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ความแปรปรวนของ
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย มีทิศทางเดียวกันกับผลผลิตมันสําปะหลัง 

คําสําคญั : ฤดูกาล มันสําปะหลัง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
Abstract  

The objective of this research was to study the appropriate cropping season of cassava farmers in 
Nakhon Ratchasima province. Applying the Cobb-Douglas production function model and the Weight Least 
Squares estimation method: WLS uses secondary data from 1987 to 2016. Estimates of the Cobb- Douglas. 
The analysis was divided into 2 planting periods, namely, early rainy season (May - June) and late rainy 
season (September - October). The high yield is due to weather conditions in terms of temperature and 
rainfall rather than rainfall. It also helps avoid perennial cassava problems due to hot weather. All 
independent variables had a significant effect on cassava yield at 99 percent confidence intervals. The 
average temperature elasticity and mean temperature variance were found to be opposite to cassava yield. 
When the average temperature rises, the cassava will grow slowly. Area of cultivation Average rainfall 
Average rainfall variance. The same direction as cassava yield. 

 
Keywords: Season, cassava, Climate Change 
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บทนํา  

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตยังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจากการรายงานการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ โดยคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel 
on Climate Change: IPCC, 2007) ไดยืนยันการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนถึงอุณหภูมิของโลกท่ีสูงขึ้น และระบุวา
ในชวงป พ.ศ. 2558 - 2582 พื้นท่ีสวนใหญในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิมีความเสี่ยงตอ
ภัยน้ําทวม และภัยแลงเพิ่มมากขึ้น 

การปลูกมันสําปะหลังของประเทศไทยสวนใหญอยูในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดท่ีมีการปลูก
มันสําปะหลังมากท่ีสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา มีผลผลิตรวมท้ังหมด 5,776,880 ตัน คิดเปนผลผลติเฉลี่ยตอไร 3,761 
กิโลกรัม (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2559) มันสําปะหลังจะเปนพืชท่ีเจริญเติบโตไดงายนิยมปลูกมากในชวงตน
ฝน และปลายฝน ซึ่งจะใหผลผลิตสูง (กรมวิชาการเกษตร, 2559) แตชวงระยะเวลาประมาณ 30 ปท่ีผานมาจากสภาพ
อากาศคอนขางรอน ฝนไมตกตามฤดูกาลจึงทําใหตนมันสาํปะหลังขาดน้าํเจรญิเติบโตไมเตม็ท่ีหัวมันมีขนาดเลก็ผิดปกติ
และมีโรคเพลี้ยแปงระบาด สอดคลองกับงานของเกริก ปนเหนงและคณะ (2552) พบวา ผลกระทบในระยะยาวจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเรื่องของฤดูกาลเพาะปลูกท่ีคลาดเคลื่อนจะมีผลทําใหผลผลิตมันสําปะหลังลดลง  

จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 2 
ชวงเวลาการเพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดนครราชสีมาผานแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร  
วัตถปุระสงค  

วิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแก อุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอ
ผลผลิตมันสําปะหลังใน 2 ชวงฤดูกาลเพาะปลูกมันสําปะหลัง ไดแก ชวงตนฝน (พฤษภาคม – มิถุนายน) และชวง
ปลายฝน (กันยายน – ตุลาคม) 
ขอบเขตการวิจัย 

สภาพภูมิอากาศในชวงตนฝน (พฤษภาคม – มิถุนายน) และปลายฝน (กันยายน – ตุลาคม) ของจังหวัด

นครราชสีมาผานรูปแบบสมการการผลิตแบบคอบบ – ดักลาส (Cobb - Douglas Production Function) ใชขอมูล

ทุติยภูมิ ตั้งแตป พ.ศ. 2530 – 2559 ตัวแปรอิสระ ไดแก พื้นท่ีเพาะปลูก อุณหภูมิเฉลี่ย ความแปรปรวนของอุณหภูมิ

เฉลี่ย ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ความแปรปรวนของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ตัวแปรตาม ไดแก ผลผลิตมันสําปะหลัง โดย

แหลงท่ีมาของขอมูล ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนตน  

วิธีดําเนินการ 

 เริ่มจากทดสอบความนิ่งของขอมูล (Stationary)ท่ีนํามาวิเคราะห โดยการทดสอบ Unit Root ของตัวแปรท่ี

ทําการศึกษาโดยวิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF-test) Battese (1997) ทดสอบภาวะรวมเสนตรงหลายตัว

แปร (Multicollinearity) กําหนดใหตัวแปรอิสระแตละตัวตองเปนอิสระตอกัน โดยการตรวจสอบเง่ือนไขนี้จะ

ตรวจสอบโดยใชคาสถิติ  คือ คา Variance Inflation Factor (VIF) โดยหากมีคาใกล 10 มากแสดงวาระดับ

ความสัมพันธของตัวแปรอิสระในสมการการวิเคราะหความถดถอยพหุเชิงเสน มีมาก นั้นคือ เกิดปญหา 

Multicollinearity ทดสอบปญหา Heteroskedasticity เปนปญหาท่ีเก่ียวของกับตัวคลาดเคลื่อนโดยใชวิธีการ 

White Heteroscedasticity (Gujarati, D. N, 2003) ตรวจสอบปญหาตัวคลาดเคลื่อนมีการกระจายท่ีเปนอิสระตอ

กัน Autocorrelation จะใชวิธี Durbin-Watson Test ซึ่งวิธีการตรวจสอบผูวิจัยจะพิจารณาจากคาสถิติ Durbin-

Watson โดยถาคา Durbin-Watson มีคาเขาใกล 2  
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จากการประยุกตแนวคิดของ Zhai, F., and J. Zhuang (2009) ไดกําหนดรูปแบบฟงกชันการผลิตแบบ 

Stochastic Production Function (SPF) ตามแบบจําลองเชิงทฤษฎีดังสมการท่ี 1  

    ( ,β )t t t ty f x u= +      …1 

 กําหนดให ty  คือผลผลติมันสําปะหลัง ณ ชวงเวลา t, tx คือเวกเตอรของตัวแปรอธิบาย ณ ชวงเวลา t ตัว

แปร 1(x ,β )t tf คือ ฟงกชันคาเฉลี่ยของผลผลติ และ
t

u คือ  คาความคลาดเคลื่อนของผลผลติ  

การศึกษานีผู้วิจัยไดใชแบบจําลองท่ีใชในรูป log- linear โดยจะเปลี่ยนสมการยกกําลังใหเปนสมการเสนตรง  

ซึ่งตัวเลขท่ีไดจะเปนคาความยืดหยุนของตัวแปร การวิเคราะหผลการประมาณการสมการการผลิตดวยวิธี Weight 

Least Square (WLS) ตามแนวคดิท่ีไดทบทวนวรรณกรรม ดังสมการท่ี 2 

 1 1 2 3 4 5lnY α β lnA β lnTEM β lnVTEM β RA β lnVRAt t t t t t tu= + + + + + +     …2 
 กําหนดให  Yt  คือ ผลผลิตมันสําปะหลัง (ตันตอไร), At คือพื้นท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลัง(ไร), TEMt   คือ  

อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) , VTEMt  คือ ความแปรปรวนของอุณหภูมิเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)2 , RAt  คือ  

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย(มิลลิเมตร) , VRAt   คือ ความแปรปรวนของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย(มิลลิเมตร)2 และ tu  คือ คา 

ความคลาดเคลื่อน 

ผลการวิจัย 

 จากผลการทดสอบ Unit Root ดวยวิธี ADF - Fisher Test พบวา สามารถยอมรับไดวาขอมูลท้ังหมดมี

ลักษณะนิ่งท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 หรือท่ีระดับ Level I(0) ของตัวแปรทุกตัว ผลการตรวจสอบปญหา 

Multicollinearity ทดสอบตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) โดยใชสถิติ Collinearity 

พบวา คา Variance Inflation Factor (VIF) สูงสุดเทากับ 1.678 แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกันเอง คือ 

ไมเกิด Multicollinearity ผลการตรวจสอบปญหา Autocorrelation หรือ Serial correlation จากการตรวจสอบคา 

Durbin-Watson ซึ่งจากการเปดตาราง Durbin-Watson d statistic พบวา คาท่ีไดจะตกอยูในชวงปฎิเสธ H0 ซึ่ง

หมายความวาไมมีปญหา Autocorrelation  ผลการทดสอบปญหา Heteroskedasticity พบวา คาสถิติ Chi-Square 

ท่ีคํานวณไดมีคาสูงกวาคาวิกฤต ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 99 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาแบบจําลองมี

ปญหา Heteroskedasticity และทําการประมาณคาสมการดวยวิธี Weight Least Square: WLS เพื่อเปนการ

แกปญหา Heteroskedasticity ไดผลดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ผลการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของฟงกชันการผลิตแบบคอบบ – ดักลาส ใน 2 ชวงเวลา                    

ตัวแปร 
ฟงกชันการผลิตแบบคอบบ – ดักลาส 

ชวงตนฝน (พฤษภาคม – มิถุนายน) ชวงปลายฝน (กนัยายน – ตุลาคม) 

lnAt 
0.1532 

(0.0321)** 
0.0213 

(0.0129)** 

lnTEMt
 -0.1853 

(0.0665)** 
-0.2199 

(0.0114)** 

lnVTEMt
 -0.1219 

(0.0213)** 
-0.2276 
(0.0974) 

lnRAt
 0.2122 

(0.0218)** 
0.0341 

(0.0214)** 
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ตัวแปร 
ฟงกชันการผลิตแบบคอบบ – ดักลาส 

ชวงตนฝน (พฤษภาคม – มิถุนายน) ชวงปลายฝน (กนัยายน – ตุลาคม) 

lnVRAt
 -0.3211 

(0.0176)** 
-0.3421 
(0.0548) 

Constant 
-0.2356 

(0.2326)** 
-0.1788 

(1.2114)** 
Durbin-Watson 1.9573 1.7731 

Adjust R-squared 0.8634 0.7435 
Prob (F-statistic) 0.0000 0.0000 

R-squared 0.8712 0.7686 
AIC 4.2231 19.5543 

ท่ีมา : จากการคํานวณโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 

หมายเหตุ : ตัวเลขใน () หมายถึง  18Standard error  

** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 จากตารางท่ี 1 ผลการประมาณคาสมการการผลิตท้ังสองชวงเวลาการเพาะปลูก ไดแก ในชวงตนฝน 

(พฤษภาคม – มิถุนายน) และชวงปลายฝน (กันยายน – ตุลาคม)  สามารถนํามาเขียนเปนสมการ ดังนี้ 

ชวงตนฝน (พฤษภาคม – มิถุนายน) 

lnYt =    - 0.2356 +   0.1532 lnAt  -  0.1853 lnTEMt   -  0.1219 lnVTEMt     

                        (2.8459)**    (0.0321)**       (0.0665)**          (0.0213)**  

+  0.2122 lnRAt    -    0.3211 lnVRAt     …3 
        (0.0218)**           (0.0176)**                 

R-squared = 0.8712   Adjust R-squared =   0.8634 

AIC  = 4.2231    Durbin-Watson  =   1.9573 

ชวงปลายฝน (กันยายน – ตุลาคม) 

 lnYt =    - 0.1124   +   0.0213 lnAt  -  0.2199 lnTEMt   -     0.2276 lnVTEMt     

    (2.8459)**       (0.0129)**        (0.0114)**      (0.0974)  

   

  + 0.0341 lnRAt     -  0.3421 lnVRAt         …4 

  (0.0214)**         (0.0548)               

R-squared  =   0.7686   Adjust R-squared   =   0.7435 

AIC   =  19.5543   Durbin-Watson  =   1.7731 

หมายเหตุ:  ตัวเลขในวงเล็บคือ () หมายถึง  Standard error 

  ** แสดงถึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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จากผลการประมาณคาสมการการผลิตแบบคอบบ – ดักลาส ใน 2 ชวงเวลาการเพาะปลูกมันสําปะหลัง ดัง

ตารางท่ี 1  โดยใชเกณฑพิจารณาจากคา AIC (Akaike information criterion) และคา R-squared  เพื่อดูวาการ

ผลิตชวงเวลาใดเหมาะสมกับการศกึษาครัง้นี้  โดยพิจารณาคาสถิติเพื่อการตัดสินใจจากคา AIC และ R-squared ตาม

แนวทางของ Hassan (2008) พบวา ฟงชันกการผลิตแบบ Cobb - Douglas ในชวงตนฝน (พฤษภาคม – มิถุนายน) 

มีความเหมาะสมในการศึกษาครั้งนี้ เพราะวา มีคา AIC ท่ีต่ํา และ R-squared ท่ีสูง 

 จากสมการท่ี 3 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจท่ีปรับคาแลว (Adjust R-squared) ชวงตนฝน 

(พฤษภาคม – มิถุนายน) มีคาเทากับรอยละ 87.12 แสดงวาผลผลิตมันสําปะหลังสามารถอธิบายไดดวยปจจัย พื้นท่ี

เพาะปลูก อุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ความแปรปรวนของอุณหภูมิเฉลี่ย และความแปรปรวนของปริมาณ

น้ําฝนเฉลี่ย ประมาณรอยละ 87.12 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 12.88 เปนผลกระทบมาจากปจจัยอ่ืนๆ ท่ีไมไดนํามาเขา

รวมในสมการนี้  พื้นท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังมีคาสัมประสิทธเทากับ 0.1532 นั่นคือ พื้นท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลัง

เพิ่มขึ้นรอยละ 1 กําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ คงท่ี จะทําใหผลผลิตมันสําปะหลังเพิ่มขึ้นรอยละ 0.1532 แสดงใหเห็นวาพื้นท่ี

เพาะปลูกมันสําปะหลังมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับผลผลิตสอดคลองกับงานของ McCarl (2008) อุณหภูมิเฉลี่ย

และความแปรปรวนของอุณหภูมิเฉลี่ยมีคาสมัประสิทธเทากับ  -0.1853 และ -0.1219 ตามลําดับ นั่นคือ เม่ืออุณหภูมิ

เฉลี่ยและความแปรปรวนของอุณหภูมิเฉลี่ยในการปลูกมันสําปะหลงัเพิ่มขึน้รอยละ 1 กําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ คงท่ี จะทํา

ใหผลผลิตมันสาํปะหลังลดลงรอยละ 180.1853 และ 0.1219  ตามลําดับ เนื่องมาจากอุณหภูมิเฉลี่ยและความแปรปรวน

ของอุณหภูมิเฉลี่ยท่ีสูงขึ้นจะเปนผลเสียตอผลผลติมันสําปะหลังสอดคลองกับงานของ สหัสชัย คงทน และคณะ (2547) 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาอุณหภูมิเฉลี่ยเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลผลิตมันสําปะหลังในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ถาอุณหภูมิเฉลี่ยท่ีสูงจะทําใหมันสําปะหลังขาดน้ําและยืนตนตาย (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 

และหากมีความแปรปรวนของอุณหภูมิจะสงผลลบตอผลผลิตมันสําปะหลังจะทําใหการเจริญเติบโตหยุดชะงัก (กรม

วิชาการเกษตร, 2559) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยมีคาสัมประสิทธเทากับ 0.2122 นั่นคือ เม่ือปริมาณน้ําฝนรวมในการปลูก

มันสําปะหลังเพิ่มขึ้นรอยละ 1 กําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ คงท่ี จะทําใหผลผลิตมันสําปะหลังเพิ่มขึ้นรอยละ 0.2122 แสดง

ใหเห็นวาน้ําเปนปจจัยท่ีสําคญัตอการเพาะปลูกมันสําปะหลงัของการเพาะปลกู (กรมวิชาการเกษตร, 2559) สอดคลอง

กับงานของ Cabas (2010) พบวา พืชเกษตรสวนใหญใชน้าํเปนปจจัยท่ีสําคัญในการเพาะปลูกในปริมาณท่ีแตกตางกัน 

สวนความแปรปรวนของปริมาณน้ําฝนรวมมีคาสัมประสิทธเทากับ - 0.3211 นั่นคือ เม่ือความแปรปรวนของปริมาณ

น้ําฝนรวมในการปลูกมันสําปะหลังเพิ่มขึ้นรอยละ 1 กําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ คงท่ี จะทําใหผลผลิตมันสําปะหลังลดลง

รอยละ 0.3211 เนื่องมาจากความแปรปรวนของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ถามีสูงหรือต่ํากวาคาเฉลี่ยของปริมาณฝนมากจะ

สงผลทําใหสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยตอการเจริญเติบโตของพืช สอดคลองกับงานของ Nirote Sinnarong (2013) 

พบวา ความแปรปรวนนํามาซึ่งความเสี่ยงตอความเสียหายของผลผลิตเกษตร เม่ือความแปรปรวนของปริมาณน้ําฝน

รวมเปลี่ยนแปลงมากจะสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของผลผลิตเกษตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผลจากการประมาณคาสมการการผลิตแบบคอบบ – ดักลาส โดยใชวิธีการประมาณคาแบบ WLS โดยใช

ขอมูลทุติยภูมิตั้งแตป พ.ศ. 2530 – 2559 โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ชวงเวลาการเพาะปลูก คือ ในชวงตนฝน 

(พฤษภาคม – มิถุนายน) และชวงปลายฝน (กันยายน – ตุลาคม) พบวา การเพาะปลูกชวงตนฝน (พฤษภาคม – 

มิถุนายน) มีความเหมาะสมมากกวาชวงปลายฝน (กันยายน – ตุลาคม) โดยใชเกณฑ AIC ท่ีต่ําท่ีสุด และคา R Square 

สูงท่ีสุด ในการพิจารณาสมการการผลิตสอดคลองกับงานของกรมวิชาการเกษตร (2559) พบวา การปลูกชวงตนฝน 
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(พฤษภาคม – มิถุนายน) จะใหผลผลิตสูงเนื่องมาจากปจจัยดานสภาพอากาศในเรื่องของอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน

เอ้ืออํานวยมากกวาชวงปลายฝน (กันยายน – ตุลาคม) และยังชวยหลีกเลี่ยงปญหาหัวมันเนาและยืนตนตาย โดยตัว

แปรอิสระทุกตัวสงผลกระทบตอผลผลิตมันสําปะหลังอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 

เม่ือพิจารณาคาความยืดหยุนของอุณหภูมิเฉลี่ยและความแปรปรวนของอุณหภูมิเฉลี่ย พบวา มีทิศทางตรงกันขามกับ

ผลผลิตมันสําปะหลัง เม่ืออุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นจะทําใหพืชมันสําปะหลังนั้นเจริญเติบโตไดชา สวนพื้นท่ีเพาะปลูก 

ปริมาณน้ําฝนรวม ความแปรปรวนของปริมาณน้ําฝนรวมมีทิศทางเดยีวกันกับผลผลิตมันสําปะหลัง หากพิจารณาคา

สัมประสิทธ์ิ พบวา ความยืดหยุนของอุณหภูมิเฉลีย่จะมีคามากกวาความยืดหยุนของปรมิาณน้าํฝนรวม แสดงใหเห็นถึง

ขนาดของผลกระทบของปจจัยท้ังสองวาอุณหภูมิเฉลี่ยตอบสนองตอผลผลิตมันสําปะหลังมากกวาปริมาณน้ําฝนรวม 

เนื่องจากถาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นจะกระทบตอความชื้นของดินซึ่งเปนองคประกอบในการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง 

(กรมวิชาการเกษตร, 2559) การเพาะปลูกในชวงตนฝน (พฤษภาคม – มิถุนายน) จะใหผลผลิตมันสําปะหลังท่ีสูงกวา

ชวงปลายฝน (กันยายน – ตุลาคม) 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สภาพภูมิอากาศในชวงตนฝน (พฤษภาคม – มิถุนายน) มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกมันสําปะหลัง เม่ือ

พิจารณาคาสัมประสิทธ์ิของสมการพบวา ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสงผลทําใหผลผลิตมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น ดังนั้นหาก 

เกษตรกรมีการวางแผนจัดการน้ําเพื่อใชในการเพาะปลูกจะทําใหผลผลิตนั้นเพิ่มขึ้นได  

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาตอไป 

 ดานตัวแปรสภาพภูมิอากาศท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก อุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย เปนหลักใน

การวิจัยแตยังมีตัวแปรท่ีเก่ียวของกับสภาพภูมิอากาศท่ีไมไดนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้  เชน ตัวแปรคาความชื้น

สัมพัทธของอากาศ จํานวนวันฝนตก อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด และปริมาณคารบอนไดออกไซด เปนตน ซ่ึงสิ่ง

เหลานี้สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเพิ่มตัวแปรควบคุมอ่ืนๆ  

กิตตกิรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ หนวยงานกรมอุตุนิยมวิทยา กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท่ี

ใหความรวมมือในการใหขอมูลประกอบงานวิจัยชิ้นนี้  
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ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลบานทราย  

อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี 
 

Success Factors in Garbage Management by participants of Bansai Subdistrict Administrative 
Organization, Banmi District, Lopburi Province. 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของ

องคการบริหารสวนตําบลบานทราย อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี ตลอดจนวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการ

จัดการขยะท่ีเกิดขึ้น เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การศึกษาจากเอกสาร การ

สัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และการสังเกตแบบมีสวนรวม กับนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทราย 

นักพัฒนาชุมชน พนักงานสาธารณสุข เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ พนักงานขับรถขยะ พนักงานเก็บขยะ สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบลบานทราย รวม 12 คน และคนในชุมชนตําบลบานทราย 60 คน พื้นท่ีในการวิจัยคือ พื้นท่ีตําบลบาน

ทราย อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี การวิเคราะหขอมูลในรูปแบบการวิจัยของทฤษฎีฐานราก โดยการวิเคราะหขอมูล

ในระหวางการเก็บขอมูลยอนกลับไปกลับมาหลายๆ ครั้ง จนขอมูลสามารถนําไปจัดหมวดหมูเพื่อการสรุปเปนขอ

คนพบจากการวิจัยได ผลการวิจัยพบวา มูลเหตุในการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบลบานทรายเกิดจาก

ความตองการใหคนในชุมชนจัดการสภาพแวดลอมในชุมชนใหนาอยูรวมกัน โดยการสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนรูจัก

การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะแลวนํามาขาย เห็นขยะเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา และปจจัยแหงความสําเร็จของ

การจัดการขยะ คือ  

 (1) การมีสวนรวมของคนในชุมชนตําบลบานทราย อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี เปนผูท่ีมีจิตอาสา มีสวน

รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมลงมือปฏิบัติ  

 (2) การจัดการขยะ มีการวางแผน การจัดการ การชี้นําประสานงาน การควบคุมงานอยางเปนระบบ 

 (3) มีหนวยงานใหการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและวิทยากร 

 (4) แรงจูงใจ สามารถนําขยะท่ีคัดแยกแลวมาแลกเปนเงินไดเปนแนวทางท่ีดีกวาการสรางหลุมฝงกลบขยะ  
 

คําสําคญั : ปจจัยแหงความสําเร็จ การมีสวนรวม การจัดการขยะ 
 
Abstract  
 The objectives of this research were to study success factors in garbage management by participants 
of Bansai sub-district administrative organization, Banmi district, Lop Buri province, and analyze problems 
and threats on actual garbage management. This study was a qualitative research. The research instruments 
were in- depth interview, focus group, and participation observation with semi-structured, and open-ended 
interview questions. The research samples were 12 people consisted of a chief executive of the SAO, 
community developers, public health officers, public relations officers, garbage truck drivers, garbage 
collectors, members of Bansai sub-district administrative organization and people in Bansai sub-district 60 
people. The research scope area was Bansai sub-district administrative organization, Banmi district, Lop Buri 
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province. Data analysis was based on grounded theory study. Data was analyzed repeatedly many times 
during the data collection. Data from the final analysis could be categorized for research findings. The 
findings illustrated that the main reason for garbage management of Bansai sub-district administrative 
organization was the needs of community environmental management by public participation. People in the 
community should have the awareness to reduce their own garbage. They could separate the garbage and sale 
it. Moreover, they could realize that garbage was value resources. In addition, the success factors in garbage 
management were as follows: 

(1) Public participation of Bansai community, Banmi district, Lop Buri province. People in the 
community should be a community volunteer and participate in decision making, planning, and 
implementation process.  

(2) A systematic garbage management in process of planning, managing, leading, cooperating, and 
controlling.  

(3) Equipment and coaching supports from involved agencies. 
(4) Money incentive motivation from selling the garbage.  
 

Keywords: key success factors, participation, garbage management 

 

บทนํา  
 การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เพิ่มขึ้น สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงในหลายพื้นท่ีไดประสบปญหาไมสามารถ
จัดหาสถานท่ีในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขาดการบริหารจัดการท่ีดี ขาดความรูความเขาใจในการจัดการท่ี
เหมาะสม และเกิดความขัดแยงในการดําเนินงาน (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2553, หนา 1) อีกท้ังการ
ดําเนินชีวิตในปจจบัุนของมนุษยมีกิจกรรมตางๆ เกิดขึ้นมากมาย และสวนใหญมักจะเก่ียวกับการอุปโภคบรโิภคทําใหมี
สิ่งของเหลือใชและไมเปนท่ีตองการจํานวนมาก ซึ่งสิ่งเหลานี้จะถูกท้ิงไปในรูปของขยะ  
 ปจจุบันปญหาขยะนับวันจะเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากจํานวนประชากร มาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น การ

พัฒนาประเทศท่ีมีอยางตอเนื่อง รวมท้ังการผลิตเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหเกิดสิ่งของเหลือใชและกลายเปนขยะมูลฝอย

ตามไปดวย การจัดการขยะเปนปญหาท่ีมีความสําคัญและมีความเรงดวนท่ีจําเปนจะตองไดรับการแกไข ในขณะท่ี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบท้ังสวนกลางและองคกรปกครองทองถิ่น ยังมีขีดจํากัดในการบริหารจัดการอันเนื่องจากขาด

แคลนบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญเฉพาะดาน ซึ่งการท่ีปริมาณขยะมูลฝอยมีจํานวนมากขึ้นในแตละวันสวนหนึ่งมี

สาเหตุมาจากการใหความสําคัญกับความสะดวกสบายในการบริโภค การใชครั้งเดียว ทําใหมีวัสดุท่ีมีประโยชนปนมา

กับขยะมูลฝอย และยากตอการหาวิธีท่ีเหมาะสมในกําจัดขยะเหลานั้น กลายเปนขยะท่ีไมสามารถกําจัดไดทัน การ

กําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบันมีหลากหลายทางเลือก แตละทางเลือกมีขอจํากัดท่ีกอใหเกิดปญหาสภาพแวดลอมท้ังทาง

น้ํา ทางอากาศ และตอการใชประโยชนท่ีดินในบริเวณใกลเคียง จะเห็นไดวาขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากเราเพียงเล็กนอย

สามารถกอใหเกิดผลกระทบดานอ่ืนๆ อีกมากมาย ดังนั้น แนวทางหนึ่งในการลดปญหาคือ  การลดปริมาณขยะมูลฝอย

ใหเหลือไปสูการกําจัดนอยท่ีสุด และสรางจิตสํานึกใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการแกไขปญหาขยะมูลฝอย 

และคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนดวยตนเอง (ณรงค เลาอลงกรณ, 2547, หนา 1) ซึ่งเปนการแกไขปญหาจากแหลง

ชุมชน จึงไดรวมกันจัดการขยะขึน้ในชมุชนโดยใชรปูแบบการจัดการขยะภายใตการกํากับ ดูแล เสนอแนะ และติดตาม

ขององคการบริหารสวนตําบลบานทราย 

 การจัดการขยะมูลฝอยใหไดผลดีและเกิดประโยชนสูงสุดนัน้ตองอาศัยองคประกอบหลายดานดวยกัน การคัด

แยกวัสดุจากขยะมูลฝอยหรือการแยกประเภทของขยะมูลฝอยกอนนําเขาไปกําจัดครั้งสุดทายนับวาเปนองคประกอบ

หรือขั้นตอนท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการจัดการขยะมูลฝอย นอกจากจะชวยลดคาใชจายในการกําจัดขยะตลอดจน
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คาใชจายในการควบคุมปองกันไมใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากขยะมูลฝอยแลว ยังเปนการสรางรายได

ท่ีเกิดจากการจําหนายวัสดท่ีุคัดแยกออกมาจากขยะดวย ซึ่งปจจุบันนี้ประเทศท่ัวโลกท่ีประสบปญหาการจัดการขยะได

เริ่มสนใจการแกไขโดยวิธีการคัดแยกประเภทของขยะและนําเอาวัสดุท่ีคัดแยกมาใชใหเกิดประโยชนอีกครั้งหนึ่ง เชน 

ประเทศญี่ปุน ไดมีการชักชวนใหชาวบานแยกเศษวัสดุท่ีเหลือใช เชน แกว กระดาษ กระปอง ออกจากขยะประเภท

อ่ืนๆ ชวยลดปริมาณขยะท่ีจะตองเขาโรงงานกําจัดขยะไดถึงรอยละ 40 (วรกิจ ศรีกสิกรณ, 2549, หนา 5) 

 การจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบลบานทรายเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการขยะและสงเสริมการ
คัดแยกขยะโดยท่ีผานมาคนในชุมชนท้ิงขยะไมเปนระเบียบ มีการเผาขยะบริเวณหนาบานของตนเอง ไมมีการคัดแยก
ขยะกอนท้ิง ท้ิงขยะทุกประเภทในถังขยะใบเดียว คนในชุมชนขาดการพูดคุยถึงปญหาขยะในชุมชน ตอมาในป พ.ศ. 
2560 จังหวัดลพบุรีมีนโยบายใหองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลทุกแหงตองทําเรื่องการกําจัดขยะ ทําให
องคการบริหารสวนตาํบลบานทรายเริม่ดาํเนนิการจัดการตั้งแตการตัง้คําถามเพื่อใหคนในชุมชนไดรวมคิดตามเก่ียวกับ
ขยะ วาขยะเกิดจากอะไร ใครมีหนาท่ีกําจัดขยะ และวิธีกําจัดขยะท่ีถูกตองนั้นตองทําอยางไร และเปดโอกาสใหคนใน
ชุมชนรวมกันอภิปราย ระดมความคิดเห็นวาเราควรมีการจัดการขยะอยางไร จนไดเปนขอสรุปของการจัดการขยะ
อยางมีศักยภาพ โดยไดกําหนดมาตรการชวยกันกําจัดขยะในชุมชนรวมกันวา ชาวบานจะตองมาชวยกันกําจัดขยะใน
พื้นท่ีสาธารณะเดือนละ 1 ครั้ง โดยแตละหมูบานรวมมือ รวมใจชวยกันทํา องคการบริหารสวนตําบลบานทรายจะมี
การไปเก็บขยะทุกวันจันทร ถึง ศุกร ยกเวนวันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ และนําขยะไปท้ิงท่ีบอขยะของ
เทศบาล โดยจายคาเชาเดือนละ 10,000 บาท ทุกหนึ่งเดือนจะมีการรบัซ้ือขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยใหคนใน
ชุมชนคัดแยกประเภทของขยะมาขาย ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลบานทราย
ประกาศเสียงตามสายใหคนในหมูบานทราบขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง ปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันคือคาใชจายสําหรับ
การจัดการขยะในแตละเดือนคอนขางสูง กลุมคนในวัยทํางานไมคอยสนใจกิจกรรมการจัดการขยะ  
 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย  

 (1) การนําขยะมาใชประโยชน เปนการแกไขปญหาขยะโดยการแยกประเภทขยะมูลฝอย เชน กระดาษ 

กระปอง ขวด หนังสือพิมพ ทําใหการเก็บขนและกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเปนการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและไดประโยชนสูงสุดอีกดวย (วิโรจน ตันติธรรม, 2543, บทคัดยอ)  

 (2) การจัดการขยะ มีกิจกรรมหลายอยางคือการวางแผน การจัดการ การชี้นํา การควบคุมการท้ิงขยะมูล

ฝอย การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด การรวบรวมขยะมูลฝอย การขนถายและการขนสง การนําสวนของขยะท่ี

ยังใชไดอยูนํามาใชใหม การกําจัดขั้นสุดทาย ผูนําชุมชน ควรหาแนวทางสงเสริมใหความรูแกคนในชุมชนในการนําขยะ

กลับมาใชประโยชนใหคุมคา (สรรพสิทธ์ิ แกวเฮา, 2557, บทคัดยอ และศุภกร แสงราช, 2551, บทคัดยอ)   

 (3) การมีสวนรวมของชุมชนและการมีหนวยงานสนับสนุน เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกัน รวมคิด รวมรับรู รวมตัดสินใจ รวมสนับสนุนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามท่ีได

รวมตัดสินใจ (พริมพรรณ จันทุมา, 2557, บทคัดยอ, ศุภกร แสงราช, 2551, บทคัดยอ และรวิกานต แสนไชย, 2544, 

บทคัดยอ)   

 (4) แรงจูงใจ แรงกระตุน เกิดจากความตองการท่ีจะกระทําเพื่อนํามาซ่ึงความสําเร็จ (พริมพรรณ จันทุมา, 

2557, บทคัดยอ และพงศ หรดาล, 2552, หนา 71-73) 

วัตถปุระสงค  
 เพื่อศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบลบานทราย อําเภอบานหม่ี 
จังหวัดลพบุรี วิเคราะหปญหา อุปสรรคของการจัดการขยะท่ีเกิดขึ้น และเสนอแนวทางการจัดการขยะท่ีเหมาะสมให
องคการบริหารสวนตําบลบานทราย เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกใหกับคนในชุมชนในการจัดการขยะ และการรักษา
สภาพแวดลอมในชุมชนใหนาอยู ลดปริมาณขยะในชุมชน และนําผลพลอยไดจากการจัดการขยะเปนแรงผลักดันและ
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สงเสริมการจัดการปญหาดานอ่ืนๆ ในชุมชน ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาการวิจัยครั้งนี้จะทําใหทราบแนวทางการ
ดําเนินงานการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบลบานทราย ไดเห็นถึงปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการขยะ
ของตําบลบานทราย อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี นอกจากนี ้ขอคนพบจากการศึกษายังสามารถใชเปนแนวทางการ
จัดการขยะสําหรับผูท่ีสนใจและเปนประโยชนสําหรับองคกรปกครองทองถิ่นอ่ืนตอไป  
อุปกรณและวิธีการทดลอง  
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ท่ีใชวิธีวิทยาการสรางทฤษฎีจากขอมูล หรือ

ทฤษฎีฐานราก (grounded theory) เพื่อศึกษาปจจัยแหงความสาํเรจ็ในการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบล

บานทราย อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี วิเคราะหปญหา อุปสรรคของการจัดการขยะท่ีเกิดขึ้น และเสนอแนวทางการ

จัดการขยะท่ีเหมาะสมใหองคการบริหารสวนตําบลบานทราย มีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้ 

 พื้นที่ดําเนินการวิจัย พื้นท่ีตําบลบานทราย อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุร ีรวม 6 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1 – 

หมูท่ี 6  

 ผูใหขอมูลในการวิจัย ประกอบดวย  

 1. ผูนําทองถิ่น ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทราย  

 2. นักพัฒนาชุมชน พนักงานสาธารณสุข เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ พนักงานขับรถขยะ พนักงานเก็บขยะ 

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานทราย รวม 12 คน 

 3. คนในชุมชนตําบลบานทราย อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี รวม 60 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) 

โดยใชคําถามลักษณะการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) การสนทนากลุม (focus group 

discussion) และการสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) 

 การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ดําเนินการในรปูแบบของทฤษฎฐีานราก โดยจะเปนกระบวนการท่ีวิเคราะห

ขอมูลไปพรอมๆ กับรวบรวมขอมูล และทํางานยอนกลับไปกลับมาหลายๆ รอบระหวางการเก็บขอมูลกับการวิเคราะห

ขอมูล หลังจากนั้นจะนําขอมูลมาจัดเปนหมวดหมู หาความเชื่อมโยง เพื่อนําไปสูปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการ

ขยะขององคการบริหารสวนตําบลบานทราย อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี 

 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การศึกษาเอกสารและขอมูลจากคูมือการดําเนินงานการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบล 

บานทราย อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี  

 2. ลงพื้นท่ี จํานวน 3 ครั้ง สัมภาษณเชิงลึกเก็บขอมูลจากนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทราย เพื่อ

ทราบถึงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการจัดการขยะท่ีผานมา สัมภาษณนักพัฒนาชุมชน พนักงานสาธารณสุข 

และการสนทนากลุมกับเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ พนักงานขับรถขยะ พนักงานเก็บขยะ สมาชิกองคการบริหารสวน

ตําบลบานทราย และติดตามสังเกตการปฏิบัติงาน ในเรื่องของการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน

ท่ีเกิดขึ้น สัมภาษณและสนทนากลุมกับคนในชุมชนบานทราย เพื่อระดมความคิดในการจัดการขยะในครัวเรือน 

 3. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

ผลการทดลอง หรือ ผลและวิจารณผลการทดลอง  
 ผลการศึกษาสามารถอธิบาย โดยการศึกษาความเชื่อมโยงของการจดัการขยะมูลฝอย มีรายละเอียดดังนี ้
 1. ปญหากอนการจัดการขยะและหลังการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตาํบลบานทราย กอนมีการ
ดําเนินการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบลบานทราย คนในชุมชนใชวิธีการท้ิงขยะไวในถังขยะหนาบาน ไมมี
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การคัดแยกขยะกอนท้ิง ขยะท่ีมีมากท่ีสุดในตําบล คือเศษอาหาร เศษใบไม ถุงพลาสติก กลองโฟม ขวดน้ําพลาสติก 
และองคการบริหารสวนตําบลบานทรายยังไมมีการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับประเภทของขยะ ทําใหไมทราบปริมาณขยะ
แตละประเภทอยางชัดเจน มีการเผาขยะบริเวณหนาบาน ริมถนน ทัศนียภาพในชุมชนขาดความสวยงาม คนในชุมชน
ขาดการพูดคุยถึงปญหาขยะในชุมชน พนักงานในองคการบริหารสวนตําบลบานทรายบางครั้งรูสึกวาตองมีหนาท่ี
รับผิดชอบเรื่องปญหาขยะของคนในชุมชนเพิ่มขึน้จากงานประจํา ตอมาหลังจากมีโครงการการจดัการขยะขององคการ
บริหารสวนตําบลบานทราย มีวิทยากรจากหนวยงานราชการมาบรรยายใหความรู องคการบริหารสวนตําบลบาน
ทรายไดมีรูปแบบในการจดัการขยะ โดยไดแจกถังขยะใหครวัเรือนละ 1 ใบ มีการจัดหารถเก็บขยะมาบริการ โดยคนใน
ชุมชนจะเสียคาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะใหองคการบริหารสวนตําบลบานทราย 20 บาทตอเดือน รถเก็บขยะจะมี
การไปเก็บขยะทุกวันจันทร ถึง วันศุกร ยกเวนวันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ และนําขยะไปท้ิงท่ีบอขยะของ
เทศบาล ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานทรายจายคาเชาเดือนละ 10,000 บาท ทุกหนึ่งเดือนจะมีการรับซ้ือขยะท่ี
สามารถนํากลับมารีไซเคิลได รับซ้ือขยะอันตราย เชน หลอดไฟ ขวดยาฆาแมลง แบตเตอรี่ ชิ้นสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โดยจะมีการประชาสัมพันธวันท่ีออกไปรับซ้ือขยะผานทางเสียงตามสายลวงหนาและในวันท่ีรับซ้ือ
เพื่อใหคนในชุมชนไดเตรียมนําขยะท่ีแยกไวมาขาย โดยสถานท่ีรับซื้อขยะจะเปนท่ีวัดบานทราย หรือถาบานไหนมี
ปริมาณขยะท่ีขายจํานวนมากและไมสามารถเดินทางมาได เจาหนาท่ีจะเดินทางไปรับซ้ือท่ีบานเปนการอํานวยความ
สะดวกใหกับคนในชุมชน ขั้นตอนการรับซ้ือ เริ่มจากคนในชุมชนนําขยะท่ีแยกไวแลวมาใหเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลบานทรายชั่งน้ําหนักตามประเภทของขยะ ซึ่งขยะแตละประเภทจะมีราคากําหนดไวอยูแลว 
โครงสรางราคารับซ้ือขยะ องคการบริหารสวนตําบลบานทรายจะใชวิธีสอบถามราคาจากรานรับซ้ือขยะ สําหรับขยะ
อันตรายท่ีรับซื้อนั้นองคการบริหารสวนตําบลบานทรายจะเก็บรวบรวมสงใหองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี
ดําเนินการตอไป คนในชุมชนจึงเริ่มมีการคัดแยกขยะกอนท้ิง เพราะสามารถนําขยะบางสวนไปขายได ตามท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลบานทรายออกมารับซื้อ คนในชุมชนเริ่มบอกวาขยะมีคุณคา นอกจากนั้นองคการบริหารสวนตําบล
บานทรายยังไดกําหนดมาตรการชวยกันกําจัดขยะในชุมชนรวมกันวา คนในชุมชนจะตองมาชวยกันกําจัดขยะในพื้นท่ี
สาธารณะเดือนละ 1 ครั้ง โดยแตละหมูบานรวมมือ รวมใจชวยกันทํา เพราะอยากเห็นชุมชนของตนเองมีทัศนียภาพท่ี
สวยงามขึ้น 
 2. แนวทางการดําเนินงานโครงการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบลบานทราย อําเภอบานหม่ี 
จังหวัดลพบุรี ประกอบดวย 1) ประชุมชี้แจงเก่ียวกับโครงการจัดการขยะใหกับคนในชุมชนตําบลบานทรายได
รับทราบ กําหนดแผนงาน ระเบียบขอบังคับใหคนในชมุชนปฏิบัติตาม 2) จัดทําปายประชาสัมพันธ ทําเอกสารแผนพับ
แจก ใหความรูคนในชุมชนโดยการอบรมสัมมนา สรางแรงจูงใจคนในชุมชนใหชวยกันรักษาความสะอาดชุมชนของ
ตนเอง 3) ประเมินผลการดําเนินงานโครงการจัดการขยะ  
 3. ผลการดําเนินงาน ทําใหชุมชนตําบลบานทราย อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี เกิดการเปล่ียนแปลง 

ดังนี้ 1. ชุมชนมีการจัดการสภาพแวดลอมท่ีดีขึ้น ลดปริมาณขยะ เปนชุมชนท่ีสะอาด นาอยู นามอง 2. เปนการ

สงเสริมใหชุมชนมีความรูในการคัดแยกประเภทของขยะ สามารถนําขยะท่ีมีประโยชนกลับมาใชงานใหม และสามารถ

นําขยะท่ีไมไดใชมาขายได 3. เม่ือคนในชุมชนนําขยะมาขายกับองคการบริหารสวนตําบลบานทราย ทําใหมีรายได

เพิ่มขึ้น และเปนการตัดปญหารถเก็บของเกามารื้อคนขยะและปญหาการลักขโมยทรัพยสินในชุมชน   

 4. ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบลบานทราย อําเภอบานหม่ี 

จังหวัดลพบุรี จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดขอคนพบปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการขยะขององคการบริหารสวน

ตําบลบานทราย ประกอบดวย 

 1. ปจจัยดานการมีสวนรวมของผูนําชุมชนและคนในชุมชน เริ่มจากการประชาสัมพันธใหความรู เชิญ

วิทยากรมาอบรมการจัดการขยะใหคนในชุมชน จัดโครงการศึกษาดูงาน คนในชุมชนมีโอกาสรวมคิด รวมปฏิบัติ 

รวมกันตัดสินใจ มีจิตอาสารวมกัน 
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 2. ปจจัยดานการจัดการ เปดโอกาสใหคนในชุมชนไดมีสวนรวมในการรวมคิด รวมปฏิบัติ มีการวางแผน การ

จัดการ การชี้นําประสานงาน การควบคุมอยางเปนระบบ มีระบบการจัดการท่ียืดหยุน มีการใหความรูความเขาใจใน

กระบวนการทํางานแกคนในชุมชนเพื่อใหเกิดการจัดการท่ีถูกตองและเปนระเบียบตามท่ีไดวางแผนไว  

 3. ปจจัยดานหนวยงานใหการสนบัสนนุในเรื่องวัสดุอุปกรณและวิทยากร ไดแก ผูวาราชการจังหวัด เทศบาล 

มหาวิทยาลัย  

 4. ปจจัยดานแรงจูงใจ คนในชุมชนสามารถนําขยะท่ีคัดแยกแลวมาแลกเปนเงินได 

 5. ขอเสนอแนวทางการจัดการขยะ ผูวิจัยมีขอเสนอแนวทางการจัดการขยะ ดังนี้ 1) เนื่องจากปญหา

องคการบริหารสวนตาํบลบานทรายยังไมมีการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับประเภทของขยะ ทําใหไมทราบปริมาณขยะแตละ

ประเภทอยางชัดเจน จึงควรทําระบบฐานขอมูลประเภทของขยะ ปริมาณการรับซ้ือขยะในแตละครั้ง คาใชจาย เพื่อให

องคการบริหารสวนตําบลบานทรายใชวางแผนในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมย่ิงขึ้นตอไป 2) ปญหาพนักงานใน

องคการบริหารสวนตําบลบานทรายบางครั้งรูสึกวาตองมีหนาท่ีรับผิดชอบเรื่องปญหาขยะของคนในชุมชนเพิ่มขึ้นจาก

งานประจํา ปญหานี้ทางองคการบริหารสวนตําบลบานทรายอาจจะไปทําขอตกลงกับรานรับซื้อของเกาในชุมชน ใหมา

รับซื้อขยะจากคนในชุมชน โดยมีตัวแทนพนักงานขององคการบรหิารสวนตําบลบานทรายหมุนเวียนไปดวย แลวสงเงิน

ใหทางองคการบริหารสวนตําบลบานทราย จะชวยใหพนักงานในองคการรูสึกวางานท่ีรับผิดชอบไมมากจนเกินไป 

เพราะมีการหมุนเวียนกัน 3) การลดปริมาณขยะในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลบานทรายอาจจะมีการรณรงคให

คนในชุมชนชวยกันใชถุงผามัดหม่ี ซึ่งเปนผลิตภัณฑประจําตําบลมาใชแทนถุงพลาสติก เพื่อความภาคภูมิใจใน

ผลิตภัณฑประจําตําบลดวย    

วิจารณผลการทดลอง 
 ขอคนพบเก่ียวกับปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบลบานทราย อําเภอ
บานหม่ี จังหวัดลพบุรี พิจารณาไดดังนี้ 
 1. โครงการการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบลบานทราย ผูวิจัยพบวากลุมคนท่ีมีสวนรวมใน
โครงการมากท่ีสุด คือคนวัยเกษียณและคนมีอาชีพรับจาง เนื่องจากคนวัยเกษียณและคนมีอาชีพรับจางจะมีเวลาใน
การคัดแยกขยะและเปนคนนําขยะมาขายเพื่อเพิ่มรายได และมีจิตอาสา สวนกลุมคนวัยทํางาน พบวาเปนคนท่ีมี
ความรู ความเขาใจในประเภทของขยะและการคดัแยกขยะ แตยังไมคอยมีสวนรวมเก่ียวกับการจัดการขยะเนือ่งจากไม
มีเวลาและใหความสําคัญตองานท่ีทําประจํามากกวา หนาท่ีในการจัดการขยะในครอบครัวจะเปนหนาท่ีของพอ แม ปู 
ยา ตา ยาย คนวัยเกษียณในครอบครัว อยางไรก็ตามถือเปนโอกาสท่ีดีท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลบานทรายมี
โครงการการจัดการขยะ เพื่อกระตุนใหคนในชุมชนหันมาเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมในการทําใหชุมชนของ
ตนเองนาอยูรวมกัน อีกท้ังชุมชนตําบลบานทรายเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง เม่ือมีประกาศเสียงตามสายในชุมชนขอความ
รวมมือในเรื่องใดก็ตาม คนในชุมชนจะใหความรวมมือชวยกันแกไขปญหาของชุมชนใหดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัย
ของพริมพรรณ จันทุมา (2557), ศุภกร แสงราช (2551) และรวิกานต แสนไชย (2544) ท่ีพบวาการมีสวนรวมของ
ชุมชน เปดโอกาสใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน รวมคิด รวมรับรู รวมตัดสินใจ รวม
สนับสนุนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามท่ีไดรวมตัดสินใจ เปนการใชการมีสวนรวมของคนในชุมชนเพื่อแกไข
ปญหาขยะท่ีเกิดขึ้นในชุมชนในการจัดการแบบย่ังยืน การมีสวนรวมของคนในชุมชนท่ีดีนั้น ตองเกิดจากความสมัครใจ 
เริ่มตั้งแตขั้นตอนคิดริเริ่มคนหาปญหาและหาสาเหตุของปญหาในชุมชน วางแผนดําเนินกิจกรรม ปฏิบัติงาน ติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงาน ปจจัยท่ีทําใหสมาชิกในชุมชนเขามามีสวนรวมในโครงการ คือ รูปแบบของโครงการ 
การประชาสัมพันธ สื่อมวลชน ความพรอมของประชาชนในชุมชน การสนับสนุนจากภายนอก ผูบริหารโครงการ 
ความเข็มแข็งของชุมชน ความตองการแกไขปญหาของชุมชน ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ความตองการยอมรับจาก
สังคม และความตองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวใหชนรุนหนา 
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 2. โครงการจัดการขยะในชุมชนตําบลบานทราย เกิดจากมีการท้ิงขยะไมเปนระเบียบ ไมมีการคัดแยกขยะ
กอนท้ิง คนในชุมชนขาดการพูดคุยถึงปญหาขยะในชุมชน เม่ือมีนโยบายใหองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลทุก
แหงตองทําเรื่องการกําจัดขยะ อีกท้ังคนในชุมชนก็อยากเห็นชุมชนของตนเองนาอยู นามอง ลดปริมาณขยะ และคนใน
ชุมชนมีรายได องคการบริหารสวนตําบลบานทรายจึงไดดําเนินโครงการจัดการขยะ โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงาน
ตั้งแตการวางแผนโครงการเพื่อกําหนดกิจกรรม การจัดการใหความรูแกคนในชุมชนเรื่องปญหาขยะ ประเภทของขยะ 
และการคัดแยกขยะเพื่อสรางรายได การชี้นําประสานงานคนในชุมชนตําบลบานทรายในการคัดแยกขยะมาจากบาน
ของตนเอง แยกประเภทมาเปนถุง ขนขยะมาขายใหองคการบริหารสวนตําบลบานทรายท่ีวัดบานทราย หรือถาบาน
ไหนมีปริมาณขยะจํานวนมาก ไมสามารถขนขยะมาท่ีวัดไดจะมีรถขององคการบริหารสวนตําบลบานทรายไปรับซ้ือท่ี
บาน จากนั้นองคการบริหารสวนตําบลบานทรายจะชวยกันคัดประเภทขยะ แลวนําไปใหรานรับซ้ือขยะ สําหรับขยะ
อันตรายจะนําไปใหองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรดีําเนินการตอไป และมีการควบคุมประเมินผลการดําเนินงานของ
โครงการเพื่อนํามาปรับปรุงโครงการจัดการขยะใหดีย่ิงขึ้นตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของสรรพสิทธ์ิ แกวเฮา (2557) 
และศุภกร แสงราช (2551) สรุปวาการจัดการขยะ มีกิจกรรมหลายอยางคือการวางแผน การจัดการ การชี้นํา การ
ควบคุมการท้ิงขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด การรวบรวมขยะมูลฝอย การขนถายและการขนสง 
การนําสวนของขยะท่ียังใชไดอยูนํามาใชใหม การกําจัดขั้นสุดทาย ผูนําชุมชน ควรหาแนวทางสงเสริมใหความรูแกคน
ในชุมชนในการนาํขยะกลบัมาใชประโยชนใหคุมคา ซึ่งงานวิจัยของวิโรจน ตันติธรรม (2543) สรุปใหเห็นวาการนําขยะ
มาใชประโยชน เปนการแกไขปญหาขยะโดยการแยกประเภทขยะมูลฝอย เชน กระดาษ กระปอง ขวด หนังสือพิมพ 
ทําใหการเก็บขนและกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและ
ไดประโยชนสูงสุดอีกดวย  
 3. โครงการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบลบานทรายประสบความสําเร็จไดเนื่องจากมีหนวยงาน
ภาครัฐใหการสนบัสนนุดานวัสดุอุปกรณและวิทยากร ถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหโครงการการจัดการขยะดําเนินตอไปได 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพริมพรรณ จันทุมา (2557) และรวิกานต แสนไชย (2544) แสดงใหเห็นวาปจจัยดานการ
สนับสนุนจากภายนอก หนวยงานภาคีเครือขายท่ีใหการสนับสนุนท้ังภายในและภายนอก ไดแก ผูวาราชการจัดหวัด 
เทศบาล สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานเกษตรอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน ให
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ประกอบดวย ถังคัดแยกขยะ ตราชั่ง และวิทยากรในการฝกอบรม เหลานี้ถือเปนรูปแบบ
และปจจัยท่ีกอใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินงานได 
 4. โครงการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบลบานทรายสําเร็จลุลวงไดอีกปจจัยหนึ่งก็คือแรงจูงใจท่ี
คนในชุมชนตําบลบานทรายสามารถนําขยะท่ีคัดแยกแลวมาแลกเปนเงินได ถือเปนแนวทางท่ีดีกวาการสรางหลุมฝง
กลบขยะ สอดคลองกับงานวิจัยของพริมพรรณ จันทุมา (2557) สรุปวาปจจัยดานแรงจูงใจท่ีทําใหธนาคารขยะรีไซเคิล
บานคํานางรวย ประสบความสําเร็จคือ สมาชิกของธนาคารขยะจะมีสวัสดิการให ถาสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบของ
ธนาคาร เม่ือเสียชีวิตจะมีสวัสดิการใหสมาชิกครอบครวัละ 200 บาท ซ่ึงตรงกับแนวคิดของพงศ หรดาล (2552) กลาว
วา แรงจูงใจ แรงกระตุน เกิดจากความตองการท่ีจะกระทําเพื่อนํามาซ่ึงความสําเร็จ  
สรุปผลการทดลอง  
 จากการศึกษาในครั้งนี้ทําใหเห็นปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ทราย อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี เกิดขึ้นไดเพราะคนในชุมชนตําบลบานทรายใหความสําคัญในการมีสวนรวม รวม
แรงรวมใจ และรวมดวยชวยกันในการแกไขปญหาขยะในชุมชนของตนเอง มีระบบการจัดการขยะท่ีดี มีหนวยงาน
ภายนอกใหการสนับสนุน และคนในชุมชนตําบลบานทรายมีแรงจูงใจจากการนําขยะท่ีคัดแยกแลวมาแลกเปนเงินได 
ถือเปนแนวทางในการแกไขปญหาขยะในชุมชนใหเปนท่ีพอใจของทุกฝาย ซึ่งท้ังหมดนี้ทําใหเห็นภาพของปญหา 
อุปสรรคของการจัดการขยะท่ีเกิดขึ้น ทําใหองคการบริหารสวนตําบลบานทรายสามารถสรางปจจัยใหคนในชุมชน
ตําบลบานทรายรวมมือในการคดัแยกขยะและนําขยะมาขายใหกับองคการบริหารสวนตําบลบานทราย และนําปจจัยนี้
ไปเปนตนแบบใหองคกรปกครองทองถิ่นอ่ืนตอไป 
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ขอเสนอแนะ 
 1. องคการบริหารสวนตําบลบานทราย ควรจัดโครงการใหความรูเรื่องการจัดการขยะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ประเภทขยะอันตราย เพราะคนในชมุชนสวนใหญยังแยกประเภทขยะไมถกูตอง หรือจัดโครงการอบรมเก่ียวกับการคัด
แยกขยะเพือ่นํามาทําปุยหมักจากขยะ ก็เปนการชวยลดปริมาณขยะในระยะยาวไดอีกทางหนึ่ง  
 2. องคการบริหารสวนตําบลบานทราย ควรใหครูโรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นท่ีเขามามีสวนรวมใน
การจัดการขยะของชุมชนดวย เชน เขามาสอนเรื่องการนาํขยะจากซองกาแฟมาทํากลองกระดาษทิชช ูการนํากลองนม
มาทํากระเปา เพื่อสรางรายไดจากขยะไดอีกชองทางหนึ่ง 
กิตตกิรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีไดสนับสนุนการวิจัย และผศ.สุรยุทธ ทองคํา อาจารย

ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีไดใหคําปรึกษาใน

การทําวิจัยครั้งนี้ 

การดําเนินการวิจัยมิอาจสําเร็จลุลวงไปไดหากปราศจากความรวมมือของนายกองคการบริหารสวนตําบล

บานทราย นักพัฒนาชุมชน พนักงานสาธารณสุข เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ พนักงานขับรถขยะ พนักงานเก็บขยะ 

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานทราย คนในชุมชนตําบลบานทราย รวมถึงสถานท่ีในการดําเนินการจัดทําวิจัย 

จนงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี

 ทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนสงเสริมการศึกษา  
และให กําลังใจเปนอยางดี อีกท้ังขอขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีใหการสนับสนุนและชวยเหลือดวยดีเสมอมา และ
ขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน ท่ีผูวิจัยไดคนควานํามาอางอิงในการทําวิจัย จนกระท่ังงานวิจัย
ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
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บทคัดยอ่  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิจากการใช้ทุนมนุษย์ในกิจกรรมกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ผ่านการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิจากกิจกรรมดังกล่าว จ านวน 400 คน โดยผลการวิจัยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิจากการเข้าร่วม
กิจกรรมพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงท่ีมากท่ีสุด คือ การใช้ทุนทางปัญญา ขณะท่ีการใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวเป็นปัจจัย
ท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมท่ีมากท่ีสุด และการใช้ทุนทางอารมณ์และทุนทางสังคมเป็นตัวแปรท่ีมีปัจจัยท่ีมีท้ังอิทธิพลทางตรง
และทางอ้อมมากท่ีสุด งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนท้ังด้านการเงินและความช่วยเหลือ
ต่าง ๆ เพื่อการจัดกิจกรรมกีฬาภายในเพราะท าให้เกิดการใช้ทุนมนุษย์ท้ัง 3 ด้าน  

ค าส าคญั :  ทุนมนุษย ์ ผลสัมฤทธ์ิ  กิจกรรมกีฬาภายใน  มหาวิทยาลัยของรัฐ   
 

Abstract  

The purpose of this research is to study influencing factors toward effectiveness of human capital 

utilized in a public university sports day. A questionnaire was used to investigate path analysis occurred in 400 

student participants. The result of the study revealed that wisdom capital was found as the most direct 

influencing factors whereas personal assets use was found indirectly. Emotional capital use and social capital 

use were found the most direct and indirect effects.  This study suggests that the authorized organization should 

encourage both financial and supports. Due to the fact that the activities can help emphasizing the three finding 

factors toward human capital utility. 
 

Keywords:  Human Capital,   Effectiveness,   University’s Sports Day, Public University,   

 
บทน า  

การพัฒนาประเทศในศตวรรษท่ี 21 ทุนมนุษย์ (Human Capital) ถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญส าหรับการ
แข่งขันในโลก การค้าสมัยใหม่ท่ีเปลี่ยนฐานการผลิตเป็นฐานทุนมนุษย์เพื่อเกิดมูลค่าสูงสุด โดยเร่งการพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์รุ่นใหม่ให้มีศักยภาพสูงและเป็นคนดีในฐานะเป็นทุนทางสังคม เพื่อยกระดับประเทศให้อยู่ในระดับสากล 
(เจษฎา นกน้อย, 2552: 1-4) โดยการเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีพึงประสงค์หรือทุนมนุษย์ในระดับสูงขึ้นนั้น นอกจากต้อง
มีความรู้พื้นฐานท่ีดีแล้ว ยังต้องมีความรับผิดชอบ มีความฉลาดทางอารมณ์สูง เข้ากับผู้อ่ืนได้ดี มีอัตตาต่ า ยอมรับ
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง มีความคิดสร้างสรรค์ และใฝ่ท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต (ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานัก
บริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ รุ่นท่ี 9, 2560: 6) ท้ังนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการยกระดับทุนมนษย์
ให้สูงขึ้นล้วนขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายส่วน เช่น ครอบครัว การศึกษา สุขภาพอนามัย สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา
และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยเฉพาะในด้านการศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยท่ีเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน
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ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตในสังคม ซึ่งมีหน่วยงานท่ีเป็น
กลไกรับผิดชอบหลักคือ สถานศึกษาระดับต่าง ๆ ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และโดยเฉพาะ
ในระดับอุดมศึกษา   
 สถาบันอุดมศึกษา ในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคมท่ีมีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาประเทศโดยการผลติ
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปสู่สังคม กล่าวคือ มีหน้าท่ีพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรอบรู้คู่คุณธรรม สร้างก าลังคนท่ีมี
ทักษะพื้นฐานในการท างาน เพิ่มแหล่งเรียนรู้และกระจายความรู้สู่ภาคการผลิตและชุมชนในระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
คุณภาพของแรงงานให้สูงขึ้น พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2549: 39)  
นอกจากภารกิจการให้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว สถาบันอุดมศึกษายังเน้นภารกิจในการพัฒนานักศึกษาอีกด้านคือ ด้าน
กิจกรรมนักศึกษา (Student Activities) ท่ีเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ี
สมบูรณ์ทุกด้าน (ศรีสุข มงกุฎวิสุทธ์ิ, 2551) และเป็นการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกท ากิจกรรมตามความถนัดและ
ความสนใจของแต่ละคน เนื่องจากการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในชั้นเรียนเท่านั้น แต่สิ่งท่ีนักศึกษาได้ปฏิบัติ
นอกชั้นเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดขึ้นมานั้น การท่ีนักศึกษาได้ใช้ท้ังความคิด แรงกายและ
แรงใจในการท ากิจกรรมนั้น มีส่วนช่วยให้นักศึกษามีการพัฒนาอย่างเต็มท่ีด้วยเช่นกัน (วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน และสิทธิ
วรรต รอบรู้, 2553: 64) ส าหรับกิจกรรมท่ีนักศึกษามักจะได้เข้าร่วมในทุก ๆ ปีการศึกษาคือ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายใน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมท่ีนักศึกษาต้องใช้ทุนมนุษย์ในทุกด้าน ท้ังทุนทางปัญญา ทุนทางอารมณ์ และทุนทางสังคม 
รวมท้ังทุนทรัพย์และเวลาในการเข้าร่วมและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีคาดหวังไว้ ผลจากการท่ี
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในนี้เป็นส่วนส าคัญในการสร้างศักยภาพกับนักศึกษาให้สูงขึ้นหรือมอง
อีกอย่างได้ว่าเป็นการช่วยสะสมทุนมนุษย์ให้เพิ่มพูนมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และเป็นท่ี
ต้องการกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้   
 แม้ว่ากิจกรรมกีฬาภายในจะเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วัน แต่การเตรียมงานส าหรับนักศึกษาใน
กิจกรรมนี้ นักศึกษาได้เกิดการลงทุนท้ังทุนเวลา ทุนแรงงาน และทุนทรัพย์ส่วนตัวนับตั้งแต่ก่อนเริ่มกิจกรรมจน
กิจกรรมเสร็จสิ้นนับว่ามีการลงทุนท่ีมากมายในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น การวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาว่า นักศึกษามีการ
ลงทุนเพื่อกิจกรรมนี้ในระดับและปริมาณใดบ้าง และศึกษาผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบท่ีได้จากกิจกรรมนี้ผา่นการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 
 
วัตถปุระสงค ์ 

เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช้ทุนมนุษย์ ด้านทุนทางปัญญา ดา้นทุนทางสังคม และด้านทุนทางอารมณ์ ท่ีมตี่อ
ผลสัมฤทธ์ิในกจิกรรมกีฬาภายในของรัฐ  
วิธีการด าเนินการศึกษา 

1. พื้นท่ีเป้าหมาย  
  กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) แล้วน ามาจ าแนกในการสุ่มด้วยสูตร
ค านวณกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ ซึ่งพื้นท่ีศึกษาอยู่ใน 5 เขตในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตดินแดง ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
กระจุกตัวของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอยู่หลายแห่ง 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรวัยก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครชว่งอายุ
ตั้งแต่ 18 – 26 ปีจ านวน 688,006 คน (กรมการปกครอง, 2561) ขณะท่ีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างนั้นผู้วิจัยได้อาศัย
ข้อมูลก าหนดเป็นเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยซึ่งใช้การค านวณของยามาเน่ 
(Yamane, 1973) เพื่อหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดค่าความคาดเคลื่อนไว้ท่ีร้อยละ 5 ซึ่งผลการค านวณเท่ากับ 
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399.77 คน ท าการปัดเศษเพื่อให้สะดวกแก่การรวบรวมข้อมูลเท่ากับจ านวน 400 คน โดยท าการเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษาจาก 3 สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเป้าหมายซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยใช้แบบการสอบถามโดยการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 
3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา ตอนท่ี 2 ระดับการลงทุนทรัพย์และทุนมนุษย์ท่ีน ามาใช้ในกิจกรรม
กีฬาภายใน และตอนท่ี 3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลกระทบท่ีได้รับจากกิจกรรมกีฬาภายใน ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบ
ความเที่ยงของแบบสอบถามผ่านการท าการทดสอบข้อค าถามก่อนวิจัย (Pre-Test) กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีการวัดความสอดคล้องภายในแบบ Cronbach’s Alpha ข้อ
ค าถามท่ีมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปซึ่งถือว่ามีความเชื่อถือได้ค่อนข้างสูง (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546) จาก
การทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.782 ซึ่งถือว่าเชื่อถือได้จึงน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ในส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ จ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน และชั้นปี 
และในส่วนท่ี 2 ระดับการลงทุนทรัพย์และทุนมนุษย์ท่ีน ามาใช้ในกิจกรรมกีฬาภายใน จะใช้สถิติท่ีน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขณะท่ีในส่วนท่ี 3 ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อผลกระทบท่ีได้รับจากกิจกรรมกีฬาภายใน ซึ่งท าการเก็บข้อมูลโดยข้อค าถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับแบบไลเคิร์ท (Likert scale) แล้วน าผลรวมและหาค่าเฉลี่ย เมื่อได้ข้อมูลแล้วนั้นขั้นตอนต่อไปจะท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลกระทบท่ีได้รับจากกิจกรรมกีฬาภายใน โดยใช้สมการการ
วิเคราะห์ถดถอย การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเส้นทางสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (สุชาติ 
ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ทางสถิติ AMOS ซึ่งมีรูปแบบของสมการ ลักษณะของ
เส้นทาง ตัวย่อและความหมาย ดังภาพท่ี 1 

 

YEA

(                             )

MON

(                )

SOC

(           )

EFF

(                    )

WIS

(           )

EMO

(           )

ภาพที่ 1 แบบจ าลองการวิเคราะห์เสน้ทางความสัมพันธ์ (Path Analysis) ของตัวแปรท่ีศึกษา 
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 จากแบบจ าลองรูปท่ี 1 สามารถเขียนรูปแบบสมการความสัมพนัธ์ท่ีใช้การวิเคราะห์ถดถอยพห ุ(Regression 
Analysis) ในรูปสมการ ดังนี ้

EFF= a + b1YEA + b2MON + b3WIS + b4SOC + b5EMO 
 ท้ังนี้ ตัวแปรผลสัมฤทธ์ิจากการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน (EFF) ได้จากการวิเคราะห์ล าดับขั้นของความ
ต้องการท้ัง 5 ด้าน ตามแนวคิดของล าดับขัน้ของความล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์(อ้างอิง) โดยจะใช้เครื่องมือ
แบบสอบถามโดยการสัมภาษณใ์นส่วนท่ีมีข้อค าถามเปน็มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบบไลเคิร์ท (Likert Scale) 
แล้วน าผลรวมและหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นตัวแทนตัวแปรผลสัมฤทธ์ิในท้ายท่ีสุด 
ผลการศกึษาและวิจารณผ์ลการศึกษา  

1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน เป็นเพศชาย จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 และเป็นเพศหญิง 244 
คิดเป็นร้อยละ 61.00 เมื่อท าการตรวจสอบจ านวนครั้งท่ีเคยร่วมกิจกรรมกีฬาภายในของกลุ่มตัวอย่าง สามารถจัดเรียง
ได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเข้าร่วมครั้งแรก 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 กลุ่มเข้าร่วมปีท่ีสอง 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 
กลุ่มเข้าร่วมปีท่ีสาม 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 กลุ่มเข้าร่วมปีท่ีสี่ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 
 2. ระดับการลงทุนทรัพย์ในกิจกรรมกีฬาภายใน หมายถึง ความรู้สึกเกี่ยวกับระดับการใช้จ่ายเพื่อลงทุน
กิจกรรมกีฬา ได้แก่ ปริมาณการใช้จ่ายเพื่อกิจกรรม ความรู้สึกคุ้มค่าจากการจ่ายเงินเพื่อร่วมกิจกรรม ความเต็มใจท่ีจะ
จ่ายเงิน 
  ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณการใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมเท่ากับ 3.18 หมายถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกว่าปริมาณ
การใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ความรู้สึกคุ้มค่าจากการจ่ายเงินเพื่อร่วมกิจกรรมเท่ากับ 3.15 หมายถึง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกว่าการใช้จ่ายมีความคุ้มค่าในระดับปานกลาง และความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินเท่ากับ 3.18 หมายถึง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกว่ามีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินในระดับปานกลาง โดยภาพรวมแล้วระดับการลงทุนทรัพย์เท่ากับ 
3.15 หมายถึง โดยภาพรวมแล้วผู้เข้าร่มกิจกรรมรู้สึกว่ามีลงทุนทรัพย์ในระดับปานกลาง 
 3. ทุนมนุษย์ท่ีถูกน าไปใช้ในกิจกรรมกีฬาภายใน 
  กิจกรรมกีฬาภายในนับเป็นเกิดการลงทุนในรูปแบบของทุนมนุษย์ตามทฤษฎีทุนมนุษย์ 8  K's และ 5 K's     
(จีระ หงส์ลดารมภ์, 2555) โดยผู้วิจัยได้จัดกลุ่มทุนมนุษย์ท่ีถูกน าไปใช้ในกิจกรรมกีฬาภายในได้ 3 ประเภท ได้แก่    
ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทางอารมณ์ (Gratton and Ghoshal, 2003 ; นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551: 5) 
โดยผลการวิจัยทุนมนุษย์ท่ีถูกน าไปใช้ในกิจกรรมกีฬาภายใน สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
 3.1 ทุนทางปัญญา ได้แก่ ความจ าและปัญญา การใช้ทักษะทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม การใช้
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความรู้เฉพาะในสาขาวิชาท่ีเรียน และการใช้ไหวพริบและปฏิภาณในกิจกรรมกฬีาภายใน 
ซึ่งสามารถแปลผลได้  
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในจะเกิดการใช้ไหวพริบและปฏิภาณในการร่วมกิจกรรมมาก
ท่ีสุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.46 ขณะท่ีการใช้ทักษะทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นทุนทางปัญญาท่ีเกิดระดับปฏิบัติน้อย
ท่ีสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.05 แต่โดยภาพรวมแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในเกิดระดับปฏิบัติในการใช้ทุนทางปัญญา
เท่ากับ 2.97 หรือเกิดการใช้ทุนทางปัญญาส าหรับกิจกรรมีฬาภายในในระดับปานกลาง  
 3.2 ทุนทางสังคม ได้แก่ การได้ท าความรู้จักเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้อง การพัฒนาตนเองอย่างย่ังยืน การใช้ทักษะใน
การท างานเป็นทีม การสละแรงกายและเวลา ซึ่งสามารถแปลผลได้  
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในจะเกิดการใช้ทักษะในการท างานเป็นทีมในระดับมาก ซึ่งมีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.10 ขณะท่ีการพัฒนาตนเองอย่างย่ังยืนเป็นประเด็นท่ีมีค่าคะแนนน้อยท่ีสุด  ซึ่งเท่ากับ 3.26 โดย
ภาพรวมแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในเกิดการใช้ทุนทางสังคมในระดับมาก 
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 3.3 ทุนทางอารมณ์ ได้แก่ การประยุกต์ใช้จริยธรรม การประยุกต์ใช้อารมณ์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การ
ประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสามารถแปลผลได้  
  จากการพิจารณาทุนทางอารมณ์พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในจะเกิดเกิดการประยุกต์ใช้อารมณ์ใน
ระดับมากท่ีสุดซึ่งมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.30 ขณะท่ีการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นประเด็นท่ีมีค่าคะแนนนอ้ยท่ีสดุซึง่
เท่ากับ 3.26 โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในเกิดการใช้ทุนทางอารมณ์ในระดับมาก 
 4. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลจากกิจกรรมกีฬาภายใน 
  กิจกรรมกีฬาภายในท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการลงทุนในหลากหลายด้านได้น าไปสู่ผลกระทบความตอ้งการ
ล าดับขั้น ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าผลกระทบดังกล่าวเป็นผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี ซึ่งการ
ตรวจสอบได้อาศัยการวิเคราะห์เส้นทางเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
  เมื่อผู้วิจัยได้ท าการทดสอบโมเดลแล้วพบว่า โมเดลไม่เกิดความสอดคล้องและความถูกต้อง จึงท าให้ผู้วิจัย
ต้องปรับแก้ไขโมเดลด้วยการปรับแต่งตัวแปรท่ีมีความคล้ายคลึงกันด้วยความหมาย การตีความ และการทบทวน
วรรณกรรม โดยผู้วิจัยได้ท าการควบรวมตัวแปรทุนทางอารมณ์และทุนทางสังคมเป็นตัวแปรสังคม และท าการทดสอบ
โมเดลใหม่ ซึ่งพบว่า มีโมเดลมีความสอดคล้องและความถูกต้อง แสดงได้ดังภาพท่ี 2 โมเดลท่ีปรับแก้สามารถเขียน
รูปแบบสมการความสัมพันธ์ท่ีใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ดังนี้ 

EFF= a + b1YEA + b2MON + b3SEMO+ b4WIS + b5EMO 
 จากการก าหนดโมเดลเพื่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลกระทบ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องของโมเดล โดยแสดงปรากฏผลว่า มีค่า Chi-square Probability เท่ากับ 0.488 ค่า Chi-square Relative 
เท่ากับ 0.859 ค่า Goodness of Fit Index เท่ากับ 0.997 และ Root Mean Square Error of Approximation 
เท่ากับ 0.002 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องและความถูกต้องซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาท่ีเป็นท่ียอมรับ      
(พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2557: 141) โดยสามารถแสดงการหาค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางและสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จากการ
วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร ดังภาพท่ี 2 
 

YEA

(                             )

MON

(                )

WIS

(           )

EFF

(                    )

SEMO

(                          )

0.089*

0.599***

0.439***

0.212***

0.856***

0.256***

***=p<0.001, **=p<0.01, *=p<0.05

**หมายเหตุ** p-value หมายถึง ค่าสถิติที่แตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ 0.05  0.01 และ 0.001 

ภาพที่ 2 แสดงโมเดลรูปแบบเสน้ทางความสัมพันธ์เชิงสาเหต ุ
 

ภาพท่ี 2 อธิบายถึงการหาค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางและสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จากการวิเคราะห์เส้นทาง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรโดยท่ีผ่านการตกแต่งแล้ว ซึ่งสรุปได้ว่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางท่ีมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.001 มี 5 เส้นทางและมีเส้นทางท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 มี 1 เส้นทางซึ่งเส้นทางท้ัง 7 
สามารถน าค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางของแต่ละสมการโครงสร้างมาเขียนเส้นทางของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ี
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ผ่านการตกแต่งแบบความสัมพันธ์ให้เป็นแบบจ าลองท่ีประหยัดเพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีท่ีสุด สามารถ
อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพร้อมท้ังอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและผลรวมอิทธิพลได้ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และผลรวมอิทธิพล 

ประเภทความสัมพนัธ ์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกบัตัวแปรตาม EFF 

YEA MON SEMO WIS  

ผลทางตรง : DE 0.000 0.212 0.256 0.439 

ผลทางอ้อม : IE 0.053 0.379 0.376 0.000 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล : TE 0.053 0.591 0.632 0.439 

  
จากตารางท่ี 1 เมื่อวิเคราะห์เหตุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน พบว่า 

  1) ตัวแปรท่ีมีเฉพาะอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในมากท่ีสุด คือ การใช้
ทุนทางปัญญาท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.439 รองลงมา คือ การใช้ทุนทางอารมณ์และสังคม และการใช้ทุน
ทรัพย์ส่วนตัว โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.256 และ 0.212 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ท้ัง 3 ตัวแปรมี
อิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน การท่ีตัวแปรการใช้ทุนทางอารมณ์และสังคมส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ินั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chatterji and Kiran (2017) ท่ีระบุว่า การใช้ทุนมนุษย์จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  
  2) ตัวแปรท่ีมีเฉพาะอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในมากท่ีสุด ได้แก่ การ
ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.379 รองลงมา คือ การใช้ทุนทางอารมณ์และสังคม และ
จ านวนปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.370 และ 0.053 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัว
แปรเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิจากการเข้าร่วมกิจกรรมได้ต่อเมื่อมีการส่งผลกระทบผ่านตัวแปรอ่ืนก่อนแล้วจึง
เกิดอิทธิพลโดยอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิ  
  3) ตัวแปรท่ีมีท้ังอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ได้แก่ คือ 
การใช้ทุนทางอารมณ์และทุนทางสังคม การใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว และการใช้ทุนทางปัญญา โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง
เท่ากับ 0.632  0.591 และ 0.439 ตามล าดับ อาจกล่าวได้ว่า การใช้ทุนทางอารมณ์และทุนทางสังคม และทุนทาง
ปัญญาเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Cortes, 
Correa-Díaz, Benjumea-Arias, Valencia-Arias and Bran-Piedrahita (2017) ท่ีระบุว่า การได้เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาต่าง ๆ จะเป็นปัจจัยและก่อให้ประสิทธิผลต่อการศึกษา  
สรุปผลการศกึษา 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโดย ทุนทรัพย์ท่ีถูกเรียกเก็บก่อนเริ่ม
กิจกรรมกีฬาภายใน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ถูกขอเรียกเก็บจากคณะกลุ่มกีฬาภายในเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 305.40 
บาท เงินท่ีจ่ายเพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 527.80 บาท และเงินบริจาคมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 266.50 บาท ขณะท่ีทุนทรัพย์
ท่ีใช้ในวันกิจกรรมกีฬาภายในซึ่งหมวดหมู่ท่ีมากท่ีสุด คือ ค่าใช้จ่ายส าหรับอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
141.23 บาท และทุนทรัพย์ท่ีใช้หลังจากวันกิจกรรมกีฬาภายในมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 485.40 บาท เมื่อพิจารณาการใช้ทุน
มนุษย์จากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในซึ่งโดยภาพรวมแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในเกิดระดับปฏิบัติในการใช้
ทุนทางปัญญาในระดับปานกลาง เกิดการใช้ทุนทางสังคมในระดับมากและเกิดการใช้ทุนทางอารมณ์ในระดับมาก 
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  เมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน พบว่า ตัวแปรท่ีมีเฉพาะ
อิทธิพลทางตรง ได้แก่ การใช้ทุนทางปัญญา การใช้ทุนทางอารมณ์และสังคม  และการใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว ท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.439 0.256 และ 0.212 ตามล าดับ ขณะตัวแปรท่ีมีเฉพาะอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ การใช้
ทุนทรัพย์ส่วนตัว การใช้ทุนทางอารมณ์และสังคม และจ านวนปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 
0.379  0.370 และ 0.053 ตามล าดับ และขณะท่ีตัวแปรการใช้ทุนทางอารมณ์และทุนทางสังคม การใช้ทุนทรัพย์
ส่วนตัว และการใช้ทุนทางปัญญา เป็นท้ังตัวแปรท่ีมีท้ังอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิจากการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาภายใน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.632  0.591 และ 0.439 ตามล าดับ 
 จากการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในท่ีเกิดจากการใช้ทุนมนุษย์เป็นตัวแปรต้นนั้น 
สามารถพิจารณาและน าเสนอข้อเสนอแนะงานวิจัย คือ หน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาภายในและ
กิจกรรมทการพัฒนานักศึกษาควรให้การสนับสนุนท้ังด้านการเงิน การให้ค าปรึกษา และความช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ แก่นักศึกษาหรือนิสิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังสร้างกลยุทธ์และแรงจูงใจที่จะท าให้นักศึกษาโดยส่วนใหญ่
เล็งเห็นถึงความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนตนเองในการ
ใช้ทุนมนุษย์ ก่อให้เกิดการสะสมทุนมนุษย์ท้ัง 3 ด้าน และได้รับประสบการณ์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตต่อไปใน
อนาคต ท้ังนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อปรัชญาของส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (2551) ที่ต้องการผลิตบัณฑิตและนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) เก่ง คือมีความรู้ เชี่ยวชาญ
ช านาญการทั้งทางด้านวิชาการความรู้ทั่วไป และในด้านสาขาวิชาชีพ 2) ดี คือมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์และการเป็น
คนดีมีคุณธรรม 3) มีความสุข คืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางกาย ทางใจ เบิกบานแจ่มใส  ไม่เครียดแค้นชิงชัง
สังคม และ 4) สุขภาพดี คือมีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
หรือประสิทธิผลของการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากมุมมองด้านอื่นๆ เช่น ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
ศักยภาพการประยุกต์ใช้ความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้น านักศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรม 
เป็นต้น รวมทั้งควรมีการศึกษาในกิจกรรมพัฒนานักศึกษากิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมที่
นักศึกษาเข้ารับฝึกอบรมหรือสัมนา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรืออาสาสมัคร เป็นต้น   
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บทคัดยอ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาผานแอปพลิเคชันชอปปงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพฯผานการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามซ่ึงใชวิธีการวิเคราะหเสนทางปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนจํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนผสมการตลาด
เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงท่ีมากท่ีสุด ขณะท่ีปจจัยการประเมินทางเลือกเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออมท่ีมากท่ีสุด 
และปจจัยการแสวงหาขอมูลและปจจัยประสบการณในการซ้ือของออนไลนเปนตัวแปรท่ีมีท้ังอิทธิพลทางตรงและ
ทางออมตอการตัดสินใจซ้ือสินคา งานวิจัยนี้มีขอเสนอแนะใหหนวยธุรกิจท่ีอยูในระบบชอปปงออนไลนใหโปรโมทและ
ใหขอมูลสินคาใหมากขึ้นเพราะผูบริโภคกลุมนักศึกษาใหความสนใจเก่ียวกับการแสวงหาขอมูลอยางมาก 
คําสําคญั : การซื้อสนิคาออนไลน การตัดสินใจซื้อ สวนประสมการตลาด การวิเคราะหเสนทาง 
 
Abstract  

This research aimed to study factors influencing student's Purchasing towards Shopping Application 
of State University Students in Bangkok. Data were collected through a questionnaire that analyzed the 
factors influencing purchases towards online shopping applications of 400 participating. The results showed 
that there were the marketing mix factors were the most direct effect. Whereas the evaluation factors were 
the most indirect effect. The finding information factors and online shopping's experience factors were 
variables that have both direct and indirect effect on purchasing decisions. This research suggested that 
business units in the online shopping system should promote and provide more product information because 
these consumer groups focus on information seeking. 

 
Keywords: Online shopping, Purchase decisions, Marketing mix, Path analysis 
 

บทนํา 
  ธุรกิจแบบ e-Commerce เริ่มเขามีบทบาทกับประเทศไทยเพราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาเปนกลไกสําคัญในการดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ ปจจุบันธุรกิจแบบ e-
Commerceกระจายตัวลงไปสูประชาชนทุกเพศทุกวัยเพราะเกิดการขยายตลาดไปทางเครือขายออนไลนโดยกิจกรรม
ท่ีคนทําบนอินเทอรเน็ตมีการซื้อสินคาและบริการออนไลนเขามาอยูในกลุม 5 อันดับแรกในป 2560 จากอันดับ 8 ในป 
2559 โดยมีผูใหมูลกวา 50.8% ท่ีเกิดการซื้อสินคาและบริการออนไลน โดยเม่ือขยายความลงไปพบวาป 2559 
ประเทศไทยมีมูลคา e-Commerce ท่ีนับรวมมูลคาการจัดซื้อจดัจางของภาครั ฐ12 จานวนท้ังสิ้น 2,560,103.36 ลาน
บาทซ่ึงเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2558 สูงถึงรอยละ 14.03 ในขณะท่ีป 2560 สามารถคาดการณมูลคา e-Commerce ท่ี
นับรวมมูลคาการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ ไดเปนจานวนท้ังสิ้น 2,812,592.03 ลานบาท ซึ่งจะมีอัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้นจากป 2559 คิดเปนรอยละ 9.86 (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2561) ท้ังนี้ปจจุบันการใช
สมารทโฟนเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมากเพราะนอกจากจะเปนเครื่องมือสื่อสาร สมารท
โฟนยังเปนแหลงท่ีกอใหเกิดการบริโภคและการลงทุนผานแอปพลิเคชันตางๆ หรืออาจจะกลาวไดวา แอปพลิเคชัน
ตางๆในสมารทโฟนกลายเปนแพลตฟอรมท่ีสําคัญท่ีทําให e-commerce ท่ีสําคัญของเศรษฐกิจไทย 
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 งานวิจัยนี้จะมุงไปกลุมผูท่ีกําลังศึกษาในอุดมศึกษาเพราะประชากรกลุมนี้เปนวัยท่ีเกิดการใชอินเทอรเน็ตตอ
วันมากท่ีสุด (สํานักยุทธศาสตร สํานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2561) และประชากรนี้เปนกําลังซื้อท่ีมีอยู
จํานวนมาก ซึ่งประเด็นดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูประกอบการหรือรานคาท่ีอยูในธุรกิจ e-Commerce เพราะ
ประชากรกลุมดังกลาวกําลังจะเปลี่ยนผานจากวัยรุนไปสูวัยผูใหญท่ีจะมีกําลังซื้อมากกวาปจจบัุน การวิจัยเพื่อหาปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาผานแอปพลิเคชันชอปปงของนักศึกษามหาวิทยาลัย จะนําไปสูการคนหาปจจัยสําคัญท่ี
นํามาสูการตัดสนิใจซื้อเพือ่ใหผูประกอบการหรอืรานคาท่ีอยูในธุรกิจ e-Commerce ไดทําการปรับตัวตอไปในอนาคต 
วัตถุประสงค 
       ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาผานแอปพลิเคชนัชอปปงของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในกรงุเทพฯ 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.  พื้นที่เปาหมาย  
  กลุมตัวอยางเปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) แลวนํามาจําแนกในการสุมดวยสูตร
คํานวณกลุมตัวอยางของยามาเน ซึ่งพื้นท่ีศึกษาอยูใน 5 เขตในกรุงเทพฯ ไดแก เขตดินแดง เขตจตุจักร เขตปทุมวัน 
เขตราชเทวี และเขตดุสิต ซึ่งเปนพื้นท่ีท่ีมีการกระจุกตัวของมหาวิทยาลัยของรัฐและในกํากับของรัฐอยูหลายแหง 

2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรท่ีใชในการวิจยัครัง้นี้ ไดแก ประชากรวัยกําลังศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครชวงอายุ
ตั้งแต 18 – 26 ปจํานวน 688,006 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560) ขณะท่ีการกําหนดกลุมตัวอยาง
นั้นผูวิจัยไดอาศัยขอมูลกําหนดเปนเปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยการกําหนดกลุมตัวอยางการวิจัยซึ่งใชการคํานวณ
ของยามาเน (Yamane, 1973) เพื่อหาจํานวนกลุมตัวอยางโดยกําหนดคาความคาดเคลื่อนไวท่ีรอยละ 5 ซึ่งผลการ
คํานวณเทากับ 399.77 คน ทําการปดเศษเพื่อใหสะดวกแกการรวบรวมขอมูลเทากับจํานวน 400 คน โดยทําการเก็บ
ขอมูลจากนักศึกษาจาก 3 สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเปาหมายซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ 

3.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยใชแบบการสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ไดแก 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการซ้ือสินคาออนไลน ตอนท่ี 2 การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน และ
ตอนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาผานแอปพลิเคชันชอปปงของนักศึกษา ท้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการทดสอบความ
เท่ียงของแบบสอบถามผานการทําการทดสอบขอคําถามกอนวิจัย (Pre-Test) กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
แหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 40 คน โดยใชวิธีการวัดความสอดคลองภายในแบบ Cronbach’s Alpha ขอ
คําถามท่ีมีคาความเชื่อม่ันตั้งแต 0.70 ขึ้นไปซ่ึงถือวามีความเชื่อถือไดคอนขางสูง (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2546) จาก
การทดสอบไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.822 ซึ่งถือวาเชื่อถือไดจึงนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

4.  การวิเคราะหขอมูล  
  การวิเคราะหในสวนท่ี ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการซ้ือสินคาออนไลน ตอนท่ี 2 
การตดัสนิใจซ้ือสนิคาออนไลน ซ่ึงทําการเก็บขอมูลโดยขอคําถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับแบบไลเคริท (Likert 
scale) นํามาหาคาเฉลี่ยและทําการแปลผลความหมาย ขณะท่ีในสวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อสนิคาผานแอป
พลิเคชนัชอปปงของนักศึกษา ซึ่งทําการเก็บขอมูลโดยขอคําถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับแบบไลเคริท แลวนาํ
ผลรวมและหาคาเฉลี่ย เม่ือไดขอมูลแลวนัน้ขัน้ตอนตอไปจะทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาความสัมพันธของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการซื้อสนิคาผานแอปพลิเคชนัชอปปงของนกัศึกษา โดยใชสมการการวิเคราะหถดถอย การวิเคราะห
ถดถอยพหุแบบเสนทางสัมพันธ ซึ่งเปนเทคนคิการวิเคราะหตัวแปรหลายตัว (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสนิธุ, 2546) โดยใช
โปรแกรมสําเรจ็รูปวิเคราะหทางสถติิ AMOS ซึ่งมีรูปแบบของสมการ ลักษณะของเสนทาง ตัวยอและความหมาย ท่ี
สังเคราะหสรางจากการทบทวนวรรณกรรม ดังรูปท่ี 1  

* ผูประสานงาน  
 

596



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  คร้ังท่ี 3 
“งานวิจัยสรางมูลคา บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาวไกล Thailand 4.0” 

EXP

( นั ชคเ ิ ลพพอแ้ ชใราก์ ณร ากบสะรป

์ นลไ นอองอขอ� ื ซ)

FIN

(การแสวงหาข้อมูล)

MAR

(ส่วนผสมทางการตลาด)

DIS

( นา่ ผอ� ื ซจในิ สดัตราก

์ นล ไ นออง อขอ� ซืนั ชคเ ิ)

EVA

( กอื ลเ งาทนิ มเะรปราก)

 

ภาพที่ 1 แบบจําลองการวิเคราะหเสนทางความสัมพนัธ (Path Analysis) ของตัวแปรท่ีศึกษา 

 จากแบบจําลองรูปท่ี 1 สามารถเขียนรูปแบบสมการความสัมพันธท่ีใชการวิเคราะหถดถอยพหุ (Regression 
analysis) ในรูปสมการ ดังนี้ 

DIS= a + b1EXP + b2FIN+ b3EVA + b4MAR  
 ท้ังนี้ ตัวแปรการตัดสินใจซื้อผานแอปพลิเคชันซ้ือสินคาออนไลน (DIS) ไดจากวิเคราะหขอคําถามท่ี
สังเคราะหจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิดการตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) และแนวคิดพฤติกรรม
หลังการซื้อ (Post purchase Behavior) (Schiffman & Kanuk, 1994) โดยจะใชขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับแบบไลเคิรท แลวนําผลรวมและหาคาเฉลี่ยเพื่อเปนตัวแทนตัวแปรการตัดสินใจซ้ือผานแอปพลิเคชันซื้อสินคา
ออนไลนในทายท่ีสุด 
ผลการวิจยั 

1.  ขอมูลทั่วไปของกลุมตวัอยาง 
  จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน เปนเพศชาย จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.8 และเปนเพศหญิง 257 
คิดเปนรอยละ 64.3 เม่ือทําการตรวจสอบถึงประสบการณการซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนพบวากลุม
ตัวอยางพบจํานวน 75 คนหรือคิดเปนรอยละ 18.8 มีประสบการณไมถึง 1 ป ขณะท่ี 253 คนหรือคิดเปนรอยละ 63.2 
มีประสบการณ 2-4 ป ขณะท่ีกลุมท่ีมีประสบการณ 4–6 ปมีจํานวน 57 คนหรือคิดเปนรอยละ 14.2 และกลุมท่ีมี
ประสบการณมากกวา 6 ปมีจํานวน 15 คนหรือคิดเปนรอยละ 3.8  
  เม่ือทําการสอบถามถึงความถี่ในการซ้ือสินคาออนไลนการซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนในรอบ 
3 เดือนท่ีผานมาพบวากลุมตวัอยางท่ีไมเกิดการซ้ือสินคาเลยในรอบ 3 เดือนท่ีผานมามีจํานวน 52 คน หรือคิดเปนรอย
ละ 13.00 ขณะท่ีกลุมท่ีมีการซื้อสินคา 1–3 ครั้งมีจํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 58.3 ขณะท่ีกลุมท่ีมีการซื้อสินคา 
4–6 ครั้งมีจํานวน 70 คนหรือคิดเปนรอยละ 17.5 ขณะท่ีกลุมท่ีมีการซื้อสินคา 7–9 ครั้งมีจํานวน 16 คนหรือคิดเปน
รอยละ 4.0 และกลุมท่ีมีการซ้ือสินคามากกวา 9 ครั้งมีจํานวน 29 คนหรือคิดเปนรอยละ 7.2  เม่ือทําการสํารวจมูลคา
โดยรวมในการซื้อสินคาออนไลนผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนในรอบ 3 เดือนท่ีผานมาพบวากลุมตัวอยางจํานวน 
185 คนหรือคิดเปนรอยละ 46.3 เกิดมูลคาในการซ้ือสินคาต่ํากวา 1,000 บาท ขณะท่ีกลุมท่ีมูลคาในการซ้ือสินคา
ตั้งแต 1,001-4,000 บาทมีจํานวน 111 คนหรือคิดเปนรอยละ 27.8 ขณะท่ีกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนหรือคิดเปน
รอยละ 7.5 เกิดมูลคาในการซื้อสนิคาตั้งแต 4,001-8,000 บาท และกลุมท่ีมูลคาในการซ้ือสนิคามากกวา 8,000 บาทมี
จํานวน 22 คนหรือคิดเปนรอยละ 5.5 โดยท่ีอีก 52 คนหรือคิดเปนรอยละ 13.00 ท่ีเหลือไมเกิดการซ้ือสินคาในตลอด 
3 เดือนท่ีผานมา 
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2.  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน 
  สามารถแบงหัวขอสําคัญๆท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อ ดังนี้ 

2.1 การแสวงหาขอมูล 
การตัดสินใจซ้ือสินคาผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนผูบริโภคตองแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อ

ชวยในการตัดสินใจ จากแหลงขอมูลตางๆ ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  การแสวงหาขอมูลของกลุมตัวอยาง 
n=400 

แหลงแสวงหาขอมูล คะแนน การแปลผล 
การแนะนําจากครอบครัว เพื่อน หรือคน
รูจัก 

3.12 ผูบริโภคไดรับการแนะนําสินคาจากครอบครัว เพื่อน 
หรือคนรูจักในระดับปานกลาง 

การแนะนําจากผูผลิตหรือจัดจําหนาย 3.05 ผูบริโภคไดรับการแนะนําสินคาจากผูผลิตหรือจัด
จําหนายในระดับปานกลาง 

การแนะนําจากขาวหรือโฆษณาตางๆ 3.53 ผูบริโภคไดรับการแนะนําสินคาจากขาวหรือโฆษณาใน
ระดับมาก 

การแนะนําจากประสบการณของผูบริโภค
เอง 

3.51 ประสบการณของผูบริโภคสงผลใหเกิดการตัดสินใจใน
ระดับมาก 

คาเฉล่ีย 3.31 ปจจัยการแสวงหาขอมูลสงผลตอการตัดสินใจซ้ือใน
ระดับปานกลาง 

ที่มา: จากการสํารวจและคํานวณ 
 
  จากตารางท่ี 1 จะพบวาการแสวงหาขอมูลจากขางหรือโฆษณาท่ีมีคาคะแนนเทากับ 3.53 เปนปจจัยท่ีสงผล
ตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด แตโดยภาพรวมแลวการแสวงหาขอมูลมีคะแนนเทากับ 3.31 เปนปจจัยท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือในระดับปานกลาง 

2.2 การประเมินทางเลือก 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหถึงการประเมินทางเลือกของกลุมตัวอยาง ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2  การประเมินทางเลือกของกลุมตัวอยาง 

n=400 

แหลงการประเมินทางเลือก คะแนน การแปลผล 
แบรนดหรือตราสินคาแอปพลิเคชัน 4.32 แบรนดหรือตราสินคาของแอปพลิเคชันสงผลใหเกิดการ

ตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด 
รานคาในแอปพลิเคชัน 3.28 รานคาในแอปพลิเคชันสงผลใหเกิดการตัดสินใจในระดับปาน

กลาง 
ปริมาณสินคาในแอปพลิเคชัน 3.15 ปริมาณสินคาในแอปพลิเคชันสงผลใหเกิดการตัดสินใจใน

ระดับปานกลาง 
ความเชื่อใจในแอปพลิเคชัน 3.45 ความเชื่อใจในแอปพลิเคชนัสงผลใหเกิดการตัดสินใจในระดับ

มาก 
วิธีการดําเนินการซ้ือในแอปพลิเคชัน 3.75 วิธีการดําเนินการซ้ือในแอปพลเิคชันสงผลใหเกิดการตัดสินใจ

ในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 3.59 การประเมินทางเลือกสงผลตอการตดัสินใจซ้ือในระดับมาก 
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ที่มา: จากการสํารวจและคํานวณ 
 
  จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดวาแบรนดหรือตราสินคาของแอปพลิเคชันท่ีมีคาคะแนนเทากับ 4.32 จะสงผลตอ
การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมากท่ีสุด ขณะท่ีภาพรวมการประเมินทางเลือกท่ีมีคาคะแนนเทากับ 3.59 จะเปนปจจัยท่ี
สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในระดับมาก 

2.3 สวนประสมการตลาด 
ผูวิจัยไดทําการสํารวจถึงปจจัยท่ีสวนประสมการตลาดแบบ 4P ในการซื้อสินคาผานแอปพลิเค

ชันชอปปงออนไลนการวามีผลตอการตัดสินซ้ือสินคา โดยผลการวิจัยแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3  การพิจารณาสวนผสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง 
n=400 

ประเภท สวนผสมทางการตลาด คะแนน การแปลผล 

สินคา (Product) 
คุณภาพของสินคา 4.10 สงผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก 
ความหลากหลายของสินคา 3.28 สงผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับปานกลาง 

ราคา (Price) 
ราคามีความถูกกวา 3.43 สงผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก 
ราคามีความคุมคา 3.41 สงผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก 

สถานท่ี (place) 
การไมตองเดนิทางไปซ้ือสนิคา 4.09 สงผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก 
การจดัสงถึงท่ี 3.37 สงผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับปานกลาง 

สิทธิประโยชน 
(Promotion) 

การไดสวนลด 3.90 สงผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก 
รูปแบบการชาํระเงิน 3.62 สงผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 3.65 
สวนผสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือในระดบัมาก 

ที่มา: จากการสํารวจและคํานวณ 
 
  จากตารางท่ี 3 พบวาคุณภาพของแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนท่ีมีคาคะแนนเทากับ 4.10 จะสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือในระดับมากท่ีสุด โดยภาพรวมแลวสวนผสมทางการตลาดของแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนท่ีมีคาคะแนน
เทากับ 3.65 จะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก 

3.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน 
  จากการกําหนดโมเดลเพื่อทําการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลกระทบ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความ
ถูกตองของโมเดล โดยแสดงปรากฏผลวา มีคา Chi-square Probability เทากับ 0.207 คา Chi-square Relative 
เทากับ 1.475 คา Goodness of Fit Index เทากับ 0.994 และ Root Mean Square Error of Approximation 
เทากับ 0.034 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองและความถูกตองซึ่งจะตองผานเกณฑการพิจารณาท่ีเปนท่ียอมรับ (พู
ลพงศ สุขสวาง, 2557: 141) โดยสามารถแสดงการหาคาสัมประสิทธ์ิเสนทางและสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธจากการ
วิเคราะหเสนทางความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร ดังรูปท่ี 2 
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EXP

( นั ชคเ ิ ลพพอแ้ ชใราก์ ณร ากบสะรป

์ นลไ นอองอขอ� ื ซ)

FIN

(การแสวงหาข้อมูล)

MAR

(ส่วนผสมทางการตลาด)

DIS

( นา่ ผอ� ื ซจในิ สดัตราก

์ นล ไ นออง อขอ� ซืนั ชคเ ิ)

EVA

( กอื ลเ งาทนิ มเะรปราก)

0.113**

0.120***

0.602***
0.420***

0.720***

0.440***

***=p<0.001, **=p<0.01, *=p<0.05

**หมายเหตุ** p-value หมายถึง คาสถิติท่ีแตกตางอยางมีนัยยะสําคัญท่ีระดับ 0.05 0.01 และ 0.001 
ภาพที่ 2  แสดงโมเดลรูปแบบเสนทางความสัมพนัธเชงิสาเหต ุ

 
  รูปท่ี 2 อธิบายไดวาสัมประสิทธ์ิเสนทางท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 มี 5 เสนทางและมีเสนทางท่ีมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มี 1 เสนทางซ่ึงเสนทางท้ัง 7 สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิเสนทางของแตละสมการ
โครงสรางมาเขียนเสนทางของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุเพื่ออภิปรายความสัมพันธระหวางตัวแปรพรอมท้ัง
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและผลรวมอิทธิพลไดดังแสดงในตาราง 4 
 

ตารางที่ 4  อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และผลรวมอิทธิพล 

ประเภทความสัมพนัธ 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกบัตัวแปรตาม DIS 

EXP FIN EVA MAR  

ผลทางตรง : DE 0.113 0.420 0.000 0.440 

ผลทางออม : IE 0.053 0.191 0.316 0.000 

ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล : TE 0.166 0.611 0.316 0.440 

ที่มา: จากการสาํรวจและคํานวณ 
 จากตารางท่ี 4 เม่ือวิเคราะหเหตุปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ พบวา 
  1)  ตัวแปรท่ีมีเฉพาะอิทธิพลทางตรงตอการตดัสินใจซ้ือสินคาผานแอปพลเิคชนัชอปปงออนไลนมากท่ีสุด คือ 
ปจจัยสวนผสมการตลาดท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.440 ท่ีรองลงมา คือ ปจจัยการแสวงหาขอมูลและปจจัย
ประสบการณในการซ้ือของออนไลนโดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.420 และ 0.113 ตามลําดับ จากการท่ี
ปจจัยประสบการณในการซื้อของออนไลนมีอิทธิพลทางตรงตอการตัดสินใจซ้ือสินคามีความสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Harun Ozkisi ท่ีระบุวาจํานวนปท่ีศึกษาท่ีสูงขึ้นจะสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคใหเกิดการซื้อสินคาในระบบออนไลน
มากขึ้น (Ozkisi, 2016) 
 2)  ตัวแปรท่ีมีเฉพาะอิทธิพลทางออมตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนมากท่ีสุด 
ไดแก ปจจัยการประเมินทางเลือกโดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.316 ท่ีรองลงมา คือ ปจจัยการแสวงหาขอมูล
และปจจัยประสบการณในการซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนโดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.191 
และ 0.053 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวแปรเหลานี้เปนตัวแปรท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแตจะสงผลผานตัว
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แปรอ่ืนแลวเกิดอิทธิพลโดยออมตอการตัดสินใจซื้อในท่ีสุด ซึ่งประเด็นดังกลาวมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Venkatesh Shankar ท่ีระบุวาการไดประเมินทางเลือกและหาขอมูลจะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดการซื้อขายในระบบ
ออนไลน (Venkatesh Shankar,2016) 
  3)  ตัวแปรท่ีมีท้ังอิทธิพลทางตรงและทางออมตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน 
ไดแก คือ ปจจัยการแสวงหาขอมูลและปจจัยประสบการณในการซ้ือของออนไลนโดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 
0.611 และ 0.166 ตามลําดับ  
ขอสรุปผลการวิจัย 
  การวิจัยในประเด็นการตัดสินใจซื้อจากกลุมตัวอยางพบวาการแสวงหาขอมูลจากขางหรือโฆษณาท่ีมีคา
คะแนนเทากับ 3.53 เปนปจจัยการแสวงหาขอมูลท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด ขณะท่ีแบรนดหรือตราสินคา
ของแอปพลิเคชันท่ีมีคาคะแนนเทากับ 4.32 เปนปจจัยการประเมินทางเลือกท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค
มากท่ีสุด และคุณภาพของแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนท่ีมีคาคะแนนเทากับ 4.10 เปนปจจัยสวนผสมการตลาดท่ี
สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมากท่ีสุด เม่ือทําการวิจัยในประเด็นปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาผานแอป
พลิเคชันพบวาตัวแปรท่ีมีเฉพาะอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุด คือ ปจจัยสวนผสมการตลาดท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง
เทากับ 0.440 ขณะท่ีตัวแปรท่ีมีเฉพาะอิทธิพลทางออมมากท่ีสุด ไดแก ปจจัยการประเมินทางเลือกโดยมีคา
สัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.316 ท้ังนี้ ตัวแปรท่ีมีท้ังอิทธิพลทางตรงและทางออม ไดแก คือ ปจจัยการแสวงหาขอมูล
และปจจัยประสบการณในaการซื้อของออนไลนโดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.611 และ 0.166 ตามลําดับ 
ขอเสนอแนะงานวิจัย 
  งานวิจัยนี้มีขอเสนอแนะใหหนวยธุรกิจและรานคาท่ีอยูในระบบหรือกําลังสนใจเขารวมระบบการซื้อขาย
สินคาผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนใหปรับกลยุทธทางธุรกิจดวยการโปรโมทและใหขอมูลสินคาแกผูบริโภคกลุม
นักศีกษาใหมากขึ้นเพราะผูบรโิภคกลุมนี้ใหความสนใจเก่ียวกับการแสวงหาขอมูลกอนซื้ออยางมากซึ่งการปรับปรุงตาม
แนวทางดังกลาวจะทําใหหนวยธุรกิจไดรับกําลังซื้อจากกลุมผูบริโภคกลุมนี้เพิ่มขึ้น 
เอกสารอางอิง 
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บทคัดยอ  

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาสภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรี และ 2) 
เปรียบเทียบสภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรี เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใชจายภายในบานรวมเฉลี่ยตอเดือน รูปแบบท่ีอยูอาศัย ลักษณะการเปนหนี้ และจํานวนหนีส้นิ
ในครัวเรือน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรี จํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมแบบ
โควตา เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีคาความเชื่อม่ัน 0.824 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบน คาเฉลี่ยมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และ
ทดสอบความแตกตางรายคู โดยวิธีการทดสอบของฟชเชอร 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. สภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรี ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมาก
สุดไปนอยสุด ไดแก ดานสุขสภาวะและความม่ันคงของครอบครัว ดานวิถีชีวิตในชุมชน ดานนโยบายจากภาครัฐ และ
ดานเศรษฐกิจครัวเรือน 
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรี เม่ือจําแนกตามเพศและรายได
เฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกัน เม่ือจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และคาใชจายภายในบานรวมเฉลี่ยตอเดือน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และเม่ือจําแนกตามอาชีพและจํานวนหนี้สินในครัวเรือน แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  นอกจากนี้ พบวา เม่ือจําแนกตามรูปแบบท่ีอยูอาศัย และลักษณะการเปนหนี้ แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคญั : สภาวะความสุข, ผูมีรายไดนอย, จังหวัดลพบุรี  
 
Abstract  

The objectives of this research were to 1) study the happiness of low-income Thai citizens in Lop 
Buri Province, and 2) compare the happiness of low-income Thai citizens in Lop Buri Province when classified 
by gender, age, education level, occupation, average monthly income, average monthly household expense, 
residential property, debt classification, and household debt. The research samples consisted of 400 low-
income Thai citizens in Lop Buri Province, selected by a quota sampling technique. The research instrument 
was a set of questionnaire with the reliability of 0.824. The statistics used for data analysis were percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, F-test in One Way ANOVA, and the pairwise comparison by Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD). 

The research findings were as follows: 
1. The arithmetic mean of the happiness for low-income Thai citizens in Lop Buri Province, in 

overall, was at high level. The mean could be arranged in descending order as following; health and family 
security, lifestyle in community, government policies, and household economics.  

2. According to the comparison of the happiness of low-income Thai citizens in Lop Buri Province, 
when classified by gender and average monthly income, there was no statistically significant difference. When 
classified by age, education level, and average monthly household expense, there was statistically significant 
difference at the level of .001. When classified by occupation, and household debt, there was statistically 
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significant difference at the .01. Moreover, when classified by residential property, debt classification, there 
was statistically significant difference at the .05.  

 
Keywords: The happiness, Low-income Thai citizen, Lop Buri province  
 

บทนํา  
 รัฐบาลทุกรัฐบาลพยายามท่ีจะแกปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย ในอดีตท่ีผานมานั้น พบวา ปญหาความ
เหลื่อมล้ําในสังคมไทยนอกจากจะเปนหนึ่งในหลายๆ สาเหตุท่ีสําคัญของปญหาความยากจนของประชาชนในประเทศ
ไทยแลว ยังเปนสาเหตุท่ีทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนลดลงดวย (วิชาญ ทรายออน, 2560, หนา 2) พลเอก 
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เนนยํ้าวา รัฐบาลตองการยกระดับชีวิตความเปนอยูของผูมีรายไดนอยอยางย่ังยืน 
คือ ไดรับท้ังเงินเพื่อการดํารงชีพ และการตอยอดสรางงาน สรางอาชีพ มีโอกาสเขาถึงแหงเงินทุนเทาเทียมกับคนท่ัวไป 
พรอมท้ังใหกําลังใจผูมีรายไดนอยดวยวา ทุกคนจะตองยืดหยัดไดดวยตนเอง และสามารถดูแลตนเอง ลูกหลาน รวมถึง
คนในครอบครัวไดอยางเต็มภาคภูมิ สวนรัฐบาลจะทําหนาท่ีสนับสนุนในทุกวิถีทางอยางดีท่ีสุด (ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน, 2561, ยอหนา 2) 
 ขอมูลจากรายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจนและความเหลื่อมล้ําในประเทศไทย ประจําป 2559 
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ระบุวา ในป พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีคน
ยากจนหรือคนท่ีมีรายไดต่ํากวา 2,667 บาทตอเดือนสูงถึง 5.81 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 8.6 ของประชากร 
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2558 ท่ีมีคนยากจน 4.85 ลานคนหรือคิดเปน 7.2% ของประชากร สาเหตุท่ีคนยากจนในป พ.ศ. 
2559 เพิ่มขึ้นเกือบ 1 ลานคน สวนหนึ่งเปนเพราะคาครองชีพท่ีเพิ่มสูงขึ้นท้ังในเขตเมืองและชนบท โดยป พ.ศ. 2559 
ดัชนีราคาผูบริโภคของหมวดอาหารในเขตเมืองเพิ่มขึ้นรอยละ 1.16 และชนบทเพิ่มขึ้นรอยละ 2.29 ในขณะท่ีรายได
ภาคเกษตรลดลง จากผลผลิตเกษตรลดลงรอยละ 2.4 และคาจางแรงงานเกษตรลดลงรอยละ 1.9 สงผลใหครัวเรือน
ยากจนในภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 6.7 แสนครัวเรือนในป พ.ศ. 2558 เปน 8.6 แสนครัวเรือนในป พ.ศ. 2559 หรือคิด
เปนจํานวนคนจน 2.08 ลานคน เชนเดียวกับครัวเรือนยากจนนอกภาคเกษตรท่ีเพิ่มจาก 6.4 แสนครัวเรือนในป 2558 
เปน 8.71 แสนครัวเรือนในป พ.ศ. 2559 หรือคิดเปนจํานวนคนยากจน 3.73 ลานคน (สํานักขาวอิสรา, 2560, ยอหนา 
1 - 2)  
 จากรายงานดัชนีความกาวหนาของคน ป พ.ศ. 2560 พบวา จังหวัดลพบุรีมีอัตราการวางงาน อยูอันดับท่ี 39 
มีสัดสวนประชากรยากจนอยูอันดับท่ี 45 มีรายไดเฉลี่ยของครัวเรือตอเดือนอยูอันดับท่ี 34 มีหนี้สินครัวเรือนเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยูอันดับท่ี 54 และมีคาสัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาคของรายได อยูอันดับท่ี 58 จาก 77 จังหวัด 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560, หนา 57 - 58)  และจากการสัมภาษณ
เบ้ืองตน ปญหาของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรี ไดแก 1) มีความเครียดจากรายไดท่ีนอยมากและคาใชจายรายเดอืน
ท่ีสูงมาก เชน คาเชาบาน/หอพัก คาไฟฟา คาน้ําประปา รวมท้ังคาใชจายสําหรับบุตรหลานในการไปโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย 2) มีความเครียดจากหนี้สิน เชน การเปนหนี้ท้ังในระบบและนอกระบบ จํานวนหนี้ท่ีกูยืมมา และ
ความสามารถในการชําระหนี้ 3) มีความเครียดจากปญหาสุขภาพ ไมมีเวลาไปพบแพทย เนื่องจากไมสามารถหยุดงาน
ได เพราะไดรับคาจางเปนรายวัน 4) มีความเครียดจากสภาพสังคมในชุมชน โดยเฉพาะปญหายาเสพติด 5) มี
ความเครียดจากเหตุการณและขาวท่ีเกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน เชน ปญหาความขัดแยงทางการเมือง ปญหาการขึ้นราคา
สินคาอุปโภคบริโภค เปนตน  
 ในการศึกษาครั้งนี้ จึงเปนการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรี 
เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรีใหดีขึ้น  
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วัตถปุระสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาสภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุร ี
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรี เม่ือจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใชจายภายในบานรวมเฉลี่ยตอเดือน รูปแบบท่ีอยูอาศัย ลักษณะการเปนหนี้ และ
จํานวนหนี้สินในครัวเรือน  
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาวะความสขุของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรี มีกรอบแนวคดิ แสดงดังภาพท่ี 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 สภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรีแตกตางกัน เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใชจายภายในบานรวมเฉลี่ยตอเดือน รูปแบบท่ีอยูอาศัย ลักษณะการเปนหนี้ และ
จํานวนหนี้สินในครัวเรือน 
วิธีดาํเนนิการวิจัย  

1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุร ีสําหรับการคํานวณหาขนาดกลุม
ตัวอยางนั้น ผูวิจัยใชตารางสําเร็จรูปคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนดคา
คลาดเคลื่อน 0.05 ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ไดขนาดตัวอยางเทากับ 400 คน (ธานินทร ศิลปจารุ, 2555, หนา
47) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ท่ีไมเปนไปตามสัดสวนของประชากร
ในแตละชั้น (กฤธยากาญจน โตพิทักษ, 2558, หนา 134) โดยจําแนกตามอําเภอๆ ละ 100 คน ใน 4 อําเภอ ไดแก 
อําเภอเมืองลพบุรี อําเภอโคกสําโรง อําเภอชัยบาดาล และอําเภอลําสนธิ  

2. การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เครื่องมือท่ีใชในการ วิจัยครั้งนี้ เปน 
แบบสอบถาม (questionnaire) ประเภทคําถามปลายปด (closed form) ลักษณะเปนตัวเลขมาตราสวนประมาณคา 
(numerical rating) มี  5 ระดับ (5 point rating scale) โดยแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้  ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามชนิดแบบสํารวจรายการ (check list) เปนขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามเก่ียวกับระดับสภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรี ลักษณะคําถามแบบมาตราสวน

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. อาชีพ  
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
6. คาใชจายภายในบานรวมเฉลี่ยตอเดือน  
7. รูปแบบท่ีอยูอาศัย  
8. ลักษณะการเปนหน้ี 
9. จํานวนหน้ีสินในครัวเรือน 
 

สภาวะความสุขของผูมีรายไดนอย 
ในจังหวัดลพบุรี 

1. ดานสุขสภาวะและความมั่นคงของครอบครัว  
2. ดานเศรษฐกิจครัวเรือน  
3. ดานวิถีชีวิตในชุมชน  
4. ดานนโยบายจากภาครัฐ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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ประมาณคา (rating scale) ใน 4 ดาน ไดแก ดานสุขสภาวะและความม่ันคงของครอบครัว ดานเศรษฐกิจครัวเรือน 
ดานวิถีชีวิตในชุมชน และดานนโยบายจากภาครัฐ 

3. แบบสอบถามท่ีสรางเสร็จนําไปตรวจหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จากผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาท้ังในดานเนื้อหาสาระและโครงสรางของคําถาม ตลอดจนภาษาท่ีใชและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ และจึงวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง สอดคลอง (item objective congruence : IOC) 

4. การหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (reliability) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try 
out) กับผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรี ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 30 คน จากนั้น นําแบบสอบถาม
ไปหาความเชื่อม่ันดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคา
สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ท้ัง 30 ฉบับ เทากับ 0.824 

5. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลของแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 อําเภอ และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานท่ีใชในการ
ทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 
เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทําการจึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู (post hoc test) ตาม
วิธีการของฟชเชอร (Fisher’s least - significant difference: LSD 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัยขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 216 คน คิดเปน
รอยละ 54.00 มีอายุระหวาง 25 - 35 ป จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.00 มีสภาพสมรสจํานวน 216 คน คิด
เปนรอยละ 53.25 สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.25 มีอาชีพรับจาง
ท่ัวไป จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 มีรายไดมากกวา 7,000 บาทแตไมเกิน 8,333.33 บาท จํานวน 125 คน 
คิดเปนรอยละ 31.25 มีคาใชจายภายในบานรวมเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 
47.25 สวนใหญอยูบานเชา/หอพัก จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 46.75 มีลักษณะการเปนหนี้นอกระบบจํานวน 
154 คน คิดเปนรอยละ 38.50 สวนใหญมีจํานวนหนี้สินในครัวเรือน 50,000 - 100,000 บาท จํานวน 178 คน คิด
เปนรอยละ 44.50  

2. ผลการศึกษาระดับสภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรี ภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยมากสุดไปนอยสุด ไดแก ดานสุขสภาวะและความม่ันคงของครอบครัว ดานวิถีชีวิตในชุมชน ดาน
นโยบายจากภาครัฐ และดานเศรษฐกิจครัวเรือน แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุร ีในภาพรวม 
 

สภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวดัลพบุรี  
 

ระดบัสภาวะความสุข 

X  S.D. แปลผล 
1. ดานสุขสภาวะและความม่ันคงของครอบครัว 3.83 0.79 มาก 
2. ดานเศรษฐกิจครัวเรือน 3.41 0.76 มาก 
3. ดานวิถีชีวิตในชุมชน 3.76 0.76 มาก 
4. ดานนโยบายจากภาครัฐ 3.46 0.92 มาก 

ภาพรวม 3.62 0.71 มาก 

 
3. ผลการเปรียบเทียบสภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรี เม่ือจําแนกตามเพศและรายได

เฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกัน เม่ือจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และคาใชจายภายในบานรวมเฉลี่ยตอเดือน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และเม่ือจําแนกตามอาชีพและจํานวนหนี้สินในครัวเรือน แตกตางอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  นอกจากนี้ พบวา เม่ือจําแนกตามรูปแบบท่ีอยูอาศัย และลักษณะการเปนหนี้ แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของสภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุร ี
 

ตัวแปรอิสระ 
ที่ใชในการเปรียบเทียบ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของสภาวะความสุข
ของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุร ี

1. เพศ ไมแตกตางกัน 
2. อายุ แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถติิท่ีระดับ .001 
3. ระดับการศึกษา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถติิท่ีระดับ .001 
4. อาชีพ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถติิท่ีระดับ .01 
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมแตกตางกัน 
6. คาใชจายภายในบานรวมเฉลี่ยตอเดือน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถติิท่ีระดับ .001 
7. รูปแบบท่ีอยูอาศัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถติิท่ีระดับ .05 
8. ลักษณะการเปนหนี ้ แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถติิท่ีระดับ .05 
9. จํานวนหนี้สนิในครัวเรือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถติิท่ีระดับ .01 

 
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการพิสูจนสมมติฐานสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

1. เม่ือจําแนกตามเพศ  พบวา สภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรีไมแตกตางกัน จึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว แตสอดคลองกับงานวิจัยของจีระศักดิ์ ทัพผา (2550, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง
ปจจัยท่ีสงผลตอความสุขของภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ โดยผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มี
ความสุขไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ นามวงศ (2555, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องการวัด
ระดับความสุขของประชากรในชุมชนทิพยเนตร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา เพศท่ีแตกตางกันไม
สงผลตอระดับความสุขของประชากร 

2. เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา สภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ นามวงศ 
(2555, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องการวัดระดับความสุขของประชากรในชุมชนทิพยเนตร อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ผลการวิจัยพบวา อายุท่ีแตกตางกัน มีผลตอระดับความสุขของประชากร ท้ังนี้ ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูมี
รายไดนอยในจังหวัดลพบุรีท่ีมีอายุมากกวา 55 ป มีความสุขนอยกวากลุมอายุอ่ืนๆ เนื่องจากเปนกลุมอายุท่ีเริ่มมี
ปญหาสุขภาพ ไมสามารถทํางานหนักได สถานประกอบการหรือนายจางมักจะเลือกจางบุคคลอยูในวัยทํางานมากกวา 
และเปนกลุมอายุท่ีมีความเสี่ยงตอการถูกเลิกจาง  

3. เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา สภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของจีระศักดิ์     
ทัพผา (2550, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความสุขของภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ โดย
ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความสุขแตกตางกัน และและสอดคลองกับงานวิจัยของ
จุฑามาศ นามวงศ (2555, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องการวัดระดับความสุขของประชากรในชุมชนทิพยเนตร 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอระดับความสุขของประชากร 
ท้ังนี้ ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรีท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความสุข
นอยกวากลุมระดับการศึกษาอ่ืนๆ ท้ังนี้ เนื่องจากในปจจุบันมีการแขงขันในตลาดแรงงานสูงมาก กลุมระดับการศึกษา
นี้จึงมีความยากตอการสมัครงานในสถานประกอบการ   

* ผูประสานงาน   
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4. เม่ือจําแนกตามอาชีพ พบวา สภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ นามวงศ 
(2555, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องการวัดระดับความสุขของประชากรในชุมชนทิพยเนตร อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ผลการวิจัยพบวา อาชีพท่ีแตกตางกัน มีผลตอระดับความสุขของประชากร โดยผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูมี
รายไดในจังหวัดลพบุรีท่ีมีอาชีพเปนลูกจางชั่วคราวของภาครัฐมีความสุขนอยกวากลุมอาชีพอ่ืนๆ ท้ังนี้ เนื่องจากเปน
กลุมอาชีพท่ีไมมีความม่ันคงเพราะยังไมไดรับการบรรจุเปนพนักงานราชการหรือขาราชการ และมีสัญญาจางปตอป  

5. เม่ือจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา สภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรีไมแตกตาง
กัน จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และไมสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ นามวงศ (2555, บทคัดยอ) ท่ีได
ศึกษาวิจัยเรื่องการวัดระดับความสุขของประชากรในชุมชนทิพยเนตร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอระดับความสุขของประชากร และสอดคลองกับงานวิจัยของปพิชญา สมใจ 
(2557, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบานในตําบลแมนะ 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน จะมีความสุข
แตกตางกัน ท้ังนี้ เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประชากรเปนกลุมผูมีรายไดนอย ซึ่งมีรายไดไมเกิน 100,000 บาท
ตอป ซึ่งมีรายเฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกันสูงมาก ทําใหผลการวิจัยจึงไมมีความแตกตางกัน  

6. เม่ือจําแนกตามคาใชจายภายในบานรวมเฉลี่ยตอเดือน พบวา สภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยใน
จังหวัดลพบุรีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยผลการวิจัย
พบวา กลุมคาใชจายในบานรวมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 10,000 บาท มีความสุขนอยกวากลุมคาใชจายในบานรวมเฉลี่ย
ตอเดือนกลุมอ่ืนๆ เนื่องจาก ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีคาใชจายภายในบานรวมเฉลี่ยตอเดือนท่ีสูงกวาหรืออาจจะ
เทากับรายไดเฉลี่ยตอเดือน ทําใหบางเดือนไมมีเงินเหลือเก็บ หรือบางเดือนมีเงินไมเพียงพอตอรายจาย เชน คาน้ํา คา
ไฟฟา หรือคาเชาบาน เปนตน  

7. เม่ือจําแนกตามรูปแบบท่ีอยูอาศัย พบวา สภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยผลการวิจัยพบวา ผูมีรายไดนอยในจังหวัด
ลพบุรีท่ีเชาบาน/หอพัก มีความสุขนอยกวากลุมรูปแบบท่ีอยูอาศัยกลุมอ่ืนๆ เพราะตองจายคาเชารายเดือนทุกเดือน 
จึงตองมีการบริหารจัดการคาใชจายใหเหมาะสม ใหมีเงินเพียงพอตอการจายคาเชาบาน/หอพักทุกเดือน   

8. เม่ือจําแนกตามลักษณะการเปนหนี้ พบวา สภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยผลการวิจัยพบวา ผูมีรายไดนอยในจังหวัด
ลพบุรีท่ีเปนหนี้นอกระบบ มีความสุขนอยกวากลุมลักษณะการเปนหนี้กลุมอ่ืนๆ เนื่องจากตองจายชําระดอกเบ้ียสูง 
และมีความเครียดตอการชําระหนี้เปนรายวัน รวมท้ังมีความกลัวตอระบบการทวงหนี ้

9. เม่ือจําแนกตามจํานวนหนี้สินในครัวเรือน สภาวะความสุขของผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของปพิชญา สมใจ 
(2557, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบานในตําบลแมนะ 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีภาระหนี้สินท่ีแตกตางกัน จะมีความสุขแตกตางกัน 
โดยผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูมีรายไดนอยในจังหวัดลพบุรีท่ีมีหนี้สินในครัวเรือน 100,000 - 200,000 บาท มีความสุข
นอยกวากลุมจํานวนหนี้สินในครัวเรือนกลุมอ่ืนๆ ท้ังนี้ เปนเพราะมีจํานวนหนี้สินท่ีสูงกวารายไดเฉลี่ยเดือนมาก ทําให
เกิดความเครียดในการบริหารจัดการหนี้และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังคาใชจายสวนตัวและคาใชจายครอบครัว 
สรุปผลการวิจัย 

1. ดานสุขสภาวะและความม่ันคงของครอบครัว หนวยงานภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหการ
สงเสริมและสนับสนุนใหผูมีรายไดนอยและครอบครัวไดเขารวมกิจกรรมท่ีปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และการสราง
ความสัมพันธท่ีดีภายในครอบครัว เพื่อปองกันปญหาทางสังคม เชน ปญหาเรื่องยาเสพติดหรือลักขโมยในเด็กและ

* ผูประสานงาน   
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เยาวชน รวมท้ังการสนับสนุนจัดบริเวณภายในชุมชนใหมีพื้นท่ีสําหรับการออกกําลังกายหรือเลนกีฬา เพื่อใหเสรมิสราง
ใหคนในชุมชนมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง อารมณแจมใส และมีสุขภาพจิตดี  

2. ความสุขในดานเศรษฐกิจครัวเรือน หนวยงานภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหการสงเสริมใหผูมี
รายไดนอยไดรับความรูและความเขาใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข ประหยัด ไมใชจายฟุมเฟอย ประกอบอาชีพดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ทําความดี เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ และชวยเหลือผูอ่ืน นอกจากนี้ นวยงานภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของควร
ใหการสงเสริมใหผูมีรายไดนอยไดพัฒนาทักษะการทํางาน เชน โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและฝมือใหแกผูมี
รายไดนอย หรือโครงการอบรมอาชีพเสริม เชน การผลิตสินคาจากวัตถุดิบท่ีมีอยูในชุมชน เพื่อเปนการสรางงาน สราง
อาชีพ เพิ่มรายได และพัฒนาตนเองอยางย่ังยืน  

3. ความสุขในดานวิถีชีวิตในชุมชน หนวยงานภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหการสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูมีรายไดนอยและครอบครัวไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน (เชน งานบุญ งานประเพณี หรือจิต
อาสา) เพื่อใหคนในชุมชนมีความสามัคคีและชวยเหลือกัน นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของควร
จัดระบบสาธูปโภคท่ีดี (เชน ไฟฟา น้ําประปา ถนนหมูบาน และการจัดการขยะมูลฝอย) ใหแกชุมชน  

4. ความสุขในดานนโยบายจากภาครัฐ โดยนโยบายตางๆ จากรัฐบาล เชน นโยบายดานการเมือง นโยบาย
ดานเศรษฐกิจ นโยบายปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด นโยบายดานการศึกษา และสวัสดิการ
รักษาพยาบาล ควรเปนนโยบายท่ีถูกนํามาใชไดจริง เขาถึงประชาชนทุกคน ในทุกๆ ท่ี และเกิดผลประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนและสังคม เพื่อใหประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เพราะประชาชน คือ ปจจัยสําคัญท่ีทําให
ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา  
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายลักษณะงานวิจัยของบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการ
ทองเท่ียว และเพ่ืออธิบายขนาดอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร พฤติกรรมนักทองเท่ียว และสวนประสมทาง
การตลาดตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหมีจํานวนท้ังสิ้น 5 เลม โดยมีตัวแปรอิสระ ไดแก 
ลักษณะประชากรศาสตร พฤติกรรมนักทองเท่ียว และสวนประสมทางการตลาด และมีตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจ
เลือกใชบริการโรงแรม  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกคุณภาพงานวิจัย แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย แบบ
บันทึกงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบ และแบบบันทึกงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ สถิติท่ีใช ไดแก คาความถ่ี และการคํานวณขนาด
อิทธิพลโดยใชสูตรประมาณคาจากคาสถิติ ผลการวิจัยพบวา งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหอยูระหวางป พ.ศ. 2559-2560 
ศึกษานักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียวตางประเทศ คุณภาพของงานวิจัยมีคะแนนอยูระหวาง 2.18 – 2.35 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน งานวิจัยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาบรรยาย เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ และหา
ความสัมพันธเชิงเหตุผล มีจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 400-600 คน ผลการวิเคราะหขนาดอิทธิพลของลักษณะ
ประชากรศาสตร พฤติกรรมนักทองเท่ียว และสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม พบวา 1) 
สถานภาพสมรสเปนตัวแปรลักษณะประชากรศาสตรท่ีมีขนาดอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมมากท่ีสุด 2) 
ระดับดาวของโรงแรมเปนตัวแปรพฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีมีขนาดอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมมากท่ีสุด 
และ 3) กระบวนการใหบริการเปนตัวแปรสวนประสมทางการตลาดท่ีมีขนาดอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม
มากท่ีสุด 
 

คําสําคัญ: ลักษณะทางประชากรศาสตร  พฤติกรรมนักทองเท่ียว สวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงแรม การวิเคราะหอภิมาน 
 
Abstract 
  
 This research aims to describe the characteristics of research works from graduate school in service 
and tourism industry. This research also aims to describe the effect power of demographic factors, tourist 
behavior and marketing mix influencing the hotel choice decision. There are 5 research papers which are 
brought to do the meta-analysis method. Independent variables in this research are consisted of demographic 
characteristics, tourist behavior and marketing mix factors. Dependent variable is hotel choice decision. 
Research tools used are research quality record form, research characteristics record form, comparative 
research record form, and correlational research record form. Statistics used are frequency and effect size 
calculation which using the statistical estimation formula. Researchers find that the researches that used to do 
the meta-analysis are made between 2559B.E. to 2560 B.E., which study Thai and foreigner tourists. 
Research quality scores between 2.18 to 2.35 out of 4. They aim to describe, compare find relationship and 
casual relationship. The sample sizes are between 400 to 600. An analysis of effect size of demographic 
factor, tourist behavior and marketing mix influencing hotel choice decision are 1) marital status is the 
variable which has the most effect size among demographic factor influencing hotel choice decision, 2) 
number of star in hotel is the variable which has the most effect size among tourist behavior influencing hotel 
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choice decision and 3) service process is the variable which has the most effect size among marketing mix 
influencing hotel choice decision.    
 
Keywords: Demographic factors, tourist behavior, marketing mix, hotel choice decision, meta-analysis. 
 
บทนํา 
            อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนหน่ึงในธุรกิจท่ีมีความนาสนใจเมื่อมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง
ประเทศไทยน้ันเปนประเทศท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวเปนอันดับตนๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เน่ืองจากเปนประเทศท่ีมีทรัพยากรทางดานการทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย มีวัฒนธรรมท่ีสวยงาม มีแหลงโบราณคดี 
และโบราณสถานตางๆ ซึ่งแตละทองถ่ินจะมีเอกลักษณทางดานวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเดน ท้ังยังมีภูมิอากาศท่ีสามารถ
ทองเท่ียวไดตลอดท้ังป (จันทิมา รักมั่นเจริญ, 2558: 1) 
           จากการชี้แจงสรุปขอมูลของนายพงษภาณุ เศวตรุนทร ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เปดเผยวา
สถานการณทองเท่ียวชาวไทยเท่ียวไทยป 60 มีชาวไทยเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศจํานวน 153 ลานคน/ครั้ง 
ขยายตัว 4.39% เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา และการใชจายเพ่ือการทองเท่ียวของชาวไทย 
กอใหเกิดรายได 956,753 ลานบาท ขยายตัว 8.38% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา ซึ่ง  รายไดจาก
การทองเท่ียวในป60 กอใหเกิดประโยชนในรูปของรายไดแกประเทศและกระจายรายไดดังกลาวสูภูมิภาคตาง ๆ รวม 2.78 
ลานลานบาท ขยายตัว 10.51% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา ในจํานวนน้ีเปนรายไดท่ีเกิดข้ึนจาก
การทองเท่ียวของชาวตางชาติ1.82ลานลานบาทและการทองเท่ียวภายในประเทศของชาวไทย9.57แสนลานบาท 
           นอกจากน้ีจากขอมูลการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดวิเคราะหถานการณการทองเท่ียวไทยในป2561 พบวาการ
ทองเท่ียวของไทยท่ีมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเน่ืองโดยคาดการณวาในป2561 นักทองเท่ียวตางชาติจะเดินทางมา
ทองเท่ียวอยูท่ี 37.8 ลานคน ซึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ 7 และสงผลใหเกิดรายไดจากการทองเท่ียวอยูท่ี ประมาณ 2.02 ลานลาน
บาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ11  คนไทยเท่ียวไทยประมาณ 157.8 ลานคน-ครั้ง รายไดประมาณ 1 ลานลานบาท1 ( ศูนยวิจัยดาน
ตลาดการทองเท่ียว การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, ออนไลน, 2561) และจากสถิติลาสุดเม่ือตนป2561 ท่ีปลัดกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬาไดสรุปสถานการณทองเท่ียวชาวตางชาติ เดือน ม.ค.61 พบวามีนักทองเท่ียวชาวตางชาติจํานวน 
3,544,528 คน ขยายตัว 10.87% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา ตามการขยายตัวของนักทองเท่ียว
เกือบทุกภูมิภาค โดยในจํานวนน้ีเปนนักทองเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากท่ีสุด 2,146,156 คน รองลงมา ไดแก 
นักทองเท่ียวภูมิภาคยุโรป อเมริกา เอเชียใต โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามลําดับ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย
ใตขยายตัวสูงถึง 20.65% จากการเพ่ิมเสนทางบินสูเมืองรองในอินเดีย1 ( กรุงเทพธุรกิจ, 2561 ออนไลน) 
            จากขอมูลดานการทองเท่ียวท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวและจํานวนผูท่ีใหความสนใจในการเดินทางมาทองเท่ียวใน
ประเทศไทยเปนจํานวนมากข้ึนตามลําดับ ปจจัยดังกลาวสงผลเชิงบวกตอธุรกิจโรงแรมท่ีพัก มูลคาตลาดธุรกิจโรงแรมท่ี
ขยายตัวอยางตอเน่ืองในระยะท่ีผานมาดึงดูดใหผูประกอบการรายใหมยังคงเขาสูตลาด สอดคลองกับสถิติจํานวนโรงแรม
และหองพักท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง อีกท้ังตัวกลางท่ีเปนแพลตฟอรมการแบงปนท่ีพักอยาง Airbnb รุกขยายเครือขาย
เจาของท่ีพัก ย่ิงสงผลใหจํานวนหองพักท่ีเปนทางเลือกในการใชบริการสําหรับนักทองเท่ียวเพ่ิมสูงข้ึนซึ่งในป2561 ธุรกิจ
โรงแรมนาจะยังไดรับอานิสงสจากภาคการทองเท่ียวท่ีขยายตัว โดย ศูนยวิจัย กสิกรไทย คาดวา มูลคาตลาดธุรกิจโรงแรม
ในป 2561 นาจะอยูท่ี 600,000-615,000 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 4.5-7.1 จากในป 2560 ท่ีมีมูลคาอยูท่ี 574,000 ลาน
บาท ( ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2561 ออนไลน). 
              จากความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและความสําคัญของการทองเท่ียวไทยท่ีเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของ
กับธุรกิจโรงแรมท่ีพัก จึงทําใหมีผูสนใจศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม จากการสืบคนงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของพบวามีนักวิจัยและผูท่ีสนใจใหความสนใจศึกษาการทองเท่ียวไทยและการใชบริการโรงแรมท่ีพักของนักทองเท่ียว
ชาวไทยและชาวตางประเทศอยางแพรหลายโดยเฉพาะในประเด็นปจจัยทางประชากรศาสตร พฤติกรรมนักทองเท่ียว และ
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม เพ่ือนําผลการวิจัยเหลาน้ันมาเปนแนวทางในการ
นําเสนอตอองคกรท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงแกไขสงเสริม สนับสนุนใหการทองเท่ียวไทยได
พัฒนาข้ึนอันสงผลตอประเทศไทยท่ีจะไดรับรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวอยางตอเน่ือง ( Katanyu 
Hiransomboona, 2012; หทัยชนก นิรันดรไชย, 2554; อัครเดช เนตรสุวรรณและคณะ, 2555; นาตยา เจริญผล, 2555; 
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ชัยวัฒน รุงน่ิมและ บัณฑิต ผังนิรันดร, 2557; วริศรา วาริชวัฒนะและกุลเชษฐ มงคล, 2556; มาริสา จันทะวาลย, 2556; 
ดาลีซะ ดะยี, 2557; พรลาภ ประโยชนอมรกุลและศศิธร งวนพันธ, 2557; อัครกฤษฎิ์ เหลือโกศลและอรชร มณีสงฆ, 
2558; อธิชา อัยยะศิริ, 2558; เตือนใจ ศรีชะฏา, 2560) 
               นอกจากน้ียังเปนประเด็นท่ีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความสนใจศึกษาในลักษณะ
การคนควาอิสระ ( Independent Study) ซึ่งศึกษาไวอยางนาสนใจไดแก งานวิจัยของ ฉัตรชัย สิริวาณีปกรณ (2558) 
ศึกษากรณีเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติของผูใชบริการชาวตางประเทศ ในการเลือกใชบริการของโรงแรมไอบิส 
และโรงแรมโนโวเทลในเขตกรุงเทพมหานคร, ชมัยพร แกวรอด (2558) ศึกษาพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4-5ดาว ในเขตตําบลปาตอง อําเภอเมืองกะทู จังหวัดภูเก็ต, ชลธิ
ชา เตชวัชรมงคล (2559) ศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม ระดับ 5 ดาว ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ, พุทธินันท  ปญญาพุฒินนัท (2560) ศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีพักในเขา
หลัก จังหวัดพังงา ของนักทองเท่ียวชาวไทย, ศศิโสม ดวงรักษา(2558) ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยและพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ ในเขตเมืองพัทยาจังหวัด 
ชลบุรี. ซึ่งงานวิจัยเหลาน้ี เปนงานวิจัยท่ีใชระเบียบวิธีเชิงปริมาณและงานวิจัยแตละเลมจะกลาวถึงเฉพาะในบริบทท่ี
ทําการศึกษาวิจัยน้ันๆ หากนักวิจัยไดสังเคราะหงานวิจัยในอดีตไวดวยวิธีการท่ีมีระบบนักวิจัยรุนหลังยอมสามารถนําผล
การสังเคราะหงานวิจัยน้ันมาเปนฐานและศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ิมเติมไดดวยระบบเดียวกันเรียกการสังเคราะห
งานวิจัยอยางมีระบบน้ีวา การวิเคราะหอภิมาน (Meta-Analysis) ซึ่งหมายถึงการสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณแบบหน่ึง 
ท่ีนักวิจัยนํางานวิจัยท่ีศึกษาปญหาวิจัยเดียวกันจํานวนหลายเรื่องมาศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือใหไดขอสรุป
ผลการวิจัยท่ีมีความกวางขวางลุมลึกกวาผลงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหแตละเรื่อง (นงลักษณ วิรัชชัย. (2542). 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ืออธิบายลักษณะงานวิจัยของบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการทองเท่ียว ท่ีศึกษา
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม เพ่ือใชพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของบัณฑิต 
 2. เพ่ืออธิบายขนาดอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร พฤติกรรมนักทองเท่ียว และสวนประสมทาง
การตลาดตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม 
การทบทวนวรรณกรรม  
            แนวความคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสําหรับการศึกษาในครั้งน้ีแบงออกเปน 4 แนวคิดท่ีสําคัญดังน้ี 

แนวความคิดเก่ียวกับปจจัยทางประชากรศาสตร หมายถึง การวิเคราะหหรืออธิบายลักษณะทางดานประชากร 
ไดแก ครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ รายได อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องของโครงสราง การ
กระจายตัว การเปลี่ยนแปลงในเชิงสัมพันธกับปจจัยดานสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ โดยเมื่อนําแนวคิดทาง
ประชากรศาสตรมาศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเท่ียว จึงอาจกลาวไดวาปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอลักษณะ
ของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากปจจัยแตละบุคคลมีลักษณะท่ีแตกตางกันตามลักษณะของแตละบุคคล มีรูปแบบทาง
ความคิดและการตัดสินใจตามเปาหมายท่ีแตกตางกัน ถือเปนพ้ืนฐานในการกําหนดพฤติกรรมการทองเท่ียวท่ีแตกตางกันได 
( พุทธินันท ปญญาพุฒินันท, 2560: 10) จากผลงานวิจัยท่ีผานมาพบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก  เพศ 
รายได อาชีพ สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการท่ีพักของนักทองเท่ียวแตกตางกัน ( นาตยา เจริญผล, 2555; หทัยชนก 
นิรันดรไชย, 2554; อัครเดช เนตรสุวรรณและคณะ, 2555)   

แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมนักทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางใดๆท่ีเปนการเดินทางโดยเขาเงื่อนไข 3 
ประการคือ การเดินทางจากสถานท่ีอยูอาศัยประจําไปยังสถานท่ีอ่ืนๆเปนการชั่วคราว  การทองเท่ียวเปนการเดินทางดวย
ความสมัครใจมิไดถูกบังคับ และเปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใดก็ตาม แตมิใชการเดินทางเพ่ือประกอบอาชีพหรือหา
รายได ( นิคม จารุมณี ( 2536) อางถึงใน ศศิโสม ดวงรักษา, 2558) ดังน้ันพฤติกรรมในการใชบริการท่ีพักของนักทองเท่ียว 
จึงหมายถึง การแสดงออกของนักทองเท่ียวในการเลือกใชบริการท่ีพัก เพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง ไดแก 
วัตถุประสงค ระยะเวลาท่ีมา จํานวนวันท่ีเขาพัก ความถ่ีในการใชบริการประเภทหรือรูปแบบท่ีพัก ราคา หองพักท่ีเลือก 
การสํารองท่ีพัก ผูท่ี ตัดสินใจในการเลือกท่ีพัก การเดินทางกลับมาเท่ียวอีกครั้ง (นาตยา เจริญผล, 2555: 8) จาก
ผลงานวิจัยท่ีผานมาพบวา พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกันมีการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม
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แตกตางกัน ไดแก พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีวัตถุประสงคในการเดินทางทองเท่ียวท่ีตางกัน ทําใหนักทองเท่ียวมีการ
เลือกใชบริการโรงแรมท่ีตางกัน ( ชมัยพร แกวรอด, 2558; Katanyu Hiransomboona, 2012)  

แนวความคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) หรือ 7Ps หมายถึงเครื่องมือหรือปจจัย
ทางการตลาดท่ีควบคุมไดท่ีธุรกิจตองใชรวมกัน เพ่ือตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคา
เปาหมายหรือเพ่ือกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการ ( อธิชา อัยยะศิริ, 2558: 21)  และใช
ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ(Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจําเปนและความตองการ
ของมนุษยไดคือ สิ่งท่ีผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑน้ันๆ โดยท่ัวไป
แลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑท่ีอาจจับตองไดและผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได  ดานราคา (Price) 
หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของ
บริการน้ันถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ ดังน้ัน การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับ
การใหบริการชัดเจนและงายตอการจําแนกระดับบริการท่ีตางกัน ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนําเสนอบริการใหแกลูกคาซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและ
คุณประโยชนของบริการท่ีท่ีนําเสนอซึ่งจะตองพิจารณาในดานทําเลท่ีต้ัง (Location) และชองทางในการนําเสนอบริการ
(Channels) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการติดตอสื่อสารใหผูใชบริการ โดย
มีวัตถุประสงคท่ีแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสาย
สัมพันธ ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพ่ือ ให
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีผูใหบริการและ
ผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร เจาหนาท่ีตองมีความสามารถมีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองตอผูใชบริการมีความคิดริเริ่มมี
ความสามารถในการแกไขปญหาสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา โดยพยายามสราง
คุณภาพโดยรวม ท้ังทางดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกาย
สะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการท่ีรวดเร็ว ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการท่ีนําเสนอใหกับผูใชบริการเพ่ือมอบการใหบริการอยางถูกตอง
รวดเร็ว และทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ (ศศิโสม ดวงรักษา, 2558: 18-19) จากผลงานวิจัยท่ีผานมาพบวา ปจจัย
สวนผสมทางการตลาดท้ัง4 ดาน ท่ีประกอบดวยปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรม ( วริศรา 
วาริชวัฒนะและกุลเชษฐ มงคล, 2556; นาตยา เจริญผล, 2555) นอกจากน้ียังพบวา ระดับความสําคัญของปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการ ในการเลือกประเภทท่ีพัก โดยรวมอยูในระดับมาก (อัครเดช เนตรสุวรรณและคณะ, 2555;
มาริสา จันทะวาลย, 2556 )การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคประกอบดวย 2 สวน 
สวนแรกเปนกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อหรือผูใชบริการเอง สวนท่ีสองเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบดวย 6 ข้ันตอน ไดแก การรับรูสิ่งเรา การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ สวนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อ ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากรหรอืประชากรศาสตร และปจจัยทางสังคมจิตวิทยา ( พิบูล ทีปะปาล ( 2549) อางถึงใน ชลธิชา เตชวัชรมง
คล, 2559) เชนจากผลงานวิจัยท่ีผานมา พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแกดานการศึกษา รายได และอาชีพ ของนักทองเท่ียว
ชาวไทยท่ีแตกตางกัน จะตัดสินใจเลือกท่ีพักแรม แตกตางกัน ( เตือนใจ ศรีชะฏา, 2560) 

แนวความคิดเก่ียวกับการวิเคราะหอภิมาน การสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณแบบหน่ึง ท่ีนักวิจัยนํางานวิจัยซึ่ง
ศึกษาปญหาวิจัยเดียวกันจํานวนหลายเรื่องมาศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ เพ่ือใหไดขอสรุปผลการวิจัยท่ีมีความ
กวางขวางลุมลึกกวาผลงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหแตละเรื่อง ประเด็นท่ีตองพิจารณาในการสังเคราะหงานวิจัยดวยการ
วิเคราะหอภิมานมี 4 ประเด็น ไดแก 1) งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหตองศึกษาปญหาเดียวกัน 2) ขอมูลสําหรับการวิเคราะห
อภิมาน คือ ผลการวิจัยและคุณลักษณะงานวิจัย 3) หนวยการวิเคราะหคืองานวิจัย และ 4) ลักษณะเฉพาะของผลการ
วิเคราะหอภิมานท่ีมีขอบขายองคความรูลึกซึ้งมากกวาองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยแตละเรื่อง (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542)  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 แหลงขอมูล คณะผูวิจัยสังเคราะหงานวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบริการและการทองเท่ียว ต้ังแตเปดใชหลักสูตรปการศึกษา 2554 ถึงปจจุบัน จากการสืบคนฐานขอมูล 
dspace.bu.ac.th คณะผูวิจัยพบงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม จํานวน 5 เลม (รายละเอียด
ปรากฏในบรรณานุกรมงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห)  
 เคร่ืองมือการวิจัย เครื่องมือการวิจัยประยุกตจากงานวิจัยของสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ซึ่ง
ประกอบดวย 4 แบบ ไดแก 1) แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย 2) แบบบันทึกขอมูลจากงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบ/เชิง
ทดลอง 3) แบบบันทึกขอมูลจากงานวิจัยสหสัมพันธ และ 4) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทานซึ่ง
มีความเชี่ยวชาญการวิจัยทองเท่ียว ไดแก ผศ.ดร.ชนิดา มิตรานันท และ ดร. สุทธิศานต์ิ ชุมวิจารณ เปนผูประเมินคุณภาพ
งานวิจัยท้ัง 5 เลมดวยแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยดังกลาว แลวหาคาความเท่ียงระหวางผูสังเกต (interrater reliability) 
มีคาเทากับ 0.556 0.541 0.537 0.524 และ 0.478 
 การวิเคราะหขอมูล งานวิจัยน้ีสังเคราะหงานวิจัยโดยนับคาความถ่ีและวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
เพ่ืออธิบายลักษณะงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห และคณะผูวิจัยใชหลักการการสังเคราะหดวยเทคนิคการวิเคราะหอภิมาน 
(Meta-analysis) เพ่ืออธิบายขนาดอิทธิพลของตัวแปรตนตอตัวแปรตาม โดยคํานวณหาคาขนาดอิทธิพล (effect size) ท่ี
ใชสูตรประมาณคาจากคาสถิติใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
  1) สูตรประมาณคาจากคาสถิติในงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบ งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหมีเฉพาะการทดสอบ
ทีแบบเปนอิสระ (independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทิศทางเดียว (One-way ANOVA) (นงลักษณ 
วิรัชชัย, 2542) มีสูตรในการประมาณคาขนาดอิทธิพล (d) ดังน้ี 
   สูตรประมาณคาขนาดอิทธิพลจากคาสถิติทดสอบทีแบบเปนอิสระ 

   𝑑𝑑 = 𝑡𝑡� 1
𝑛𝑛𝑒𝑒

+ 1
𝑛𝑛𝑐𝑐

 

   สูตรประมาณคาขนาดอิทธิพลจากคาสถิติการทดสอบความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว 

   𝑑𝑑 = 2𝑓𝑓�3(𝑘𝑘−1)
𝑘𝑘+1

  ;   𝑓𝑓 = η2

1−η2
  ;  η2 = 𝐹𝐹(𝑘𝑘−1)

𝐹𝐹(𝑘𝑘−1)+(𝑛𝑛−𝑘𝑘)
 

  2) สูตรประมาณคาจากคาสถิติในงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหมีเฉพาะคาสถิติ
สหสัมพันธของเพียรสัน (pearson correlation) และคาสถิติจากการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุ (multiple 
regression analysis) มีสูตรประมาณคาขนาดอิทธิพล (d) ดังน้ี 
   สูตรประมาณคาขนาดอิทธิพลจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542)  

     𝑑𝑑 = �𝑛𝑛−2
𝑛𝑛
� 2𝑟𝑟
√1−𝑟𝑟2

� 

   สูตรประมาณคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธจากการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุ (Aloe & Becker, 
2012) 

    𝑟𝑟 =
𝑡𝑡𝑓𝑓�(1−𝑅𝑅𝑌𝑌2

�(𝑛𝑛−𝑝𝑝−1)
 

ผลการวิจัย 
 คณะผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบงเปน 2 หัวขอตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 
 ลักษณะงานวิจัยของบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว 
 งานวิจัยของบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท่ีศึกษา
เรื่องการตัดสินใจทองเท่ียว มีจํานวน 5 เลม อยูระหวางปการศึกษา 2559-2560 คุณภาพงานวิจัยท้ัง 5 เลมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.35 2.33 2.27 2.27 และ 2.18 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน รายงานวิจัยท้ัง 5 เลมมี
ลักษณะท่ัวไปแบงเปน 3 ประเด็น ไดแก 1) วัตถุประสงคและแนวคิดทฤษฎีท่ีใช 2) ตัวแปรและสมมติฐาน และ 2)  วิธี
วิทยาการวิจัย แสดงรายละเอียดดังน้ี 
 1) วัตถุประสงคและแนวคิดทฤษฎีท่ีใช วัตถุประสงคการวิจัยเปนเพ่ือศึกษาหาความสัมพันธและอธิบาย
ความสัมพันธเชิงเหตุผล มีเพียง 1 เลมท่ีระบุวัตถุประสงคเพ่ือการเปรียบเทียบรวมดวย แตมีงานวิจัย 2 เลมท่ีวิเคราะห
ขอมูลท้ังเปรียบเทียและอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผล แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับกรอบแนวคิด ไดแก ปจจัย
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ประชากรศาสตร สวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ความพึงพอใจ และการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภค นอกจากน้ี นักวิจัยยังทบทวนแนวคิดท่ีเกี่ยวของ ไดแก ธุรกิจบริการ มาตรฐานและการจัดการโรงแรม 

2) ตัวแปรและสมมติฐาน งานวิจัยท้ัง 5 เรื่องมีตัวแปรตามจํานวน 1 ตัวแปร ซึ่งเรียกชื่อแตกตางกัน ไดแก การ
ตัดสินใจ ทัศนคติตอการตัดสินใจซึ่งแบงเปน 3 ดาน ไดแก ความรูความเขาใจ ความรูสึก และแนวโนมเชิงพฤติกรรม การ
ตัดสินใจตามสวนประสมทางการตลาด 7 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 
พนักงานใหบริการ ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบริการ และการตัดสินใจท่ีแบงตามบริการของโรงแรม ไดแก 
หองพัก อาหารและเครื่องด่ืม ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย สวนจํานวนตัวแปรตนมี 2 ตัวแปร  จํานวน 2 เลม 
(ปจจัยประชากรศาสตร และสวนประสมทางการตลาด) และตัวแปรตนมี    3 ตัวแปร จํานวน 3 เลม (ปจจัย
ประชากรศาสตร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมนักทองเท่ียว) สมมติฐานท่ีกําหนดไวมีจํานวน 2-3 สมมติฐาน มีเพียง 1 
เลมท่ีกําหนดไว 7 สมมติฐาน ซึ่งแตละสมมติฐานนักวิจัยไดกําหนดสมมติฐานยอยภายใตสมมติฐานเหลาน้ัน งานวิจัยทุก
เลมและทุกสมมติฐานไดกําหนดไวแบบไมมีทิศทาง  

3) วิธีวิทยาการวิจัย แบบแผนงานวิจัยเปนแบบงานวิจัยเชิงบรรยาย จํานวน 4 เลม และงานวิจัยแบบผสมวิธี 
(mixed method) จํานวน 1 เลม งานวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane Taro และสูตรท่ีไมทราบ
จํานวนประชากร ขนาดตัวอยางท่ีไดท้ัง 4 เลมไดจํานวน 400 500 และ 600 คน วิธีการเลือกตัวอยาง ไดแก เลือกแบบ
สะดวก (conveniently sampling) และโควตา (Quota) ไมระบุวิธีการเลือกตัวอยางจํานวน 1 เลม ประชากรท่ีศึกษาเปน
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีพักโรงแรม จํานวน 3 เลม อีก 2 เลมศึกษานักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ เครื่องมือการวิจัย
ท้ัง 5 เลมใชแบบสอบถาม โดยทุกเลมตรวจสอบคุณภาพท้ังความตรงดานเน้ือหา (content validity) และความเท่ียง 
(reliability) ดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค (Alpha-cronbach coefficient) ซึ่งมีคาเทากับ 0.903 และ 0.752 ไมระบุ
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคจํานวน 3 เลม สถิติวิเคราะหท่ีใชท้ัง 5 เลม ประกอบดวย สถิติบรรยาย (descriptive 
statistic) การทดสอบทีแบบเปนอิสระ (independent t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทิศทางเดียว (One-way 
ANOVA) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (pearson correlation coefficient) และการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุ 
(multiple regression analysis)  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของบัณฑิต จากการสังเคราะหลักษณะงานวิจัยท้ัง 4 เลม พบประเด็นท่ี
นาสนใจในการพัฒนาคุณภาพ ดังน้ี 

1. ความเชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคการวิจัย ตัวแปรในกรอบแนวคิด สมมติฐาน และการวิเคราะหขอมูลไม
สอดคลองกัน 

2. การกําหนดสมมติฐานเปนแบบไมมีทิศทาง 
3. การกําหนดขนาดตัวอยางใชสูตรของ Yamane และสูตรสําหรับไมทราบจํานวนประชากร ซึ่งท้ัง 2 สูตรลวน

ใชสําหรับตัวแปรทวิภาค (dichotomous variable) ซึ่งเปนตัวแปรท่ีมี 2 คาเทาน้ัน (นงลักษณ วิรัชชัย, 2555) ซึ่งตัวแปร
ในงานวิจัยท้ัง 5 เลมเปนตัวแปรแบบตอเน่ือง (continuous variable) การกําหนดขนาดตัวอยางในงานวิจัยท้ัง 5 เลมจึง
ไมเหมาะสม 

4. วิธีการเลือกตัวอยางใชแบบไมอาศัยความนาจะเปน ไดแก เลือกแบบสะดวก (conveniently sampling) 
และโควตา(Quota)ซึ่งการเลือกตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปนมีขอจํากัดในการอางผลการวิจัยสูประชากร 
(Generalization)  

5. ขอคําถามท่ีวัดตัวแปร และชื่อตัวแปรมีความทับซอนกันหลายตัวแปร เชน ความพึงพอใจตอการเลือกใช
บริการ ซึ่งแบงองคประกอบตามสวนประสมทางการตลาด 

6. งานวิจัยบางเลมระบุวามีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ดวย
คา IOC และดานความเชื่อม่ัน (reliability) ดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค (cronbach) แตไมระบุคา IOC และ
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค 

7. ขอคําถามแตละขอและการแปลความหมายจากคาเฉลี่ยไมสามารถระบุไดวามีผลตอตัวแปรตามไดในระดับใด 
ระบุไดแตเพียงวาตัวแปรน้ันๆ มีคาอยูในระดับใดเทาน้ัน การระบุขนาดของการมีผลตอตัวแปรตามจะตองใชคาสถิติท่ีอยูใน
สถิติสําหรับทดสอบสมมติฐาน เชน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson correlation coefficient) สัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (Beta coefficient) และอีตากําลังสอง (Eta square) เปนตน  
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 ขนาดอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร พฤติกรรมของนักทองเที่ยว และสวนประสมทางการตลาดตอ
การตัดสินใจใชบริการโรงแรม 
 การวิเคราะหขนาดอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตรตอการตัดสินใจใชบริการโรงแรมพบวาตัวแปร
ประชากรศาสตรท่ีมีขนาดอิทธิพล (effect size) ตอการตัดสินใจใชบริการโรงแรมมากท่ีสุด คือ สถานภาพสมรส ขนาด
อิทธิพลเทากับ 0.49 ดวยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 โดยมีคาอยูระหวาง 0.32 ถึง 0.62 รองลงมาคือ ตัวแปรเพศ รายได 
สถานภาพสมรส อาชีพ อายุ และระดับการศึกษา ตามลําดับ (ดังตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 ขนาดอิทธิพลของตัวแปรประชากรศาสตรตอการตัดสินใจใชบริการโรงแรม 

ตัวแปรตน จํานวน 
การทดสอบ 

คาเฉลี่ย 
 

สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

เพศ 5 0.38 0.27 0.22 0.85 
อายุ 17 0.17 0.10 0.06 0.41 
อาชีพ 16 0.22 0.12 0.07 0.44 
ระดับการศึกษา 6 0.09 0.06 0.04 0.21 
รายได 19 0.30 0.31 0.05 1.24 
สถานภาพสมรส 7 0.49 0.10 0.32 0.62 

การวิเคราะหขนาดอิทธิพลของพฤติกรรมนักทองเท่ียวตอการตัดสินใจใชบริการโรงแรม พบวา ตัวแปรพฤติกรรม
นักทองเท่ียวท่ีมีขนาดอิทธิพล (effect size) ตอการตัดสินใจใชบริการโรงแรมมากท่ีสุด คือ ระดับดาวของโรงแรม ขนาด
อิทธิพลโดยเฉลี่ยเทากับ 0.55 ดวยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 โดยมีคาอยูระหวาง 0.12 ถึง 0.31 รองลงมาคือ ตัวแปร
ประเภทโรงแรม ความถ่ีในการทองเท่ียว ผูรวมเดินทาง เหตุผลในการตัดสินใจ ประเภทหองพัก จํานวนวันท่ีเขาพัก อัตรา
คาหองพัก วิธีการจองหองพัก วัตถุประสงคการทองเท่ียว และความรูเกี่ยวกับโรงแรม ตามลําดับ (ดังตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 ขนาดอิทธิพลของตัวแปรพฤติกรรมนักทองเท่ียวตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม 

ตัวแปรตน จํานวน 
การทดสอบ 

คาเฉลี่ย 
 

สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

ความรูเกี่ยวกับโรงแรม 6 0.09 0.03 0.05 0.12 
วิธีการจองหองพัก 4 0.11 0.01 0.09 0.12 
ประเภทโรงแรม 4 0.49 0.06 0.40 0.55 
ระดับดาวของโรงแรม 7 0.55 0.07 0.44 0.66 
ประเภทหองพัก 9 0.21 0.07 0.12 0.31 
อัตราคาหองพัก 12 0.17 0.07 0.10 0.28 
จํานวนวันท่ีเขาพัก 6 0.20 0.15 0.06 0.42 
ความถ่ีในการทองเท่ียว 9 0.25 0.18 0.06 0.64 
วัตถุประสงคการทองเท่ียว 10 0.10 0.05 0.04 0.20 
ผูรวมเดินทาง 14 0.24 0.14 0.07 0.53 
เหตุผลในการตัดสินใจ 7 0.23 0.05 0.18 0.33 

 การวิเคราะหขนาดอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจการใชบริการโรงแรม พบวา ตัว
แปรสวนประสมทางการตลาดท่ีมีขนาดอิทธิพล (effect size) ตอการตัดสินใจใชบริการโรงแรมมากท่ีสุด คือ กระบวนการ
ใหบริการ ขนาดอิทธิพลโดยเฉลี่ยเทากับ 0.84 ดวยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 โดยมีคาอยูระหวาง 0.68 ถึง 1.04 
รองลงมาคือ การสงเสริมการขาย สินคา/บริการ สถานท่ีต้ัง ลักษณะทางกายภาพ ราคา และพนักงานใหบริการ ตามลําดับ 
(ดังตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 ขนาดอิทธิพลของตัวแปรสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม 

ตัวแปรตน จํานวน 
การทดสอบ 

คาเฉลี่ย 
 

สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

สินคา/บริการ 3 0.39 0.20 0.21 0.61 
ราคา 4 0.30 0.10 0.19 0.40 
สถานท่ีต้ัง 2 0.38 0.14 0.28 0.48 
การสงเสริมการขาย 5 0.43 0.12 0.26 0.57 
พนักงานใหบริการ 3 0.26 0.09 0.20 0.37 
ลักษณะทางกายภาพ 5 0.37 0.10 0.26 0.51 
กระบวนการใหบริการ 4 0.84 0.17 0.68 1.04 

อภิปรายผล 
 ขอคนพบท่ีนาสนใจท่ีนํามาสูการอภิปรายผลม ี3 ประเด็น ดังน้ี 

1. ตัวแปรประชากรศาสตรท่ีมีขนาดอิทธิพล (effect size) ตอการตัดสินใจใชบริการโรงแรมมากท่ีสุด คือ 
สถานภาพสมรส ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรลาภ ประโยชนอมรกุลและ ศศิธร งวนพันธ (2557) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผล
ตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการโรงแรมฮอลิเดยอินนรีสอรท ภูเก็ต พบวาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน 
อายุ  รายไดตอเดือน อาชีพ และสถานภาพ มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกใช 
บริการโรงแรมฮอลิเดยอินน รีสอรท ภูเก็ต ท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน การพิจารณากลุมลูกคาสําหรับการวางแผนการตลาดของ
ธุรกิจโรงแรมควรพิจารณา เรื่องสถานภาพสมรสของนักทองเท่ียว ท่ีจะเขาพักในโรงแรม ไดแกเรื่อง ความสะอาด  
มาตรฐานความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือใหนักทองเท่ียวมีความประทับใจและกลับมาพักอีก 

2. ตัวแปรพฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีมีขนาดอิทธิพล (effect size) ตอการตัดสินใจใชบริการโรงแรมมากท่ีสุด คือ 
ระดับดาวของโรงแรม จากการคนพบในขอน้ี สอดคลองกับผลงานวิจัยของธัญลักษณ บุญตอ (2552) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอระดับความพึงพอใจของผูใชบริการโรงแรมเวสตินแกรนดสุขุมวิท พบวา วัตถุประสงคการเขาพักตางกันมีระดับ
ความพึงพอใจตอการเลือกใชบริการโรงแรมท่ีแตกตางกัน นอกจากน้ีระดับของโรงแรม ยังมีความสําคัญตอการเลือกใช
บริการของนักทองเท่ียวอีกดวย เชน มาตรฐานความปลอดภัยและความสะอาด 

3. ตัวแปรสวนประสมทางการตลาดท่ีมีขนาดอิทธิพล (effect size) ตอการตัดสินใจใชบริการโรงแรมมากท่ีสุด 
คือ กระบวนการใหบริการ ซึ่งสอดคลองอยางมากกับงานวิจัยของ อัครเดช เนตรสุวรรณและคณะ (2555) ท่ีศึกษาปจจัยท่ี
มีผลตอการเลือกใชบริการประเภทท่ีพักเพ่ือการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ พบวาระดับความ 
สําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ในการเลือกประเภทท่ีพักวนอุทยานและรีสอรทเอกชน พบวา โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวาดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก  นอกจากน้ี
สวนหน่ึงยังสอคลองกับงานวิจัยของ นาตยา เจริญผล (2555) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีพัก
ของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี เปรียบเทียบระหวางนักทองเท่ียวชาวยุโรปและชาว
เอเชีย,  หทัยชนก นิรันดรไชย ( 2554) ท่ีศึกษา พฤติกรรมการเลือกใชบริการธุรกิจโรงแรมระดับสามดาวในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวไทย  พบวา นักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาด
ธุรกิจบริการโดยภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก   คือปจจัยดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ  
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 การวิจัยครั้งน้ี มีขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับใช ใหตรงตามความตองการของนักทองเท่ียว หรือเพ่ือวางแผนกล
ยุทธสําหรับธุรกิจท่ีพักแรมใหมท่ีจะเกิดข้ึน ดังน้ี 

1.จากการศึกษาท่ีพบวา ตัวแปรพฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีมีขนาดอิทธิพล (effect size) ตอการตัดสินใจใชบริการ
โรงแรมมากท่ีสุด คือ ระดับดาวของโรงแรม ดังน้ันเพ่ือให นักทองเท่ียวได ตัดสินใจเลือกท่ีจะเขาพักในโรงแรม 
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม จึงควรคํานึงถึง การบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐานของโรงแรม ท่ีนักทองเท่ียวมีความ
ตองการและคํานึงเปนอยางมากเชน มาตรฐานความปลอดภัยและความสะอาด  
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2. จากการศึกษาท่ีพบวา สวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ

ระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการท่ีนําเสนอใหกับผูใชบริการ เพ่ือมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว 
และทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ควรรักษามาตรฐานคุณภาพของการบริการของ
โรงแรม เพ่ือใหนักทองเท่ียวม่ันใจและพึงพอใจ ซึ่งจะสงผลถึงการแนะนําผูอ่ืนตอไป รวมถึงการกลับมาพักซ้ําของ
นักทองเท่ียว 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 

1.  ควรเพ่ิมการศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดใหครอบคลุมถึง ปจจัยทางดานบริการ เพ่ือใหทราบถึง
สวนประกอบท้ังหมดในการตัดสินใจเลือกสถานท่ีพักแรมของนักทองเท่ียว เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุง สวนประสมทาง
การตลาดบริการ ใหตอบสนองกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียว 

2. ควรศึกษาแยกตามกลุมของผูใชบริการท่ีพัก เพ่ือใหทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการใหมีความเหมาะสม
และกอใหเกิดความพึงพอใจแกผูใชบริการใหมากท่ีสุด 
เอกสารอางอิง 
จันทิมา รักมั่นเจริญ. (2558). ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชท่ีพักประเภทโรงแรมและรีสอรทของ 
          นักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย. การคนควาอิสระ  
          บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร. 
ชัยวัฒน รุงน่ิมและ บัณฑิต ผังนิรันดร. (2557) . ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการโรงแรมพัทยา   
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ทัศนคติและความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการซ้ือสินคาหรือบริการ 

ผาน QR Code ของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 

Attitudes and Satisfactions of Users on Purchasing Goods or Services  
Via QR Code of Customers of Bank of Ayudhya Plc. 

 

* ธงชัย ชัยทวปีพร1, ทรงพร หาญสันติ1 และพวงชมพู โจนส2 
1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
Emails: thongchai.chai@ku.th, fbusspha@ku.ac.th, pambangkok@yahoo.com 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการใหระดับ
ความสําคัญปจจัยความพึงพอใจในการซื้อสินคาหรือบริการผาน QR Code 2.เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชบริการท่ีมี
อิทธิพลตอบริการการชําระเงินคาซื้อสินคาหรือบริการผาน QR Code 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมี
อิทธิพลตอบริการการชําระเงินคาซื้อสินคาหรือบริการผาน QR Code 4.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับ
ความพึงพอใจในการบริการการชําระเงินคาสินคาหรือบริการผาน QR Code โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูล จํานวน 385 ชุด กลุมตัวอยางคือ ลูกคาท่ีเคยใชบริการการชําระเงินคาสินคาหรือบริการผาน QR Code 
ของธนาคารกรุงศรีฯ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไดแก 𝑥𝑥2 test, Correlation, t-test, F-test และ
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (LSD) ท่ีกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31 – 40 ป มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 ขึ้นไป ใหความสําคัญปจจัยความ
พึงพอใจในการบริการชําระเงินคาสินคาหรือบริการผาน QR Code ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ โดยรวมในระดับมาก 
แตปจจัยดานเพศมีผลตอระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน จากการศึกษาทัศนคติของกลุมตัวอยาง พบวา กลุม
ตัวอยางมีทัศนคติตอการบริการชําระเงินคาสินคาหรือบริการผาน QR Code โดยรวมในระดับปานกลาง ซึ่งผูใชบริการ
มีทัศนคติดานความรูสึกวาระบบ QR Pay มีความเสถียรและใชเวลาในการประมวลผลรวดเร็ว กลุมตัวอยางมีทัศนคติ
ดานความรูและดานพฤติกรรมในระดับปานกลางเก่ียวกับการบริการการชําระเงินผาน QR Code ของธนาคารกรงุศรฯี
เพราะยังไมเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง ทําใหผูใชบริการมีแนวโนมการใชบริการไมมากนัก ปจจัยดานความพึงพอใจ 
พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากกับระบบ QR Pay ของธนาคารกรุงศรีฯ แตระบบ QR Pay 
ยังไมมีความพรอมมากนักในการใหบริการในรานคาและหางสรรพสินคาท่ัวไป จึงทําใหผูใชบริการมีความพึงพอใจใน
ดานความพรอมของระบบในระดับนอย ปจจัยดานทัศนคติ ไดแก ดานความรูความนึกคิด ดานอารมณความรูสึกและ
ดานพฤติกรรม มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในบริการ QR Pay ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

 

คําสําคญั : ทัศนคต,ิ ความพึงพอใจ, การบรกิารชําระเงินผาน QR Code,  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
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Abstract  

 
These objectives of this study were 1.to study the effect of different factors of demographics on the 

rating of satisfaction’s factors on purchasing goods or services via QR Code 2. to study the attitudes of 
customers who purchase goods or services via QR Code 3.to study the satisfaction of customer who purchase 
goods and services via QR Code, and 4.to study the relationship between the attitudes and the satisfaction on 
purchasing goods and services via QR Code.  The data were collected by using closed-end questionnaire with 
385 people who have used QR Code payment with Bank of Ayudhya Plc.  The data was analyzed by using the 
descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation.  Whereas, inferential 
statistics which were �2 test, Correlation, t-test, F-test, and LSD at a significant level of 0.05 were used for 
hypothesis testing. 

The results indicated that most of respondents are male; those aged 31 – 40 years old; those with 
single status; those graduated with Postgraduate studies; those who work as employee; those with monthly 
income higher than 50,001 baht. The samples rated the overall satisfaction factors on QR Payment at high level 
whereas gender factor does not affect on level of satisfaction of QR payment.  According to study of attitudes, 
the respondents have attitudes at moderate level on the QR payment and they have affective on QR Payment 
System that the system has stabilization and spending time to process shortly.  The respondents also have 
cognitive and behavioral on QR payment system that the QR Payment System of the Krungsri bank is not 
popular and seldom use QR payment of Krungsri Bank.  For satisfaction factors, the respondents have a high 
level for satisfaction of QR payment system but the QR payment is not widely serve customers in stores and 
department stores in general.  As a result, the customers are less satisfied with the availability of QR Payment 
system.  According to the attitudes factors, the cognitive component, the affective component, and the 
behavioral component are moderately correlated to satisfaction on QR Payment of Krungsri Bank.  

 
Keywords: Attitude, Satisfactions, Purchasing Goods and Services via QR Code, Bank of Ayudhya Plc. 
 

บทนํา  
ในปจจุบันพฤติกรรมผูใชบริการทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงมาก โดยหันไปสูการทําธุรกรรมการชําระเงิน

ผาน Mobile Banking มากขึ้น ทําใหการทําธุรกรรมการชําระเงินผาน Mobile Banking ในป 2559 เพิ่มขึ้นรอยละ 
121.6 เทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 ประกอบกับการปดสาขาของธนาคารพาณิชยในชวง 9 เดือนแรกของป 2560 
ท้ังสิ้น 175 สาขา  

รายงานขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) พบวาจํานวนสาขาของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 
ชวงเดือนมกราคม – กันยายน 2560 มีการปดสาขาของธนาคารพาณิชยแลวท้ังสิ้น 175 สาขา ทําใหจํานวนสาขา
ธนาคารพาณิชยลดลงมาอยูท่ี 6,841 สาขาจากสิ้นป 2559 ท่ีมี 7,016 สาขา โดยธนาคารท่ีมีจํานวนสาขาลดลงมาก
ท่ีสุดในรอบ 9 เดือนท่ีผานมา 3 อันดับแรก คือ ธนาคารกรุงไทย สาขาลดลง 77 สาขา มาอยูท่ี 1,136 สาขา จาก 
1,213 สาขา รองลงมาคือ ธนาคารธนชาต สาขาลดลง 62 สาขา มาอยูท่ี 531 สาขา จาก 593 สาขา และสุดทายคือ 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาลดลง 61 สาขา มาอยูท่ี 1,049 สาขา จาก 1,110 สาขา ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559  

รายงานขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) พบวา ในป 2559 มีปริมาณการทําธุรกรรมการชําระเงิน
ผาน Mobile Banking เพิ่มขึ้นจาก 263.9 ลานรายการ เปน 584.9 ลานรายการ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 121.6 จาก
จํานวนบัญชีลูกคาท่ีใชบริการเพิ่มขึ้นจาก 13.9 ลานบัญชี เปน 20.9 ลานบัญชี หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 50.0 ดวยมูลคาการ
ใชบริการเพิ่มขึ้นจาก 2,800 ลานบาทเปน 5,361 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 91.5 จากขอมูลดังกลาว ธนาคาร
พาณิชยจึงไดมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณเคลื่อนท่ีโดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยี และความเชื่อม่ัน
ของลูกคาท่ีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการมากย่ิงขึ้น จากพฤติกรรมของผูใชบริการท่ี
เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหธนาคารพาณิชยหลายๆแหงตองปรับตัวและนําเทคโนโลยีใหมๆเขามาใชอํานวยความสะดวก 
อีกท้ังยังเปนการลดตนทุนการดําเนินงานในระยะยาวของธนาคาร สามารถตอบสนองความตองการ และสรางความพงึ
พอใจสูงสุดใหผูใชบริการ (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2560)  
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ปจจุบันธุรกิจทางดานการบริการการเงินและธนาคารมีการแขงขันสูง นอกเหนือจากการบริการรับฝากเงิน 

การใหสินเชื่อแลวนั้น ธนาคารพาณิชยยังมีการใหบริการแกลูกคาในดานตาง ๆ ไดแก การค้ําประกัน เงินกูยืม การ
ชําระเงินและโอนเงิน ซึ่งการชําระเงินและโอนเงินในปจจุบันไดอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาชวยในการบริการ 
อํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของลูกคามากย่ิงขึ้น โดยปจจุบันธนาคารพาณิชยตาง ๆ ไดมีการ
พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน และบริการทางการเงินผานชองทางดิจิทัล ท้ังจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยเฉพาะการเปด
ใหบริการโครงการพรอมเพย (Prompt Pay) จนนําไปสูนวัตกรมมการชําระเงินคาสินคาและบริการผาน QR Code ใน
ปจจุบัน โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดพัฒนา Standard QR Code ขึ้นบน Regulatory Sandbox หรือสนาม
ทดลองนวัตกรรมทางการเงิน (FinTech) เพื่อใชจายคาสินคาและบริการตามรานคาท่ัวไป รวมท้ังรานคาออนไลน ซึ่ง
สามารถสแกน QR ผาน Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได (ปยพร  อรุณเกรียงไกร, 2560) 

จากปริมาณรายการการใชบริการ Mobile Banking ท่ีเพิ่มสูงขึ้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จึง
พัฒนาการใหบริการออนไลนผานกรุงศรีแอพพลิเคชั่น (Krungsri Mobile Application : KMA) ขึ้นในป 2560 ซึ่งเปน
การใหบริการแบบครบวงจรผานอุปกรณเคลื่อนท่ี (Mobile Banking) สามารถบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก บัตรเครดิต 
และผลิตภัณฑในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ตลอดทุกเวลา ทุกท่ีท่ัวโลก โดยผูใชบริการสามารถทําธุรกรรมทางการ
เงินตาง ๆ  เสมือนใชบริการท่ีสาขาของธนาคาร เชน บริการดานเงินฝาก บริการโอนเงิน บริการดานสินเชื่อ และบริการ
ชําระคาสินคาและบริการตาง ๆ เปนตน ซึ่งบริการการชําระคาสินคาและบริการผาน QR Code ของกรุงศรี
แอพพลิเคชั่น ชวยใหผูใชบริการปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการพกเงินสดหรือบัตรเครดิต 

ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาทัศนคติและระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการซ้ือสินคาหรือบรกิารผาน QR 
Code ของธนาคารกรุงศรีฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนประชากรท่ีใชบริการธนาคารผานกรุงศรีโมบายล
แอพพลิเคชั่นเพื่อเปนแนวทางสําหรับแกไข พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหตรงตามความตองการของ
ผูใชบริการ เพิ่มปริมาณรายการทําธุรกรรม เพิ่มจํานวนผูใชบริการ และสรางความพึงพอใจของผูใชบริการกรุงศรี
โมบายลแอพพลิเคชั่นตอไป 
วัตถปุระสงค  

1. เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการใหระดับความสําคัญปจจัยความพึงพอใจ
ในการซื้อสินคาหรือบริการผาน QR Code ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชบริการท่ีมีอิทธิพลตอบริการการชําระเงินคาซื้อสินคาหรือบริการผาน QR 
Code ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีอิทธิพลตอบริการการชําระเงินคาซ้ือสินคาหรอืบรกิารผาน QR 
Code ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับความพึงพอใจในการบริการการชําระเงินคาสินคาหรือบริการ
ผาน QR Code ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
วิธีการวิจัย  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ออกแบบศึกษาใน
รูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และใชวิธีการสํารวจ (Survey Method) เพื่อรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
จากกลุมตัวอยาง 385 คน โดยใชแบบสอบถามท่ีจัดทําขึ้นเพื่อสอบถามกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว และ
เก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-Administration Questionnaires) และนํามา
วิเคราะหผลโดยใชสถิติพรรณนา ประกอบดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจัดลําดับ

คุณภาพและสถิติอนุมานในการทดสอบหาคา �2- test, Correlation, t-test, F-test และ LSD ท่ีกําหนดนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดกลุมตัวอยาง คือ ผูใชบริการการชําระเงินคาสินคาหรือบริการ
ผาน QR Code ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลจากกลุม
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ประชากรตั้งแต วันท่ี 6 มกราคม ถึง 18 กุมภาพันธ 2561 จํานวน 385 ตัวอยาง ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแทจริง 
จึงคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใชสูตรไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน และกําหนดคาความเชื่อม่ันท่ีระดับรอยละ 
95 ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 โดยใชวิธีการสุมแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) ดวยการ
เลือกกลุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเปนการแจกแบบสอบถามโดยตรงและตอบ
แบบสอบถามทางออนไลน โดยมีคําถามคัดกรองกลุมตัวอยางคือ ตองเปนผูท่ีเคยใชบริการชําระเงินผาน QR Code 
ของธนาคารฯ โดยตองไดจํานวน 385 คนตามท่ีไดวางเปาหมายไว ความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม ผูศึกษาจะนํา
แบบสอบถามไปทดลองเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูท่ีเคยใชบริการชําระเงินผาน QR Code ของธนาคากรุงศรีฯ 
จํานวน 36 ชุด พบวาคาความนาเชื่อถือแบบสอบถามปจจัยดานทัศนคต ิมีคาเทากับ 0.905 และแบบสอบถามปจจัย
ดานความพึงพอใจ เทากับ 0.930 ซึ่งท้ังสองสวนของแบบสอบถามมีคามากกวา 0.75 ขึ้นไป หรือแบบสอบถามมีความ
นาเชื่อถือมากกวารอยละ 75 แสดงวา แบบสอบถามมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริงได 
ผลการศกึษา  

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ ดานเพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 195 คน คิด
เปนรอยละ 50.7 และเปนเพศหญิง จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 49.3 ดานอายุ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ
ระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 37.9 รองลงมาอายุระหวาง 41 - 50 ป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 27.5 อายุ
นอยกวา 20  ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.8 อายุระหวาง 21 - 30 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.7 
และอายุมากกวา 51 ป พบนอยท่ีสุด จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 10.1 ดานสถานภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญมี
สถานภาพโสด จํานวน 214 คิดเปนรอยละ 55.6 และสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 171 คิดเปนรอยละ 44.4
ดานระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 56.1 
รองลงมา มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 27.5 และกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาใน
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี พบนอยท่ีสุด จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 16.4 ดานอาชีพ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 56.9 รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 61 คน คิดเปน
รอยละ 15.8 ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย / อาชีพอิสระ จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.8 และกลุมขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พบนอยท่ีสุด จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.5 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีรายได 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 56.8 รองลงมามีรายไดต่ํากวา 20,000 บาท จํานวน
66 คน คิดเปนรอยละ 17.1  รายไดระหวาง 20,001 – 40,000 บาท จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.8 และมีรายได
ระหวาง 40,001 – 50,000 บาท พบนอยท่ีสุด จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 10.3  

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ผูใชบริการชําระเงินผาน QR Code ท่ีมี อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ท่ีแตกตางกันมีผลตอการใหระดับความสําคัญปจจัยความพึงพอใจในการใชบริการ
ชําระเงินคาสินคาหรือบริการผาน QR Code แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว สําหรบัปจจัยสวนบุคคลดานเพศท่ีแตกตางกันมีผลตอการใหระดับความสําคัญปจจัยความพึงพอใจ 
ไมแตกตางกัน  

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปจจัยทัศนคติท้ัง 3 ดาน ไดแก ทัศนคติดานความรูความเขาใจ ดานอารมณ
ความรูสึก และดานพฤติกรรม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับปจจัยความพึงพอใจในการใช
บริการการชําระเงินคาสินคาหรือบริการผาน QR Code ท้ัง 6 ดาน ไดแก ดานความมีประสิทธิภาพ  ดานการบรรลุ
เปาหมาย ดานความพรอมของระบบ ดานความเปนสวนตัว ดานการตอบสนอง และดานชองทางการติดตอ 

ปจจัยดานทัศนคติ ประกอบดวย 7 ดาน ดังนี้ ดานความรูความเขาใจ ดานอารมณความรูสึก และดาน
พฤติกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทัศนคติรวมทกุดาน 

                                                           (n=385) 

ปจจัยทัศนคต ิ x  S.D. 
ระดบั

ความสําคญั 
ดานความรูความเขาใจ 3.22 0.77 ปานกลาง 
ดานอารมณความรูสึก 4.13 0.60 มาก 
ดานพฤติกรรม 3.29 0.73 ปานกลาง 

รวมทุกดาน 3.48 0.44 มาก 

 
ปจจัยดานความพึงพอใจ ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ ดานความมีประสิทธิภาพ ดานการบรรลุเปาหมาย ดาน

ความพรอมของระบบ ดานความเปนสวนตัว ดานการตอบสนอง และดานชองทางการติดตอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยความพึงพอใจรวมทุกดาน 

ปจจัยทัศนคต ิ x  S.D. ระดบัความสําคญั 

ดานความมีประสิทธิภาพ 4.17 0.60 มาก 
ดานการบรรลุเปาหมาย 4.42 0.59 มากท่ีสุด 
ดานความพรอมของระบบ  3.59 0.72 มาก 
ดานความเปนสวนตัว  4.55 0.61 มากท่ีสุด 
ดานการตอบสนอง  3.57 0.64 มาก 
ดานชองทางการตดิตอ 3.49 0.78 มาก 
รวมทุกดาน 4.01 0.35 มาก 

 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางทศันคติของผูใชบรกิารกบัความความพึงพอใจในการใชบริการการชําระเงินซ้ือ

สินคาหรือบริการผาน QR Code 

ทัศนคติและความพึงพอใจ
ในการใชบริการการ

ชําระเงินคาสินคาหรอื
บรกิารผาน QR Code 

ดานความมี
ประสิทธิภาพ 

ดานการ
บรรลุ

เปาหมาย 

ดานความ
พรอมของ

ระบบ 

ดานความ
เปนสวนตัว 

ดานการ
ตอบสนอง 

ดาน
ชองทาง

การ
ติดตอ 

ความพึง
พอใจรวม 

1. ทัศนคตดิาน
ความรูความ
เขาใจ 

rxy 0.225** 0.180** 0.232** 0.154** 0.172** 0.125** 0.271** 
Sig 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 0.014 0.000 

ระดับ นอย นอย นอย นอย นอย นอย นอย 
2. ทัศนคตดิาน

อารมณ
ความรูสึก 

rxy 0.432** 0.555** 0.215** 0.502** 0.154** 0.056 0.488** 
Sig 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.270 0.000 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง นอย ปานกลาง นอย - ปานกลาง 
3. ทัศนคตดิาน

พฤติกรรม 
rxy 0.355** 0.237** 0.397** 0.122* 0.220** 0.085 0.367** 
Sig 0.000 0.000 0.000 0.017 0.000 0.094 0.000 

ระดับ ปานกลาง นอย ปานกลาง นอย นอย - ปานกลาง 
ทัศนคติของ
ผูบริโภครวม 

rxy 0.456** 0.396** 0.421** 0.289** 0.256** 0.115* 0.495** 
Sig 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.024 0.000 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นอย นอย นอย ปานกลาง 
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สําหรับการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูใชบริการชําระเงินผาน QR Code ท่ีมี อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอการใชบริการการชําระเงินคาสินคาหรือบริการผาน QR Code ของธนาคารกรุง
ศรีฯ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปจจัยความพึงพอใจในการบริการการชําระเงินคาสินคาหรือบริการ ท้ัง 6 
ดาน ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 ท่ีคา Sig เทากับ 0.000 โดยมีคาความสัมพันธ
ท่ี 0.495 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ สามารถนําผลการศึกษาไปใชในการพัฒนาระบบ QR 
Pay ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงคของการศึกษาท้ัง 4 ขอ คือ 1) สามารถระบุไดวาปจจัยสวนบุคคลทางดานอายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยความพึงพอใจในระบบ QR Pay 
แตกตางกัน 2) ทราบถึงระดับทัศนคติของผูใชบริการ QR Pay ท่ีมีทัศนคติตอการบริการ QR Pay ในระดับปานกลาง 
3) ทราบถึงระดับความพึงพอใจโดยรวมตอระบบ QR Pay โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจโดยรวมตอบริการ QR Pay 
ในระดับมาก และ 4)  ทราบความสัมพันธระหวางทัศนคติกับความพึงพอใจในการบริการ QR Pay วามีความสัมพันธ
ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสามารถนําไปพัฒนาได 2 ดาน ไดแก ทัศนคติท่ีมีตอระบบ QR Pay ของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการชําระเงินคาซื้อสินคาหรือบริการผาน QR Code ของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ พบวา มีความสอดคลองกันในดานทัศนคติตอการชําระเงินผาน QR Code 
ในทางบวก ในระดับมาก และสอดคลองกับปจจัยความพึงพอใจในระดับมาก โดยระบบการชําระเงินผาน QR Code 
สามารถสรางความพึงพอใจโดยรวมใหแกผูใชบริการการชําระคาสินคาผาน QR Code ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ Lou et al. (2017) ท่ีไดศึกษาเรื่อง “การเพิ่มความพึงพอใจของนักทองเท่ียวโดยใชการชําระเงินผาน 
QR Code บนโทรศัพทเคลื่อนท่ี” 

โดยธนาคารกรุงศรีฯ ควรมีการพัฒนากลยุทธในการประชาสัมพันธท้ังทาง Online และ On-ground อาทิ
เชน สื่อประชาสัมพันธบนสื่อสังคมออนไลน Facebook Instagram YouTube โฆษณาผานแบนเนอรบนเว็บไซต และ
สื่อวิทยุหรือโทรทัศน หรือกิจกรรมสงเสริมการตลาดไปยังชองทางตาง ๆ ใหเปนท่ีรูจัก ผานการดําเนินกิจกรรมสงเสริม
การตลาดรวมกับรานคาหรือหางสรรพสินคาตาง ๆ และกระจายการใหบริการการชําระเงินคาสินคาหรือบริการผาน 
QR Code ใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางกวางขวาง เพื่อจูงใจและเพื่อกระตุนใหเกิดการใชบริการชําระเงินผาน QR 
Code มากขึ้น โดยอาศัยโปรแกรมการสงเสริมการตลาด อาทิเชน การมอบสวนลด การคืนเงิน หรือคะแนนสะสม
พิเศษ เม่ือมีการชําระเงินคาสินคาหรือบริการผาน QR Code ของธนาคาร และควรพัฒนาและบํารุงรักษาระบบการ
ชําระเงินผาน QR Code รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของระบบใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  

ท้ังนี้ ในการศึกษาในครั้งตอไป ผูศึกษาควรเพิ่มหรือศึกษาเชิงเปรียบเทียบการใหบริการการชําระเงินคาสนิคา
หรือบริการผาน QR Code กับธนาคารอ่ืน ๆ ท่ีใหบริการการชําระเงินผาน QR Code เพื่อใหเห็นความแตกตางของ
ระบบการใหบริการและสามารถนํามาใชปรับปรุงพัฒนาระบบการชําระเงินผาน QR Code ใหดีย่ิงขึ้น 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการ QR Code ของธนาคารกรุงศรีฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนชาย มีอายุระหวาง 31 - 40 ปและมีการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี สวนใหญเปน
พนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพ โสด และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,001 บาท  

การศึกษาปจจัยทัศนคติ พบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับทัศนคติดานความรูสึกมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดานพฤติกรรม และดานความรู ความเขาใจ ตามลําดับ 

การศึกษาปจจัยความพึงพอใจ พบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางความพึงพอใจในบริการชําระเงินผาน QR Code 
ของธนาคารกรุงศรีฯ ในระดับมาก โดยมีใหความสําคัญระดับความพึงพอใจดานความเปนสวนตัวมากท่ีสุด รองลงมา
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ดานการบรรลุเปาหมาย ดานความมีประสิทธิภาพ ดานความพรอมของระบบ ดานการตอบสนอง และดานชองทาง
การติดตอ ตามลําดับ 

ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอการใชบริการการชําระเงินคาสินคาหรือบริการผาน QR Code ของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยาฯ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปจจัยความพึงพอใจในการบรกิารการชําระเงินคาสินคาหรือบริการ 
ท้ัง 6 ดาน ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 ท่ีคา Sig เทากับ 0.000 โดยมีคา
ความสัมพันธท่ี 0.495 
กิตตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจากทานอาจารย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงพร 
หาญสันติ ประธานกรรมการท่ีปรึกษา และทานอาจารย ดร. พวงชมพู โจนส รองประธานกรรมการท่ีปรึกษา ท่ีได
กรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ปรับแก ตลอดจนใหขอคิดเห็น เพื่อใหการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้มีความถูกตอง 
สมบูรณมากขึ้น อันจะสงผลใหการศึกษาคนควาอิสระกอใหเกิดประโยชนแกสถาบันการเงิน โดยสามารถนําขอมูลไปใช
ในการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการใหตรงกับความตองการของผูบริโภคและใหทันตอเทคโนโลยีทางการเงินท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณทานอาจารยเปนอยางสูง ไว ณ 
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คุณคาแบรนดและบุคลิกภาพแบรนดองคกรท่ีสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหองชุดของบริษัทแอล.

พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

Brand Equity and Corporate Brand Personality Affecting Consumer’s Buying Decision Process 
of Condominiums by L.P.N. Development Public Co., Ltd. in Bangkok  

 
*แกว วงษลวนงาม1  

1สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Emails: kaew.wongluanngam@gmail.com 

 

บดคดัยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณคาแบรนดในมุมมองของผูบริโภคและ

กระบวนการตัดสินใจซื้อหองชุดของบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางบุคลิกภาพแบรนดองคกรและกระบวนการตัดสินใจซ้ือหองชุดของบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) โดยทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุดจากกลุมตัวอยางผูบริโภคหองชุดบริษัทแอล.พี.
เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร จากนั้นวิเคราะหขอมูลดวยการทดสอบสมมติฐานใชการ
ทดสอบสัมประสิทธ์ิเชิงพหุคูณ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบวาพบวา คุณคาแบรนดในดาน การรับรูถึง
คุณภาพ การเชื่อมโยงแบรนด และความภักดีตอแบรนด ในระดับท่ีแตกตางกัน สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อในทุก
ขั้นตอน บุคลิกภาพแบรนดองคกรในดาน ความมุงม่ัน เสียสละเพื่อผูอ่ืน วินัยในการดําเนินงาน และความรวมมือกัน 
ในระดับท่ีแตกตางกัน สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือในทุกขั้นตอน  

คําสําคัญ คุณคาแบรนด, บุคลิกภาพแบรนดองคกร, กระบวนการตัดสินใจซื้อ, หองชดุ 
 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the relationship between brand equity’s consumers 
opinions and buying decision process of L.P.N development public Co., Ltd. 2) to study the relationship 
between corporate brand personality and buying decision process of condominium by L.P.N development 
public Co., Ltd. The data were collected from 400 questionnaires from consumers samples of condominium 
by L.P.N development public Co., Ltd. in Bangkok. Hypothesis testing uses multiple regression tests at 0.05 
of significance level. The hypothesis test was found. Brand equity in perceived quality, brand associations and 
brand loyalty at different levels were affect the buying decision all process. Corporate brand personality in 
passion, compassion, discipline and collaborative at different levels were affect the buying decision all process. 

 
Keyword brand equity, corporate brand personality, buying decision process, condominium 
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บทนํา 

ท่ีอยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัย 4 ท่ีอยูอาศัยนับวาเปนปจจัยสําคัญและจําเปนมากสําหรับการดํารงชีวิตของ
มนุษยโดยท่ัวไป กรุงเทพมหานครซึ่งนับวาเปนเขตท่ีมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน ดวยพื้นท่ีท่ีจํากัดในเขต
กรุงเทพมหานคร การดําเนินการกอสรางท่ีอยูอาศัยมีขอกําจัดอยางมาก ท่ีอยูอาศัยประเภทหองชุดจึงเปนตัวเลือก
อันดับตน ๆ  ท่ีไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางตอเนื่อง บริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือ LPN 
เปนบริษัทท่ีเปดขายหองชุดมากเปนอันดับท่ี 2 จํานวน 2,678 หนวย (ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคาร
สงเคราะห, 2560) ซึ่งดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทหองชุดพักอาศัยเปนหลัก โดยมุงเนนกลุมเปาหมายท่ี
มีรายไดระดับกลางถึงกลาง-ลาง ภายใตแบรนด “ลุมพินี” ดวยกลยุทธท่ีแตกตางจากคูแขงขัน ท้ังคุณคาผลิตภัณฑ อัน
ไดแก “LPN DESIGN” และคุณคาการบริการ อันไดแก กลยุทธ “ชุมชนนาอยู” (บริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน), 2560) คุณคาแบรนดเปนสวนสําคัญในการสรางความสําเร็จทางธุรกิจ การสรางคุณคาแบรนด เพื่อ
สรางความแตกตางและความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับสินคา การสรางใหเกิดคุณคาแบรนด เม่ือแบรนดมีคุณคา
ในสายตาของผูบริโภค ผูบริโภคจะมีความเชื่อม่ันและไววางใจในสินคา ซ่ึงสงผลตอกระบวนการตัดสินซื้อของผูบริโภค
และชวยลดการรับรูความเสี่ยงของผูบริโภค การสรางบุคลิกภาพใหกับแบรนดองคกร เปนกลยุทธหนึ่งท่ีสรางการรับรู
และเพิ่มคุณคาทางจิตใจไดยาวนานระหวางแบรนดองคกรและผูบริโภคไดเปนอยางดีอีกท้ังยังสามารถสรางความ
แตกตางดานความรูสึกนึกคิดในการสื่อสารกับผูบริโภคได นอกจากนี้ บุคลิกภาพแบรนดองคกรเปนวิธีการสรางความ
แตกตางของสินคาและแบรนดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถปุระสงค 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณคาแบรนดท่ีสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหองชุดของบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดี
เวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลบุคลิกภาพแบรนดองคกรท่ีสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหองชุดของบริษัทแอล.พี.
เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ดําเนินการเ ก็บขอมูลในรูปแบบของการ วิจัยเชิ งสํารวจ  (Survey Research) ดวยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพื่อเก็บขอมูลภาคสนามจากกลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือหรือเชาหองชุดของบริษัทแอล.พี.
เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ในชวงเวลา 10 ป ตั้งแต พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2560 จํานวน 400 ชุด เพื่อ
วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ โดยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาดําเนินการทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะหดวยคาสถิติ
เชิงอนุมานดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ระดับคุณคาแบรนดสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหองชุดของบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลล

อปเนท จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 บุคลิกภาพแบรนดองคกรสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหองชุดของบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดี

เวลลอปเนท จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยระดับคุณคาแบรนดและบุคลิกภาพแบรนดองคกรจะนํามาวิเคราะหถึงผลกระทบตอตอกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือท้ัง 5 ขั้นตอน คือ การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรม

หลังการซื้อ ซึ่งการวิเคราะหสมมติฐานท้ัง 2 ใชการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสองกลุม ท่ีตัวแปรอิสระและ

ตัวแปรตามเปนแบบเชิง โดยใชการทดสอบสัมประสิทธ์ิเชิงพหุคูณ (Multiple regression) โดยกําหนดความเชื่อม่ันท่ี

รอยละ 95 
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ผลการวิจัยและวิจารณ 

ตารางที่ 1 สรุปการทดสอบสมมตฐิานท่ี 1 ระดับคณุคาแบรนดสงผลตอกระบวนการตดัสนิใจซื้อหองชดุของ
บริษัทแอล.พี.เอ็น.ดเีวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

คณุคาแบรนด กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
การรับรูปญหา การคนหา

ขอมูล 
การประเมิน
ทางเลือก 

การตดัสินใจซ้ือ พฤตกิรรมหลัง
การซ้ือ 

การตระหนักรู
ในแบรนด 
 

- 0.087* - - - 

การรับรูถึง
คุณภาพ 
 

0.164* 0.182* 0.210* 0.291* 0.326* 

การเชื่อมโยง 
แบรนด 
 

0.303* 0.260* 0.273* 0.233* 0.188* 

ความภักดตีอ 
แบรนด 

0.328* 0.241* 0.306* 0.271* 0.258* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ระดับคุณคาแบรนดสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเม่ือพิจารณาแบงยอยตามขั้นตอนกระบวนการตดัสนิใจ

ซื้อจะสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. การรับรูปญหา ดานความภักดีตอแบรนดในระดับท่ีแตกตางกันจะสงผลตอการรับรูปญหามากท่ีสุด  

2. การคนหาขอมูล ดานการเชื่อมโยงแบรนดในระดับท่ีแตกตางกันจะสงผลตอการคนหาขอมูลมากท่ีสุด 

3. การประเมินทางเลือก ดานความภักดีตอแบรนดในระดับท่ีแตกตางกันจะสงผลตอการประเมินทางเลือก

มากท่ีสุด  

4. การตัดสินใจซ้ือ ดานการรับรูถึงคุณภาพในระดับท่ีแตกตางกันจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ มากท่ีสุด 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ ดานการรับรูถึงคุณภาพในระดับท่ีแตกตางกันจะสงผลตอพฤติกรรมหลังการซื้อ

มากท่ีสุด 

 

ตารางที่ 2 สรุปการทดสอบสมมตฐิานท่ี 2 บุคลิกภาพแบรนดองคกรสงผลตอกระบวนการตดัสนิใจซื้อหอง

ชุดของบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

บคุลิกภาพ 
แบรนดองคกร 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
การรับรูปญหา การคนหา

ขอมูล 
การประเมิน
ทางเลือก 

การตดัสินใจซ้ือ พฤตกิรรมหลัง
การซ้ือ 

ความมุงม่ัน 
 

0.192* 0.178* 0.119* 0.137* 0.157* 

เสียสละเพื่อ
ผูอ่ืน   
 

0.227* 0.131* 0.208* 0.190* 0.213* 

* ผูประสานงาน   
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บคุลิกภาพ 
แบรนดองคกร 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
การรับรูปญหา การคนหา

ขอมูล 
การประเมิน
ทางเลือก 

การตดัสินใจซ้ือ พฤตกิรรมหลัง
การซ้ือ 

ความคิด
สรางสรรค 
 

0.115* - - - - 

วินัยในการ
ดําเนินงาน 
 

0.117* 0.230* 0.193* 0.284* 0.167* 

การทํากลยุทธ
เชิงรุก 
 

- - 0.164* 0.145* - 

ความรวมมือกัน 0.161* 0.310* 0.232* 0.133* 0.258* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

บุคลิกภาพแบรนดองคกรสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเม่ือพิจารณาแบงยอยตามขั้นตอนกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือจะสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. การรับรูปญหา ดานเสียสละเพื่อผูอ่ืนในระดับท่ีแตกตางกันจะสงผลตอการรับรูปญหามากท่ีสุด  

2. การคนหาขอมูล ดานความรวมมือกันในระดับท่ีแตกตางกันจะสงผลตอการคนหาขอมูลมากท่ีสุด 

3. การประเมินทางเลือก ดานความรวมมือกันในระดับท่ีแตกตางกันจะสงผลตอการประเมินทางเลือกมาก

ท่ีสุด  

4. การตัดสินใจซ้ือ ดานวินัยในการดําเนินงานในระดับท่ีแตกตางกันจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อ มากท่ีสุด 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ ดานความรวมมือกันในระดับท่ีแตกตางกันจะสงผลตอพฤติกรรมหลังการซ้ือมาก

ท่ีสุด 

วิจารณผลการทดลอง 
จากการเปรียบเทียบผลการศึกษากับงานวิจัย เรื่องความคาดหวังและการรับรูของผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอ

แนวโนมพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียมของบริษัทแอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ของ จินตนา ศรีไชยา 

(2549) ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีระดับคุณคาแบรนดโดยรวมเห็นดวยอยางย่ิง ในดานการตระหนักรูในแบรนด 

ดานการเชื่อมโยงแบรนด และเห็นดวย ในดานการรับรูถึงคุณภาพ ดานความภักดีตอแบรนด ซึ่งคุณคาแบรนดในดาน

ตาง ๆ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในทุกขั้นตอน ซ่ึงสอดคลางกันกับงานวิจัยของ จินตนา ศรีไชยา 

(2549) ท่ีทําการวิจัยพบวา หองชุดมีคุณภาพ ดานพนักงานขายมีอัธยาศัยดีมีคุณภาพ หองชุดท่ีตรงกับความตองการ

ของตนเอง ความรูสึกพึงพอใจมากหลังจากเขาอยูอาศัยในคอนโดมิเนียม ความสัมพันธกับในอนาคตมีแนวโนม

โครงการซ้ือคอนโดมิเนียมซ้ําอีก แสดงใหเห็นวาคุณคาแบรนดในดานตาง ๆ สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

จากการวิเคราะหผลการศึกษากับบทความการศึกษา เรื่อง บุคลิกภาพแบรนดองคกรสําหรับธุรกิจท่ีจะ

ประสบความสําเร็จในศตวรรษท่ี 21 ของ Keller And Richey (2006) ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีระดับ

บุคลิกภาพแบรนดองคกร ในดานความมุงม่ัน เห็นดวยอยางย่ิง ดานเสียสละเพื่อผูอ่ืน เห็นดวย ดานความคิดสรางสรรค 

เห็นดวย ดานวินัยในการดําเนินงาน เห็นดวย ดานการทํากลยุทธเชิงรุก เห็นดวย ดานความรวมมือกัน เห็นดวย ซ่ึง

บุคลิกภาพแบรนดองคกรในดานตาง ๆ สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อในทุกขั้นตอน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ

* ผูประสานงาน   
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ของบุคลกิภาพแบรนดองคกรท่ีจะสงผลตอความสําเร็จขององคกร ท่ีสอดคลองกับบทความของ Keller And Richey 

(2006)  

สรุปผลการวิจัย  

ระดับคุณคาแบรนดสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหองชุดของบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  จํากัด 

(มหาชน) โดยในดานการรับรูถึงคุณภาพ การเชื่อมโยงแบรนด และความภักดีตอแบรนด ในระดับท่ีแตกตางกัน สงผล

ตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหองชุดของบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน) ในทุกขั้นตอน สวนคุณคา

แบรนดในดานการตระหนักรูในแบรนด สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือในขั้นตอนการคนหาขอมูล และบุคลิกภาพ

แบรนดองคกรสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหองชุดของบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน) โดย

บุคลิกภาพแบรนดองคกรในดานความมุงม่ัน เสียสละเพื่อผูอ่ืน วินัยในการดําเนินงาน และความรวมมือกัน ในระดับท่ี

แตกตางกัน สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหองชุดของบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ในทุก

ขั้นตอน สวนบุคลิกภาพแบรนดองคกรในดานความคิดสรางสรรคสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือในขั้นตอนการรับรู

ปญหา และการทํากลยุทธเชิงรุกสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อในขั้นตอนการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซ้ือ  

ขอเสนอแนะ 

จากการวัดระดับคุณคาแบรนดท่ีสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหองชุดของบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอป

เมนท  จํากัด (มหาชน) การรับรูถึงคุณภาพ การเชื่อมโยงแบรนด และความภักดีตอแบรนด ในระดับท่ีแตกตางกัน 

สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อในทุกขั้นตอน ทางผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาควรมีการพัฒนาคุณภาพของหองชุดใหมี

คุณภาพท่ีสูงมากขึ้นจากเดิม ท้ังในเรื่องของขนาดพื้นท่ีใชสอย วัสดุโครงสรางท่ีใช หรือการจัดสรรคพื้นท่ีภายในหองชุด

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใหผูบริโภครับรูวาหองชุดของทาง LPN มีคุณภาพเกินราคาท่ีผูบริโภคตองจายไป ในเรือ่ง

ของการเชื่อมโยงแบรนด ผูวิจัยเห็นวาควรกระตุนการรับรูโครงการชุมชนนาอยูของทางบริษัทเพราะเปนกลยุทธสําคัญ

ท่ีจะทําใหเกิดการเชื่อมโยงแบรนด เปนการสรางความแตกตางจากคูแขงได ท้ัง 2 ดานท่ีกลาวมานั้นจะสงผลตอความ

ภักดีตอแบรนดซึ่งจะชวยกระตุนกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

จากการวิเคราะหบุคลิกภาพแบรนดองคกรสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหองชุดของบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดี

เวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน) ความมุงม่ัน การเสียสละเพื่อผูอ่ืน วินัยในการดําเนินงาน และความรวมมือกัน ใน

ระดับท่ีแตกตางกัน สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อในทุกขั้นตอน ทางผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการตอกยํ้าถึง

บุคลิกภาพแบรนดองคกรดานความมุงม่ันและการเสียสละเพื่อผูอ่ืน ซึ่งความมุงม่ันโดยการแสดงออกถึงวิสัยทัศนของ

องคกร ความมุงม่ันท่ีจะเปน 1 ในธุรกิจอาคารชุด ทําใหผูบริโภคเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดอยูอาศัยในโครงการของ LPN 

ในดานวินัยในการดําเนินงานและความรวมมือกัน ทางบริษัทควรจัดการอบรมบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปน

แนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และทําใหสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธการทํางานอยางไดสะดวกรวดเร็ว 

กิตตกิรรมประกาศ 
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาและเมตตาอยางสูงของ รศ.ชื่นจิตต แจงเจนกิจ อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก และ ดร.ศิริรัตน โกศการิกา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา คําปรึกษา ท้ัง
ยังคอยตรวจสอบและชี้แนะย่ิง ตลอดจนชวยเหลือแกไขขอบกพรองตาง ๆ เพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ 
และสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี อีกท้ังคุณมนพัทธ ศุภกิจจานุสันติ์ และ คุณสิรินันท มงคลเจริญดี จากบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดี
เวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ท่ีใหการชวยเหลือในสวนของขอมูลของ บริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) อีกท้ังใหคําปรึกษาและชวยเหลือในการเก็บแบบสอบถาม ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ 
โอกาสนี้ 

* ผูประสานงาน   
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ความสัมพันธระหวางช่ือเสียงองคกรกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของนักลงทุน 

 
The Relationship between Corporate Reputation and Buying Decision Process towards Stock 

in The Stock Exchange of Thailand of Investors 
 

*ศิโรรัตน กาํมัชพล1 

1สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Email: sirorat.kmp@gmail.com 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลและชื่อเสียงองคกรในสื่อออนไลนท่ีมีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน เปน
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บแบบสอบถามนักลงทุนท่ีมีการซ้ือขายหลักทรัพย ในชวงป พ.ศ. 2560-2561 จํานวน 385 
คน แลวนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ผลการวิจัยพบวา อายุ สถานภาพ และระดับ
การศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 
ของนักลงทุนท่ีแตกตางกัน และชื่อเสียงองคกรในสื่อออนไลน ดานการกํากับดูแลกิจการสงผลตอกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

คําสําคัญ : ชื่อเสียงองคกร, สื่อออนไลน, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, นักลงทุน 
 
Abstract 
  This research aims to study personal factors to influences decision buy share in the Stock Exchange of 
Thailand (SET)  of investors and to study the corporate reputation in social media to influences decision buy share 
in the Stock Exchange of Thailand (SET)  of investors.  Research methodology used quantitative research.  The 
questionnaires were collected from 385 investors who had traded securities during 2017- 2018.  Results of the 
hypotheses found that age, status, and education level affect buying decision process share in the Stock Exchange 
of Thailand ( SET)  of investors.  Corporate reputation in social media, corporate governance affects buying 
decision process share in the Stock Exchange of Thailand (SET) of investors. 
 
Keywords: Corporate Reputation, Online Media, Stock Exchange of Thailand, Investors 
 

บทนํา 
 ชื่อเสียงองคกรเปนสิ่งท่ีสะทอนถึงผลการดําเนินงานและผลงานท่ีผานมาในอดีตขององคกร รวมท้ังแสดงถึง
ประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารงานขององคกร (รุงนภา พิตรปรีชา, 2551) โดยเปนสิ่งสําคัญท่ีสามารถ
สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือและความนิยมขององคกรไดโดยตรง การท่ีองคกรมีชื่อเสียงท่ีดีจะทําใหองคกรไดรับ
การยอมรับ เกิดความนาเชื่อถือ และไดรับความไววางใจ (อรรถนียา เปลงวิทยา, 2554) จึงอาจกลาวไดวาชื่อเสียงท่ีดี
เปรียบเสมือนสินทรัพยท่ีมีคาขององคกร (Roberts and Dowling, 2002) อีกท้ังสามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา
หรือนักลงทุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาหรือลงทุนในสินทรัพยขององคกรได และชวยสรางโอกาสท่ีดีใหแกองคกร 
(Chajet, 1989) ดังนั้นชื่อเสียงองคกรจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกร และทําใหองคกรเกิดความ
ไดเปรียบทางธุรกิจ 

ดวยเหตุนี้องคกรธุรกิจตาง ๆ จึงเริ่มใหความสนใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญของชื่อเสียงองคกร โดยสถาบัน
ชื่อเสียงแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (Reputation Institute) ไดจัดทําเครื่องมือวัดชื่อเสียง 7 มิติ เพื่อวัดชื่อเสียงของ
องคกร ไดแก สินคาและบริการ นวัตกรรม สถานท่ีทํางาน การกํากับดูแลกิจการ ความเปนพลเมือง ความเปนผูนํา 
และผลประกอบการ (Reputation Institute, 2012) นอกจากนี้หากสินคาหรือบริการของแตละองคกรมีความ
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ใกลเคียงกัน ชื่อเสียงองคกรท่ีดีจะชวยใหลูกคาตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการขององคกรท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 
(MacGregor, Slovic, Dreman, and Berry, 2000) อีกท้ังชวยเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการขององคกร รวมถึงมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจและความภักดีของนักลงทุน (Helm, 2007) ดังนั้นองคกรจึงควรสรางชื่อเสียงท่ีดีใหกับ
องคกรของตน เพื่อดึงดูดใหนักลงทุนเกิดการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยหรือหุนขององคกร ซ่ึงนักลงทุนเปนกลุมคนท่ีมี
ความคาดหวังถึงความนาเชื่อถือทางดานการเงินและความม่ันคงขององคกรกอนการตัดสินใจลงทุน (Fombrun, 
1996) หากองคกรดึงดูดใหนักลงทุนตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยหรือหุนขององคกรได องคกรก็จะสามารถเพิ่มเงินทุนใน
การขยายธุรกิจไดเพิ่มขึ้น และสงผลใหผลประกอบการและมูลคาขององคกรเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

โดยผูวิจัยไดเลือกศึกษาบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนบริษัทท่ีมีความ
นาเชื่อถือและมีมาตรฐานในการดําเนินงาน อีกท้ังมีการเปดเผยขอมูล ขาวสาร และความเคลื่อนไหวตาง ๆ ผาน
ชองทางและระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยัง
เปนศูนยกลางการซื้อขายหุนระหวางบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ กับนักลงทุน และควบคุมดูแลใหการซ้ือ
ขายหุนดําเนินไปอยางมีระเบียบ โปรงใส และยุติธรรม (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2545) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาชื่อเสียงองคกรในสื่อออนไลนท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อหุนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับบริษัทท่ีตองการทราบวานัก
ลงทุนสนใจชื่อเสียงดานใดขององคกรมากท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อหุน 
วัตถปุระสงค 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน 

2. เพื่อศึกษาชื่อเสียงองคกรในสื่อออนไลนท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหุนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน 
วิธีการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยสอบถามจากกลุมตัวอยางนักลงทุนท่ีเปน
บุคคลท่ัวไปท่ีมีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2560-2561 ประกอบดวย 3 
สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได
เฉลี่ยตอเดือน 

สวนท่ี 2 ชื่อเสียงองคกรในสื่อออนไลน เปนคําถามปลายปด ไดแก สินคาและบริการ นวัตกรรม สถานท่ี
ทํางาน ความเปนพลเมืองดี ความเปนผูนํา ผลประกอบการ และการกํากับดูแลกิจการ และเปนมาตราสวนประมาณ
คา (Rating scale) 5 ระดับความสําคัญ 
 สวนท่ี 3 กระบวนการตัดสินใจซื้อหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนคําถามปลายปด 
ไดแก การตระหนักถึงความตองการ การเสาะแสวงหาขาวสาร การประเมิณทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรม
หลังการซื้อ และเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับการแสดงพฤติกรรม 
  จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหคาสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คา t-test คา F-test คา LSD (Least Significant Difference) และการทดสอบสัมประสิทธ์ิเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression) 
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ผลการวิจัย 
 1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 26-30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท 

2. กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับชื่อเสียงองคกรในสื่อออนไลนอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.20 ซึ่งเรื่อง
ท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานการกํากับดูแลกิจการ มีคาเฉลี่ย 4.47 ดานผล
ประกอบการ มีคาเฉลี่ย 4.36 ดานนวัตกรรม มีคาเฉลี่ย 4.22 ดานสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ย 4.21 สวนเรื่องท่ีกลุม
ตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับมาก ไดแก ดานความเปนผูนํา มีคาเฉลี่ย 4.14 ดานความเปนพลเมืองดี และดาน
สถานท่ีทํางาน มีคาเฉลี่ย 3.99 ตามลําดับ 

3. กลุมตัวอยางมีการแสดงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยู
ในระดับบอยครั้ง มีคาเฉลี่ย 3.63 ซึ่งเรื่องท่ีกลุมตัวอยางมีการแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ไดแก ดานการเสาะแสวงหา
ขาวสาร มีคาเฉลี่ย 3.92 ดานการตระหนักถึงความตองการ มีคาเฉลี่ย 3.86 ดานการประเมินทางเลือก มีคาเฉลี่ย 3.85 
ดานการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ย 3.43 สวนเรื่องท่ีกลุมตัวอยางมีการแสดงพฤติกรรมอยูในระดับบางครั้ง คือ ดาน
พฤติกรรมหลังการซื้อ มีคาเฉลี่ย 3.11 ตามลําดับ 

4. การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันจะมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุนท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตารางที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอกระบวนการตดัสนิใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน 

ปจจัยสวนบคุคล 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือหุน 
ดานการ

ตระหนกัถึง
ความตองการ 

ดานการ 
เสาะแสวงหา

ขาวสาร 

ดานการประ 
เมินทางเลือก 

ดานการ
ตัดสินใจซ้ือ 

ดานพฤตกิรรม
หลังการซ้ือ 

รวม 

1. เพศ .833 .106 .158 .450 .145 .864 
2. อายุ .000* .496 .004* .080 .063 .048* 
3. สถานภาพ .000* .298 .004* .089 .834 .005* 
4. ระดับการศึกษา .275 .923 .082 .000* .000* .005* 
5. อาชีพ .002* .711 .112 .340 .538 .476 
6. รายไดตอเดือน .004* .566 .019* .002* .434 .064 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

  จากตารางท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดานเพศไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน 
 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดานอายุมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหุนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุนโดยรวม ดานการตระหนักถึงความตองการ และดานการประเมิน
ทางเลือก 
 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดานสถานภาพมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุนโดยรวม ดานการตระหนักถึงความตองการ และดานการประเมิน
ทางเลือก 
 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดานระดับการศึกษามีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุนโดยรวม ดานการตัดสินใจซื้อ และดานพฤติกรรมหลังการซื้อ 
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 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดานอาชีพไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหุนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุนโดยรวม แตมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน ดานการตระหนักถึงความตองการ 
 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดานรายไดตอเดือนไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุนโดยรวม แตมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ดานการตระหนักถึงความตองการ ดานการประเมินทางเลือก และดานการ
ตัดสินใจซ้ือ 

5. การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ชื่อเสียงองคกรในสื่อออนไลนท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหุนท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหชื่อเสียงองคกรในสื่อออนไลนท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุน 
ดวยสมการถดถอยพหุคณู 

ช่ือเสียงองคกรในส่ือออนไลน 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือหุน 

B Std. Error Beta t Sig 
(คาคงท่ี) 2.465 .312  7.898 .000* 
ดานสินคาและบริการ -.057 .069 -.053 -.832 .406 
ดานนวัตกรรม .115 .062 .114 1.858 .064 
ดานสถานท่ีทํางาน .029 .054 .035 .525 .600 
ดานความเปนพลเมืองด ี -.096 .059 -.116 -1.621 .106 
ดานความเปนผูนํา .119 .061 .125 1.938 .053 
ดานผลประกอบการ -.031 .053 -.033 -.586 .558 
ดานกํากับดแูลกิจการ .188 .059 .185 3.188 .002* 

R = .250  R2 = .063 Adjusted R2 = .045 S.E. = .60925 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหความถดถอยของชื่อเสียงองคกรในสื่อออนไลนท่ีมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
พหุคูณ (R) ของดานสินคาและบริการ ดานนวัตกรรม ดานสถานท่ีทํางาน ดานความเปนพลเมืองดี ดานความเปนผูนํา 
ดานผลประกอบการ และดานกํากับดูแลกิจการ เทากับ .250 หมายความวา ชื่อเสียงองคกรในสื่อออนไลนมี
ความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน ใน
ทิศทางเดียวกัน สวนคาความแปรปรวนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (SET) ของนักลงทุน (R2) เทากับ .063 หมายความวา ชื่อเสียงองคกรในสื่อออนไลน (ดานสนิคาและบริการ ดาน
นวัตกรรม ดานสถานท่ีทํางาน ดานความเปนพลเมืองดี ดานความเปนผูนํา ดานผลประกอบการ และดานกํากับดูแล
กิจการ) สามารถพยากรณกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนกั
ลงทุน ไดรอยละ 6.3 และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ .60925 หมายความวา การประมาณ
คาของกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน มีความคลาด
เคลื่อนเกิดขึ้นเทากับ .60925 

โดยสามารถเขียนสามารถเขียนสมการพยากรณกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย
แหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน จากชื่อเสียงองคกรในสื่อออนไลนไดดังนี้ 

 

Y(กระบวนการตัดสินใจซ้ือหุน) = 2.465 + .188(ดานการกํากับดูแลกิจการ) 
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 คา b ของดานการกํากับดูแลกิจการ เทากับ .188 หมายความวา ถาจํานวนการกํากับดูแลกิจการท่ีเพิ่มขึ้น 1 
หนวย จะทําใหกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน 
เพิ่มขึ้น .188 เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญ พบวา คา Sig เทากับ .002 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 (Sig < .05) 
แสดงวา ชื่อเสียงองคกรในสื่อออนไลน ดานการกํากับดูแลกิจการ สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
วิจารณผลการวิจัย 
  ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ
นักลงทุน พบวา อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของนักลงทุนท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สรชา ตนานุวัฒน (2559) ท่ี
พบวา นักลงทุนท่ีมีอายุ และสถานภาพท่ีแตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อหุนสามัญ (การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน) แตกตาง
กัน แตแหลงท่ีมาของเงินทุนไมสอดคลองกับการวิจัยนี้ ในสวนของชื่อเสียงองคกรในสื่อออนไลนท่ีมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน พบวา ชื่อเสียงองคกรในสื่อ
ออนไลน ดานการกํากับดูแลกิจการ สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (SET) ของลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นพวรรณ คลายโอภาส 
(2551) ท่ีพบวา กลุมบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต และกลุมประชาชนท่ัวไป ไดจัดลําดับความสําคัญตัวชี้วัดความมี
ชื่อเสียงขององคกรในธุรกิจประกันชีวิต คือ ดานสินคาและบริการ ดานการกํากับดูแลกิจการ ดานผลประกอบการ 
ดานความเปนผูนํา ดานนวัตกรรม ดานสถานท่ีทํางาน และดานความเปนพลเมืองดี และงานวิจัยของอรรถนียา เปลง
วิทยา (2554) ท่ีพบวากลุมนักลงทุนและกลุมพนักงานไดจัดใหดานสถานท่ีทํางาน ดานผลประกอบการ ดานความเปน
ผูนํา และดานการกํากับดูแลกิจการ เปนตัวชี้วัดความมีชื่อเสียงของธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย อีกท้ังยังสอดคลองกับการใชเครื่องมือในการวัดชื่อเสียงองคกรท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลอืกซ้ือหุนของ
นักลงทุน ไดแก RepTrak System ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย The Reputation Institute โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดท่ีวา
ชื่อเสียงองคกรพัฒนามาจากความผูกพันทางอารมณท่ีผูมีสวนไดสวนเสียรูสึกกับองคกร ซึ่งวัดระดับขั้นของความชื่น
ชอบ (Admiration) ความไววางใจ (Trust) ความรูสึกในแงดี (Good Feeling) และความศรัทธาตอองคกร (Overall 
Esteem) 
สรุปผลการวิจัย 
 อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยของนักลงทุนท่ีแตกตางกัน โดยนักลงทุนท่ีอายุมากจะมีการตระหนักถึงความตองการและมี
การประเมินทางเลือกในการซ้ือหุนมากกวานักลงทุนท่ีอายุนอย สวนนักลงทุนท่ีสมรสแลวจะมีการตระหนักถึงความ
ตองการและมีการประเมินทางเลือกในการซื้อหุนมากกวานักลงทุนท่ีโสดหรือหยาราง และนักลงทุนท่ีมีระดับการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรีจะมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลังการซื้อหุนมากกวานักลงทุนมีระดับการศึกษาต่าํกวา
ปริญญาตรีหรือปริญญาตร ี
 ชื่อเสียงองคกรในสื่อออนไลน (ดานสินคาและบริการ ดานนวัตกรรม ดานสถานท่ีทํางาน ดานความเปน
พลเมืองดี ดานความเปนผูนํา ดานผลประกอบการ และดานกํากับดูแลกิจการ) มีความสัมพันธกับกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุนในทิศทางเดียวกัน และสามารถ
พยากรณกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุนไดรอยละ 
6.3 ซึ่งชื่อเสียงองคกรในสื่อออนไลน ดานการกํากับดูแลกิจการ สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน โดยหากการกํากับดูแลกิจการท่ีเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําให
กระบวนการตัดสินใจซ้ือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน เพิ่มขึ้น .188 
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ขอเสนอแนะ  

1. บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ควรใหความสําคัญกับการสรางชื่อเสียง
องคกรในสื่อออนไลน ดานการกํากับดูแลกิจการ ดานผลประกอบการ ดานนวัตกรรม และดานสินคาและบริการของ
องคกร ซึ่งเปนสิ่งท่ีนักลงทุนใหความสําคัญเปนอันดับแรก ๆ 

2. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของควรมีการใหขอมูลขาวสาร เพื่อสราง
ความรูและความเขาใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เนื่องจากนักลงทุนจะมีการเสาะแสวงหาขาวสารกอนการ
ตัดสินใจลงทุน โดยเนนการลงทุนท่ีเหมาะสมกับปจจัยสวนบุคคลของนักลงทุน 

3. บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตองสรางชื่อเสียงขององคกร ดานการกํากับดูแล
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บทคัดยอ่ 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความคิดเห็นดา้นปัจจยัทางการตลาดและปัจจัยคณุคา่ตราสนิคา้ของรา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ดูโฮมอยู่ในระดับ
มาก ภาพรวมของระดับการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการตลาด ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยง
ตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าใน
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ค าส าคัญ : ปัจจัยทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า การตัดสินใจซื้อ 

Abstract 

This research aims to study marketing factors and brand equity influence on the consumers’ buying 

decision of modern trade Dohome in Bangkok and its vicinity. The results showed that level of opinions on 

marketing factors and brand equity of modern trade Dohome is high level. And level of purchasing decision 

is high level too. The results of the hypotheses showed that marketing factors include product, price and 

place influence the consumers’ buying decision and brand equity include brand association, perceived quality 

and brand loyalty influence the consumers’ buying decision of the modern trade Dohome with the statistical 

significance level at the 0.05 

 
Keywords: Marketing Factors, Brand Equity, Buying Decision 

 
บทน า 
 ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านมีศักยภาพการเติบโตท่ีสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการสินค้าใน
หมวดวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านเริ่มเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น โดยผลมาจากการขยายตัวของภาค
อสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุทกภัย และการทรุดโทรมตามธรรมชาติของท่ีอยู่อาศัย การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บรโิภคท่ีหันมาซ่อมแซม ปรับปรุง และตกแต่งบ้านด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการ
และนิยมซื้อสินค้าตกแต่งบ้านและซ่อมแซมบ้านด้วยตนเองมากขึ้นด้วย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559) ธุรกิจค้าวัสดุ
ก่อสร้างสามารถแบ่งกลุ่มของผู้ค้าวัสดุก่อสร้างได้ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทร้านค้าปลีก ประเภทร้านค้าส่ง และ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ Modern Trade เป็นร้านค้าท่ีจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรในแห่งเดียว ตั้งแต่สินค้าวัสดุ
ก่อสร้างประเภทต่างๆ รวมท้ังเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อพิจารณาแนวโน้มอัตราการ
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* ผู้ประสานงาน 

คาดการณ์การเติบโตของกลุ่มผูค้้าวัสดกุ่อสรา้ง จะพบว่าการเติบโตของร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีอัตราการเติบโตท่ีสูงท่ีสุด 
และมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2562 โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 10-15 (ศูนย์วิจัยกรุงศรี, 
2560) ร้านค้าวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ตลาดวัสดุก่อสร้างและ
สินค้าตกแต่งบ้านมีมูลค่าอยู่ท่ี 468,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ท่ีมีมูลค่าตลาดอยู่ท่ี 450,000 ล้านบาท  
ถึงแม้ว่าการแข่งขันของธุรกิจจะค่อนข้างสูง แต่กลุ่มธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ยังคงมีอัตราการเติบโตของ
ยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น โดยปี 2560 มีการขยายตัวเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8-12 ต่อปี โดยมีปัจจัยหลักมาจากการขยาย
สาขาของธุรกิจและการเพิ่มสินค้าท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคมาเลือกซื้อสินค้ามากย่ิงขึ้น (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ
และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน, 2560) 
 จากการส ารวจข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ใน 5 แบรนด์ใหญ่ คือ  
โฮมโปร ดูโฮม ไทวัสดุ โกลบอลเฮาส์ และเมก้าโฮม จะพบว่า มีการเติบโตท่ีเพิ่มสงูขึ้นทุกแบรนด ์แต่เมื่อพิจารณาอัตรา
การเติบโตของยอดขายและสว่นแบ่งทางการตลาดแลว้พบว่า ร้านดูโฮม มีจ านวนสาขาท่ีน้อยกว่าร้านค้าอ่ืน ในปัจจุบัน
มีจ านวน 9 สาขา แตก่ลับมียอดขาย ส่วนแบ่งตลาดและอัตราการเติบโตท่ีสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบส่วนแบ่งการตลาดกับ
แบรนด์อ่ืน ในปี 2559 มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 4.35 ขึ้นมาเป็นอันดับ 2 จากในปี 2558 ท่ีอยู่ในอันดับท่ี 4 มี
ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 3.15 (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน, 2560)  

เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยหรืออิทธิพลที่มีผลต่อการเติบโตของร้านค้าปลีกสมัยใหม่จึงเลือกร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดู
โฮมเป็นกรณีศึกษา ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสนิคา้ในร้านคา้ปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การวางกลยุทธ์ของธุรกิจและผู้ประกอบการ สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยทางการ
ตลาดให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาตราสินค้าเพื่อให้เกิดการยอมรับในตราสินค้าได้มากย่ิงขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันท้ังปัจจุบัน และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอนาคต 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านการตลาดร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

4. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าใน
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล         
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านการตลาดมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่  
ดูโฮมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านคุณคา่ตราสินคา้มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าในรา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
วิธีการวิจัย  

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) กลุ่ม
ตัวอย่างคือผู้ท่ีซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 385 คน และน า
แบบสอบถามท่ีรวบรวมมาได้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิเชงิพหุ Multiple Regression Analysis แบบ Enter 
เพื่อหา ความสัมพันธ์ของตัวแปรมากกว่า 1 ตัวแปรขึ้นไป (Multiple Factors) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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* ผู้ประสานงาน 

ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 5 ข้อ ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮม  จ านวน 16 ข้อ ส่วนท่ี 3 
ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮม  จ านวน 12 ข้อ และ ส่วนท่ี 4 ค าถาม
เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮม จ านวน 15 ข้อ 
ผลการศึกษา 
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ที่ซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.70 มีอายุอยู่
ในช่วงต่ ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.30 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.00 มีอาชีพพนักงานบริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 46.00 และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.60 
 ส่วนที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านคุณค่าตรา
สินค้า และการตัดสินใจซ้ือ 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของปัจจัยการตลาด ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อ 

ตัวแปร ×̅ S.D. ระดบั 
ปัจจัยทางการตลาด    
     ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.09 .535 มาก 
     ด้านราคา 4.17 .509 มาก 
     ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.63 .463 มาก 
     ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.77 .535 มาก 

ปัจจัยคณุคา่ตราสนิค้า    
     ด้านการรับรูต้ราสินค้า 3.66 .794 มาก 
     ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า 3.96 .583 มาก 
     ด้านการรับรูคุ้ณภาพตราสินค้า 3.65 .565 มาก 
     ด้านความภักดตี่อตราสินค้า 3.43 .813 มาก 

การตดัสินใจซ้ือ    
     ด้านการรับรูค้วามต้องการ 3.80 .561 มาก 
     ด้านการคน้หาข้อมูล 3.70 .657 มาก 
     ด้านการประเมินทางเลือก 4.04 .580 มาก 
     ด้านการตดัสนิใจซื้อ 4.28 .448 มากท่ีสุด 
     ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 4.01 .655 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ท่ีซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมเกี่ยวกับปัจจัยทาง
การตลาดมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้านพบว่า อยู่ระดับมากในทุกด้าน โดยด้านทีมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้ามีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยด้านทีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ตราสินค้า และปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้านพบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการตัดสินใจซื้อ  
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* ผู้ประสานงาน 

 
 
ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตลาดและคุณค่าตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก

สมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮม

ปัจจัยด้านการตลาด   b SE β  t Sig.  ผลการทดสอบ 
ด้านผลติภณัฑ ์  .201 .033 .290  6.117 .000*  มีอิทธิพล 
ด้านราคา   .180 .035 .247  5.121 .000*  มีอิทธิพล 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย   .106 .038 .132  2.776 .006*  มีอิทธิพล 
ด้านการส่งเสริมการตลาด   .064 .034 .092  1.903 .058  ไม่มีอิทธิพล 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  และด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮม 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮม 

ปัจจัยด้านคณุคา่ตราสนิคา้   b  SE β  t Sig. ผลการทดสอบ 
ด้านการรับรูต้ราสนิค้า  .030  .033 .065  .925 .356 ไม่มีอิทธิพล 
ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า   .093  .040 .147  2.315 .021* มีอิทธิพล 
ด้านการรับรูคุ้ณภาพตราสนิค้า   .107  .038 .164  2.819 .005* มีอิทธิพล 
ด้านความภักดตี่อตราสินค้า   .109  .036 .239  3.039 .003* มีอิทธิพล 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า ด้าน
การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ดูโฮมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านการรับรู้ตราสินค้า 
ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮม 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน มีประเด็นท่ีน่าสนใจและน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยทางการตลาดของร้านค้าปลกีสมัยใหม่ดโูฮมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาปัจจยั
รายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นระดับมากในทุกด้าน โดยด้านทีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ  ด้านราคา 
รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Astuti, Silalahi and Wijaya (2014) ท่ีได้ท าการศึกษาถงึ
ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในศูนย์การค้าโอลิมปิกการ์เด้น เมืองมาลัง ประเทศ
อินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดคือราคา การก าหนดราคาขายใน
ราคาถูกเป็นกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดในการเพิ่มการตัดสินใจซื้อในการซื้อของผู้บริโภค 
 2. ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาปัจจัยรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นระดับมากในทุกด้าน โดยด้านทีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นภากุล  กรรณาลง
กรณ์ (2556) ท่ีได้ศึกษาถึงคุณค่าของแบรนด์และส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า SLOAN 
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ของผู้บริโภค: กรณีศึกษาลูกค้าของบริษัท สุขกมลรัชดา จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญคุณค่า
ตราสินค้าในด้านการเชื่อมโยงของตราสินค้า มากท่ีสุดเช่นกัน 

3. ปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาปัจจัยรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการตัดสินใจซื้อ  

4. ผลการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของ
ผู้บริโภค ส่วนปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า และด้าน
ความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าใน ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   
สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางท่ีจะสามารถน าผลการศึกษาของการวิจัยไปใช้
วางแผนในการประกอบธุรกิจเพื่อให้สามารถตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า สามารถสรุป เป็น
ข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านปัจจัยทางการตลาด ในด้านผลิตภณัฑผ์ู้บรโิภคให้ความส าคัญในดา้นการมีสินคา้ในรา้นท่ีครบถว้นและ
หลากหลาย ร้านค้าจึงควรน าผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายมาจัดจ าหน่ายให้มากขึ้น ท าให้มีลักษณะเป็นการบริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการซื้อสินค้าและดึงดูดผู้บริโภคให้มาเลือกซื้อ
สินค้ามากย่ิงขึ้น ในด้านราคาเป็นด้านท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุด ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมควรมีมาตรฐานใน
การก าหนดราคาสินค้าท่ีราคาไม่แพงไปกว่าท่ีอ่ืน เพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อและรู้สึกคุ้มค่ากับเงินท่ีต้องจ่ายไป ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ร้านค้าดูโฮมควรตั้งร้านค้าให้อยู่ในท าเลท่ีลูกค้าสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบาย จัดหมวดหมู่
สินค้าภายในร้านให้เป็นระเบียบ มีความสะอาดและความสวยงามภายในร้านค้า และปรับปรุงช่องทางการซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้ามากย่ิงขึ้น  
 2. ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมควรเชื่อมโยงตราสินค้ากับ
ลูกค้าให้มากขึ้น สื่อสาร โฆษณาไปลูกค้า เช่น เมื่อลูกค้านึกถึงดูโฮม จะนึกถึงร้านค้าท่ีมีราคาสินค้าท่ีถูกกว่าท่ีอ่ืน มี
สินค้าหลากหลายและมีคุณภาพ ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมควรมีการปรับปรุงการ
บริการอย่างต่อเนื่อง และจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ าเสมอ ควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ลูกค้าม่ันใจในการมาเลือกใช้บริการ และด้านความภักดีต่อตราสินค้า บริษัทควรท่ีจะรักษาระดับความภักดีต่อ
ตราสินค้าไว้ให้อยู่ในระดบัคงท่ีหรือให้เพิม่มากย่ิงขึ้น ด้วยการท าการบริหารความสัมพนัธ์กับลูกค้า หรือ CRM เพื่อช่วย
รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยาวนาน เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกดีและพึงพอใจทุกครั้งท่ีมาเลือกซื้อสินค้า และกลับมา
เลือกซื้อสินค้าท่ีร้านในครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้า เช่น ปัจจัย
ด้านภาพลักษณ์ ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีมากย่ิงขึ้น 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านอ่ืนๆ เช่น ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค เพื่อท่ีจะได้ทราบถึง
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า และน าข้อมูลมาวางแผนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
เอกสารอา้งอิง
นภากุล กรรณาลงกรณ.์ (2556). คุณค่าของแบรนดแ์ละส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซื้อสนิคา้  

SLOAN ของผู้บริโภค: กรณีศึกษาลูกคา้ของบรษิัท สขุกมลรชัดา จ ากดั. วารสารเผยแพรค่วามรู้ทาง
วิชาการและงานวิจัย. 20(1): 91-100. 

ศูนย์วิจัยกรุงศร.ี (2560). แนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรมปี 2560-62 ธุรกิจค้าวัสดกุ่อสร้าง.  แหล่งข้อมูล:  
www.krungsri.com. 4 ธันวาคม 2560.  

642



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  คร้ังที่ 3 
    “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0”              

 

* ผู้ประสานงาน 

ศูนย์วิจัยกสิกร. (2559). ธุรกิจคา้วัสดุกอ่สรา้ง. แหล่งข้อมูล: www.kasikornbank.com. 4 ธันวาคม 2560. 
 
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกจิฐานราก ธนาคารออมสิน. (2560). ธุรกิจโมเดิรน์เทรดวัสดุกอ่สรา้ง.  

แหล่งข้อมลู: www.gsb.or.th. 4 ธันวาคม 2560. 
สุดาพร  กณุฑลบุตร. (2558). หลักการตลาดสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย. 
Armstrong, G., Kotler, P. and Opresnik, M.O. (2017). Marketing an Introduction. 13th ed. USA :  

Pearson Education. 
Astuti, R., Silalahi, R.L.R. and Wijaya, G.D.P. (2015). Marketing Strategy Based on Marketing Mix  

Influence on Purchasing Decisions of Malang Apples Consumersat Giant Olympic Garden 
Mall (MOG), Malang City, East Java Province, Indonesia. Agriculture and Agricultural 
Science Procedia. 3(1): 67-71. 

Kotler, P. and Keller, K.L. (2016). Marketing Management. 15th ed. USA: Pearson Education.
 

643



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  คร้ังที่ 3 
“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” 

 
 

* ผู้ประสานงาน  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS 4G ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
Services Marketing Factors Influence on Customers’ Loyalty to AIS 4G                                            

Mobile Phone Network Service in Bangkok 

 

* ช่อผกา พลากรกิจวฒันา1, ทรงพร หาญสนัต1ิ และพวงชมพู โจนส2์    
1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
Emails: chophaka.bee@gmail.com, fbusspha@ku.ac.th, pambangkok@yahoo.com 

 
บทคัดยอ่  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความภักดี
ของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี AIS 4G ในเขตกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี AIS 4G ในเขตกรุงเทพมหานคร 
การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยการส ารวจเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี AIS 4G ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 ชุด สุ่มตัวอย่าง แบบวิธีการสุ่ม
แบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์และแจกแบบสอบถามบริเวณ
ศูนย์บริการเอไอเอส จากนั้นน าไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิตเิชงิอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่า t-test  F-test LSD และการวิเคราะห์ Multiple Regressions ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี AIS 4G ท่ีแตกต่างกัน พบว่า ด้านเพศส่งผลต่อความภักดีมากท่ีสุด รองลงมาด้านระดับ
การศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตามล าดับ ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพล
ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี AIS 4G มากท่ีสุด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมาด้านสภาพแวดล้อมการบริการ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)หรือเอไอเอส ควรรักษาคุณภาพ
สัญญาณการโทรและอินเตอร์เน็ตเครือข่าย AIS 4G ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยัง
ต้องการพัฒนาเครือข่ายสัญญาณอย่างไม่หยุดย้ัง และควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดท่ีตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ พร้อมท้ังรักษาคุณภาพการบริการให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้เป็นสิ่งท่ีดึงดูดให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้เครือข่าย ซึ่งจะสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่อี ก
ต่อไปได้ในอนาคต   
 
ค าส าคญั :  ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความภักดีผูใ้ช้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเอไอเอส 4G 
 
Abstract  

This study aimed at 1) To study demographic factors affecting the customer loyalty to AIS 4G 

mobile phone network service in Bangkok, 2) To study marketing mix factors influencing the customer 

loyalty to AIS 4G mobile phone network service in Bangkok. This study was a quantitative research 

applying the questionnaires for data collection from a sample of 385 customers using AIS 4G mobile phone 

network service in Bangkok. The random sampling was based on convenience sampling by distributing the 

questionnaires online and in the area of AIS service centers.  Then the data were analyzed by means of 

descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean and standard deviation; and inferential 
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statistics consisting of t-test F-test LSD and Multiple Regressions Analysis at the statistical significance of 

0.05   

It was found from the different demographic factors affected the difference of customer loyalty to 

AIS 4G mobile phone network service.  It was found that the gender level affected the loyalty most, next 

were the educational, career and average monthly income respectively. From the service marketing mix 

factors influencing the customer loyalty to AIS 4G mobile phone network service, it was found that the 

product, marketing promotion service process and physical evidence influenced the customer loyalty to AIS 

4G mobile phone network service. 

The recommendations for Advanced Info Service Public Company Limited or AIS were that the 

company should maintain the quality of telephone signal and internet of AIS 4G network, and make it usable 

efficiently and continuously.  In addition, the company must marketing activities and the quality of service 

provided to the customer is highest satisfaction. These the factor attracting the customers to use the network 

service that will maintain the existing customer base and expand new customer base further in the future.  

 

Keywords: Demographic Factors, Service Marketing Mix Factors, Customers’ Loyalty and  AIS 4G   

Mobile Phone 

 

บทน า  
ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก จนแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์ 

และทุกวันเทคโนโลยีก็ได้ถูกพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าย่ิงย่ิงขึ้นไปอย่างไม่หยุดย้ัง (ส านักงานสวทช., 2560) ยุคนี้คงจะไม่
สามารถท่ีจะปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีไม่มีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะทุกคนล้วนใช้
เทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกในชวิีต การใช้เทคโนโลยีการตดิตอ่สื่อสารท่ีง่ายและสะดวกในชีวิตประจ าวันของเรา
นั่นก็คือ การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน, 2559)  

ในปัจจุบันผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่ในตลาดมี 3 ราย คือ กลุ่มบริษัทAIS  กลุ่มบริษัทDTAC  
และกลุ่มบริษัทTRUE Mobile ซึ่งผู้ประกอบการมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงขึ้น ผู้ให้บริการแต่ละเครือข่าย จึงต้องใช้
กลยุทธ์ต่างๆและเร่งปรับตัวเพือ่รองรบัการแขง่ขันและจูงใจลูกค้าของตนให้มากท่ีสุด ซึ่งลูกค้าท่ีภักดีจะท าให้ธุรกิจเกิด
การได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้ประกอบการจึงต้องหันมาสนใจลูกค้าท่ีภักดีและมีการขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังยังต้องรักษาความย่ังยืนของธุรกิจ (Kotler, 2016) โดยการเติบโตของธุรกิจนั้น 
จะส่งผลต่อความแขง็แกรง่ทางการเงินและเกิดผลก าไรมากขึน้ให้กับองค์กร จากการแข่งขันทางธุรกิจท่ีเพิ่มขึน้ บริษัทผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี มีการพัฒนาและทุ่มเทปัจจัยทางด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของตนและมี
การน ากลยุทธ์ต่างๆมาใช้แทบจะครบทุกด้าน นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับการแข่งขันท่ีรุนแรงแล้ว ในอีกแง่มุม
หนึ่งยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของการเติบโตของธุรกิจอีกด้วย (พัฒนา  ศิริโชติบัณฑิต, 2559)  

เนื่องจากถึงแม้ว่า กลุ่มบริษัทAIS ส่วนครองตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีอันดับหนึ่งมาตลอด แต่จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ปี 2557 จน ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัท AIS ส่วนครองตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีแนวโน้ม
ลดลง คือ ณ สิ้นปี 2557  คิดเป็นร้อยละ 45.73 สิ้นปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 45.35  ณ สิ้นปี 2559  คิดเป็นร้อยละ 
44.88  และ ณ สิ้นปี 2560  คิดเป็นร้อยหน้านี้ละ 43.85 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่ายอ่ืน เช่น กลุ่มบริษัท DTAC และ
กลุ่มบริษัท TRUE Mobile  มีส่วนครองตลาดบริการโทรศัพท์เคลือ่นท่ีมีแนวโน้มท่ีเพิม่สูงขึน้ (ส านักงานกสทช., 2560) 
ซึ่งปีก่อนหน้านี้ กลุ่มบริษัทAIS มีส่วนครองตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นมาตลอด แต่หลังจากจาก
เปลี่ยนเป็นเครือข่าย AIS 4G มีแนวโน้มลดลง ท าให้ผู้ศึกษามองเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงต้องการท่ีจะศึกษาและหา
แนวทางปัจจัยทางด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาเครือข่าย และผู้ประกอบการ
สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีส่งผลต่อความภักดี ของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี              
AIS 4G ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อความศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีของผูใ้ช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ 
เคลื่อนท่ี AIS 4G ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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อุปกรณแ์ละวิธีการทดลอง  
ในการศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหลง่ปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิ การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจยัเชิงปริมาณ

โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยการส ารวจเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
AIS 4G ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 ชุด สุ่มตัวอย่างแบบวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์และแจกแบบสอบถามบริเวณศูนย์บริการเอไอเอส จากนั้นน าไปวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่า  
t-test F-test LSD และMultiple Regressions Analysis ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  
ผลการทดลอง หรือ ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีต่อเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี AIS 4G แตกต่างกัน 

ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์  ด้านเพศท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีต่อเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี AIS 4G แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านการใช้บริการซ้ า 
ด้านการเป็นผู้อ้างอิง และด้านการบอกต่อ 

ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีต่อเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี AIS 4G แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านการเป็นผู้อ้างอิง 
และด้านการบอกต่อ 

ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์  ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีต่อเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี AIS 4G แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการใช้บริการซ้ า 

ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีต่อ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี AIS 4G แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการ
เป็นผู้อ้างอิง 
           สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
สภาพแวดล้อมการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี AIS 4G ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด  และด้านกระบวนการ
ให้บริการ มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้ใช้บรกิารเครอืข่ายโทรศัพท์เคลือ่นท่ี AIS 4G ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 
ด้าน คือ ด้านการใช้บริการซ้ า ด้านการเป็นผู้อ้างอิง และด้านการบอกต่อ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้ใช้บรกิาร
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี AIS 4G ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านการเป็นผู้อ้างอิง และด้านการ
บอกต่อ 
วิจารณ์ผลการทดลอง  
 1. เอไอเอส ควรให้ความส าคัญกลุ่มปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ ปัจจัยด้านเพศและอาชีพส่งผล
ต่อความภักดี ด้านการใช้บริการซ้ า โดยเอไอเอสควรรักษาฐานลูกค้าลูกค้าในกลุ่มนี้ไว้ เนื่องจากแม้ว่ามีปัญหาด้าน
ต่างๆ ค่าบริการท่ีสูงกว่า ลูกค้ากลุ่มนี้ก็ยังใช้บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งมีความภักดีมาก ส่วนด้านการเป็นผู้อ้างอิงจะเห็น
ได้ว่าปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อความภักดี โดยลูกค้ากลุ่มนี้เปน็กลุ่มท่ีสามารถ
เป็นผู้อ้างอิงในการรับรองคุณภาพและชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้ผู้อ่ืนได้ ท าให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นแล้วหันมาสนใจที่จะมา
ใช้บริการกับเครือข่ายเอไอเอส จนมีการขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น และด้านการบอกต่อ จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้าน
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* ผู้ประสานงาน  

เพศและระดบัการศึกษา ส่งผลต่อความภักดี โดยลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญจ่ะมีการบอกต่อ โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง
ต่างๆ และส่วนใหญ่จะแนะน าคนใกล้ตัว เช่น เพื่อน ครอบครัว และญาติ ให้คล้อยตามได้ง่าย  

2. เอไอเอส ควรให้ความส าคัญความภักดี ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้บริการซ้ า  ด้านการเป็นผู้อ้างอิงและ
ด้านการบอกต่อ โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีมากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ  ดังนั้นด้านผลิตภัณฑ์ คือ เอไอเอสควรต้องรักษาคุณภาพ
เครือข่าย AIS 4G สัญญาณการโทรและอินเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูงและประสิทธิภาพ โดยรักษาความน่าเชื่อถือให้
ผู้ใช้บริการใช้เครือข่ายAIS 4G อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังต้องมีการพัฒนาเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์อย่างต่อเนื่ อง
สม่ าเสมอ อีกท้ังด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ควรมีโปรโมชั่นท่ีเหมาะกับความต้องการของลูกค้าและมีโปรโมชั่นให้
ลูกค้าเลือกได้หลากหลายและมีโปรโมชั่นใหม่ๆอยู่เสมอ พร้อมท้ังแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีการแจกของก านัลให้ผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ ส่วนด้านกระบวนการ
ให้บริการ คือ ควรมีขั้นตอนในการให้บริการไม่ซับซ้อนและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังควรมีการตรวจสอบข้อมูล
การใช้งาน ค่าบริการ ถูกต้องครบถ้วนพรอ้มแจง้เตือนผ่านขอ้ความ อีเมลล์ หรือผ่าน Application  ได้สะดวก พร้อมมี
บริการ Call Center ท่ีดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  

3. เอไอเอส ควรให้ความส าคัญความภักดี ท้ัง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นผู้อ้างอิง และด้านการบอกต่อ โดย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดี คือ  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการบริการ โดย
ศูนย์บริการเอไอเอสควรมีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาทดลองใช้งาน อีกท้ัง
ศูนย์บริการควรมีความสะอาด แสงสว่างเหมาะสม มีพื้นท่ีรองรับผู้ใช้บรกิารเพียงพอตอ่ความตอ้งการของลูกค้า  และมี
การตกแต่ง สวยงามเป็นเอกลักษณ์ หรือมีท่ีจอดรถอ านวยความสะดวกให้ลูกคา้ เพื่อดึงดูดให้ลูกคา้เขา้ไปใช้บริการเพิ่ม
มากขึ้นดังนั้น  
สรุปผลการทดลอง  

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือเอไอเอส สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและเหนือกว่าคู่แข่งรายอ่ืนๆและยังเป็นผู้น าทางด้านเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออย่างย่ังยืน ดังนี้ 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศท่ีแตกต่างกัน ส่งผล
ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี AIS 4G ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน 3 ด้าน คือ  
ด้านการใช้บริการซ้ า ด้านการเป็นผู้อ้างอิงและด้านการบอกต่อ รองลงมาด้านระดับการศึกษา คือ ด้านการเป็น                   
ผู้อ้างอิงและด้านการบอกต่อ รองลงมาด้านอาชีพ คือ  ด้านการใช้บริการซ้ า และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน คือ ด้าน
การเป็นผู้อ้างอิง  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้ ใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี AIS 4G ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 ด้านเท่ากัน คือ ด้านการใช้บริการซ้ า ด้านการเป็นผู้อ้างอิง และ
ด้านการบอกต่อ  รองลงมาด้านสภาพแวดล้อมการบริการ  คือ ด้านการเป็นผู้ อ้างอิงและด้านการบอกต่อ 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยการอนุเคราะห์อย่างสูงจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์                                    
ดร. ทรงพร หาญสันติ ประธานกรรมการท่ีปรึกษาและท่านอาจารย์ดร . พวงชมพู โจสน์ รองประธานกรรมการท่ี
ปรึกษาท่ีให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือแก้ไขอย่างดีมาตลอด และขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆท่านท่ีให้ความรู้ อีกท้ัง
ขอขอบคุณครอบครัว เพื่อนๆท่ีให้ก าลังใจพร้อมช่วยเหลือเสมอมา และขอขอบคุณผู้เขียนต ารา เอกสาร บทความท่ีผู้
ศึกษาน ามาอ้างอิงในการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ และขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาในการ
ให้ข้อมูล เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าอิสระเสร็จสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   
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บทคัดยอ  

การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคการศึกษาเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลผูบริโภคไอศครมี
เนสทเลในจังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดกับทัศนคติของผูบริโภคไอศครีมเนสทเลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามจากกลุมตัวอยาง ผูศึกษาได
กําหนดวิธีการการศึกษาแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และใชวิธีการสํารวจ (Survey Method) เพ่ิอ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเพ่ือนําผลมาวิเคราะหโดยใชสถิติหาคา t-Test F-Test  LSD และคา Correlation ท่ี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากการศึกษาพบวาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 -
40 ป มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรี และมีระดับรายไดมากกวา 40,000 บาทข้ึนไป ผล
การศึกษาดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา ปจจัยสวนบุคคลพบวาปจจัยสวนบุคคลดานอายุ น้ันมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 2 ดาน คือดานผลิตภัณฑและดานราคา 
ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ น้ันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 2 ดาน คือ
ดานราคาและดานการสงเสริมทางการตลาด และปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา น้ันมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 1 ดาน คือดานผลิตภัณฑ จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดรวมมีความสัมพันธกับทัศนคติของผูบริโภคไอศกรีมเนสทเลรวมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ในระดับปานกลาง ดังน้ัน ไอศกรีมเนสทเลจึงควรพัฒนาปจจัยทางการตลาดท้ัง 4 ดาน โดยเฉพาะดานผลิตภัณฑ เพ่ือสราง
ทัศนคติท่ีดีตอผูบริโภคไอศครีมเนสทเลในจังหวัดกรุงเทพมหานครใหดีข้ึน 
 

คําสําคญั : ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางการตลาด ทัศนคต ิ ผูบริโภคไอศกรีมเนสทเล 
 
Abstract 

The objectives of this study were 1) to study the difference of personal factors of Nestle ice cream 
consumers in Bangkok Metropolis affecting the marketing mix factors; 2) to study the relationship between 
the marketing mix factors and attitudes of Nestle ice cream consumers in Bangkok Metropolis.  The 
researcher applied the quantitative research by using the questionnaires to collect primary data from a sample 
of 385 consumers.   The descriptive research and survey method were also applied to gather the data from the 
sample group, and the data was analyzed by the statistical techniques of t-Test, F-Test, LSD and correlation 
at the statistical significance of 0.5. It was found from the study that the majority of respondents were 
females at the age of 31-40. They graduated with bachelor’s degree and made their career in private 
companies earning more than 40,000 Baht.  From the study results of marketing mix factors, it was found 
that the respondents placed the most importance on the product with a mean value of 3.88. The first 
hypothesis testing revealed that the personal factor of age had a difference with statistical significance 
affecting the marketing mix factors in terms of the product and price. The personal factor of occupation had a 
difference with statistical significance affecting the marketing mix factors in terms of the price and 
marketing promotion. Also, the personal factor of educational level had a difference with statistical 
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significance affecting the marketing mix factors in terms of the product.  The second hypothesis testing 
revealed that the overall marketing mix factors had the relationship with the attitudes of Nestle ice cream 
consumers in Bangkok Metropolis at medium level.  As a result, Nestle ice cream should develop all 
marketing factors, particularly the product, in order to create better attitudes of Nestle ice cream consumers 
in Bangkok Metropolis. 
 
Keywords: personal factors, marketing mix factors, Attitude, Nestle Ice Cream Consumers  
 
บทนํา  

สภาพอากาศในเมืองไทยนับวันย่ิงทวีความรอนและมีระยะเวลายาวนานขึ้น จนดูเหมือนวาเมืองไทยจะมี
อากาศรอนตลอดท้ังป การบริโภคไอศกรีมมีแนวโนมเปนหนึ่งในชองทางของพฤติกรรมของผูบริโภคในเขตรอน 
ประกอบกับรสชาติของไอศกรมีท่ีมีความหวานเย็นอรอย ทําใหเปนท่ีชื่นชอบผูบริโภคทุกเพศทุกวัย จึงเปนปจจัยสําคัญ
ท่ีทําใหตลาดไอกรีมในประเทศไทยยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ซ่ึงในป 2557 อัตราการบริโภคของไทยอยูระดับต่ํา
ประมาณ 2 ลิตรตอคนตอปเม่ือเปรยีบเทียบกับอัตราการบริโภคประเทศใกลเคียงอยางมาเลเซียมีอัตราการบริโภค 2.5 
ลิตรตอคนตอป และสิงคโปรมีอัตราการบริโภค 5-6 ลิตรตอคนตอป และประเทศท่ีมีอัตราการบริโภคสูงสุดตอป คือ 
สหรัฐอเมริกามีอัตราการบริโภค 15  ลิตรตอคนตอป จึงทําใหตลาดไอศกรีมในประเทศไทยยังเปนท่ีนาสนใจของนัก
ลงทุนและผูประกอบการอีกมาก (SME ชี้ชองรวย, 2558) 
 ในปจจุบันตลาดไอศกรีมถือวาเปนตลาดท่ีมีมูลคาตลาดสูง มูลคาตลาดไอกรีมในประเทศไทย ป 2560 มี
มูลคา เทากับ 14,891 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 8 จากปกอนหนา จากการท่ีไอศกรีม มีมูลคาสูงถึง 
14,891ลานบาท และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 8 ตอป สงผลใหเปนตลาดท่ีนาสนใจสําหรับผูประกอบการ                        
(มารเก็ตอินโฟร, 2560) สวนแบงการตลาดมีการปรับเปลี่ยนทุกป  ซึ่งจะประกอบดวยคูแขงหลักๆคือ วอลล ทําตลาด
โดยบริษัท ยูนิลีเวอร (ประเทศไทย) จํากัดซ่ึง มีสวนแบงตลาดไอศกรีมเพิ่มขึ้น โดยในป 2560 มีสวนแบงการตลาด
เทากับ รอยละ 60.1 จากมูลคาตลาดรวมท้ังหมด เปนผูนําตลาด  อันดับสองเปนของไอศกรีมเนสทเลทําตลาดโดย
บริษัทเนสทเลไอศกรีม มีสวนแบงการตลาดลดลงตั้งแตป 2556 และมีสวนแบงตลาดป 2560 เทากับรอยละ 12.5  
จากมูลคาตลาดรวมท้ังหมดและสวนท่ีเหลือเปนของย่ีหออ่ืนๆ ( Euromonitor, 2017 ) 

เนื่องจากผูประกอบการตลาดนี้ลวนเปนบริษัทยักษใหญจากตางประเทศ ท้ังวอลล และเนสทเล จึงทําให
ตลาดนี้มีการแขงขนัรนุแรง และพยายามท่ีจะแขงขันกันเองเพื่อแยงสวนแบงทางการตลาด พยายามปรับแนวความคิด
ไอศกรีมไมใชรูปแบบของหวานแตเพียงอยางเดียว และสรางทัศนคติใหการบริโภคไอศกรีมกลายเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิตประจําวัน สามารถกบริโภคไดทุกเวลา เพื่อเพิ่มขนาดตลาดใหขยายใหญมากขึ้น จากขอมูลขางตนผูศึกษาจึงสนใจ
จะศึกษาเรื่องพฤติกรรมและทัศนคติท่ีมีผลตอสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคไอศครีมเนสทเลผูในจังหวัดดกรุง
เทพมหานคร เพื่อประโยชนสําหรับผูประกอบการท่ีตองการนําขอมูลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑใหตรง
กับพฤติกรรมการบริโภคอยางแทจริง รวมถึงการกําหนดกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ทําให
สามารถแขงขันกับผูแขงขันได เพิ่มสวนแบงการตลาด และเพิ่มยอดขายใหบริษัท 
วัตถปุระสงค  
 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคไอศครีมเนสทเล ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดผูบริโภคไอศกรีมเนสทเลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคไอศกรีมเนสทเลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลผูบริโภคไอศครีมเนสทเลในจังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีมีผล

ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด  
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับทัศนคติของผูบริโภคไอศครีมเนสทเล

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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วิธีการวิจัย 

ผู วิ จั ย ใช ร ะ เบี ยบ วิ ธีก าร วิจั ย เชิ งป ริ ม าณ (Quantitative Research) โด ยก าร ใช แ บบ สอบ ถาม 
(Questionnaire) สอบถามจากกลุมตัวอยาง ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการการศึกษาแบบเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) และใชวิธีการสํารวจ(Survey Method)เพิ่อรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน โดย
ใชแบบสอบถามท่ีจัดทําขึ้นตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว และเก็บขอมูลโดยจะใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวย
ตัวเอง (Self-Administration Questionnaires) และนําผลมาวิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา ประกอบดวย คาความถี่ 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจัดลําดับและสถิติการวิเคราะหความผันแปรทางเดียว t-Test F-Test 
สถิติการหาผลตางรายคูใช  LSD และสถิติสัมประสิทธแบบเพียรสัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ผลการศกึษา 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ อาชีพ  ระดับการศึกษา ที่แตกตาง
กัน มีผลตอมีผลตอการใหระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคไอศกรีมเนสทเลในจงัหวัด
กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิต ิสวนดานเพศและระดบัรายไดไมมีผลตอการใหระดับความสําคัญ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคไอศกรีมเนสทเลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

• ดานอายุ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 2 ดาน  คือดาน
ผลิตภัณฑและดานราคา อายุนอยกวา 20ปใหระดับความสําคัญในดานผลิตภัณฑ เรื่องไอศกรีมเนสทเลมี
รสชาติท่ีหลากหลายใหเลือกซ้ือและไอศกรีมเนสทเลมีรสชาติอรอย  

• ดานอาชีพ  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 2 ดาน คือดาน
ราคาและดานการสงเสรมิทางการตลาด โดยนักเรียน นักศึกษาใหระระดับความสําคัญในดานราคา เรื่องของ
ราคาของไอศกรีมเนสทเลมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ  และดานการสงเสริมทางการตลาด 
ไอศกรีมเนสทเลมีการโฆษณาการสงเสริมการขายทางสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง เชน โทรทัศน, อินเตอรเน็ต 
เพื่อใหไดรับขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

• ดานระดับการศกึษา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 1 ดาน 
คือดานผลิตภัณฑ โดยระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีใหระระดับความสําคัญดานผลิตภัณฑ เรื่องไอศกรีม
เนสทเลมีรสชาติท่ีหลากหลายใหเลือกซื้อและไอศกรีมเนสทเลมีรสชาติอรอย  
ผลทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวาการวัดความสัมพนัธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดและทัศนคตขิอง

ผูบริโภคไอศกรีมเนสทเลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธกับทัศนคติ
ของผูบริโภคไอศกรีมเนสทเลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายรายดานไดดังนี้ ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภณัฑ พบวามีความสัมพันธกับทัศนคตขิองผูบริโภคไอศกรีมเนสทเลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน
ระดับมากในดานองคประกอบดานความรูความเขาใจและความเชื่อ และในระดับปานกลางดานองคประกอบดาน
ความรูสึก และดานองคประกอบดานพฤติกรรม ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา พบวามีความสมัพันธกับ
ทัศนคตขิองผูบริโภคไอศกรีมเนสทเลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลางในดานองคประกอบดานความรู
ความเขาใจและความเชื่อ ดานองคประกอบดานความรูสึก และดานองคประกอบดานพฤติกรรม ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานการจัดจําหนาย พบวามีความสัมพนัธกับทัศนคติของผูบริโภคไอศกรีมเนสทเลในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง ดานองคประกอบดานความรูความเขาใจและความเชื่อ ดานองคประกอบดาน
ความรูสึก และดานองคประกอบดานพฤติกรรม และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด 
พบวามีความสัมพันธกับทัศนคตขิองผูบริโภคไอศกรีมเนสทเลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลางในดาน
องคประกอบดานความรูความเขาใจและความเชื่อ ดานองคประกอบดานความรูสึก และดานองคประกอบดาน
พฤติกรรม 
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อภิปรายผล  
 1.ผูประกอบการควรพฒันาผลติภณัฑของไอศกรีมเนสทเลใหมีรสชาติท่ีหลากหลายใหเลือกซื้อและใหมี
รสชาติอรอย ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ และการทํากิจกรรมสงเสริมการขาย เชนการโฆษณาการสงเสริมการขาย
ทางสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง เชน โทรทัศน, อินเตอรเนต็ เพื่อใหไดรับขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพือ่รักษา
กลุมเปาหมายท่ีอายุต่ํากวา 20 ป การศึกษาต่ํากวาปรญิญาตรี กลุมอาชพีนักเรียนนักศึกษาและควรพัฒนาปจจัยทาง
การตลาดดานอ่ืนๆ เพื่อขยายฐานลูกคาใหเพิ่มมากย่ิงขึน้ 
 2.ผูประกอบการควรพฒันาปจจัยทางการตลาดโดยเฉพาะทางดานผลติภัณฑ โดยพฒันามีรสชาติท่ี
หลากหลายความแตกตางโดดเดนกวาคูแขงและมีรสชาติอรอย รักษาคุณภาพในเรื่องความสะอาดพัฒนาบรรจภุัณฑท่ี
สวยงามและงายตอการบริโภค  เพื่อสรางทัศนคตใินเชงิบวกใหกับผลิตภณัฑ ไดมากท่ีสดุ นอกจากนี้ผูประกอบการควร
พัฒนาปจจัยการตลาดในดานอ่ืนๆดวยเพราะมีผลตอการเกิดทัศนคติของผูบริโภค  
สรุปผลการวิจัย  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา ปจจัยสวนบุคคลพบวาปจจัยสวนบุคคลดานอายุ นั้นมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตติอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 2 ดาน คือดานผลิตภัณฑและดานราคา ปจจัย
สวนบุคคลดานอาชีพ นั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 2 ดาน คือ
ดานราคาและดานการสงเสริมทางการตลาด และปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา นั้นมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 1 ดาน คือดานผลิตภัณฑ 

สรุปผลทดสอบสมมติฐานที่ 2 ในภาพรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ
รวม ดานราคารวม ดานการจัดจําหนายรวม ดานสงเสริมการตลาดรวม  ภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติ
ของผูบริโภคไอศกรีมเนสทเลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ท้ัง 3 ดาน ไดแก ทัศนคติดานความรูความเขาใจและความ
เชื่อ ดานความรูสึก ทัศนคติดานพฤติกรรม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติของผูบริโภคไอศกรีมเนสทเลในจังหวัดกรุงเทพมหานครในทุกดาน โดย
ดานผลิตภัณฑ ราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง  
กิตตกิรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาอิสระ ฉบับนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีดวยความกรุณาจากทานอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ทรงพร หาญสันติ ประธานกรรมการท่ีปรึกษา และทานอาจารย ดร. พวงชมพู โจนส รองประธาน
กรรมการท่ีปรึกษา ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ปรับแก ตลอดจนใหขอคิดเห็นและใหความชวยเหลือ ซึ่งทางผู
ศึกษามีความซาบซึ่งและตองขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยท้ังสองทานอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย และทางผู
ศึกษาขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทานอาจารยทุกทานท่ีกรุณาอบรมสั่งสอน
วิชาความรูตางๆ อีกท้ังบรรดาทานผูเขียนตํารา เอกสารและบทความตางๆ  
เอกสารอางอิง  
กัลยา วานิชยบัญชา.  (2555).  การใช SPSS ในการวเิคราะหขอมูล.  พิมพครั้งท่ี 20.  กรุงเทพฯ : ธรรมสาร 
กรวินท กรประเสริฐวิทย.  (2558).  ทัศนคตคิวามรูความเขาใจ พฤตกิรรม และ คณุลักษณะการใชงานของ

เทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการใชเครือ่งชําระคาโทรศพัทอตัโนมัติของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร.  การคนควาอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 
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บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิง
ลึกและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูใหสัมภาษณและผูตอบแบบสอบถามเปนผูท่ีมีสวน
รวมในการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้งของบริษัทกรณีศึกษาจํานวน 6 ทาน ผลการวิจัยพบวาเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจ
เลือกทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของโรงงานแปงมันสําปะหลังของบริษัทกรณีศึกษา ประกอบดวย ราคาประเมินท่ีดิน  
ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง ความหนาแนนของประชากรในพื้นท่ี ระยะทางจากโรงงานแหงเดิมไปยังโรงงานแหงใหม 
และคาใชจายในการกอสราง โดยมีน้ําหนักความสําคัญเฉลี่ยเปน 0.1868, 0.3487, 0.0645, 0.1461 และ 0.2539 

ตามลําดับ และ การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีกระบวนการวิเคราะหตามลําดับช้ัน พบวา ทําเลท่ีตั้งบริเวณ ตําบลโปง 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปนทางเลือกของทําเลท่ีตั้งท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 

คําสําคัญ : การเลือกทําเลท่ีตั้ง, โรงงานแปงมันสําปะหลัง, กระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้น 
 
Abstract  

The methodology of this study included both the quantitative and qualitative researches. In-depth 
interview and questionnaire were used as tools to collect data from 6 staff of a case-study company who are 
involved in the decision-making process for site selection of a new cassava starch plant. The results of this 
study illustrate that the main criterions for selection the location of a case-study companies’ new starch plant 
are as follows: the land price, the cassava production quantities, the population density in the area, the 
proximity from the previous location to the new location and the construction cost. The importance weights 
of each criteria are 0.1868, 0.3487, 0.0645, 0.1461 and 0.2539 respectively. Data analysis by the method of 
analytic hierarchy process suggests that the most suitable location for the new starch plant of a case-study 
company is at Pong sub-district, Bang Lamung district, and Chon Buri province location. 

 
Keywords: Site Selection, Cassava Starch Factory, Analytic Hierarchy Process 
 

บทนํา  
ในบรรดาผลิตภัณฑจากสําปะหลัง อันไดแก มันสําปะหลังอัดเม็ด มันเสน แปงมันสําปะหลัง และสาคู แปง

มันสําปะหลังถือเปนผลิตภันฑท่ีใชประโยชนไดหลากหลายมากท่ีสุดท้ังในภาคครัวเรือนและการใชเปนวัตถุดิบใน
ภาคอุตสาหกรรม เม่ือพิจารณามูลคาการสงออกแปงมันสําปะหลังของประเทศไทยในระหวางป พ.ศ. 2550 ถึง 2560 
พบวามีการเติบโตอยางชัดเจนจาก 13,995 ลานบาท เปน 35,041 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความ
รวมมือของกรมศุลกากร, 2561) จึงทําใหบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งประกอบธุรกิจการผลิตและจําหนายแปงมันสําปะหลังมี
ความตองการเพิ่มกําลังการผลิตดวยการสรรหาทําเลท่ีตั้งโรงงานแปงมันสําปะหลังแหงใหมเพื่อใหรองรับกับการเติบโต
ดังกลาว  

ในอดีตจนถึงปจจุบันมักมีการเคลื่อนยายโรงงานแปงมันสําปะหลังอยูบอยครั้ง เนื่องจากการตัดสินใจเลือก
ทําเลท่ีตั้งโรงงานแปงมันสําปะหลังท่ีไมเหมาะสมสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในระยะยาว ท้ังในดานความ
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ไดเปรียบในการแขงขัน ตนทุนในการดําเนินงาน การขยายตลาด  การลงทุน และการกําหนดกลยุทธของธุรกิจ (วิชัย 
ศรีคํา, 2549) และเพื่อเปนการลดขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้ง ผูวิจัยจึงนํากระบวนการ
วิเคราะหตามลําดับชัน้มาใชเปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากมีประสิทธิภาพ ใหผลสํารวจท่ีนาเชื่อถือ งาย
ตอการใชงานและการทําความเขาใจ งายตอการจัดลําดับความสําคัญ สามารถขจัดการตัดสินใจท่ีมีอคติหรือความ
ลําเอียงออกไปได และยังสามารถใชในการตัดสินใจท้ังแบบบุคคลเดียวและแบบกลุม เพื่อใหเกิดการตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด (อภิชาติ โสภาแดง, 2552)  

จากประเด็นดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้งของโรงงานแปงมันสําปะหลัง
ของบริษัทกรณีศึกษา โดยนําเทคนิคกระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้นมาใชเปนเครื่องมือในการพิจารณาตัดสินใจ 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อหาเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของโรงงานแปงมันสําปะหลังของบริษัท
กรณีศึกษา 

2. เพื่อศึกษาน้ําหนักความสําคัญของเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้งของโรงงานแปงมันสําปะหลัง
ของบริษัทกรณีศึกษา 

3. เพื่อหาทําเลท่ีตั้งท่ีมีความเหมาะสมของโรงงานแปงมันสําปะหลังของบริษัทกรณีศึกษา ดวยเทคนิค
กระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้น  
ทบทวนวรรณกรรม 
 กระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้น เปนกระบวนการในการตัดสินใจท่ีถูกคิดคนขึ้นมาเพื่อใหผูบริหารใชเปน
เครื่องมือสําหรับการตัดสินใจในสถานการณท่ีตองตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งอยางมีประสิทธิภาพแมจะ
อยูในสถานการณท่ีมีความยุงยากซับซอน โดยใชการจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกในการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดการ
ตัดสินใจท่ีเหมาะสมตอเปาหมายในการตัดสินใจไดมากท่ีสุด โดยมีหลักการ คือ แบงโครงสรางของปญหาออกเปนชั้น 
ๆ ชั้นแรก คือ เปาหมายในการตัดสินใจ ชั้นท่ี 2 คือ เกณฑในการตัดสินใจหลัก ชั้นท่ี 3 คือ เกณฑในการตัดสินใจรอง 
(ถามี) และชั้นท่ี 4 คือ ทางเลือกในการตัดสินใจ (Saaty, 1980) แลวจึงวิเคราะหหาทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมกับ
เปาหมายในการตัดสินใจท่ีสุด โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความสําคัญภายในโครงสรางของปญหาในแตละชั้น 
ทีละคู จนครบทุกคู และนํามาคํานวณตามกระบวนการทางคณิตศาสตรเพื่อใหไดน้ําหนักความสําคัญซ่ึงจะทําใหผูท่ีทํา
การตัดสินใจสามารถมองเห็นองคประกอบของปญหาโดยรวม และเปรียบเทียบปญหาอยางเปนเหตุเปนผลทุกปจจัยท่ี
พิจารณาอันทําใหผลการตัดสินใจท่ีไดมีคาถูกตองรัดกุมมากขึ้น (อภิชาติ โสภาแดง, 2552) 
วิธีการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีการนํากระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้นมาประยุกตใชซึ่งผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการวิจัย ไวดังตอไปนี้ 

1. ประชากร ผูใหสัมภาษณและผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้งของ 
บริษัทกรณีศึกษา ซึ่งมีท้ังสิ้น 6 ทาน ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 ทาน รองประธานกรรมการ 2 ทาน ผูจัดการ
ฝายขาย 1 ทาน ผูจัดการฝายการตลาด 1 ทาน และ ผูจัดการฝายการผลิต 1 ทาน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 เครื่องมือ ดังนี้ 
2.1 การสัมภาษณเชิงลึก โดยใชเพื่อทราบถึงขอมูลท่ัวไปของบริษัท ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก

ทําเลท่ีตั้งของโรงงานแปงมันสําปะหลังและทางเลือกของทําเลท่ีตั้งของโรงงานแปงมันสําปะหลังกรณีศึกษา เพื่อนําไป
สรางแบบสอบถามตอไป 

2.2 แบบสอบถาม โดยใชเพื่อเก็บรวบรวมระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกทําเล
ท่ีตั้งของโรงงานแปงมันสําปะหลังและคนหาทําเลท่ีตั้งท่ีมีความเหมาะสมของโรงงานแปงมันสําปะหลังกรณีศึกษา ดวย
เทคนิคกระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้น 
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3. วิธีการวิเคราะหขอมูล แบงตามเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดดังนี้ 

3.1 การสัมภาษณเชิงลึก ผู วิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหา โดยการจําแนกถอยคําและขอความท่ีผูให
สัมภาษณแสดงความคิดเห็น แลวนํามาตีความ วิเคราะหและสังเคราะห ดวยหลักแหงเหตุผล และสรางขอสรุป 
อภิปรายขอเท็จจริงท่ีคนพบตามสภาพการณ และประเด็นสําคัญ 

3.2 แบบสอบถาม ผู วิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูลตามเทคนิค
กระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้น โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

3.2.1 สรางตารางเปรียบเทียบระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามแตละทาน 
3.2.2 นําระดับความสําคัญท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถามมาใสในตารางเปรียบเทียบระดับ

ความสําคัญในรูปแบบชองเมทริกซ 
3.2.3 คํานวณหาน้ําหนักความสําคัญของเกณฑในการตดัสนิใจหลกัและทางเลือกในการตัดสินใจ โดย

หาผลรวมในแตละหลักของเมทริกซและหาอัตราสวนผลรวมในแตละหลัก จากนั้นจึงหาคาเฉลี่ยในแตละแถวของ 
เมทริกซและหาอัตราสวนผลรวมในแตละแถว 

3.2.4 ตรวจสอบความสอดคลองของการเปรียบเทียบระดับความสําคัญ โดยคํานวณหาคาอัตราสวน
ความสอดคลอง หากคาอัตราสวนความสอดคลอง มีคามากกวา 0.1 ตองใหผูตอบแบบสอบถามทําแบบสอบถามสวน
นั้นใหมจนกวาคาอัตราสวนความสอดคลอง จะมีคานอยกวาหรือเทากับ 0.1 

3.2.5 คํานวณหาน้ําหนักความสําคัญเฉลี่ยของเกณฑในการตัดสินใจหลักและทางเลือกในการ
ตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามท้ัง 6 ทาน โดยนําน้ําหนักความสําคัญของเกณฑในการตัดสินใจหลักและทางเลือกใน
การตัดสินใจ จากผูตอบแบบสอบถามท้ัง 6 ทาน มาหาคาเฉลี่ย 

3.2.6 คํานวณหาน้ําหนักความสําคัญของทางเลือกรวม โดยนําน้ําหนักความสําคัญเฉลี่ยของเกณฑใน
การตัดสินใจหลัก คูณกับ น้ําหนักความสําคัญเฉลี่ยของทางเลือกในการตัดสินใจ และนําคาท่ีไดในแตละทางเลือกมา
รวมกัน 

3.2.7 เลือกทางเลือกของทําเลท่ีตั้งท่ีมีน้ําหนักความสําคัญของทางเลือกรวมสูงสุดเปนทําเลท่ีตั้ง
โรงงานแปงมันสําปะหลังแหงใหม 
ผลการวิจัย  

จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหสัมภาษณ พบวาบริษัทกรณีศึกษา มีความตองการขยายกําลังการผลิต จึงได
ตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้งโรงงานแหงใหมจํานวน 1 แหง จากท้ังหมด 5 แหง ซ่ึงประกอบดวย ทําเลท่ีตั้งบริเวณ ตําบล
เขาไมแกว อําเภอบางละมุง, ตําบลโปง อําเภอบางละมุง, ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง, ตําบลหนองปลาไหล 
อําเภอบางละมุง และตําบลบอทอง อําเภอบอทาง จังหวัดชลบุรี และไดกําหนดเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจเลือกทําเล
ท่ีตั้งโรงงานแหงใหม คือ เกณฑในการตัดสินใจหลักดานราคาประเมินท่ีดิน ดานปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง ดาน
ความหนาแนนของประชากรในพืน้ท่ี ดานระยะทางจากโรงงานแหงเดิม และ ดานคาใชจายในการกอสราง ซึ่งผูวิจัยได
นําขอมูลตรงสวนนี้ไปใชในการสรางแบบสอบถามตามแนวทางของกระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้น และไดนํา
กลับไปใหผูใหสัมภาษณทํา  

และหลังจากนําไดแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรตามกระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้น 
ผูวิจัยสามารถแบงผลการวิจัยเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 น้ําหนักความสําคัญเฉลี่ยของเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้งของโรงงานแปงมันสําปะหลัง
ของบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งสามารถแสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 น้ําหนักความสําคญัเฉลี่ยของเกณฑท่ีใชในการตดัสนิใจเลือกทําเลท่ีตั้งของโรงงานแปงมันสําปะหลังของ

บริษัทกรณศีึกษา 
  

เกณฑในการตดัสินใจหลัก น้ําหนกัความสําคญัเฉล่ีย 
ดานราคาประเมินท่ีดิน 0.1868 
ดานปริมาณผลผลติมันสําปะหลัง 0.3487 
ดานความหนาแนนของประชากรในพื้นท่ี 0.0645 
ดานระยะทางจากโรงงานแหงเดิมไปยังโรงงานแหงใหม 0.1461 
ดานคาใชจายในการกอสราง 0.2539 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา น้ําหนักความสําคัญเฉลี่ยของเกณฑในการตัดสินใจหลักเรียงจากสําคัญมากท่ีสุดไป

นอยท่ีสุด เปนดังนี้ ดานปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง ดานคาใชจายในการกอสราง ดานราคาประเมินท่ีดิน ดาน
ระยะทางจากโรงงานแหงเดิมไปยังโรงงานแหงใหม และดานความหนาแนนของประชากรในพื้นท่ี โดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญเฉลี่ยเปน 0.3487, 0.2539, 0.1868, 0.1461 และ 0.0645 ตามลําดับ 

สวนท่ี 2 น้ําหนักความสําคัญของแตละทําเลท่ีตั้งท่ีเปนทางเลือกในการตัดสินใจของบริษัทกรณีศึกษา ซึ่ง
สามารถแสดงดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 น้ําหนักความสําคญัของแตละทําเลท่ีตั้งท่ีเปนทางเลือกในการตดัสนิใจของบรษิัทกรณีศึกษา 
 

                             ทําเลที่ตั้ง น้ําหนกัความสําคญั 
ตําบลเขาไมแกว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 0.2537 
ตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 0.3083 
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 0.1361 
ตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 0.1321 
ตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุร ี 0.1698 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา น้ําหนักความสําคญัของทําเลท่ีตัง้บริเวณ ตําบลโปง อําเภอบางละมุง, ตําบลเขาไมแกว 

อําเภอบางละมุง, ตําบลบอทอง อําเภอบอทอง, ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง และ ตําบลหนองปลาไหล อําเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุร ีมีน้ําหนักความสาํคัญเปน 0.3083, 0.2537, 0.1698, 0.1361 และ 0.1321 ตามลําดบั 

 จากผลการวิจัยดังกลาว จึงพบวาทําเลท่ีตั้งบริเวณ ตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปนทําเลท่ีตั้งท่ี
มีความเหมาะสมเปนโรงงานแปงมันสําปะหลังแหงใหมของบริษัทกรณีศึกษา 
อธิปรายผลการวิจัย 

บริษัทกรณีศึกษามีการใหความสําคัญกับราคาประเมินท่ีดิน ปริมาณผลผลิตมันสาํปะหลัง ความหนาแนนของ
ประชากรในพื้นท่ี ระยะทางจากโรงงานแหงเดิม และคาใชจายในการกอสราง ในการเลือกทําเลท่ีตั้งโรงงานแปงมันสํา
ปะหลัของบริษัท โดยใหความสําคัญกับปริมาณผลผลิตมันสาํปะหลังมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ    ภัทราวุธ 
ปกเคธาติ (2550) ท่ีทําการศึกษาการวิเคราะหท่ีตั้งอุตสาหกรรมมันสําปะหลังในประเทศไทย และงานวิจัยของ สุธนณ 
เชี่ยวชน (2538) ท่ีทําการศึกษาการวิเคราะหเชิงภูมิศาสตรของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสําปะหลัง ในจังหวัดบึงกาฬ 
โดยพบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานแปรรูปมันสําปะหลังมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานแหลงวัตถุดิบ 
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สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีการนํากระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้นมาประยุกตใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจเลือก
ทําเลท่ีตั้งโรงงานแปงมันสําปะหลังแหงใหมของบริษัทกรณีศึกษา โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนรวมในการตัดสินใจของบริษัทและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหตามกระบวนการวิเคราะห
ตามลําดับชั้น ซึ่งจากผลการวิจัยพบวาเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของโรงงานแปงมัน
สําปะหลังของบริษัทกรณีศึกษา ประกอบดวย ราคาประเมินท่ีดิน  ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง ความหนาแนนของ
ประชากรในพื้นท่ี ระยะทางจากโรงงานแหงเดิมไปยังโรงงานแหงใหม และคาใชจายในการกอสราง โดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญเฉลี่ยเปน 0.1868, 0.3487, 0.0645, 0.1461 และ 0.2539 ตามลําดับ และ พบวา ทําเลท่ีตั้งท่ีมีความ
เหมาะสมของโรงงานแปงมันสําปะหลังแหงใหมของบริษัท คือ ทําเลท่ีตั้งบริเวณ ตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี 
ขอเสนอแนะ 

สําหรับผูท่ีสนใจนาํผลการวิจัยนีไ้ปใชควรปรับปรงุเกณฑในการตดัสนิใจหลกัใหมีสอดคลองกับลักษณะเฉพาะ
ของแตละบริษัท  เนื่องจากเกณฑในการตัดสินใจหลักท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเพียงขอมูลในการตัดสินใจของบริษัท
กรณีศึกษาเทานั้น ซึ่งอาจไมไดนําเกณฑในการตัดสินใจหลักอ่ืน ๆ มาพิจารณารวมดวย 
กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณและขอมอบความสําเร็จท้ังหมดจากการทําวิทยานิพนธฉบับนี้แดบิดา มารดา 
คณาจารยและผูท่ีเก่ียวของทุกทาน ท่ีไดใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจใหเสมอมา จนวิทยานิพนธฉนับนี้สําเร็จลุลวง
ไดดวยด ี
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการลงทุนโดยใชระบบจําลองการซ้ือขายหลักทรัพย Click2win 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลา 
 

Factors Correlating with Investment Behaviors of Simulated Trading with Click2Win  
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพนัธตอพฤติกรรมในการลงทุนโดยใชระบบจําลองการซื้อขายหลักทรพัย 
Click2win ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลาในการตัดสินใจลงทุนซื้อหลักทรัพย พบวาปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก เพศ สาขาวิชาท่ีศึกษา ประสบการณ ซ้ือขายระบบ Click2win ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได และอัตรา
ผลตอบแทนท่ีตองการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนโดยใชระบบจําลอง Click2win  ปจจัยดานขอมูล
ประกอบการลงทุน ไดแก ปจจัยท่ีใชในการเลือกลงทุนและการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลงทุนโดยใชระบบจาํลอง Click2win ปจจัยเก่ียวกับรูปแบบบริการระบบ Click2win มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลงทุนโดยใชระบบจําลอง Click2win  ผูวิจัยยังพบวาพฤติกรรมการลงทุนของนักศึกษาสอดคลองกับ
แนวคิดทางวิชาการลงทุนหลายเรื่อง คือ มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางระดับการยอมรับความเสี่ยงและระดับอัตรา
ผลตอบแทน และการวิเคราะหเศรษฐกิจท้ังในและตางประเทศประกอบการตัดสินใจลงทุนมีความสัมพันธกับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีไดรับจริง ผูวิจัยยังพบดวยนักศึกษามีการใชขาวลือประกอบการตัดสินใจลงทุน งานวิจัยนี้สามารถ
นําไปใชเพื่อเปนแนวทางสงเสริมการลงทุนของนักศึกษาผานการใชงานระบบจําลอง Click2win ได โดยควรเนนกลุม
นักศึกษาสาขาการเงิน สงเสริมใหนักศึกษาไดทดลองใชงาน ใหขอมูลทางเศรษฐกิจและบทวิเคราะหประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน การออกแบบระบบควรเนนความสะดวกและรูปแบบท่ีงายตอการใชงาน และมีการกําหนดระยะเวลา
การใชงานระบบท่ีเหมาะสม 
 

คําสําคญั : Click2win พฤติกรรมการลงทุน ระบบจําลองการซื้อขาย การตดัสนิใจลงทุน 
 
Abstract  

This research studied factors correlating with investment behaviors of simulated trading with 
Click2Win of Bachelor degree students in Songkla. We found that Personal factors which are gender, majors 
of study, experiences in Click2win, risk tolerance, and required rate of returns, correlated with the 
investment behaviors. Investment information factors which are investment analysis methods and 
information-based investment decisions, correlated with the investment behaviors. Service platforms of 
Click2win correlated with the investment behaviors. Moreover; we found that the investment behaviors were 
aligned with the investment concept “high risk, high return”. Using foreign and domestic economics 
information had a correlation with the actual rate of returns. And the students tended to use gossip in their 
investment decisions. To promote students’ investment via simulated trading with Click2win system, they 
should focus on finance major students, encourage them to try the system, provide economics information 
and equity researches, and design the system to be user-friendly with the appropriate time frame setting. 
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บทนํา  

การดําเนินนโยบาย Thailand 4.0  ทําใหประชาชนสามารถติดตอกับหนวยงานของภาครัฐไดสะดวกมากขึ้น 
สามารถสืบคนและเขาถงึขอมูลไดหลากหลายขึ้น ประชาชนสามารถใชงานอินเตอรเน็ตไดท่ัวถึงมากขึ้น  อยางไรก็ตาม
เศรษฐกิจของประเทศท่ีอยูในสภาวะตกต่ํา อัตราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชยอยูในระดับต่ํากวาอัตราเงินเฟอ 
ประชาชนจึงตองหาทางเลือกในการลงทุนท่ีใหอัตราผลตอบแทนสูงกวา ซึ่งการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเปนอีก
ทางเลือกท่ีนาสนใจ อยางไรก็ตามการลงทุนในตลาดหลักทรัพยมีความเสี่ยง นักลงทุนตองการทดลองลงทุนกอนซ้ือ
ขายจริง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงไดพฒันา Click2win ขึ้นเพื่อใชงานผานระบบอินเตอรเน็ต โดยเปนระบบ
จําลองการซื้อขายกําหนดเงินทุนเริ่มตน 5 ลานบาทใหทดลองซื้อขาย ราคาซ้ือขายอางอิงจากกระดานหลักทรัพยจริง 
และจะลางขอมูลในระบบใหมทุก 3 เดือน ในชวงหลายปท่ีผานมานักศึกษารูจักการลงทุนในหลักทรัพยมากขึ้นเพราะ
การเขาถึงขอมูลทําไดงาย มีหลักสูตรสอนการเลนหุนออกมาอยางตอเนื่อง อีกท้ังนักศึกษามีเงินทุนจากครอบครัว อายุ
ยังนอยสามารถรับความเสี่ยงไดสูงกวานักลงทุนท่ีอยูในวัยทํางานและวัยเริ่มสรางครอบครัว นอกจากนี้นักศึกษาเริ่มมี
คานิยมเรื่องอิสรภาพทางการเงิน เรียนจบแลวไมอยากเปนลูกจาง จึงทําใหสนใจเขามาในตลาดทุนมากขึ้น ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลาท่ีลงทุนผานระบบจําลองการซ้ือขายหลักทรัพย 
Click2win สาเหตุท่ีเลือกจังหวัดสงขลาเพราะมีหลายสถาบันการศึกษาท่ีสอนเก่ียวกับสาขาการเงิน เศรษฐศาสตร 
บริหารธุรกิจและการบัญชี มีระบบอินเตอรเน็ตสะดวกท่ัวถึง และมีจํานวนนักศึกษาจํานวนมากท่ีเคยทดลองซื้อขาย
ผานระบบจําลองการซื้อขาย Click2win โดยประเด็นท่ีสนใจศึกษา คือ พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมในการลงทุนโดยใชระบบจําลอง Click2win ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลา ปจจัยท่ีสนใจ
ศึกษาประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานขอมูลประกอบการลงทุน และปจจัยเก่ียวกับรูปแบบบริการของระบบ 
Click2win ซึ่งไดจากการทบทวนวรรณกรรมดังนี้ 

สรร พัวจันทร (2548) พบวาปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการลงทุนมี
ผลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยในแงของการหลีกเลี่ยงการขาดทุน สอดคลองกับผลการศึกษาของกําไล
ทิพย ศิริธรรมขันติ (2546) แตมีบางงานวิจัยพบวาพฤติกรรมการลงทุนของเพศหญิงและชายไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 (สุเทพ เจริญวรรณ, 2538) นอกจากนี้ยังพบวาอายุ เงินลงทุน อาชีพ และการศึกษาท่ี
แตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการลงทุน (นิธิศ หัตถการุณย, 2548)  สวนสาเหตุสําคัญท่ีตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย คือ เพื่อหวังผลกําไร (สมพงษ อรพินท, 2533; นิธิศ หัตถการุณย, 2548; ณฐวรรธน เสมียนเพชร, 2555) 
เพื่อเพิ่มรายไดในอนาคต (สายสิทธิ ภูริพันธ, 2555) และเพื่อเพิ่มพูนความรูเรื่องหลักทรัพย (อําภาภัทร คนฉลาด, 
2548) จากการศึกษาพบวานักลงทุนเปนผูหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (สุชาดา แสงสุวรรณโรจน, 2556) ดังนั้นถาหากตอง
ยอมรับความเสี่ยงท่ีสูงขึ้น ยอมตองการผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นตามไปดวย ปนิดา แซตั้ง (2555) พบวานักลงทุนสวนใหญ
สามารถรับความเสี่ยงไดในระดับปานกลาง ในดานปจจัยดานขอมูลประกอบการลงทุนนกัลงทุนเนนใชปจจัยพื้นฐานใน
การวิเคราะหการลงทุน (กําไลทิพย ศิริธรรมขันติ, 2546; นิธิศ หัตถการุณย, 2548; เกียรติชัย สฤษฎีชัยกุล, 2552; 
อุบลรัตน ศรีเกษ, 2556) ไดแก การวิเคราะหเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ (ยงยุทธ ตรีฤกษงาม, 2549; 
ณฐวรรธน เสมียนเพชร, 2555) และงบการเงินของบริษัท (วราดล ทุนอินทร, 2557) นอกจากนี้ยังมีบางงานวิจัยท่ี
พบวานักลงทุนใชท้ังการวิเคราะหแบบผสมท้ังปจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค (สุเทพ เจริญวรรณ, 2538; อนุชศรา รุงจิ
รารัตน, 2544; วิลาสินี ชัยวรรณ, 2548) รวมถึงใชบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย (นิธิศ หัตถการุณย, 2548; 
วิลาสินี ชัยวรรณ, 2548) งานวิจัยสวนใหญพบวานักลงทุนสวนใหญซ้ือขายผานระบบอินเตอรเน็ต (อนุชศรา รุงจิรา
รัตน, 2544; จุฑามาศ ใจทน, 2553; วราดล ทุนอินทร, 2557) สนใจเขามาลงทุนและศึกษาดวยตนเอง (นันทาวดี 
แสวงผล, 2548) ในสวนของพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยพบวามีการซื้อขายหลักทรัพยนอย
กวา 5 ครั้งตอสัปดาห ถือครองหลักทรัพยเปนระยะเวลา 2 สัปดาหขึ้นไป มูลคาการซ้ือขายตอวันต่ํากวา 100,000 
บาท ถือครองหลักทรัพยจํานวน 1-5 หลักทรัพย (กําไลทิพย ศิริธรรมขันติ, 2546; อําภาภัทร คนฉลาด, 2548) 
อยางไรก็ตามเม่ือคนควางานวิจัยชวงหลังกลับพบวาแนวโนมการถือครองหลักทรัพยสั้นลงและใชเงินลงทุนนอยลง คือ 
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เปนนักลงทุนระยะสั้น เนนการเก็งกําไร ซ้ือขายหุนจํานวน 15-20 ครั้งตอเดือน ถือครองหลักทรัพยนอยกวา 3 เดือน 
(อุบลรัตน ศรีเกษ, 2556) หรือนอยกวา 1 สัปดาห (วราดุล ทุนอินทร, 2557) มีเงินลงทุนอยูระหวาง 10,000 – 
50,000 บาท (จุฑามาศ ใจทน, 2553) ยังมีงานวิจัยพบวานักลงทุนมีพฤติกรรมลงทุนโดยอาศัยขาวลือหรือผลทาง
จิตวิทยา (ไพบูลย เสรีวิวัฒนา, 2549) นอกจากนี้ปนิดา แซตั้ง (2555) ยังพบวานักลงทุนไดลงทุนท้ังตราสารทุนใน
ตลาดหลักทรัพยและตราสารอนุพันธในตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
วัตถปุระสงค  

เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการลงทุนโดยใชระบบจําลองการซ้ือขายหลักทรัพย 
Click2win ผานระบบอินเตอรเน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลา ในการตัดสินใจลงทุนซื้อหลักทรัพย 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับคือ ทําใหทราบถึงพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมซื้อขายหลักทรัพยของนักศึกษา 
และสามารถนําผลการศึกษามาเพื่อเปนขอกําหนด แนวทาง และวิธีการในการสงเสริมการลงทุนของนักศึกษาท่ีสนใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
วิธีการวิจัย  

ผูวิจัยสรางกรอบแนวคดิการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมตามท่ีไดกลาวไวในบทนาํดังแสดงในภาพท่ี 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a การใชขอมูลเพื่อการตดัสินใจลงทุน วัดระดับโดยใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert scale) 5 ระดับ ประกอบดวยตัวแปรเศรษฐกิจตางประเทศ 
เศรษฐกิจในประเทศ การเมืองภายในประเทศ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขอมูลสรุปมูลคาการซ้ือขายแบงตามประเภทนักลงทุน คําแนะนําจาก
นักวิเคราะห และคําแนะนําจากผูอ่ืนที่ไมใชนักวิเคราะห 
b ระดับความพึงพอใจตอระบบ Click2win วัดระดับโดยใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert scale) 5 ระดับ ประกอบดวยตัวแปรความสะดวกใน
การสมัครเขาใชงาน ความถูกตองของโปรแกรม รูปแบบงายตอการใชงาน ความรวดเร็วของโปรแกรม และการสงเสริมการรับรูในการใชระบบ 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิ 
 

ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานวาท้ัง 3 ปจจัย คือ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานขอมูลประกอบการลงทุน และปจจัย
เก่ียวกับรูปแบบบริการของระบบ Click2win ลวนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการลงทุนของนักศึกษาปริญญาตรีใน
จังหวัดสงขลาท่ีใชบริการระบบจําลองการซื้อขายหลักทรัพย Click2win 

งานวิจัยนี้จํากัดขอบเขตของการศึกษาเฉพาะนักศกึษาระดับปรญิญาตรีในจงัหวัดสงขลาท่ีเคยใชบรกิารระบบ
จําลองการซื้อขายหลักทรัพย Click2win ผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น โดยทําการศึกษาในชวงระหวางเดือนตุลาคม
ถึงธันวาคม พ.ศ. 2560 ดวยวิธีการเก็บแบบสอบถาม  เนื่องจากไมทราบขนาดประชากรของนักศึกษาท่ีเคยใชบริการ 
Click2win จึงคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรไมทราบขนาดประชากรของ Cochran โดยกําหนดระดับคาความ

ปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ สาขาวิชาที่ศึกษา 
ชั้นปการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม 
ประสบการณซ้ือขายใน Click2win 
สา เห ตุที่ ท ดล อง ใช  Click2win 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และ
อัตราผลตอบแทนที่ตองการตอ
เดือน 
  

ปจจัยดานขอมูลประกอบการลงทุน 
ไดแก ปจจัยที่ ใชในการเลือกลงทุน 
ระยะเวลาการใชงานอินเตอรเน็ตเพื่อ
ศึกษาขอมูล และการใชขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจลงทุนa  

พฤติกรรมในการลงทุนโดยใชระบบจําลองการซื้อขายหลักทรพัย Click2win ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในจังหวัดสงขลา 

ไดแก แนวทางการลงทุน ประเภทหลักทรัพยที่ลงทุน ระยะเวลาถือครอง ความถี่ในการซ้ือขาย จํานวนหลักทรัพยที่ถือครอง มูลคาการ
ซ้ือขายในแตละวัน ชวงเวลาที่ใชบริการ การลงทุนโดยใชขาวลือ อัตราผลตอบแทนที่ไดรับจริงตอเดือน การลงทุนในตราสารอนุพันธ 

ปจจัยเกี่ยวกับรูปแบบบรกิารของ
ระบบ Click2win 

ได แ ก  ช อ งท างที่ รู จั ก โป รแ กรม 
Click2win อุป กรณ ที่ ใช เล น  และ
ระ ดั บ ค วาม พึ ง พ อ ใจ ต อ ระ บ บ 
Click2winb 
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เชื่อม่ันรอยละ 90 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 10 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 109 ตัวอยาง ผูวิจัยจึงเลือกเก็บ
แบบสอบถามจํานวน 110 ชุดโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
ผลการวิจัย  
 ในสวนของปจจัยสวนบุคคล จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 110 คน เปนเพศหญิงจํานวน 81 คน (คิดเปน
รอยละ 73.6 ของผูตอบแบบสอบถาม) อายุระหวาง 21-23 ปจํานวน 82 คน (รอยละ 74.5) สาขาการเงินจํานวน 56 
คน (รอยละ 50.9) รองลงมาเปนสาขาบริหารธุรกิจอ่ืนท่ีไมใชการเงินโดยเฉพาะจํานวน 29 คน (รอยละ 29) สวนใหญ
เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 4 จํานวน 79 คน (รอยละ 71.8) เกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.01-3.50 จํานวน 36 คน (รอยละ 
32.7) รองลงมา 2.51-3.00 จํานวน 29 คน (รอยละ 26.4) และ 2.01-2.50 จํานวน 27 คน (รอยละ 24.5) 
ประสบการณการเลน Click2win นอยกวา 6 เดือนจํานวน 63 คน (รอยละ 57.3) สาเหตุท่ีใชระบบ Click2win คือ
เพื่อเรียนรูการลงทุนจํานวน 56 คน (รอยละ 50.9) ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดอยูในระดับปานกลางจํานวน 65 คน 
(รอยละ 59.1) อัตราผลตอบแทนท่ีตองการรอยละ 6-10 ตอเดือนจํานวน 46 คน (รอยละ 41.8) 
 ในสวนของปจจัยดานขอมูลประกอบการลงทุน ผูตอบแบบสอบถามใชท้ังปจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคใน
การเลือกลงทุนจํานวน 47 คน (รอยละ 42.7) รองลงมาคือใชปจจัยพื้นฐานอยางเดียวจํานวน 38 คน (รอยละ 38) ใช
อินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษาขอมูลการลงทุนโดยเฉลี่ย 1-2 ชั่วโมงตอวันจํานวน 61 คน (รอยละ 55.5) ในดานการใช
ขอมูลเพื่อการลงทุน ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาขอมูลเศรษฐกิจตางประเทศ เศรษฐกิจในประเทศ การเมือง
ภายในประเทศ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอมูลสรุปมูลคาการซื้อขายตามประเภทนักลงทุน คําแนะนํา
ของนักวิเคราะห มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก และคําแนะนําจากผูอ่ืนท่ีไมใชนักวิเคราะหมีผลตอการ
ตัดสินใจลงทุนในระดับปานกลาง 
 ในสวนของปจจัยเก่ียวกับรูปแบบบริการของระบบ Click2win ผูตอบแบบสอบถามท่ีตอบวารูจักระบบ 
Click2win ผานอาจารยมีจํานวน 50 คน (รอยละ 45.5) รองลงมารูจักผานเพื่อนสนิทจํานวน 31 คน (รอยละ 28.2) 
ใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลและคอมพิวเตอรพกพาในการเขาใชงาน Click2win จํานวน 73 คน (รอยละ 76.4) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับมากตอความสะดวกในการสมัครเขาใชงานระบบ ความถูกตองของ
โปรแกรม รูปแบบท่ีงายแกการใชงาน ความรวดเร็วของระบบ และระยะเวลาท่ีกําหนดในการเลนโปรแกรม และมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางตอการสงเสริมการรับรูการใชระบบ Click2win  

ในสวนของพฤติกรรมการลงทุน ผูตอบแบบสอบถามมีแนวทางการลงทุนระยะสั้นจํานวน 56 คน (รอยละ 
50.9) รองลงมาเปนระยะกลางจํานวน 39 คน (รอยละ 35.5) สวนใหญลงทุนในหุนสามัญจํานวน 98 คน (รอยละ 
89.1) ถือครองเปนระยะเวลา 1-4 สัปดาหจํานวน 55 คน (รอยละ 50) รองลงมาถือครองนอยกวา 1 สัปดาหจํานวน 
36 คน (รอยละ 32.7) ซื้อขายหลักทรัพย 1-3 ครั้งตอสัปดาห (รอยละ 72.7) มีจํานวนหลักทรัพยท่ีถือครองไมเกิน 5 
หลักทรัพยจํานวน 87 คน (รอยละ 79.1) มูลคาการซื้อขายต่ํากวา 100,000 บาทจํานวน 64 คน (รอยละ 58.2) ใช
งานระบบ Click2win ระหวางเวลา 9.15-12.30 น. จํานวน 47 คน (รอยละ 42.7) และเวลา 14.31-16.30 จํานวน 
27 คน (รอยละ 24.5) ผูตอบแบบสอบถามใชขาวลือประกอบการตัดสินใจในระดับปานกลางถึงมากจํานวน 76 คน 
(รอยละ 70) มีอัตราผลตอบแทนจริงจากการลงทุนระหวางรอยละ 0-5 จํานวน 40 คน (รอยละ 36.4) รองลงมามี
อัตราผลตอบแทนจริงระหวางรอยละ 6-10 จํานวน 23 คน (รอยละ 20.9) ใชตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรจํานวน 
42 คน (รอยละ 38.2) รองลงมาตอบวาไมไดลงทุนในตราสารอนุพันธจํานวน 30 คน (รอยละ 27.3)  
อภิปรายผลการวิจัย  

ผูวิจัยไดทดสอบสมมุติฐานตามท่ีไดกลาวไวขางตน โดยการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยท้ังสามท่ีมีตอ
พฤติกรรมการลงทุนดวยสถติิไคสแควร (Chi-square Test) โดยใชระดับนัยสําคญัทางสถติิท่ี 0.05 สามารถสรุปไดดังนี้   

ในสวนของปจจัยสวนบุคคลพบวาไมมีตวัแปรปจจยัสวนบุคคลใดมีความสัมพนัธกับตวัแปรแนวทางการลงทุน 
ประเภทหลักทรัพยท่ีลงทุน ชวงเวลาท่ีเขาใชระบบ Click2win และการลงทุนในตราสารอนพุนัธ  สําหรับตัวแปรปจจัย
สวนบุคคลแตละตัว พบวาเพศมีความสัมพันธกับความถี่และมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย สาขาวิชาท่ีศึกษามี
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ความสัมพันธกับจํานวนหลักทรพัยและมูลคาการซ้ือขาย ประสบการณการลงทุนมีความสัมพันธกับระยะเวลาถือครอง 
ความถี่ในการซ้ือขาย จํานวนหลักทรัพย และมูลคาการซ้ือขาย ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดมีความสัมพันธตอจํานวน
หลักทรัพยและมูลคาการซื้อขาย และอัตราผลตอบแทนท่ีตองการมีความสัมพันธตอความถี่ในการลงทุน จํานวน
หลักทรัพย มูลคาการซ้ือขาย การใชขาวลือประกอบการลงทุน และอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจริง สวนตัวแปรอายุ ชั้น
ปการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม และสาเหตุท่ีใชบริการ Click2win พบวาไมมีความสัมพันธกับตัวแปรของพฤติกรรมการ
ลงทุนใดเลย ผูวิจัยไดทําการทดสอบความสัมพันธเพิ่มเติมเพื่อทดสอบแนวคิดท่ีสําคัญทางการลงทุนคือ ถาหากระดับ
ความเสี่ยงท่ียอมรับไดมากขึ้นแลว ยอมคาดหวังอัตราผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น งานวิจัยนี้พบวาความสัมพันธระหวางระดับ
ความเสี่ยงท่ียอมรับไดและอัตราผลตอบแทนท่ีตองการมีนยัสําคญัท่ีระดับ 0.05 โดยมีทิศทางความสัมพันธเชิงบวก (คา 
r = 0.239, คา Sig. 0.012) และความสัมพันธระหวางระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดและอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจริงมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.10 โดยมีทิศทางความสัมพันธเชิงบวก (คา r = 0.113, คา Sig. 0.056) 

ในสวนของปจจัยดานขอมูลประกอบการลงทุนพบวาไมมีตัวแปรใดมีความสัมพันธกับตัวแปรประเภท
หลักทรัพย ระยะเวลาถือครอง ชวงเวลาท่ีซื้อขาย และการลงทุนในตราสารอนุพันธเลย ตัวแปรปจจัยท่ีใชในการเลือก
ลงทุนมีความสัมพันธกับตัวแปรแนวทางการลงทุน จํานวนหลักทรัพย และมูลคาการซ้ือขาย ตัวแปรดานเศรษฐกิจ
ตางประเทศและเศรษฐกิจในประเทศมีความสัมพันธกับความถี่ในการซื้อขาย พฤติกรรมการลงทุนโดยใชขาวลือ และ
อัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจริง ตัวแปรการเมืองภายในประเทศมีความสัมพันธตอความถี่ในการซื้อขาย จํานวน
หลักทรัพย และพฤติกรรมการใชขาวลือ นั่นหมายถึงวาการวิเคราะหเศรษฐกิจท้ังในและตางประเทศประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจริง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการวิเคราะหเศรษฐกิจเพื่อการ
ลงทุนแตทิศทางของความสัมพันธยังไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.10 ตัวแปรดัชนีตลาดหลักทรัพยมี
ความสัมพันธตอแนวทางการลงทุนและจํานวนหลักทรัพยท่ีถือครอง ตัวแปรขอมูลสรุปมูลคาการซื้อขายตามประเภท
นักลงทุนมีความสัมพันธกับจํานวนหลักทรัพยท่ีถือครองและพฤติกรรมการใชขาวลือ ตัวแปรคําแนะนําจาก
นักวิเคราะหและจากบุคคลท่ีไมใชนักวิเคราะหมีความสัมพันธกับความถี่ในการซ้ือขายและพฤติกรรมการใชขาวลือ 
สวนตัวแปรดานขอมูลประกอบการลงทุนท่ีเหลือ คือ ระยะเวลาการใชงานอินเตอรเน็ตพบวาไมมีความสัมพันธกับตัว
แปรดานพฤติกรรม  

ในสวนของปจจัยเก่ียวกับรูปแบบบริการระบบ Click2win พบวาความสะดวกในการสมัครเขาใชงาน 
รูปแบบท่ีงายตอการใชงาน และระยะเวลาท่ีกําหนดในการใชระบบมีความสัมพันธกับมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย โดย
มีทิศทางความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (คา r เทากับ 0.355, 0.347, 0.246 และ คา 
Sig. เทากับ 0.000, 0.000, 0.010  ตามลําดับ) สวนตัวแปรดานชองทางท่ีรูจักระบบ Click2win อุปกรณท่ีใชเขา
ระบบ Click2win ความถูกตองของโปรแกรม ความรวดเร็วของโปรแกรม และการสงเสริมการรับรูการใชงานระบบ 
Click2win พบวาไมมีความสัมพันธกับตัวแปรดานพฤติกรรมการลงทุนใดเลย 
สรุปผลการทดลอง  

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สาขาวิชาท่ีศึกษา ประสบการณซื้อขายระบบ Click2win ระดับความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได และอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนโดยใชระบบจําลอง Click2win 
และงานวิจัยนี้ยังพบวา พฤติกรรมการลงทุนของนักศึกษาท่ีมีลักษณะความสัมพันธเชิงบวกระหวางระดับการยอมรับ
ความเสี่ยงและระดับอัตราผลตอบแทน สอดคลองกับแนวคิดการลงทุนท่ีวานักลงทุนเปนผูหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ปจจัย
ดานขอมูลประกอบการลงทุน ไดแก ปจจัยท่ีใชในการเลือกลงทุนและการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนโดยใชระบบจําลอง Click2win การวิเคราะหเศรษฐกิจท้ังในและตางประเทศ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจริง  นอกจากนี้ยังพบวามีการใชขาวลือ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย ปจจัยเก่ียวกับรูปแบบบริการระบบ Click2win มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ลงทุนโดยใชระบบจําลอง Click2win งานวิจัยนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางพัฒนาเพื่อสงเสริมการลงทุนของ
นักศึกษาผานการใชงานระบบจําลอง Click2win ได โดยควรเนนกลุมนักศึกษาสาขาการเงิน สงเสริมใหนักศึกษาได
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บทคัดยอ  

กระแสการแขงขันในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในการบริหารจัดการท่ี
รวดเร็วและทวีความรุนแรงอยางตอเนื่อง สงผลใหองคกรมีความพยายามท่ีจะพัฒนาตนเองสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูเพื่อความอยูรอดในการดําเนินธุรกิจ และนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน ผลลัพธของการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูนั้น สามารถสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกองคกรไดอยางย่ังยืน ตลอดจนเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการ
พัฒนาสูการเปนองคกรแหงความรู และองคกรแหงนวัตกรรม แตการพัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรูก็ไมใชเรื่อง
งายสําหรับหลายองคกรโดยเฉพาะอยางย่ิงการนําองคความรูของบุคลากรในองคกรท่ีมีการเรียนรูอยางตอเนื่องจาก
การปฏิบัติงานสูกระบวนการจัดการความรูซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู 

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

คําสําคญั : องคกรแหงการเรียนรู, รูปแบบ 
 
Abstract  

Business competitions, resource and energy crisis, and continually rapid and exponential changes of 
management environment have prompted organizations to try to develop themselves to become a surviving, 
learning organization leading to sustainable development.  The results of becoming a learning organization 
would give the organization sustainable efficiency and effectiveness and serve as a significant base on which 
development towards becoming a learning and innovative organization is made.  Such development is, 
however, not easy for many organizations due to the lack of understanding, methods and development basics, 
especially the application by personnel of their continually learned knowledge through their work in the 
knowledge management process, which is basically important to the development towards becoming a 
learning organization.  

This article is aimed to study the learning organization model of Rajamangala University of 
Technology Tawan-ok Chanthaburi Campus. This is a learning organization. 
 
Keywords: Learning Organization, Model 
 

บทนํา  
0โลกในปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒนท่ีสงผลให 0ใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 0ซึ่งในการพัฒนา

ประเทศใหสามารถดํารงอยูอยางม่ันคงในกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมทวีความ
รุนแรงย่ิงขึ้น จําเปนตองสรางความแข็งแกรงของระบบและโครงสรางตางๆ ภายในประเทศใหสามารถพึง่ตนเองไดมาก
ขึ้น0 ซึ่งปจจัยสําคัญของการพัฒนาในขณะท่ีโลกมีความเจริญ มีการเปลี่ยนแปลงและมีการแขงขันท่ีสูง คือ คุณภาพของ
คนจะตองไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น 0การเรียนรูจึงเปนสิ่งสําคัญจําเปนในการพัฒนาคน เพื่อใหเปนบุคคลท่ีทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตอง
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ดําเนินการดวยความรวมแรงรวมใจและเปนไปดวยความรวดเร็ว ซึ่งควรนําแนวคิดใหมๆ มาปรับแกระบบการบริหาร
องคกรแบบเกาท่ีเนนการรวมศูนยอํานาจท่ีผูบริหาร ควรเปลี่ยนมาใหทุกคนในองคกรชวยกันคิด และชวยกันทํา 
องคกรจึงจะอยูรอดและเจริญกาวหนาตอไปได กุญแจสูความสําเร็จดังกลาว คือ การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู  

0มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการคาดหวังวาเปนแหลงรวมของผูท่ีมีความรูระดับสูงท่ี
หลากหลาย เปนผูนําแหงความคิด เปนองคกรท่ีฉลาดและสรางสรรค จะตองเตรียมความพรอมและปรับตัวให
สอดคลองกับบริบท ผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดพิจารณานําแนวคิดเรื่ององคกรแหงการเรียนรูมาใชในการบริหาร โดย
การสรางองคกรใหกาวไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ตามภารกิจ โดยมหาวิทยาลัย
ตองแสดงใหเห็นวามีกระบวนการเรียนรูแทรกอยูในทุกภารกิจ แตละกระบวนการมีการเรียนรูในการทํางานท่ีดีขึ้น ทํา
ใหเห็นการพัฒนาท่ีตอเนื่อง มีการเรียนรูรวมกัน การทํางานเปนทีม มีความคิดเชิงระบบ มีความเปนพลวัต และสิ่ง
สําคัญท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนองคกรแหงการเรียนรูได คือ สมาชิกในองคกรมีความตื่นตัว มีความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค สิ่งแปลกใหม มีแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง 

จากเหตุปจจัยดังกลาว และจากการท่ีผูวิจัยเปนพนักงานในมหาวิทยาลัย จึงอยากพัฒนาองคกรใหกลายเปน
องคกรแหงการเรียนรู และตัวผูวิจัยสามารถท่ีจะเขาถึงตัวบุคลากรท้ังในระดับปฏิบัติงาน และระดับผูบังคับบัญชาของ
องคกรได ซึ่งอาจจะสงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรูไดสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดรับกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
วัตถปุระสงค  

เพื่อศึกษารูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุร ี
ทบทวนวรรณกรรม 

Peter Senge (1990) ไดใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรูวาเปนองคกรซ่ึงคนในองคกรสามารถขยาย
ขอบเขตความสามารถของเขาเพื่อกอใหเกิดผลลัพธท่ีตองการไดอยางแทจริง สงเสริมใหเกิดและขยายแนวความคิด
ใหมๆ ออกไปโดยสามารถแสดงออกทางความคิดไดอยางอิสระ และเปนท่ีซ่ึงคนจะไดเรียนรูดวยกันอยางตอเนื่อง 
องคกรแหงการเรียนรูเปนองคกรท่ีผูคนสามารถขยายขีดความสามารถเพื่อสรรคสรางผลงานท่ีตองการสรางอนาคต 
โดยหลักการหรือหัวใจของการสรางองคกรแหงการเรียนรู คือ 1) ความมุงม่ันแหงตน 2) รูปแบบความคิดและมุมมองท่ี
เปดกวาง 3) การสรางและสานวิสัยทัศนรวมกัน 4) การเรียนรูของทีมรวมกัน และ 5) การคิดอยางเปนระบบ ในขณะท่ี 
Marquardt (1996) นิยามความหมายขององคกรแหงการเรียนรูวา คือองคกรท่ีมีบรรยากาศในการเรยีนรูของบุคลากร
หรือกลุมคน เพื่อการสรางสรรคพลังแหงความรูกอเกิดกระบวนการวิเคราะหและสรางความเขาใจในความผิดพลาด
และความสําเร็จ สรางความตระหนักในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมวาแนวคิดองคกร
แหงการเรียนรูของ Senge จะไดรับความสนใจแต Garvin (1998) ก็ยังมีมุมมองท่ีแตกตางกัน โดย Garvin ให
ความหมายขององคกรแหงการเรียนรูวาเปนองคกรท่ีมีทักษะในการสรางสรรค การไดมาซ่ึงความรู การถายโอนสงผาน
ความรู และการปรับพฤติกรรมองคกรเพื่อสะทอนความรูใหมใหเกิดความเขาใจหย่ังรูไดอยางถองแท ซึ่งแนวคิดสําคัญ
ของ Garvin ตอองคกรแหงการเรียนรูคือ 1) ระบบการแกปญหา 2) การทดลองใชวิธีการใหมๆ 3) การเรียนรูจาก
ประสบการณและเรือ่งในอดตี 4) การเรียนรูจากประสบการณและวิธีการท่ีดีท่ีสุดของผูอ่ืน และ5) การถายทอดความรู
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดวา แนวคิดขององคกรแหงการเรียนรูมีวิวัฒนาการและมุมมองท่ีแตกตางกัน
ของนักวิชาการมาอยางตอเนื่องโดยสามารถสรุปไดดังนีว้า องคกรแหงการเรียนรู คือ องคกรท่ีมีขีดความสามารถใน
การแขงขันท่ีใหความสนใจกับการเรยีนรูท้ังระดบับุคคล ระดับทีม และระดับองคกร องคกรแหงการเรียนรู คือแนวโนม
ความตองการจากสมาชิกขององคกร เปนการกําหนดทิศทางในอนาคตของสูทิศทางการพัฒนาท่ีดีขึ้นขององคกร 
องคกรแหงการเรียนรูท่ีประสบความสําเร็จจะสามารถชวยลดวงจรการพัฒนานวัตกรรมใหมขององคกรคูแขงขันไม
สามารถลอกเลียนแบบไดโดยงาย และเปนองคกรท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีย่ังยืน  
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วิธีการวิจัย 

เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) เพื่อศึกษารูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชงิลึกบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี จํานวน 18 คน และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือจํานวน 200 ชุด ซ่ึงแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน  
ผลการศกึษา  

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของมหาวิทยาลัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู พบวา 18ผูตอบ

แบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65 ดานอายุอยูในชวงอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 49.50 ดาน
ระดับการศึกษามีระดับปริญญาโทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 55 ดานประเภทของบุคลากรเปน 1 8พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา1 8มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58 ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานสวนใหญ 18ทํางานมา 6-10 ป คิดเปน
รอยละ 45 

2. เพื่อศึกษาทุนองคกรสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 8 ดาน ไดแก 
1) ดานภาวะผูนําแหงการเรียนรู 2) ดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคกร 3) ดานวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร 
4) ดานโครงสรางองคกร 5) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ดานระบบการจัดการ 7) ดานความสามารถของบุคลากร  
8) ดานการเสริมแรงและจูงใจ พบวา ทุนองคกรดานความสามารถของบุคลากรมีความเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.36  

3. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก  
1) ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีย่ังยืน 2) ดานการเปดพื้นท่ีการเรียนรู ในการปรับปรุงงานอยางสรางสรรค 3) ดานการ
เพิ่มขีดความสามารถใหเชี่ยวชาญและรอบรู 4) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ปจจัยดานการแลกเปลี่ยน
เรียนรูท่ีย่ังยืน ดานการเปดพืน้ท่ีการเรยีนรู ในการปรับปรุงงาน อยางสรางสรรค และดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23  

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
1. ทุนองคกรที่สงเสริมตอการสรางองคกรแหงการเรียนรู พบวา ผูใหการสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวา 

ทุนองคกรท่ีมีความสําคัญ คือ ทุนบุคลากร ซึ่งการพัฒนาและสงเสรมิบุคลากรใหมีความกาวหนา เปนสิ่งท่ีมหาวิทยาลัย
ควรสงเสริมใหบุคลากรเกิดการเรียนรู และพัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะการพัฒนาบุคลากรเปนการพัฒนาท่ีย่ังยืน เปน
การพัฒนาท่ีเกิดขึน้จากภายในตวับุคคล หรือองคกรเอง สําหรับบุคลากรในองคทางการศึกษาท่ีเปนกลไกหรอืตัวการให
เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจะตองมีการปรับตัวและมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ บุคลากรทุกคนในองคกร มีสวนชวยใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรูได โดยท่ีบุคลากรนํา
ความรูของตัวเองมาถายทอด มาแลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืน บุคลากรจึงควรท่ีไดรับการพัฒนาความรูใหมีความทันสมัย
อยูตลอดเวลา  

2. ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู พบวา ผูใหการสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวา ปจจัยท่ี
สงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู คือ การท่ีมหาวิทยาลัยมีการเปดพื้นท่ีการเรียนรูในการปรับปรุงงาน อยาง
สรางสรรค โดยองคกรตองสรางโอกาสและบรรยากาศท่ีสงเสรมิใหเกิดการเรียนรู การใฝเรียนใฝรูอยางตอเนื่อง เพื่อให
เกิดความเขาใจ ในแนวคิดใหมๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานภายในองคกร มีบรรยากาศและ
วัฒนธรรมองคกร ท่ีเอ้ือใหบุคลากรกระตือรอืรนในการแลกเปลีย่นเรยีนรูซึ่งกันและกัน เพื่อใชในการสรางความรูใหมๆ 
อยูตลอดเวลา รวมถึงปจจยัดานการเพิ่มขดีความสามารถใหเชีย่วชาญและรอบรู โดยมหาวิทยาลัยสงเสริมใหบุคลากรมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางสมํ่าเสมอ และมีการถายทอด หรือนําความรูนั้นมาใชในการ
ปฏิบัติงาน มีเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนในดานการบริหารและการเรยีนการสอน 

4 

* ผูประสานงาน  
   
 

668



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  คร้ังท่ี 3 
“งานวิจัยสรางมูลคา บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาวไกล Thailand 4.0” 

 
 

3. รูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
พบวา มหาวิทยาลัยควรเปนเปนองคกรท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการนําความรูมาประยุกตใชในการ
แสวงหาความรู ให อิสระทางความคิดในการพัฒนาองคความรู ใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน 
มหาวิทยาลัยตองตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการเรียนรู ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุมงาน และระดับ
องคกร จําเปนตองรวมกันเพิ่มศักยภาพ พัฒนาความรู ความสามารถในเรื่องนวัตกรรมการเรียนรูใหกับมหาวิทยาลัย
อยางตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแตผูบริหารท่ีใหการสนับสนุน มีผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ในการใหคําปรึกษา และบุคลากร
ระดับปฏิบัติการท่ีมีคุณภาพ มีกิจกรรมใหบุคลากรไดนําความคิดใหมๆ มาใชในการพัฒนางานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
สงเสริมบุคลากรใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางาน เชน การจัดการประชุมขึ้น เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และมีการติดตามผลถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางาน 
อภิปรายผล 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีกับการเปนองคกรแหงการเรยีนรู พบวา อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานแตกตางกัน สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู แตกตางกัน   

สมมติฐานที่ 2 ทุนองคกรท่ีมีผลกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู พบวา ทุนองคกรกับการเปนองคกรแหง
การเรียนรู มีความสัมพันธกัน รอยละ 80.5 พิจารณาเปนรายดานพบวา ทุนองคกรดานโครงสรางองคกร ทุนองคกร
ดานระบบการจัดการ ทุนองคกรดานความสามารถของบุคลากร และทุนองคกรดานการเสริมแรงและจูงใจมีผลกับการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยท่ีสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูมีผลกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู พบวา 
ปจจัยท่ีสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู มีความสัมพันธกัน รอยละ 89 
พิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีย่ังยืน ดานการ
เปดพื้นท่ีการเรยีนรูในการปรบัปรงุงานอยางสรางสรรค ดานการเพิ่มขีดความสามารถใหเชี่ยวชาญและรอบรู และดาน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู  
สรุปผลการวิจัย  

สมมติฐานที่ 1 ทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีกับการเปนองคกรแหงการเรยีนรู พบวา อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานแตกตางกัน สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูแตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 2 ทุนองคกรท่ีมีผลกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู พบวา ทุนองคกรดานระบบการจัดการ 
ดานโครงสรางองคกร ดานการเสริมแรงและจูงใจ และดานความสามารถของบุคลากร มีผลกับการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู สอดคลองกับการวิจัยเชิงคุณภาพ กลาววา ทุนบุคลากรเปนทุนองคกรท่ีมีความสําคัญ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรให
เต็มศักยภาพและเกิดประโยชนสูงสุด เปนการพัฒนาท่ีย่ังยืน เปนการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคล หรือองคกร
เอง สําหรับบุคลากรในองคกรทางการศกึษาท่ีเปนกลไกหรอืตวัการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญั คือ ครูหรืออาจารย 
ท่ีจะตองทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูในตัวผูเรียน ซึ่งครูหรืออาจารยมีภาระหนาท่ีอ่ืนอีก
หลากหลายท่ีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ท่ีจะตองมีการปรับตัวและมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ซึ่ง
ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจะตองมีการปรับตัวและมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ บุคลากร
นั้นเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีจะสรางองคกรแหงการเรียนรู บุคลากรทุกคนในองคกร มีสวนชวยใหองคกรเปนองคกรแหง
การเรียนรูได ไมวาจะเปนความรู ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญและประสบการณของบุคลากร โดยท่ีบุคลากรนํา
ความรูเหลานั้นมาถายทอด มาแลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืน เพื่อใหเกิดการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งท่ีมีอยูแลวใหดีย่ิงขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Marquardt (2002) และ Peter Senge (1990) ท่ีกลาวสนับสนุนวาทรัพยากรมนุษยเปน
ทรัพยากรท่ีมีคุณคาขององคกร โดยเนนท่ีการพัฒนาศักยภาพของบุคคล เชน การฝกอบรม การศึกษาตอ ใหบุคคลมี
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ความชํานาญในระดับพิเศษ รวมท้ังสอดคลองกับงานวิจัยของนายเจษฎากร ทองแสวง (2553) ซึ่งกระบวนการวิจัยท้ัง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีความสอดคลองกัน 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยท่ีสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูมีผลกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู พบวา 
ปจจัยท่ีสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูดาน1การเปดพื้นท่ีการเรียนรูในการปรบัปรุงงานอยางสรางสรรค 1ดานการ
เพิ่มขีดความสามารถใหเชี่ยวชาญและรอบรู ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีย่ังยืน และดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ผลกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของนายสมชาย รัตนคช และคณะ (2559) และสอดคลอง
กับการวิจัยเชิงคุณภาพ กลาววา ปจจัยท่ีสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู คือ การท่ีมหาวิทยาลัยมีการเปดพื้นท่ี
การเรียนรูในการปรับปรุงงาน อยางสรางสรรค ถือเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู โดยองคกรตองสรางโอกาสและ
บรรยากาศท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรู การใฝเรียนใฝรูอยางตอเนื่อง มีบรรยากาศท่ีเอ้ือใหบุคลากรกระตือรือรนในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจ ในแนวคิดใหมๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ภายในองคกร  มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยาง
สมํ่าเสมอ ใหเกิดความเชี่ยวชาญ รอบรู มีการถายทอด หรือนําความรูนั้นมาใชในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยสนับสนุนในดานการบริหารและการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของภารดี อนันตนาวี 
(2551) กลาววา บรรยากาศเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการกระทําของบุคลากร ทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพไดพอๆ กับความรูความสามารถของบุคลากรเอง และ Marquardt (1994) 
กลาวสนับสนุนวา องคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรซึ่งมีบรรยากาศของการเรียนรูรายบุคคลและกลุม มีวิธีการเรียนรู
ท่ีเปนพลวัต มีการสอนคนของตนเองใหมีกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อชวยใหเขาใจในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู จัดการ 
และใชความรูเปนเครื่องมือไปสูความสําเร็จควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซึ่งกระบวนการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ มีความสอดคลองกัน 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 มหาวิทยาลัยควรมีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการท่ีตระหนักถึงความอยูรอดและสรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัย 
1.2 มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดแนวนโยบาย เรื่อง การจัดหลักสูตรการสอนงานแกผูเขามาทํางานใหม 
1.3 มหาวิทยาลัยควรมีแผนการจัดทําระบบกํากับติดตามการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ โดยการจัดตั้ง

คณะกรรมการเพื่อกํากับและติดตามการใชระบบสมรรถนะเพื่อประเมินความรูและทักษะของบุคลากร รวมถึงการรับ
ฟงขอเสนอแนะเพื่อการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

1.4 มหาวิทยาลัยควรมีแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยการใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการ
จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการใหความรูเก่ียวกับการนํากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน 

1.5 มหาวิทยาลัยควรมีแผนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพดาน ICT สําหรับบุคลากรและนักศึกษา โดย
การสรางความรูและตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ รวมถึงสรางทักษะและ
ความสามารถดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของบุคลากรและนักศึกษา 

1.6 มหาวิทยาลัยควรมีแผนการพัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร และมีการ
จัดทํานโยบาย การเลื่อนสูตําแหนงตามสายงาน 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการทํางาน เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงการทํางานของบุคลากรเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาในครัง้นี้มีวัตถปุระสงคเพื่อศกึษา ปจจัยการรับรูคุณคาและคุณคาตราสินคาท่ีมีผลตอความตั้งใจซ้ือ
ผลิตภัณฑเบียรชาง ผลการวิจัยพบวา โมเดลสมการโครงสรางมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมี คาไค  
สแควร หารดวยองศาความเปนอิสระ (CMIN/DF) เทากับ 2.473 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.944 
คาดัชนีวัดระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.915 คาดัชนีความสอดคลองสัมพันธปกติ (NFI) เทากับ 
0.953 คาดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 0.971 คาดัชนี Incremental Fit Index (IFI) เทากับ 
0.972 คาดัชนี  Tucker Lewis Index (TLI) เทากับ 0.963 และคาดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
คาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.062 เม่ือพิจารณาพบวา ปจจัยการรับรูคุณคาและคุณคาตราสินคามีอิทธิพล
ทางตรงตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเบียรชาง อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
คําสําคัญ : ปจจัยการรับรูคุณคา, คุณคาตราสินคา, ความตั้งใจซื้อ, ผลิตภัณฑเบียรชาง 
 
Abstract 
  The purpose of this paper was perceived value factors and brand equity affecting intention to 
purchase Chang beer product. The results showed that Structural equation model was consistent with the 
empirical data. It found that Chi-Square/Degree of Freedom ratio (CMIN/DF) is equal to 2.473; Goodness of 
Fit Index (GFI) is equal to 0.944; Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) is equal to 0.915; Normed Fit 
Index (NFI) is equal to 0.953; Comparative Fit Index (CFI) is equal to 0.971; Incremental Fit Index (IFI) is 
equal to 0.972; Tucker Lewis Index (TLI) is equal to 0.963 and Root Mean Square Error of Approximate 
(RMSEA) is equal to 0.062. Perceived value factors and brand equity had direct influencing on intention to 
purchase Chang beer product at the level of statistical significance 0.05 
 
Keywords: Perceived Value, Brand Equity, Purchase Intention, Beer Chang Product 
 
บทนํา 
 แนวโนมของผูดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยนั้นมีสัดสวนการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องแตใน
อัตราท่ีชา จากการสํารวจพฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของประชากรอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป        
ผลสํารวจลาสุดป พ.ศ. 2557 มีอัตราการดื่มสุรา เพิ่มขึ้น เปนรอยละ 32.3 โดยในป พ.ศ. 2557 ผูชายมีอัตราการดื่ม
สุรา สูงกวาผูหญิงประมาณ 4 เทา แตมีขอสังเกตวาผูหญิงมีอัตราการดื่มเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 รอยละ 10.9 เปน 
12.9 โดยคาดวาในป พ.ศ. 2560 จะมีอัตราการดื่มสุรา เพิ่มขึ้นอีกประมาณ รอยละ 2-3 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 
2558) สําหรับตลาดเครือ่งดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย นักดื่มไทยสวนใหญยังนิยมดื่มสุราและเบียรเกือบครึ่งตอครึ่ง 
โดยเครื่องดื่มประเภทเบียรมีการบริโภค รอยละ 42.7 และ รอยละ 44.2 ในป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 แนวโนม
การบริโภคสุรา และ เบียร ในรอบ 3 ป นั้นมีแนวโนมท่ีสวนทางกัน คือ สุรามีแนวโนมในการบริโภคลดลง สวนเบียรมี
แนวโนมในการบรโิภคสงูขึ้น (ศูนยวิจัยปญหาสุรา, 2559) ตลาดเบียรในประเทศไทยแบงตามเซกเมนตจะไดเปน ตลาด

 

* ผูประสานงาน  

 

                                                             

672

x
Rectangle



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  คร้ังท่ี 3 
“งานวิจัยสรางมูลคา บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาวไกล Thailand 4.0” 

 
 
 
เบียรพรีเมียม รอยละ 5 ตลาดเบียรเมนสตรีม รอยละ 93-94 และตลาดเบียรเซฟว่ิง รอยละ 1-2 ซึ่งจะเห็นไดวาตลาด
เบียรท่ีใหญ ท่ีสุดคือ ตลาดเบียรเมนสตรีม เบียรท่ีถูกจัดอยูในตลาดเบียรเมนสตรีมคือ ลีโอ ชาง และ สิงห  
(Positioning, 2016) จากแนวโนมของตลาดเบียรในประเทศไทยในป พ.ศ. 2558 ท่ีเติบโตขึ้นจาก ป พ.ศ. 2557 ถึง
รอยละ 3.8 จากขอมูลสัดสวนของตลาดเบียรเมนสตรีมมีมากท่ีสุดจากตลาดเบียรท้ังหมด และคาดวามูลคาของตลาด
เบียรนี้ยังมีแนวโนมอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง จากการสํารวจพบวา อัตราการทํากําไรของธุรกิจเบียรของ บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพิ่มสูงขึ้นเปนเทาตัว นับตั้งแต ป พ.ศ. 2557 เปนตนมา ซึ่งกอนหนานั้น ในป พ.ศ. 
2555-2556 บริษัทไดขาดทุน โดยผลิตภัณฑเบียรชางมีสวนแบงทางการตลาดในตลาดเบียรเมนสตรีมอยูเพียงรอยละ 
26-27 (ลงทุนแมน, 2560) แตในป พ.ศ. 2558 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ท่ีเปนผูผลิตเบียรชางไดมีการ
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑเบียรชาง ทําใหในป พ.ศ. 2559 ยอดขายของเบียรชางเพิ่มสูงขึ้นอยางมากในตลาดเบียรเมน
สตรีมทําใหสวนแบงตลาดเบียรชางอยูท่ีรอยละ 38-39 เติบโตขึ้นรอยละ 5-7 จากป พ.ศ. 2558 (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) 
 เพื่อใหทราบถึงการเตบิโตของเบียรชางท่ีถูกจัดอยูในกลุมตลาดเบียรเมนสตรมี จึงตองการท่ีจะศึกษาถึงปจจัย
การรับรูคุณคาและคุณคาตราสินคาท่ีมีผลตอความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑเบียรชาง เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจ
ซื้อผลิตภัณฑเบียรชางของผูบริโภค ทําใหผูประกอบการสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหและใชเปนประโยชนในการวาง
กลยุทธของธุรกิจ สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอยอดธุรกิจใหเกิดประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยการรับรูคุณคาท่ีมีผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเบียรชางของผูบริโภค 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยคุณคาตราสินคาท่ีมีผลตอความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑเบียรชางของผูบริโภค 
ทบทวนวรรณกรรม 

Seegebarth et al. (2016) กลาววา ความตั้งใจในการซ้ือ คือพฤติกรรมท่ีมีการแนะนําและความเต็มใจท่ีจะ
จายเงินใหกับสินคาในราคาท่ีสูงมากกวาสินคาท่ัวไป อีกท้ังยังแสดงใหเห็นถึงประสบการณของลูกคาท่ีเปนแงบวกและ
สงสญัญาณวาลูกคารับรูวาผลิตภัณฑมีความยินดีท่ีและเปนความตั้งใจท่ีจะจายเงินใหกับผลิตภัณฑนั้นๆ  
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยการรับรูคุณคามีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคาของผลิตภัณฑเบียรชาง 
 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยการรับรูคุณคามีอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑเบียรชาง 
 สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยคุณคาตราสินคามีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเบียรชาง 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ปจจัยการรับรูคุณคาและคณุคาตราสนิคาท่ีมีผลตอความตัง้ใจซือ้ผลิตภัณฑเบียรชาง เปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตวัอยางผูท่ี
มีอายุ 20ปขึ้นไป ท่ีเคยซื้อละบริโภคผลิตภัณฑเบียรชาง จํานวน 385 คน และนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาไดนํามา
วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนาประกอบดวย คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน สถิติท่ีใชในการ
ทดสอบสมมติฐานคือ โมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) และการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้        
คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับปจจัยการรับรูคุณคาของผลิตภัณฑเบียรชาง สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับปจจัยดานคุณคาตรา
สินคาของผลิตภัณฑเบียรชาง สวนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับความตั้งใจซื้อของผลิตภัณฑเบียรชาง 
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ผลการศึกษา 
 สวนที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิด
เปนรอยละ 59.50 ซึ่งสวนใหญมีอายุอยูในชวง 35-39 ป คิดเปนรอยละ 23.90 โดยสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญา คิดเปนรอยละ 70.10 อีกท้ังอาชีพสวนใหญ เปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 38.20 และ
สุดทายพบวาสวนใหญมีระดับรายไดเฉลี่ยตอดือนอยู 25,001–35,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.00 

สวนที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของปจจัยดานการตลาด ปจจัยดานคุณคาตรา
สินคา และการตัดสินใจซ้ือ 
ตารางที ่1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับของปจจัยการรับรูคณุคา ปจจยัคุณคาตราสินคา และความตั้งใจซื้อ 

ตัวแปร ×� S.D. ระดบั 
ปจจัยทางการตลาด    
     ดานเอกลักษณ 3.51 .727 มาก 
     ดานอารมณ 3.67 .691 มาก 
     ดานสังคม 3.46 .699 มาก 
     ดานคุณภาพ 3.74 .568 มาก 

     ดานการเงิน 3.73 .639 มาก 

     ดานบุคคล 3.68 .691 มาก 

ปจจัยคณุคาตราสินคา    
     ดานการรับรูตราสินคา 4.24 .544 มากท่ีสุด 
     ดานการรับรูคุณภาพตราสินคา 3.94 .519 มาก 
     ดานการเชื่อมโยงตราสินคา 3.68 .575 มาก 

ความตั้งใจซ้ือ    

     ความตั้งใจซื้อ 3.65 .705 มาก 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ระดับการรับรูคุณคาของผูบริโภคของผลิตภัณฑเบียรชาง มีระดับการรับรูอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาปจจัยรายดานพบวา โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานคุณภาพ รองลงมาคือ ดานการเงิน 
ปจจัยดานคุณคาตราสินคามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยพิจารณาปจจัยรายดาน พบวา ดาน
การรับรูตราสินคาอยูในระดับท่ีมากท่ีสุด ซึ่งเปนคาเฉลี่ยท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการรับรูคุณภาพตราสินคา    
และดานการเชื่อมโยงตราสินคา และระดับความตั้งใจซ้ือมีระดับความตั้งใจซื้ออยูในระดับมาก 

สวนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานในการศึกษาโดยใชโมเดลสมการโครงสรางของปจจัยการรับรูคุณคาและคุณคาตราสินคาท่ีมีผลตอ

ความตั้งใจซื้อผลติภณัฑเบียรชาง ประกอบดวย 3 สมมติฐาน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังนี ้ 
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ภาพที่ 1 โมเดลสมการโครงสรางของปจจัยการรับรูคุณคาและคณุคาตราสนิคาท่ีมีผลตอความตั้งใจซื้อ

ผลิตภัณฑเบียรชาง 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความกลมกลนืระหวางโมเดลสมการโครงสราง 

ดัชนีทีใ่ชตรวจสอบความ 
กลมกลืนของโมเดล 

เกณฑ 
 

 
 

คาสถติ ิ
 

 
 

ผลการศกึษา 
 

Chi square/ Degree of Freedom 
(CMIN/DF)  

< 5.00 (Tabachnick  
and Fidell, 2007)  

 
 

2.473  มีความกลมกลนื 

Goodness of Fit Index (GFI)  ≥ 0.90 (Hair et al., 2010)  0.944  มีความกลมกลนื 
Adjust Goodness of Fit Index 
(AGFI)  

≥ 0.90 (Hair et al., 2010)  0.915  มีความกลมกลนื 

Norm Fit Index > 0.80 (Hair et al., 2006)  0.953  มีความกลมกลนื 
Comparative fit index (CFI) ≥ 0.90 (Hair et al., 2006)  0.971  มีความกลมกลนื 
Incremental Fit Index (IFI) > 0.80 (Hair et al., 2006)  0.972  มีความกลมกลนื 
Tucker Lewis Index (TLI) ≥ 0.95 (Hair et al., 2010)  0.963  มีความกลมกลนื 
Root Mean Square Error of 
Approximate (RMSEA)  

< 0.08 (Hair et al., 2010)  0.062  
 

มีความกลมกลนื 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา คาสถิติท่ีใชวิเคราะหความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสรางตามสมมติฐานกับ
ขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑท่ีกําหนด โดยผลทางสถิติท่ีไดนั้นอยูในเกณฑท่ีสามารถตัดสินไดวาโมเดลสมการ
โครงสรางนั้นมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

ตารางที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง และคาความผดิพลาดมาตรฐานของโมเดลสมการโครงสรางสําหรับการ
วิเคราะหผลกระทบ 

Path Diagram  
Path 

Coefficients 
Standard 

Errors  
t-value 

 
Brand Equity                                 Perceived Value  0.83** 0.043 12.972 
Purchase Intention                      Brand Equity  0.22* 0.136 2.405 
Purchase Intention                        Perceived Value  0.69** 0.096 7.303 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001, * มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
 

 
 

สัมประสิทธ์ิ 
เสนทาง 

 
 

p-value 
 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1.ปจจัยการรับรูคณุคามีอิทธิพลตอปจจัย
คุณคาตราสินคาของผลิตภณัฑเบียรชาง 

 0.83**  0.000 ยอมรับสมมตฐิาน 

2.ปจจัยการรับรูคณุคาอิทธิพลตอความตั้งใจ
ซื้อของผลติภณัฑเบียรชาง 

 0.69**  0.000 ยอมรับสมมตฐิาน 
 

3.ปจจัยคณุคาตราสนิคาอิทธิพลตอความตั้งใจ
ซื้อของผลติภณัฑเบียรชาง 

 0.22*  0.000 ยอมรับสมมตฐิาน 
 

** มีนัยสําคญัทางสถติิท่ีระดับ 0.001, * มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยการรับรูคุณคามีอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑเบียรชาง 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ดานบุคคล ดานอารมณ และดานการเงิน ตามลําดับ ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ   
Le, Nquyen and Nguyen (2013) ท่ี ผลการศึกษาพบวา การรับรูคุณคาดานอารมณ และดานสังคม มีอิทธิพลตอ
ความตั้งใจซื้อไวนในประเทศเวียดนาม และดานอารมณมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานสังคม ตามลําดับ 

2. จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยคุณคาตราสินคามีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเบียรชาง 
ซึ่งดานท่ีสงผลมากท่ีสุดคือ การรับรูคุณภาพตราสินคา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Porral and Mangin (2015)              
ผลการวิจัยพบวา ความภักดีของตราสินคา และการรับรูคุณภาพตราสินคามีอิทธิพลมากตอมูลคาตราสินคา ทําใหเกิด
ความตั้งใจซื้อของผูบริโภคซึ่งการรับรูคุณภาพตราสินคาเปนปจจัยดานท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชโมเดลสมการโครงสราง พบวา ปจจัยการรับรูคุณคามีอิทธิพลตอปจจัย
คุณคาตราสินคาของผลิตภัณฑเบียรชาง อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 เนื่องจากมีคา p-value มีคาเทากับ 
0.000 โดยมีคาอิทธิพลทางตรง เทากับ 0.833 ปจจัยการรับรูคุณคามีอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือของผลิตภัณฑเบียรชาง
อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 เนื่องจากมีคา p-value มีคาเทากับ 0.000 โดยมีคาอิทธิพลทางตรง เทากับ 
0.688 ซึ่งพบวาปจจัยการรับรูคุณคาดานบุคคลมีอิทธิพลมากท่ีสุด และปจจัยคุณคาตราสินคามีอิทธิพลตอความตั้งใจ
ซื้อของผลิตภัณฑเบียรชาง อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากมีคา p-value มีคาเทากับ 0.000 โดยมีคา
อิทธิพลทางตรง เทากับ 0.217 และพบวาปจจัยคุณคาตราสินคาดานการรับรูคุณภาพตราสินคามีอิทธิพลมากท่ีสุด 
จากผลการวิจัยทําใหไดขอเสนอแนะดังนี้  
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงการปฏบิตั ิ
 บริษัทควรมีความมุงม่ันท่ีจะผลิตผลิตภัณฑเบียรชางใหเปนเบียรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทและ
ความเปนมาตรฐานสากล โดยการปฏิบัติคือ ควรท่ีจะมีการควบคุมกระบวนการในการผลิตอยางเขมงวด ใสใจในทุก
ขั้นตอนการผลิตเชน การคัดเลือกวัตถุดิบท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพสูงท่ีสุด มีการออกผลิตภัณฑเพิ่มเติมใหตรงตาม
กลุมเปาหมายมากขึ้นสําหรับผูบริโภคท่ีมีความชอบแตกตางกันออกไปเชน การออกผลิตภัณฑเบียรชางสูตรใหม
เพิ่มเติม ทําการวิจัยและพัฒนาสูตรในการผลิตเบียรอยางตอเนื่องเพื่อรสชาติและคุณภาพท่ีดีย่ิงขึ้น เพื่อท่ีจะรักษาและ
ยกระดับมาตรฐานของตราสินคาใหสูงขึ้น 
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป 
 ควรศึกษาและวิจัยในเรื่องของเบียรทางเลือกเพิ่มเติม ซึ่งจะเปนเบียรท่ีเจาะกลุมเฉพาะเนื่องจากเบียร
ทางเลือกกําลังมาเปนกระแสท่ีดีในปจจุบันและมีกลุมผูบริโภคบางสวนไดทําการเปดรับและหันไปบริโภคเบียร
ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเปนโอกาสใหผูประกอบการและผูท่ีสนใจมีชองทางในการทําธุรกิจในอนาคตตอไป 
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คุณลักษณะของน้ําตาลทรายชนิดขวดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
Attributes Affecting Consumer Purchase Decision on Sugar in Bottle Packaging in Bangkok 

Metropolitan Area 
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําตาลทรายชนิดขวดของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณกลุมผูให
ขอมูลจํานวน 2 กลุม ไดแก ผูประกอบการรานอาหาร และผูบริโภค โดยใชวิธีการสัมภาษณเปนรายบุคคล ผลการ
สัมภาษณพบวา คุณลักษณะของน้ําตาลทรายชนิดขวดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคสามารถแบงไดท้ังหมด 4 
ดาน ดังนี้ 1) คุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ ไดแก ขนาดบรรจุ ลักษณะฝาของบรรจุภัณฑ รูปทรงบรรจุภัณฑ และวัสดุ
บรรจุภัณฑ 2) คุณลักษณะดานตราสินคา ไดแก การรับรูตราสินคา 3) คุณลักษณะดานราคา ไดแก ราคาตอปริมาณ 
ราคากับคุณภาพ และ 4) คุณลักษณะดานรูปแบบผลิตภัณฑ ไดแก ประเภทของน้ําตาลทราย เกล็ดของน้ําตาลทราย 

 
คําสําคัญ : วิจัยเชิงคุณภาพ  นํ้าตาลทรายชนิดขวด  การตัดสินใจซื้อ  ผูบริโภค 
 
Abstract 

This study aims to study attributes affecting consumer purchase decision on sugar in bottle 
packaging in Bangkok metropolitan area. This study is a qualitative research and data was collected by using 
individual interview.  The key informants were categorized into 2 groups which were food business 
entrepreneur and consumer.  The result showed that attributes affecting consumer purchase decision can be 
categorized into 4 attributes, which are 1)  Package attributes; package size, package lid, package shape, and 
package material, 2)  Brand attribute; brand awareness, 3)  Price attributes; price per volume and perceived 
value, and 4) Product attributes; sugar type and sugar grain. 

 
Keywords: Qualitative Research, Sugar in Bottle Packaging, Purchase Decision, Consumer 

 
บทนํา 
 น้ําตาลทรายจัดเปนสินคาโภคภัณฑเกษตรท่ีมีการบริโภคกันอยางแพรหลาย มีมูลคาการจัดจําหนายเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องและนํารายไดจากการสงออกเขาสูประเทศไดเปนจํานวนมาก (สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย, 2559) แมวาในปจจุบัน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดมีการรณรงคลดการบริโภคน้ําตาลเพื่อสุขภาพท่ีดี
ของประชาชน แตจากผลการสาํรวจพบวา คนไทยบริโภคน้ําตาลเฉลี่ย 30 กิโลกรัมตอคนตอป หรือคิดเปน 20 ชอนชา
ตอวัน เปนปริมาณท่ีสูงกวามาตรฐานขององคการอนามัยโลก 3 เทา (สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2558) จากขอมูลจึงชี้ใหเห็นวาการบริโภคน้ําตาลยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 จากผลสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบันพบวา ผูบริโภคมีการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไป เนื่องดวยเวลาท่ี
จํากัด ขนาดครอบครัวท่ีเล็กลง การใหความสําคัญกับกิจกรรมท่ีชวยอํานวยความสะดวกมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลง
ขนาดการบริโภค ทําใหผูบริโภคเกิดความตองการในผลิตภัณฑอาหารท่ีมีขนาดบรรจุแบบพอดีกับการบริโภค และ
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ความนิยมในการซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคท่ีมีขนาดเล็กลง (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2560; ธนาคารแหงประเทศไทย, 
2560) นอกจากนี้ แนวโนมการตลาดบรรจุภัณฑในปจจุบัน ไดมุงเนนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค สําหรับประเทศไทยท่ีกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ จําเปนตองออกแบบบรรจุภัณฑ
โดยยึดความสะดวกสบายเปนหลัก โดยตองเปนบรรจุภณัฑท่ีถือ หยิบจับ เก็บรักษางาย ใชแรงนอยในการเปด และมี
ความปลอดภัยในการใชงาน สําหรับกลุมผูบริโภคในวัยทํางานท่ีมีการใชชีวิตท่ีเรงรีบ จําเปนตองออกแบบบรรจุภัณฑท่ี
มีน้ําหนักเบา พกพาไดสะดวก (นุชจรินทร เหลืองสะอาด, 2560) 
 จากการสํารวจผลิตภัณฑน้ําตาลทรายท่ีจัดจําหนายในปจจุบัน พบวา มีผูประกอบการน้ําตาลทราย
ภายในประเทศเพียง 2 รายท่ีผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายในบรรจุภัณฑพิเศษชนิดขวดเพื่อรองรับกับพฤติกรรม
ผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไป ไดแก บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และกลุมบริษัทน้ําตาลไทยรุงเรือง ทําใหผูบริโภคมีตัวเลือก
ของผลิตภัณฑท่ีตรงกับความตองการไมมากนัก ผูศึกษาจึงมีความสนใจทําการศึกษา คุณลักษณะของน้ําตาลทรายชนิด
ขวดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําตาลทรายชนิดขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเปนการ
เขาใจถึงคุณลกัษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคญั ท้ังนี้เพื่อนําผลการศึกษาท่ีไดเปนแนวทางใหผูประกอบการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อแขงขันในอุตสาหกรรม และตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถปุระสงค เพื่อศึกษาคุณลักษณะของน้ําตาลทรายชนิดขวดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําตาล
ทรายชนิดขวดใหเหมาะสม 
ทบทวนวรรณกรรม 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อสามารถแบงไดเปนขั้นตอนตางๆ ไดแก การตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล 
การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ อยางไรก็ตาม ลักษณะของผูบริโภค ผลิตภัณฑ และ
สถานการณอาจสงผลใหผูบริโภคทําการขามบางขั้นตอนของกระบวนการ โดยเฉพาะอยางย่ิงกับการซ้ือตามความเคย
ชิน ซึ่งเปนการตัดสินใจซื้อสินคาในระดบัเก่ียวพันต่ํา เปนสินคาราคาไมแพงและมีความเสี่ยงต่ํา การซ้ือเชนนี้มักเกิดขึ้น
โดยไมมีการวางแผนลวงหนา ผูบริโภคมักตัดสินใจซื้อสินคาโดยประเมินทางเลือกจากขอมูลท่ีมีอยูแลวจากการซ้ือใน
อดีต (Kotler & Armstrong. 2016) 
 ศุภร เสรีรัตน และศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) กลาววา คุณสมบัติท่ีสําคัญของผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคใชในการ
พิจารณาตัดสินใจซื้อ ไดแก 1) การออกแบบ ตองตรงตามความตองการและดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 2) วัสดุท่ีใช
ในการผลิต ตองคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคและตนทุนในการผลิต 3) คุณภาพ คือ ประสิทธิภาพการทํางาน
และความคงทนของผลิตภัณฑ 4) ความปลอดภัย สินคาบางชนิดจําเปนตองใหรายละเอียดวิธีการใชท่ีเพียงพอ 5) การ
รับประกัน เปนการสรางความเชื่อม่ัน โดยเฉพาะกับสินคาท่ีมีความเสี่ยงสูง 6) ความหลากหลายของสินคา ผูบริโภคมี
ความตองการท่ีแตกตางกันในดานของชนิด ขนาด การบรรจุ รูปแบบ ลักษณะของผลิตภัณฑ และ 7) การใหบริการ  
วิธีการวิจัย  

การศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของน้ําตาลทรายชนิดขวดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
การสัมภาษณรายบุคคล จากกลุมตัวอยางผูประกอบการรานอาหาร จํานวน 11 คน และผูบริโภคจํานวน 20 คนท่ีเปน
ผูตัดสินใจซื้อ และ/หรือใชน้ําตาลทรายชนิดขวด เนื่องจากเปนกลุมตัวอยางท่ีสามารถใหขอมูลคุณลักษณะท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อไดชัดเจนกวาผูท่ีไมเคยซื้อน้ําตาลทรายชนิดขวด จํานวนกลุมตัวอยางท่ีไดมาจากการสัมภาษณ
จนกระท่ังไดคําตอบท่ีอ่ิมตัว ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured interview) ซึ่งเปนการ
สัมภาษณท่ีมีความยืดหยุนแตก็ไมเปดกวางมากจนเกินไป โดยผูวิจัยจะทําการกําหนดขอคําถามปลายเปดท่ีมีคําสําคัญ 
(Keywords) ท่ีตองการ (กิติพัฒน นนทปทมะดุลย, 2554)  
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ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ สามารถแบงคุณลักษณะของน้ําตาลทรายชนิดขวดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือของผูใหขอมูลไดท้ังหมด 4 ดาน ดังนี้ 
 1. ดานบรรจุภัณฑ 
  1.1 ขนาดบรรจุ (Package Size) ผูประกอบการรานอาหารสวนใหญใหความสําคัญกับขนาดบรรจุ
ของน้ําตาลทรายชนิดขวด โดยสวนใหญจะเลือกซ้ือน้ําตาลทรายชนิดขวดท่ีมีขนาดเล็ก เนื่องจากคํานึงถึงการใชงาน
ของลูกคาของตน สะดวกตอการหยิบจับและพอดีมือ เหมาะสําหรับการวางไวบนโตะอาหาร ในขณะท่ีผูบริโภคสวน
ใหญเลือกซ้ือขนาดบรรจุท่ีมีปริมาณพอดีกับการใชงาน หรือขนาดกะทัดรัด น้ําหนักไมมากจนเกินไป 
  1.2 ลักษณะฝาของบรรจุภัณฑ (Package Lid) ผูบริโภคใหความสําคัญกับลักษณะฝาของบรรจุ
ภัณฑเพราะเก่ียวกับการใชงานโดยตรง โดยผูใหขอมูลกลุมผูบริโภคเลือกซื้อน้ําตาลทรายชนิดขวดท่ีฝาใชงานสะดวก 
ฝาปดมิดชิดและไมมีปญหาจุกจิกหลังการใชงาน ผูบริโภคสวนใหญมีความชื่นชอบในลักษณะฝาแบบเปดมากกวา
ลักษณะฝาแบบหมุน เนื่องจากสะดวกกวา ลดขั้นตอนไดมากกวา และน้ําตาลเกาะฝานอยกวาฝาแบบหมุน นอกจากนี้ 
ปจจัยดานฝาของบรรจุภัณฑเปนปจจัยท่ีพบปญหามากท่ีสุด ไดแก ไมสามารถปดฝาไดสนิทเหมือนเดิมหลังจากการใช
งาน ฝาหักงายเม่ือผานการใชงานมานาน อีกท้ังยังมีปญหาดานน้ําตาลทรายเกาะอยูท่ีบริเวณฝาทําใหเกิดปญหามด
แมลง และยากตอการทําความสะอาด ในขณะท่ีลักษณะฝาของบรรจุภัณฑไมใชปจจัยหลักท่ีผูประกอบการรานอาหาร
ใชในการตัดสินใจซ้ือน้ําตาลทรายชนิดขวด โดยผูประกอบการรานอาหารไมเลือกซ้ือน้ําตาลทรายชนิดขวดท่ีมีฝาแบบ
หมุน ดวยประสบการณจากการใชงานของลูกคาท่ีเปดปดไดไมสะดวก 
  1.3 รูปทรงบรรจุภัณฑ (Package Shape) กวาครึ่งของผูใหขอมูลกลุมผูบริโภคใหความสําคัญกับ
รูปทรงของบรรจุภัณฑน้ําตาลทรายชนิดขวด โดยเลือกซ้ือรูปทรงท่ีอํานวยความสะดวกในการใชงาน คือ จับงาย 
กระชับเหมาะมือเวลาทําอาหาร ผูบริโภคชื่นชอบในรูปทรงของบรรจุภัณฑท่ีมีสวนโคงเวาโดยใหเหตุผลวา ขวดท่ีมีสวน
โคงเวาทําใหจับงายและถนัดมือ อีกท้ังยังประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บไดมากกวาขวดทรงอวนท่ือ 
  1.4 วัสดุบรรจุภัณฑ (Package Material) เปนปจจัยดานบรรจุภัณฑท่ีผูใหขอมูลกลุมผูบริโภคเอย
ถึงนอยท่ีสุด โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับบรรจุภัณฑท่ีเปนพลาสติกมากกวาบรรจุภัณฑท่ีเปนแกวเนื่องจากสามารถ
ปองกันการแตกหักไดมากกวาบรรจุภัณฑแบบแกว นอกจากนี้ บรรจุภัณฑท่ีผลิตจากวัสดุท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมยัง
เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 
 2. ดานตราสินคา 
  2.1 การรับรูตราสินคา (Brand Awareness) จากผลการสัมภาษณผูประกอบการรานอาหารสวน
ใหญใชตราสินคาเปนเกณฑในการตัดสินใจซ้ือน้ําตาลทรายชนิดขวด โดยตองเปนตราสินคาท่ีรูจัก หรือเปนตราสินคา
เดิมท่ีเคยใชเปนประจํา จากการท่ีผูวิจัยใหผูประกอบการรานอาหารระลึกถึงชื่อของตราสินคาน้ําตาลทรายโดย
ปราศจากการกระตุน พบวา ชื่อตราสินคา “มิตรผล” ถูกเอยถึงมากท่ีสุด รองลงมาคือ “วังขนาย” และ “ลิน” ในขณะ
ท่ีชื่อของตราสินคาท่ีผูประกอบการรูจักแตไมสามารถระลึกถึงไดคือ “วังขนาย” และ “ลิน” สอดคลองกับผลการ
สัมภาษณของผูบริโภค ตราสินคาคือปจจัยท่ีใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อท่ีถูกเอยถึงมากท่ีสุด โดยผูบริโภคจะเลือก
ซื้อน้ําตาลทรายชนิดขวดท่ีมีตราสินคาท่ีรูจัก พบเห็นหรือไดยินบอย มีความคุนเคยจากการใชเปนประจํา ผูวิจัยไดให
ผูบริโภคระลึกถึงชื่อของตราสินคาน้ําตาลทรายโดยปราศจากการกระตุน พบวา ผูบริโภคทุกคนเอยชื่อตราสินคา “มิตร
ผล” เปนชื่อแรกแมวาจะไมไดใชผลิตภัณฑภายใตชื่อตราสินคามิตรผล รองลงมาคือ “วังขนาย” และ “ลิน”   
 3. ดานราคา 
  3.1 ราคาตอปริมาณ ผูใหขอมูลกลุมผูประกอบการรานอาหารท่ีไมพิจารณาตราสินคาในการเลือก
ซื้อน้ําตาลทรายไดใหความสําคญักับปจจัยดานราคามากกวา โดยเลือกซื้อน้ําตาลทรายชนิดขวดท่ีมีราคาตอปริมาณถูก
ท่ีสุด เนื่องจากผูประกอบการรานอาหารมองวา น้ําตาลทรายเปนสินคาท่ีไมแตกตางกันมาก และน้ําตาลทรายแตละ
ตราสินคาเปนสินคาท่ีทดแทนกันได จึงคํานึงถึงปจจัยดานราคาท่ีเปนตนทุนท่ีตองรับผิดชอบมากกวา ในขณะท่ีผูให
ขอมูลกลุมผูบริโภคมีการพิจารณาปจจัยดานราคาควบคูไปกับตราสินคาของน้ําตาลทรายชนิดขวด โดยคํานึงถึงตรา
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สินคาท่ีรูจัก หรือใชเปนประจํากอน จากนั้นจึงทําการเปรียบเทียบราคาตอปริมาณในแตละตราสินคา และเลือกซื้อ
น้ําตาลทรายชนิดขวดของตราสินคาท่ีมีราคาถูกท่ีสุดโดยไมเก่ียงขนาดบรรจุ 
  3.2 ราคากับคุณภาพ ผูใหขอมูลกลุมผูบริโภคสวนหนึ่งไมคํานึงถึงเรื่องราคาของผลิตภัณฑเม่ือ
ตัดสินใจซ้ือน้ําตาลทรายชนิดขวด เนื่องจากเชื่อม่ันวาน้ําตาลทรายตราสินคาท่ีใชเปนประจํามีคุณภาพ อีกท้ังน้ําตาล
ทรายแตละตราสินคายังมีราคาไมตางกันมาก จึงเลือกซื้อตราสินคาท่ีม่ันใจในคุณภาพแมวาจะมีน้ําตาลทรายตราสินคา
อ่ืนๆท่ีมีราคาถูกกวา นอกจากนี้ผูบริโภคยังกลาววา ราคาของน้ําตาลทรายชนิดขวดสูงกวาน้ําตาลทรายแบบถุงเปน
เรื่องสมเหตุสมผล เนื่องจากผูบริโภคเล็งเห็นวา ผูผลิตไดสรางมูลคาเพิ่ม (Value-added) ใหกับน้ําตาลทรายชนิดขวด
ในเรื่องของความสะดวกในการใชงานมาใหแลว 
 4. ดานรูปแบบผลิตภัณฑ 
  4.1 ประเภทของน้ําตาลทราย ผูประกอบการรานอาหารและผูบริโภคเพียงไมก่ีคนท่ีเอยถึงประเภท
ของน้ําตาลทรายเพื่อใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อน้ําตาลทรายชนิดขวด ผูประกอบการรานอาหารเลือกซ้ือน้ําตาล
ทรายชนิดขวดท่ีเปนน้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิเทานั้น โดยใหเหตุผลวาเปนความเคยชินจากการใชมานาน ในขณะท่ี
ผูบริโภคเลือกซ้ือน้ําตาลทรายชนิดขวดท่ีเปนน้ําตาลทรายธรรมชาติ (น้ําตาลทรายสีรํา) เนื่องจากเขาใจวาน้ําตาลทราย
ธรรมชาติเปนน้ําตาลทรายท่ีไมขัดสีหรือผานกระบวนการทางเคมีนอย จึงคิดวาดีตอสุขภาพมากกวาน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธ์ิแมวาจะเปนน้ําตาลเหมือนกัน อยางไรก็ตาม ผูบริโภคจํานวนหนึ่งมีความตองการประเภทของน้ําตาลทรายท่ี
จําหนายในบรรจุภัณฑแบบขวดใหหลากหลาย นอกจากน้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิแลวนั้น ผูบริโภคยังตองการใหมี
น้ําตาลทรายธรรมชาติ และน้ําตาลทรายแบบ Low Fat หรือ Low Calories เนื่องจากคํานึงถึงเรื่องสุขภาพมากขึ้น 
  4.2 เกล็ดของน้ําตาลทราย เปนปจจัยท่ีผูใหขอมูลกลุมผูบริโภคจํานวนไมมากนักไดเอยถึง โดยหาก
ตัดปจจัยเรื่องราคา ผูบริโภคทําการเลือกซ้ือน้ําตาลทรายชนิดขวดของตราสินคาจากมุมมองท่ีผูบริโภคเห็นวาเกล็ดของ
น้ําตาลละเอียดกวาตราสินคาอ่ืนๆ เนื่องจากคํานึงถึงความสามารถในการละลายไดอยางรวดเร็วของน้ําตาลทราย 
นอกจากนี้ ผูบริโภคท่ีเลือกซื้อน้ําตาลทรายชนิดขวดแบบน้ําตาลทรายธรรมชาติ จะมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นหาก
ผูประกอบการมีนวัตกรรมท่ีสามารถทําใหเกล็ดของน้ําตาลทรายธรรมชาติเล็กและละเอียดไดมากขึ้น 
อภิปรายผล  
 จากผลการสัมภาษณผูประกอบการรานอาหารและผูบริโภค เพื่อใหไดซึ่งคุณลักษณะของน้ําตาลทรายชนิด
ขวดท่ีมีผลตอการตดัสนิใจซื้อ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ ผูบริโภคและผูประกอบการรานอาหารเลือกซ้ือน้ําตาลทราย
ชนิดขวดโดยคํานึงถึงขนาดบรรจุท่ีปริมาณพอดีกับการใชงานและขนาดกะทัดรัด สะดวกตอการหยิบจับ และผูบริโภค
เลือกซ้ือน้ําตาลทรายชนิดขวดท่ีมีฝาท่ีเปดปดสะดวก ลดขั้นตอนการใชงาน สอดคลองกับผลการสัมภาษณเชิงลึกใน
งานวิจัยของ เกตนพิสิษฐ อนวัชชสุข (2552) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง การจัดประเภทสินคาเพื่อพัฒนาภาชนะบรรจุเชิงกล
ยุทธ ผลการสัมภาษณพบวา ผูบริโภคใชขนาดบรรจุและปริมาณเปนปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสินคา โดยผูบริโภคจะ
เลือกขนาดท่ีเหมาะกับการบริโภคของตนเอง และพิจารณาปจจัยความสะดวกในการเปดใชงานของภาชนะบรรจุใน
การตัดสินใจซ้ือสินคา โดยผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาท่ีเปดไดงายและสามารถเปดปดไดหลายครั้งตามการใชงาน  

คุณลักษณะดานรูปทรงบรรจุภัณฑ ผูบริโภคเลือกซ้ือน้ําตาลทรายชนิดขวดท่ีมีรูปทรงท่ีมีสวนโคงเวาเนื่องจาก
จับงายและกระชับมือ สอดคลองกับผลการสัมภาษณเชงิลึกในงานวิจัยของ นารีรตัน สุภายศ (2554) ท่ีไดทําการศึกษา
เรื่อง องคประกอบของภาชนะบรรจุตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเฮาสแบรนดในซุปเปอรมารเก็ต ผลการสัมภาษณ
พบวา ผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนดท่ีมีรูปทรงท่ีสะดวกในการหยิบจับในแงของการใชงาน หรือพกพา 
 คุณลักษณะดานราคา ผูประกอบการรานอาหารเลือกซื้อน้ําตาลทรายชนิดขวดท่ีมีราคาตอปริมาณท่ีถูกท่ีสุด 
โดยไมคํานึงถึงตราสินคา ในขณะท่ีผูบริโภคเลือกพิจารณาราคาตอปริมาณท่ีถูกท่ีสุดควบคูไปกับตราสินคา ในขณะท่ี
ผูบริโภคสวนหนึ่งไมคํานึงถึงเรื่องของราคา เนื่องจากเชื่อม่ันในคุณภาพของตราสินคาท่ีใชเปนประจํา สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Barlagne, Cornet, Blazy, Diman & Ozier-Lafontaine (2017) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผูบริโภคท่ีมีตอมันเทศสด: ดวยวิธีการสนทนากลุม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมันเทศสดท่ี
ผูบริโภคพิจารณามากท่ีสุดคือ ราคา โดยผูบริโภค 2 จาก 3 กลุม มีความยินดีจายมันเทศในราคาท่ีแพงกวาเม่ือรับรูได
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ถึงคุณภาพท่ีดีกวา ในขณะท่ีผูบริโภค 1 กลุม ยินดีจายในราคาท่ีรบัไดเทานัน้ เนื่องจากมองวามันเทศเปนสินคาพื้นฐาน
ท่ีบริโภคเปนประจําเทียบเทาขาวและสินคาประเภทแปงอ่ืนๆ ซึ่งเปนสินคาท่ีทดแทนกันไดเม่ือมันเทศมีราคาสูงขึ้น 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาสรุปไดวา คุณลักษณะของน้ําตาลทรายชนิดขวดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูใหขอมูลมี
ท้ังหมด 4 ดาน ไดแก บรรจุภัณฑ ตราสินคา ราคา และรูปแบบผลิตภัณฑ โดยคุณลักษณะดานตราสินคาเปน
คุณลักษณะท่ีผูใหขอมูลเอยถึงมากท่ีสุด จากผลการศึกษาสามารถสรุปขอเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ ไดดังนี้ 
 1. ผูประกอบการธุรกิจน้ําตาลทรายท่ีตราสินคายังไมเปนท่ีรูจัก หรือยังไมสามารถสรางความคุนเคยใหกับ
ผูบริโภค ควรทําการเพิ่มกิจกรรมการสงเสริมการตลาดตางๆ เพื่อเปนการตอกยํ้าชื่อตราสินคาใหผูบริโภคไดนึกถึงเปน
ชื่อแรกอยูเสมอ 
 2. ผูประกอบการธุรกิจน้ําตาลทรายควรออกแบบบรรจุภัณฑแบบขวดในดานขนาดบรรจุ รูปทรงขวด และ
ลักษณะฝา ใหตอบสนองตอตองการเรื่องความสะดวกในแงของการใชงานของผูบริโภคมากท่ีสุด และควรให
ความสําคัญกับการใชวัสดุท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับความนิยมในสังคมปจจุบัน 
 3. ผูประกอบการธุรกิจน้ําตาลทรายควรผลิตและจําหนายผลิตภัณฑในราคาตอปริมาณท่ีใกลเคียงกับ
ผลิตภัณฑท่ีมีอยูในทองตลาด เชน การลดตนทุนจากการลดปรมิาณเม็ดพลาสติกท่ีใชผลิตบรรจุภัณฑ และเพื่อเปนการ
สรางภาพลักษณในเรื่องของการใชบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 4. ผูประกอบการธุรกิจน้ําตาลทรายควรทําการผลิตน้ําตาลทรายชนิดขวดท่ีมีประเภทของน้ําตาลทรายให
ผูบริโภคเลือกไดหลากหลายกวาน้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ เชน น้ําตาลทรายท่ีไมขัดสี หรือน้ําตาลทรายท่ีใหพลังงานต่ํา 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาสินคาท่ีสามารถทดแทนน้ําตาลทรายได เชน น้ําเชื่อม สารใหความหวานแทนน้ําตาล 
ควบคูกันไปดวย เพื่อนําผลการศึกษาท่ีไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาและขยายสายผลิตภัณฑตอไป 
 2. ควรทําการศึกษาในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใหทราบถึงความ
แตกตางในความตองการของผูบริโภคในเขตพื้นท่ีตางๆ เพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดอยางเหมาะสม 
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รูปแบบการดําเนนิชีวิตของผูตัดสินใจซ้ือของเลนฝกสมองสําหรับผูสูงอายุ 
ในกรุงเทพมหานคร 

 
Lifestyles of Purchasing Deciders of Brain Training Toys for Elderly in Bangkok 

 

*ปกายมาศ อินทรสอาด1 และธีรารตัน วรพิเชฐ1 

1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Email: Pakaymart.i@ku.th, fbusths@ku.ac.th 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู
ตัดสินใจซ้ือของเลนฝกสมองสําหรับผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีอายุ 60-70 ป 
ผูตัดสินใจซื้อสวนใหญเปนเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด มีรายได 10,001-20,000 บาทตอ
เดือน อาชีพนิสิต/นักศกึษา ในสวนรูปแบบการดาํเนนิชวิีต พบวาดานกิจกรรม ผูตัดสินใจซื้อสวนใหญอานหนังสือพิมพ
บอยท่ีสุด ดานความสนใจ พบวา เรื่องท่ีผูตัดสินใจซ้ือใหความสนใจมากท่ีสุด เรื่อง การใชโทรศัพทมือถือ ดานความ
คิดเห็น พบวา เรื่องท่ีผูตัดสินใจซ้ือเห็นดวยมากท่ีสุด คือ หากมีความตั้งใจแลวทุกสิ่งสามารถสําเร็จได ซึ่งการแบงกลุม
ตามรูปแบบการดําเนินชีวิต สามารถแบงได 3 กลุม ท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร และรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ี
แตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : รูปแบบการดําเนินชีวิต  ผูสูงอายุ  ผูตัดสินใจซื้อ  สงเสริมสุขภาพ 
 
Abstract 

This research aims to study the demographic characteristics and lifestyle of deciders of brain 
training toys for the elderly in Bangkok. The research found that most of the elderly are 60-70 years old. The 
most of the deciders are female and holding Bachelor's Degree, status is single, income is 10,001-20,000 
baht and be studying in the university. When considering each side found that the activities segment, the 
most common activity is reading the newspapers. The interests segment, the most attention on the use of 
mobile phones. The opinions segment, the most agree is that if the intention is all things can be achieved. 
The segmentation by lifestyle style, it can be divided into 3 groups, each with different the demographic 
characteristics and lifestyle. 

 
Keywords: Lifestyles, Elderly, Purchasing Deciders, Health Promotion 
 
บทนํา 
 จากการคาดการณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 - พ.ศ.2583 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางอายุของประชากรแสดงดวยสัดสวนของประชากร
ในวัยตางๆ สัดสวนของประชากรวัยเด็ก (อายุนอยกวา 15 ป) และวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) มีแนวโนมลดลง  
ในขณะท่ีสัดสวนของประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากรอยละ 13.2 ใน พ.ศ.
2553 เปนรอยละ 32.1 ใน พ.ศ.2583 และจากขอมูลของระบบสถิติทางการลงทะเบียน กรมปกครอง ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 ทําใหทราบวากรุงเทพมหานครเปนจังหวัดท่ีมีประชากรผูสูงอายุมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยมีจํานวน
ถึง 936,865 ราย ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาผูสูงอายุเปนกลุมเปาหมายใหมและกําลังจะกลายเปนกลุมผูมีอิทธิพลเฉพาะกลุม 
หรือ Niche Market ท่ีไมควรมองขาม 
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 เม่ือเขาสูชวงวัยสูงอายุ หนึ่งในโรคยอดนิยมท่ีมักเกิดขึ้นในหมูผูสูงอายุ คงหนีไมพน โรคอัลไซเมอร 
(Alzheimer's disease) ซึ่งถือวาเปนหนึ่งในอาการของโรคสมองเสื่อม นอกจากการดูแลตัวเองดวยอาหารท่ีมี
โภชนาการสูงและการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอแลว ยังมีกิจกรรมหนึ่งท่ีผูสูงอายุไมควรละเลย คือ “การบริหาร
สมอง” (อัมพร, 2559) 
 ศาสตราจารย แพทยหญิง นันทิกา ทวิชาชาติ กรรมการเลขานุการ มูลนิธิโรคอัลไซเมอรแหงประเทศไทย 
กลาววา การบริหารสมอง ผานเกมฝกทักษะตาง ๆ  สามารถชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอรได เชน การเลนเกมตอคํา เกม
คนหาตัวอักษร หรือเกมลับสมองตาง ๆ เนื่องจากสมองของคนเราสามารถพัฒนาได จากกลุมตัวอยางท่ีมีการฝกฝน
ดานความจํา พบวา ความคิดเชิงเหตุผล และความคิดเชิงนามธรรมพัฒนาตามไปดวย (วอยซทีวี, 2557) 
 ในปจจุบันผลจากความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีเติบโตอยางรวดเร็ว นอกจากความเจริญ
ท่ีเกิดขึ้นแลว ยังทําใหรูปแบบการดําเนนิชวิีตของผูบรโิภคเปลี่ยนแปลงไปจากอดตีดวย โดยผูบริโภคใชเวลาสวนหนึ่งไป
กับการเดินทางและการทํางาน ทําใหเวลากลายเปนขอจํากัดในการดําเนินชีวิตจึงเปนผลใหพฤติกรรมตางๆ ของ
ผูบริโภคตองปรับเปลี่ยนตามการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังพฤติกรรมในการบริโภคก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย 
(กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2552) 
 ท้ังนี้ การเขาใจผูบรโิภคจึงเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหประสบผลสําเร็จในทุกธุรกิจ เนื่องจากการศึกษาลักษณะ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคจะทําใหนักการตลาดสามารถเขาใจถึงความตองการ ความรูสึกนึกคิด พฤติกรรม
การบริโภคและการเลือกซ้ือสินคา ของผูบริโภความีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร อันจะเปนประโยชนอยางย่ิง
ตอการวางแผนและการกําหนดกลยุทธทางการตลาด ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาในเรือ่งรูปแบบการดาํเนนิชวิีตของ
ผูตัดสินใจซื้อของเลนฝกสมองสําหรับผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร เพื่อองคกรธุรกิจตางๆ จะไดมองเห็นถึงโอกาสทาง
ธุรกิจ มองเห็นทิศทางในการวางแผนการตลาด ผลิตสินคา หรือผลิตสื่อใหตรงกับผูบริโภคกลุมผูสูงอายุมากขึ้น และ
หากผูผลิตสามารถปรับตัวผลิตสินคาโดยตอบโจทยกลุมผูสูงอายุไดยอมเปนแนวทางในการขยายชองทางการตลาดได
อีกจํานวนมาก 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูตัดสินใจซื้อในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อแบงกลุมตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและศึกษาลักษณะประชากรศาสตรของแตละกลุม 

การทบทวนวรรณกรรม 
 รูปแบบการดําเนนิชีวติ 
 การศึกษาเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ถือไดวามีบทบาทอยางมากในการดําเนินงานทาง
การตลาด และการสื่อสารในปจจุบัน เนื่องจากรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) จะชี้ใหเห็นถึงลักษณะของผูบริโภค 
และอธิบายถึงลักษณะทางจิตวิทยาของผูบรโิภคไดอยางละเอียด และแมนยํากวาลักษณะทางประชากรศาสตร ผลจาก
การศึกษาเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิตจะเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหนักการตลาดเขากลุมเปาหมายไดดีขึ้น อีกท้ังยัง
สามารถนําขอมูลดงักลาวไปใชในการวางแผนดการตลาด ไมวาจะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ ท่ีจะทําใหเขาถึง
และไดผลมากย่ิงขึ้น (ดารา ทีปะปาล, 2542) 
 โดยการศึกษาจะใชวิธีการแบงกลุม (Cluster Analysis) ตามลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต ซ่ึงจะชวยให
นักการตลาดเขาใจถงึลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบรโิภคแตละกลุมมากย่ิงขึ้น อีกท้ังทําใหสามารถวิเคราะหถงึ
โอกาสทางการตลาด การกําหนดทิศทางในการวางแผนตลาด การวางตําแหนงผลิตภัณฑ และสามารถใชทรัพยากร
ทางการตลาดไดเหมาะสมกับผูบริโภคในแตละสวนมากย่ิงขึ้นอีกดวย (อดุลย จาตุรงคกุล, 2542) 
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วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูตดัสินใจซ้ือของเลนฝกสมองสําหรับผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผูท่ีตัดสินใจซื้อ 
จํานวน 400 คน และนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาไดนํามาวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนาประกอบดวย คา
รอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทําการวิเคราะหลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตจโดยใชสถิติ
การจัดกลุม (Cluster analysis) เพื่อจัดกลุมตามลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต ซ่ึงใชวิธีการรวมกลุมดวยเทคนิคการ
วิเคราะหกลุมแบบไมเปนขั้นตอน (K-Means Cluster) โดยใชการคํานวณหาระยะหางดวยวิธี Euclidean Distance 
เพื่อจัดกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตคลายกันอยูในกลุมเดียวกัน และวิเคราะหลักษณะทาง
ประชากรศาสตรในแตละกลุมเพิ่มเติมโดยวิเคราะหแจกแจงแบบไขว (Crosstabs) เพื่อแสดงถึงลักษณะของกลุม
ตัวอยางในแตละกลุม เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 4 
สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตัดสินใจซื้อ จํานวน 6 ขอ สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับกิจกรรม
ของผูตัดสินใจซื้อ จํานวน 13 ขอ สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับความสนใจของผูตัดสินใจซื้อ จํานวน 13 ขอ และสวนท่ี 4 
คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูตัดสินใจซื้อ จํานวน 18 ขอ 
ผลการศึกษา 
 สวนที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตัดสินใจซ้ือ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผูสูงอายุท้ังผูตัดสินใจซ้ือเองหรือผูสูงอายุท่ีมีผู
ตัดสินใจซ้ือแทน สวนใหญอายุ 60-70ป ผูตัดสินใจซือ้สวนใหญเปนเพศหญงิ จบการศึกษาระดับปรญิญาตรี สถานภาพ
โสด มีรายได 10,001-20,000 บาทตอเดือน ประกอบอาชีพนิสิต/นักศึกษา 
 สวนที่ 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูตัดสินใจซ้ือ 
 ลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
 1. ดานกิจกรรม พบวา ผูตัดสินใจซื้อมีกิจกรรมท่ีทําบอยท่ีสุดคือ อานหนังสือพิมพ  รองลงมาคือ ไป
สวนสาธารณะ  และกิจกรรมท่ีทํานอยท่ีสุดคือ เลนไพ 
 2. ดานความสนใจ พบวา เรื่องท่ีผูตัดสินใจซื้อใหความสนใจมากท่ีสุด เรื่อง การใชโทรศัพทมือถือ  รองลงมา
คือ การสนใจเทคโนโลยี  และอันดับสุดทายคือ การสูบบุหรี่ 
 3. ดานความคิดเห็น พบวา เรื่องท่ีผูตัดสินใจซ้ือเห็นดวยมากท่ีสุด คือ หากมีความตั้งใจแลวทุกสิ่งสามารถ
สําเร็จได  รองลงมาคือ ถาจิตใจแจมใสรางกายก็จะแข็งแรง  และเรื่องท่ีเห็นดวยนอยท่ีสุดคือ กระแสนิยมเกาหลีเปน
เรื่องท่ีรับไมได 
 สวนที่ 3 การแบงกลุมผูตัดสินใจซ้ือตามลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต 

การแบงกลุมผูตัดสินใจซื้อโดยใชสถิติการจัดกลุม (Cluster Analysis) พบวาจํานวนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
แบงกลุม คือ 3 กลุม ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้ กลุมท่ี 1 มีจํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30  กลุมท่ี 2 มีจํานวน 270 
คน คิดเปนรอยละ 67.50  และกลุมท่ี 3 มีจํานวน10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 โดยแตละกลุมมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร และรูปแบบการดําเนินชีวิต ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 ผูสูงอายุสวนใหญมีอายุ 60-70 ป ผูตัดสินใจซ้ือสวนใหญเปนเพศหญิง จบปริญญาตรี สถานภาพ
โสด มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และเปนพนักงานบริษัทเอกชน เม่ือพิจารณารูปแบบการดําเนินชีวิต
รายดาน พบวา ดานกิจกรรม  กลุมท่ี1 ใหความถี่มากท่ีสุด คือ เท่ียวกลางคืนหรือไปสังสรรค รองลงมา คือ ดื่ม
เครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอล และรองเพลงคาราโอเกะ ตามลําดับ ดานความสนใจ  กลุมท่ี 1 ใหความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คือ ชอบรับประทานอาหารจานดวน  รองลงมา คือ ชอบใชชีวิตอยูในเมือง และชอบท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆอยูเสมอ 
ตามลําดับ และดานความคิดเห็น  กลุมท่ี 1 ใหความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ สินคาตางประเทศคุณภาพดีกวาของไทย 
รองลงมา คือ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีความจําเปน และคนสวนใหญไมใหความสําคัญกับผูสูงอายุ ตามลําดับ 

กลุมท่ี 2 ผูสูงอายุสวนใหญมีอายุ 60-70 ป ผูตัดสินใจซ้ือสวนใหญเปนเพศหญิง จบปริญญาตรี สถานภาพ
โสด มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และเปนนิสิต/นักศึกษา เม่ือพิจารณารูปแบบการดําเนินชีวิตราย
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ดาน พบวา ดานกิจกรรม  กลุมท่ี 2 ใหความถี่มากท่ีสุด คือ การรองเพลง คาราโอเกะ รองลงมา คือ อานนิตยสาร และ
เปนอาสาสมัครตามโครงการตาง ๆ ตามลําดับ ดานความสนใจ  กลุมท่ี 2 ใหความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ สูบบุหรี่เปน
ประจํา รองลงม คือ พบทันตแพทยเปนประจํา และชอบดื่มน้ําหวานน้ําอัดลม ตามลําดับ และดานความคิดเห็น  กลุม
ท่ี 2 ใหความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี รองลงมา คือ อายุเปนเพียงตัวเลข และ คน
สวนใหญไมใหความสําคัญกับผูสูงอายุ ตามลําดับ 

กลุมท่ี 3 เปนผูสูงอายุ มีอายุ 60-70 ป และอายุ 81-90 ป รอยละ 50 เทากัน  ผูตัดสินใจซ้ือเปนเพศหญิง 
จบการศึกษาประถมศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา สถานภาพสมรสแลวและหมาย มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํา
กวา 10,001 บาทและ10,001-20,000 บาท และเปนแมบาน/พอบาน เม่ือพิจารณารูปแบบการดําเนินชีวิตรายดาน 
พบวา ดานกิจกรรม  กลุมท่ี 3 ใหความถี่มากท่ีสุด คือ เปนอาสามสมัครตามโครงการตาง ๆ รองลงมา คือ อานหนังสือ
ธรรมะ และอานหนังสือพิมพ ตามลําดับ ดานความสนใจ  กลุมท่ี 3 ใหความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ สูบบุหรี่เปนประจํา 
รองลงมา คือ ชอบไปเท่ียวตางจังหวัด และมักจะเขารวมกิจกรรมทางการเมือง ตามลําดับ และดานความคิดเห็น  กลุม
ท่ี 3 ใหความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ สื่อมวลชนไทยเชื่อถือไดนอย รองลงมา คือ การพักอาศัยท่ีในคอนโดทําใหรูสึกอึดอัด 
และธรรมะเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิต ตามลําดับ 
อภิปรายผล 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการตัดสินใจซ้ือของเลนฝกสมองสําหรับผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีมี
ลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตรูปแบบตาง ๆ” ครั้งนี้ มีขอวิจารณท่ีสามารถสรุปไดดังนี้ 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาของนทีรัย เกรียงชัยพร (2543) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบ
การดําเนินชีวิตของผูบริโภคชายในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากร คือ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนรวม และสถานภาพการสมรส มีความสัมพันธกับการเปนสมาชิกของกลุมรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้ท่ีพบวา ในแตละกลุมท่ีแบงตามลักษณะการดําเนินชีวิตจะมีลักษณะ
ทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน 
 จากผลการศึกษาครัง้นี้เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาของเลิศหญิง หิรัญโร (2545) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา สามารถแบงกลุมผูสูงอายุตามรูปแบบการดําเนินชีวิตได 8 กลุม ซ่ึงกลุมยึดถือศาสนา มีลักษณะ
รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีคลายกับกลุมท่ี 3 ในงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องกลุมท่ี 3 ท่ีเปนผูสูงอายุท้ังหมด และมักจะอาน
หนังสือธรรมะเปนประจํา อีกท้ังยังเห็นวาธรรมะเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิต 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลและเปนแนวทางท่ีจะสามารถนําผลการศึกษาของการวิจัยไปใช
วางแผนในการประกอบธุรกิจเพื่อใหสามารถตอบสนองไดตรงตอความตองการของลูกคา สามารถสรุปขอเสนอแนะได
ดังตอไปนี้ 

1. จากการศึกษาลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูตัดสินใจซ้ือ ดานกิจกรรม พบวา กิจกรรมท่ีทําบอย
ท่ีสุดคือ อานหนังสือพิมพ  ดังนั้นหากจะมีการประชาสัมพันธในเรื่องของของเลนฝกสมองสําหรับผูสูงอายุ ควรท่ีจะ
เนนไปท่ีการโฆษณาบนหนังสือพิมพ  และกิจกรรมท่ีทําบอยรองลงมาคือ ไปสวนสาธารณะ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคนใน
สังคมใสใจในสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นการโฆษณาจึงควรเนนไปท่ีการใสใจสุขภาพ ดานความสนใจ พบวา สวนใหญให
ความสนใจในเรื่อง การใชโทรศัพทมือถือ มากท่ีสุด นอกจากการโฆษณาบนหนังสือพิมพแลว การโฆษณาผาน Social 
network จึงเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีนาสนใจ 
 2. หากตองการท่ีจะเจาะกลุมลูกคากลุมท่ี 1 ซึ่งเปนเพศหญิง มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีลักษณะรูปแบบ
การดําเนินชีวิตท่ีคอนรักความสนุกสนานถึงแมวาจะอยูในชวงวัยผูใหญ เนื่องจากชอบเท่ียวกลางคืนหรือชอบไป
สังสรรค รวมท้ังชอบรองเพลงคาราโอเกะ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อีกท้ังยังชอบท่ีจะใชชีวิตอยูในเมือง นักการตลาด
ควรท่ีจะทําการท่ีเนนไปทางความสนุกสนาน ทันสมัย เพื่อจูงใจลกูคากลุมนี้ใหหันมาสนใจในสิ่งท่ีตองการจะสื่อสาร 
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3. หากตองการท่ีจะเจาะกลุมลูกคากลุมท่ี 2 ซึ่งเปนเพศหญิง และเปนนิสิต/นักศึกษา มีลักษณะรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตท่ีคอนขางเปนวัยรุน เนื่องจากชอบรองเพลงคาราโอเกะ อานนิตยสาร รวมท้ังชอบดื่มน้ําหวานน้ําอัดลม 
นักการทําตลาดควรท่ีจะทําการตลาดท่ีเนนความทันสมัย โดยอาจใชการสื่อสารการตลาดผานทงโซเชียลมีเดียตางๆ   
มีการโฆษณาท่ีไมนาเบ่ือ เปนตน 

4. หากตองการท่ีจะเจาะกลุมลูกคากลุมท่ี 3 ซึ่งเปนผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60-70 ป และ 81-90 ป สวนใหญเปน
เพศหญิง มีอาชีพแมบาน/พอบาน มีลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบผูสูงอายุท่ัวไป เนื่องจากชอบอานหนังสือ
ธรรมะ อานหนังสือพิมพ ชอบไปเท่ียวตางจังหวัด และชอบเขารวมกิจกรรมทางการเมือง และยังไมชอบท่ีจะอาศัยอยู
ในคอนโด ไมชอบท่ีจะดื่มน้ําหวาน น้ําอัดลม ไมสูบบุหรี่ ดังนั้นนักการตลาดควรท่ีจะทําใหลูกคากลุมนี้เห็นถึง
ความสําคัญของของเลนฝกสมองสําหรับผูสูงอายุ เพื่อทําใหเห็นวาสุขภาพก็เปนเรื่องท่ีสําคัญ 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรท่ีจะมีการทําการสํารวจในตางจังหวัด ดวยเพื่อศึกษาวาผูบริโภคในของเลนฝกสมองสําหรับผูสูงอายุ
แตละจังหวัดมีรูปแบบการดําเนินชีวิตแตกตางกันหรือไม อยางไร 
 2. ในการเลือกกลุมตัวอยาง ควรท่ีจะเลือกกลุมตัวอยางจากหลายๆเขตในกรุงเทพมหานครเปนจํานวนเทาๆ 
กัน เพื่อทําใหไดกลุมตัวอยางท่ีหลากหลาย 
 
 3. เนื่องจากของเลนมีหลากหลายประเภท เชน ของเลนท่ีเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย ของเลนท่ีเสริม
พัฒนาการทางอารมณ ดังนั้นจึงควรมีการทําวิจัยในเรื่องของของเลนชนิดตางๆ สําหรับผูสูงอายุ เพื่อชวยใหสามารถ
นําไปแกปญหาตางๆ ของผูสูงอายุไดมากย่ิงขึ้น 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับบนี้เกิดขึ้น และสําเร็จสมบูรณไดดวยความเมตตาและเอาใจใสจาก อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก คือ ดร. ธีรารัตน วรพิเชฐ และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ ท่ีไดกรุณาให
คําปรึกษาเก่ียวกับหัวขอวิทยานิพนธ แนะนําการสืบคนขอมูลแนวคิดทฤษฎีตางๆ จนกระท่ังสามารถเก็บขอมูล ท้ังยัง
คอยตรวจสอบและชี้แนะใหการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ลุลวงไปไดดวยดีมาโดยตลอดดวยความใสใจอยางดีย่ิง รวมท้ัง
ผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีกรุณาเสียสละเวลาชวยเหลือในการใหขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหจนไดผลงานท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค ขอบคุณเจาหนาท่ีโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจทุกทาน และเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ท่ีสละเวลาในการเพื่ออํานวยความสะดวกดานธุรการ และประสานงาน
ทําใหการทําวิทยานิพนธเลมนี้ราบรื่น  ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 
เอกสารอางอิง
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https://www.voicetv.co.th/read/118385. 30 ธันวาคม 2560. 
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แนวทางการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุผานโรงเรียนผูสูงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย 
  

Enhancing elders’ health promotion through elderly school: a case study of Chiang Rai Province 
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บทคัดยอ  

งานวิจัยครั้งนี้มีเปาหมายเพื่อเสนอแนวทางในสงเสรมิการสุขภาพผูสูงอายุดวยการพัฒนากิจกรรมในโรงเรียน
ผูสูงอายุในจังหวัดเชียงรายใหเกิดประโยชนทางดานสุขภาพและจิตใจ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพไดแก สัมภาษณ
เชิงลึกและการประชุมกลุมยอย โดยมีกลุมเปาหมายผูใหขอมูล คือ ผูสูงอายุ ผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารและเจาหนาท่ี
ดานสาธารณสุขจาก อบจ เชียงราย และเจาหนาท่ีจากศูนยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร ผลการวิจัยไดเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนา ไดแก (1) มีการอบรมเพิ่มทักษะในการบริหารใหกับผูบริหารโรงเรียน (2) มีการออกแบบ
รายวิชาและประเมินผลในดานอารมณ ความคิด สังคม และกายภาพ (3) มีการสรางความรวมมือกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล องคการปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาครัฐ (4) มีการสรางเครือขายรวมระหวาง
โรงเรียนผูสูงอายุในจังหวัด และ (5) การระดมทุนทางสังคมดวย Crowdfunding 
 

คําสําคญั : โรงเรียนผูสูงอายุ  เชียงราย   
 
Abstract  

This research aimed to suggest plan for elderly school in Chiangrai to enhance elder’ s health and 
mind by improving its activities.  The qualitative techniques were adopted which comprised of in-depth 
interview and focus group discussion.  Key informants of this research are elders, directors and boards of 
elderly’ s schools, officers from Chiangrai Provincial Administrative Organisation, and representatives from 
Thailand Center of Excellence for Life Sciences ( TCELS) .  The results of study were deployed to suggest 
development plan as following:  ( 1)  providing managerial knowledge for directors of elderly school; ( 2) 

creating interesting course and evaluation methods which concerning on emotion, thought, social, and 
physics; ( 3)  creating cooperation with Community Health Promoting Hospital, Local Administrative 
Organisations, and Academics institutes, ( 4)  creating Chiangrai Elderly School Network and ( 5)  Adopting 
crowdfunding instrument for social enterprise.      

 
Keywords: Elderly school, Chiang Rai  
 

บทนํา  
จากสถานการณของประเทศไทยท่ีกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุทําใหประเด็นท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุไดรับ

ความสนใจอยางย่ิง โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ ซึ่งมักจะพบวา ผูสูงอายุจะตองเผชิญปญหาจากการเสื่อมถอย
ทางดานรางกายทําใหเกิดโรคไดงายและบางครั้งไดสงผลกระทบกับจิตใจ ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงไดกําหนดใหมี
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิผูสงูอายุดวยการระบุ มาตรการสงเสรมิความรูดานการสงเสริมสขุภาพ ปองกัน ดูแลตนเอง
เบ้ืองตนไวในแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ซึ่งจากรายงานการสํารวจสุขภาวะผูสูงอายุไทย     
ป 2556 พบวา ผูสูงอายุไทยมักจะมีการเจ็บปวยดวยโรคหรือมีปญหาสุขภาพ เชน (1) โรคความดันโลหิตสูงรอยละ 41 
(2) โรคเบาหวานรอยละ 18 หรือ (3) ขอเขาเสื่อมรอยละ 9 เปนตน และมีเพียงรอยละ 5 ของผูสูงอายุเทานั้นท่ีไดรับ
การตรวจวินิจฉัยจากแพทยวาไมมีโรคหรือปญหาสุขภาพ ท้ังนี้ จังหวัดเชียงรายถือวาเปนจังหวัดท่ีกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุโดยสมบูรณโดยจากคลังขอมูลสุขภาพ (Health Data Center – HDC) ของกระทรวงสาธารณสุขพบวา
จังหวัดเชียงมีประชากรสูงอายุคิดเปนสัดสวนรอยละ 20 จึง (Aged society) โดยจังหวัดเชียงรายไดกําหนดนโยบาย
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และทิศทางพัฒนาเมืองดวยการมุงเนนในการสรางเมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ Aged-friendly City และเนนการ
พัฒนาโรงเรียนผูสูงอายุ ดังนั้น ผูวิจัยและองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) จึงมีความสนใจศึกษา
ลักษณะการดําเนินงานและความตองการของผูสูงอายุในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและความรูดานการดูแล
สุขภาพดวยตนเอง ซึ่งมีเปาหมายหลักเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาใหโรงเรียนผูสูงอายุเปนหนึ่งในหนวยยอย
ของการสงเสริมสุขภาพ และรวมเปนหนึ่งในเครือขายการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของผูสูงอายุ 
วัตถปุระสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาสภาวะทางสุขภาพและความตองการในกิจกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 
2. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนผูสูงอายุ 
3. เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนากิจกรรมดานสุขภาพของโรงเรียนผูสูงอายุ 
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุผานทางโรงเรียนผูสูงอายุ 

ทบทวนวรรณกรรม 
 โรงเรียนผูสูงอายุเปนการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอีก
รูปแบบหนึ่งท่ีมีวัตถุประสงคใหผูสูงอายุมีความรูและมีความเขาใจในเรื่องท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต (กรม
กิจการผูสูงอายุ, 2559) สําหรับการสงเสริมสุขภาพนั้นจากการประกาศกฎบัตรออตตาวา พ.ศ. 2529 ไดบัญญัตไิววา
คือ "ขบวนการสงเสริมใหประชาชน เพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซึ่ง    
สุขภาวะอันสมบูรณ ท้ังทางรางกาย จิตใจ และสังคม" (อางถึงใน ยุทธนา พูนพานิช และแสงนภา อุทัยแสงไพศาล, 
2557) ท้ังนี้ การดูแลผูสูงอายุยังถือเปนหนึ่งในภารกิจขององคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ดานการสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2542)   
วิธีการวิจัย 

1. กลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้จึงใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกโดยมีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน 
ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบตั้งใจและวิธีสโนวบอล โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากผูใหขอมูลหลัก แบงเปน 2 กลุมคือ    
1) กลุมผูบริหารจังหวัด ตัวแทนจากหนวยงานดานสาธารณสุขของ อบจ.เชียงราย และศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยา
ศาสตร (องคการมหาชน) หรือ TCELS และ 2) กลุมผูบริหารโรงเรียนและผูสูงอายุท่ีเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ 

2. ขอบเขตของเนื้อหา ศึกษาสภาวะสุขภาพของผูสูงอายุในจังหวัดจากฐานขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข 
รวมถึงศึกษาความตองการของผูสูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเอง และแนวทางการสงเสริมสุขภาพจากผูสูงอายุท่ี    
เขารวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุในดานสุขภาพกายและใจ 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือแบงเปน 2 ชนิดคือ 1) การจัดประชุมกลุมยอยเพื่อศึกษาความตองการ
ของผูสูงอายุ และการดําเนินงานของโรงเรียนผูสูงอายุ 2) การสัมภาษณเชิงลึกลึกกับผูบริหารโรงเรียน  

4. การเก็บรวบรวมขอมูล  
4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลสภาวะสุขภาพใชวิธีการรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิจากคลังขอมูลสุขภาพ

ของ กระทรวงสาธารณสุขและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สําหรับความตองการของผูสูงอายุในการดูแลตนเองนั้นใชวิธีการ
ประชุมกลุมยอยกับผูบริหารโรงเรียนผูสูงอายุ ผูบริหารจาก อบจ.เชียงราย เจาหนาท่ีจาก TCELS 

4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลสภาพการดําเนินงานของโรงเรยีนผูสงูอายุนั้นใชวิธีการลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ   
เชิงลึกและประชุมกลุมยอยกับผูบริหารโรงเรียนผูสูงอายุ 4 แหง (1) โรงเรียนผูสูงอายุวัดหัวฝาย (2) โรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลบานดู (3) โรงเรียนผูสูงอายุวัดบานจอง และ (4) กลุมผูสูงอายุวัดหนองปง รวมถึงการจัดประชุมกลุมยอยของ
ผูบริหารโรงเรียนผูสูงอายุท้ังจังหวัดจํานวน 34 ทาน 

5. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลดานสภาวะสุขภาพผูสูงอายุจากคลังขอมูลสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขและแสดงผลดวยคารอยละ การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและการประชุมกลุมยอย
ระหวางผูบริหารโรงเรียนผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ผูบริหารและงานดานสาธารณสุขจาก อบจ.เชียงราย และ TCELS ดวย
วิธีการการวิเคราะหเชิงเนื้อหา เพื่อสรุปเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
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ผลการศกึษา 

1. สถานะทางสขุภาพและความตองการในการกิจกรรมการดแูลสุขภาพของผูสูงอายุ 
 จากคลังขอมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการตรวจคัดกรองผูสูงอายุ 10 โรค ไดรายงานสภาวะ
สุขภาพของผูสูงอายุในจังหวัดเชียงรายวาควรจะตองใหความสนใจในเรื่องความดันโลหิตสูง และเบาหวานเปนสอง
ลําดับแรก เนื่องจากมีจังหวัดเชียงรายมีคาเฉลี่ยความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคความดันโลหิต (10.75%) สูงกวาใน
ระดับประเทศ (6.38%) เชนเดียวกับโรคเบาหวาน ท่ีจังหวัดเชียงรายมีระดับคาความเสี่ยงสูง (1.51%) ในขณะท่ี
ระดับประเทศเทากับ 1.23 สําหรับลําดับท่ีสาม คือ สุขภาพชองปากท่ีพบความผิดปกติในจังหวัดเชียงราย (7.91%) สูง
กวาระดับประเทศ (6.87%) นอกจากนี้ ผลจากการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุใน
โรงเรียนมีความสนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองสูงมาก โดยสวนใหญมีการออกกําลังกายดวยตนเองดวยการ
เดินชาๆ การเดินเร็ว หรือการปนจักรยาน ประมาณสัปดาหละ 3-4 วัน ปญหาดานสุขภาพพบคือ โรคประจําตัวอยาง
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปญหาทางดานจิตใจอยางความเหงา อาการเครียด โดยผูสูงทุกทานคาดหวังวาการเขา
รวมโรงเรียนผูสูงอายุจะชวยใหมีสุขภาพท่ีดี และผอนคลายความเหงา ซึ่งผลจากการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุท่ีผานมา
ก็มีความประทับใจ และสวนใหญจะกลับมาเขารวมอีกครั้ง ในสวนของกิจกรรมทางดานสุขภาพท่ีสนใจและอยากให
ทางโรงเรียนผูสูงอายุจัดเพิ่มเติมจากปจจุบัน ไดแก โภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ การตรวจพัฒนาการสมอง ความรู
เก่ียวกับการปลูกและใชสมุนไพร รวมไปถึงการจัดใหมีเครื่องออกกําลังกายกลางแจง โดยเครื่องออกกําลังกายท่ีสนใจ 
คือ เครื่องโยกหรือเครื่องเดินบนอากาศ และควรจัดใหมีหนังสือ ตํารา หรือคอมพิวเตอร รวมไปถึงจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตอยางเพียงพอ  
 2. สภาพการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนผูสูงอายุ  

โรงเรียนผูสูงอายุในจังหวัดเชียงรายสวนใหญจัดตั้งขึ้นในพื้นท่ีบริเวณวัดหรือพื้นท่ีขององคการปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) โดยกิจกรรมในแตละโรงเรียน เชน กิจกรรมพุทธศาสนา การออกกําลังกายดวยไมพลอง งานฝมือและ
การจักสาน รําพื้นเมือง โดยกิจกรรมท่ีไดรับความนิยมสูงไดแก รําเตาเตอซ่ินซี และการกีฬาวูดบอล ท้ังนี้ หากโรงเรียน
ท่ีไมไดรับการสนับสนุนจาก อปท. จะขาดแคลนอุปกรณในการเรียน และอุปกรณในการจัดกิจกรรม เชน เครื่องเสียง 
โทรโขง และอุปกรณกีฬา รวมไปถึงอุปกรณสํานักงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร หรือพริ้นเตอร ในดานการสงเสริม
สุขภาพ โรงเรียนผูสูงอายุหลายแหงจึงจัดกิจกรรมในเรื่องการทําลูกประคบ ยาหมองหรือน้ํามันนวด เพื่อใหผูสูงอายุ
สามารถดูแลตนเองเบ้ืองตนได ท้ังนี้ ปญหาท่ีมักจะประสบเสมอคือการขาดงบประมาณในการจางวิทยากร ทําใหผล
การดําเนินการไมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญมีความเห็นตรงกันวาจะตองเรงปรับปรับปรุงใน
เรื่องของการออกประกาศกฎระเบียบในการรับเขา การประเมินผล และการสําเร็จการศึกษาท่ีชัดเจน รวมถึงการ
ออกแบบวิชาใหสามารถนําไปใชประโยชนไดหรือเห็นผลชัดเจน โดยจะตองมีรายวิชาและกิจกรรมท่ีครบถวนท้ังดาน
วิชาการ สุขภาพ และจิตใจ  

3. การวิเคราะห SWOT Analysis ในการพัฒนากิจกรรมดานสุขภาพของโรงเรียนผูสูงอายุ 
3.1 จุดแข็ง โรงเรียนผูสูงอายุในจังหวัดเชียงรายมีเครือขายการพัฒนารวมกันท่ีเขมแข็ง โดยโรงเรียนผูสูงอายุ

สวนใหญจะตั้งอยูใกลบานของสมาชิกทําใหเดินทางไดสะดวก นอกจากนี้ โรงเรียนผูสูงอายุหลายแหงจัดตั้งขึ้นใน
บริเวณวัดและมีพระภิกษุเขามามีบทบาท ทําใหเกิดศรัทธาและไดรับงบประมาณสนับสนุนบางสวนจากทางวัด 

3.2 จุดออน โรงเรียนผูสูงอายุมัดเกิดปญหาการขาดแคลนสถานท่ีสําหรับเปนหองเรียนหรือจัดกิจกรรม และ
การขาดแคลนอุปกรณหรือเครื่องมือท่ีใชในการเรียนการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนผูสูงอายุท่ีไมไดรับการสนับสนุนจาก 
อปท. รวมท้ัง ผูบริหารโรงเรียนผูสูงอายุบางสวนมีประสบการณในเรื่องการบริหารสถานศึกษานอย  

3.3 โอกาส จังหวัดเชียงรายใหความสนใจในดานการพัฒนาเมืองใหเปนมิตรกับผูสูงอายุและสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาดานระบบการดูแลผูสูงอายุ จึงทําใหมีโอกาสไดรับงบสนับสนุนในการพัฒนาคอนขางสูง ในสวนของรัฐบาล
นั้นใหหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของไดมีการเพิ่มปริมาณโครงการวิจัยและการบริการวิชาการท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ

* ผูประสานงาน  
   
 

692



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  คร้ังท่ี 3 
“งานวิจัยสรางมูลคา บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาวไกล Thailand 4.0” 

  

เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การระดมทุนทางสังคมดวยเครื่องมือ Crowdfunding ซึ่งมีโอกาสสูงในการไดรับบริจาคตาม
เปาหมาย หากเปนกิจกรรมเพื่อสังคมและมีตัวเลขผลประโยชนทางสังคมอยางชัดเจน 

3.4 อุปสรรค ผูสูงอายุบางสวนมีทัศนคติท่ีไมดีกับโรงเรียนผูสูงอายุเพราะคิดวาเปนการทํากิจกรรมเพื่อความ
สนุกสนานและไมเห็นประโยชนอยางชัดเจน นอกจากนี้ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเริ่มเขามาใหบริการ
กิจกรรมบําบัดเจาะกลุมผูสูงอายุมากขึ้น ซึ่งอาจสงผลทําใหผูสูงอายุท่ีเขารวมในโรงเรียนมีจํานวนลดลง 
อภิปรายผล 

ผูบริหารโรงเรียนผูสูงอายุบางสวนขาดความเขาใจในเรื่องของการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรม และการ
ประเมินผล รวมถึงการบริหารโรงเรียนและงบประมาณ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปนวดี ศรีสุพรรณ สุรีย 
ธรรมิกบวร และสุรสม กฤษณะจูฑะ (2560) พบวา ผูบริหารหรือผูสูงอายุยังมีขอจํากัดในเรื่องของการทํางานเชิงระบบ
เนื่องจากทักษะดานการบริหารโครงการท่ีไมเพียงพอ โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะสงผลตอการบริหารจัดการในโรงเรียน 
รวมไปถึงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนนอกหนือจาก อปท. ซึ่งกอใหเกิดปญหาตามมา คือ  
การแคลนในเรื่องของทรัพยากรท่ีใชในการเรียนการสอน เชนเดียวกับผลการศึกษาของ ศศิพัฒน ยอดเพชร ภาวนา 
พัฒนศรี และธนิกานต ศักดาพร (2560) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง การถอดบทเรียนตัวอยางท่ีดีของโรงเรียนและชมรมผูสูงอายุ
ท่ีมีกิจกรรมถายทอดความรู พบวา โรงเรียนหรือชมรมผูสูงอายุท่ีไมไดรับการสนับสนุนจาก อปท. มักจะมีปญหาเรื่อง
การขาดแคลนงบประมาณและทรพัยากรการเรยีน ท้ังนี้ อปท.มีสวนสําคัญอยางย่ิงตอความสําเรจ็ของโรงเรียนผูสูงอายุ
เพราะผูบริหารมาจากการเลือกตั้งจึงเขาใจและรูปญหาความตองการของคนในทองถิ่นไดครบถวน (กรมกิจการ
ผูสูงอายุ, 2559) นอกจากนี้ การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนก็เปนแนวทาง
หนึ่งในชวยลดจุดออนในเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากร วิทยากร หรืองบประมาณลงไดบางสวน รวมไปถึงชวย
เสริมสรางใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนและการสงเสริมสุขภาพอยางเปนรูปธรรม โดยแนวคิดการสรางความ
รวมมือนีจ้ะสอดคลองกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายของฤทธิชัย แกมนาค และสุภัชชา พันเลิศพาณิชย (2560)  
สรุปผลการวิจัย 
 แนวทางในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุผานโรงเรียนผูสูงอายุจากกรณีศึกษาจังหวัดเชียงรายนั้นควรเนนการ
พัฒนา 2 แนวทางหลัก คือ การปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ การยกระดับ
โรงเรียนใหมีศักยภาพในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยแนวทางในการปฏิบัติการมีดังนี้ 
  1. การจัดโครงการเสริมสรางทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียนผูสูงอายุใหกับผูบริหารโรงเรียน เพื่อใหมี
โรงเรียนผูสูงอายุมีมาตรฐานดานการจัดการเรยีนการสอน การจัดกิจกรรมกิจกรรม การประเมินผล และการเสริมสราง
ทักษะการบริหารโรงเรียนและการบริหารงบประมาณโครงการ 
 2. การออกแบบรายวิชาใหมท่ีเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพดวยตนเอง และสอดคลองกับความตองการจะ
เปนหนึ่งในวิธีการดึงดูดใหผูสูงอายุมาเขารวมกิจกรรมในโรงเรียนเพิ่มขึ้น เชน โภชนาการอาหารสําหรับผูสูงอายุ การ
ปลูกและใชสมุนไพรไทยดวยตนเอง และการฝกพัฒนาสมอง นอกจากนี้ ควรมีการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมใน
ดานอ่ืนๆ รวมดวย เชน ดานอารมณ ความคิด สังคม และกายภาพ ซ่ึงนักกิจกรรมบําบัดและพยาบาลดานจิตเวชไดให
คําแนะนําวาจะชวยใหสามารถติดตามความคืบหนา ปองกันอาการซึมเศรา และสมองเสื่อมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. การสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน ออกแบบหลักสูตรรวมกับโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล 
การขอสนับสนุนวิทยากรดานสุขภาพหรือกิจกรรมบําบัดจากสถาบันการศึกษาภาครัฐ เชน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย หรือการขอสนับสนุนการจัดทําเครื่องออกกําลังกายกลางแจงจากวิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย รวมไปถึงการขอรับความชวยเหลือดานเทคโนโลยีการถายทอดความรูดานสขุภาพ และ   การใชสมุนไพรไทย
จาก TCELS 
 4. การสรางเครือขายรวมระหวางโรงเรยีนผูสงูอายุในจงัหวัดเพือ่การแลกเปลี่ยนหรอืจัดยืมทรัพยากรระหวาง
กัน รวมไปถึงการยุบรวมโรงเรียนท่ีมีพืน้ท่ีใกลเคยีงกันเขาไวดวยกัน หรือการจัดกิจกรรมขนาดใหญบางกิจกรรมรวมกัน
ในระดับตําบลแทนระดับหมูบาน 
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5. การระดมทุนทางสังคมดวย Crowdfunding ในเรื่องของอุปกรณการเรียนหรือการจัดกิจกรรม ซ่ึงเปน
โครงการหรือกิจการเพื่อสังคมกําลังไดรับความนิยมผานเวปไซต Crowdfunding ชื่อดังของไทย คือ เทใจดอทคอม 
(taejai.com) และการขอรับสนับสนุนอุปกรณสํานักงานเกาจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ขอเสนอแนะ  
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย องคการบริการสวนจังหวัดเชียงรายควรเปนคนกลางในการประสานความ
รวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน โรงเรียนผูสูงอายุ สถาบันการศึกษาในทองถิ่น โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ TCELS 
กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหนโยบายการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุผาน
โรงเรียนผูสูงอายุไดมีการขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ องคการปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงควรเขามามีบทบาทสําคัญในการรวม
กําหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนผูสูงอายุในพื้นท่ีและแผนการเรียนการสอนของโรงเรียนผูสูงอายุท่ีมีมาตรฐาน รวม
ไปถึงการสนับสนุนดานอุปกรณการเรียนการสอนพื้นฐานของโรงเรียน การอบรมผูบริหารโรงเรียน การสนับสนุน
ผูสูงอายุในพื้นท่ีใหเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน และการสรางความรวมมือระหวาง อปท. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในพื้นท่ีของตน เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล วัด โรงเรียน อาสาสมัคร  
 3. ขอเสนอแนะการศกึษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเพื่อวัดประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการจัดกิจกรรม
หรือการเรียนการสอนแตละรูปแบบในเชิงลึก และมีการศึกษาแนวทางการสรางความรวมมือหรือเครือขายในการดูแล
ผูสูงอายุรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติม 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุลวงดวยดีจากความรวมมือของคณะผูสูงอายุและผูบริหารโรงเรียนผูสูงอายุ ทานพระครู
ปยวรรณพิพัฒน ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (TCELS) บุคลากรและผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย ท่ีไดรวมแสดงความคิดเห็นและใหคําแนะนําตลอดการดําเนินงานวิจัย โดยเฉพาะอยางย่ิง
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายผูสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการเรียนรูและปรับตัวเพื่อการดํารงอยูในวิถีเมืองเสี่ยงภัย: กรณี
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มุงวิเคราะหกระบวนการปรบัตวัเพื่อดํารงอยูในเมืองเสี่ยงภัย รวมถึงผลท่ีเกิดขึ้นตอการ
ดํารงชีวิตของคนในเมืองหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวาเหตุระเบิดในพื้นท่ีเมืองหาดใหญตั้งแต พ.ศ. 2548-
2557 ทําใหมีการปรับตัวในบริบทของประชาชน และในบริบทของรัฐ ไดแก การริเริ่มผลักดันการเฝาระวังภัย การ
ประสานชุมชนดแูลเมือง การบูรณาการการทํางานของหนวยงานรัฐ สวนแบบแผนการใชชวิีตของคนเมืองปรับไปสูการ
ชวยเหลือกันและกัน รัฐกับประชาชนมีความใกลชดิกัน รวมถึงมีการระวังภัยซ่ึงเปนทุนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในสังคมเสี่ยง
ภัย ผลท่ีเกิดขึ้นจึงสวนทางกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีมุงเนนกําไรเปนหลัก 
 

คําสําคญั : การปรับตัว การดํารงอยู เมืองเสี่ยงภัย 
 
Abstract  

This article is part of the research on learning and adaptation for existence in a risk society:  A case 
study of Hat Yai District, Songkhla Province.  This article analyzes the adaptation process for existence in a 
risk city and its effects on the way of life among residents of Hat Yai city, Songkhla Province.   The study 
found that the bombings in Hat Yai from 2005 to 2014 have resulted in adaptations in the contexts of people 
and the state which are the initiations of surveillance, coordination of community watch, and integrated of 
government organizations.   For city people’s lifestyle, it has changed to be more of mutual assistance.   The 
state and people have become closer to each other and the surveillance which is a social capital of this risk 
city has resulted in a concept that is opposite to an economic concept that mainly aims at benefits. 
 
Keywords: Adaptation, Existence, Risk Society 
 

บทนํา 
 นับจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีปะทุรุนแรงขึ้นในวันท่ี 4 มกราคม  2547  เปนเหตุ
ใหทหารเสียชีวิต 4 ศพ ลอบเผาโรงเรียนเกือบ 20 แหงพรอมกันใน 11 อําเภอของจังหวัดนราธิวาส  หลังจากนั้นการ
กอเหตุความไมสงบก็เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและลุกลามหลายจังหวัด หากพิจารณากรณีเหตุรุนแรงอันเนื่องมาจากความ
ไมสงบในพื้นท่ีอําเภอหาดใหญ นับจากป 2548 กระท่ังเกิดเหตุรุนแรงลาสุด 2 จุด เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ท่ีราน
สะดวกซื้อ และบริเวณสถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ รวมเกิดเหตุความรุนแรงมาแลว 6 ครั้ง ในรอบ 10 ปนั้น ย่ิง
เปนการตอกยํ้าใหเห็นวา ชีวิตของผูคนในสังคมเมืองทุกวันนี้ลวนเต็มไปดวยความเสี่ยง และเปนความเสี่ยงท่ีมิอาจรู
ลวงหนาหรือมีสัญญาณเตือนภัยได 
 ท้ังนี้ ภายใตความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในสังคมท่ีมีความเปนเมืองในเชิงทฤษฎีสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปสูความเปน
เมือง ซึ่งถูกใหความหมายในเชิงของความเจรญิกาวหนาทางดานเศรษฐกิจนั้น สเมลเซอร นักสังคมวิทยา ไดอธิบายโดย
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มองผานแนวคิดการจําแนกแจกแจงโครงสรางสังคม (structural differentiation) (Smelser. 1973, 1976 อางถึงใน 
นภาภรณ  หะวานนท. 2539 : 33-35) วา การเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในทุกมิติ
ของชีวิตสังคม ไดแก 1) การจําแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสังคมแบบดั้งเดิม การผลิตอยูในแวดวงเครือญาติ และ
หมูบาน แตเม่ือมีการพัฒนาเศรษฐกิจเกิดขึ้น การผลิตในสังคมเกษตรกรรมคอย ๆ ปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตเพื่อขาย
และมีแนวโนมแยกการบริโภคออกจากชุมชน     2) การแยกกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากครอบครัวมีผลให
ครอบครัวสูญเสียหนาท่ีท่ีสําคัญไป เชน การถายทอดและฝกอาชีพใหกับสมาชิกในครอบครัว ทําใหอํานาจควบคุมของ
ผูสูงอายุตอสมาชิกรุนหนุมสาวเริ่มลดนอยลง 3) การจําแนกแจกแจงระบบคานิยม เกิดการแยกเรื่องศาสนาออกจาก
คฤหัสถ คอย ๆ ลดความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเหนือธรรมชาติ 4) การจําแนกแจกแจงระบบการจัดชวงชั้นทางสังคม โดยใช
การศึกษาและความสามารถของบุคคลเปนตัวกําหนด โดยวิธีคิดนี้เชื่อวาการจําแนกแจกแจงทางโครงสรางเพียงอยาง
เดียวไมเพียงพอท่ีจะนําไปสูความทันสมัย จําเปนตองมีกลไกเพื่อบูรณาการใหหนวยยอยๆ ทางสังคมทํางานบรรลุ
เปาหมาย การบูรณาการโครงสรางสังคมท่ีทําหนาท่ีตาง ๆ ไดถูกแยกออกไปทําหนาท่ีเฉพาะ ความลมเหลวของการ
ประสานงานจะทําใหเกิดปญหาเรียกวา “การรบกวนทางสังคม” 
 แมวาแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสูความทันสมัย จะเรียกรองใหสังคมสรางกลไกประสานหรือกลไก
บูรณาการหนวยยอย ๆ ของสังคมท่ีถูกแยกตัวไปทําหนาท่ีเฉพาะอยาง เพื่อลดปญหาทางสังคมท่ีจะเกิดขึ้นแตในระดับ
แนวคิดหลักขององคความรูเศรษฐศาสตรกระแสหลักท่ีใชเปนหลักการพื้นฐานของการสรางความม่ังคั่งใหกับระบบ
ธุรกิจ อุตสาหกรรมมีเปาหมายเพื่อสรางชนชั้นกลาง เพื่อใหผูประกอบการมีกําไรสูงสุด ดังนั้นตามหลักการนี้
ผูประกอบการและผูคนท่ีใชชีวิตในสังคมเมืองจึงมุงประกอบกิจกรรมตามบทบาทหนาท่ีเฉพาะสวนของตน 
ความกาวหนาของคนวัดจากผลงาน ชีวิตประจําวันพึ่งพาระบบตลาดเปนหลักจึงมุงแสวงหารายไดจากการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุนี้สายสัมพันธของคนจึงถูกกําหนดดวยวิถีของความเปนเมืองอยางเขมขนดวยเชนกัน 
 ในความเปนจริง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ประสบกับภัยคุกคามอยูสองประเภท หนึ่ง ภัยจากเหตุ
ระเบิด และสองภัยจากน้ําทวม แตความตางของภัยสองประเภทนี้อยูท่ีหากเปนภัยจากระเบิดนั้น จะเปนภัยความเสี่ยง
ท่ีเขมขนเพราะเกิดขึ้นไดทุกท่ีทุกเวลา อาจจะไมมีการแจงเตือน รวมถึงขาวสารจะไมชัดเจน ขณะท่ีหากเปนภัยน้ําทวม
นั้น เนื่องจากโดยธรรมชาติของการเกิดน้ําทวมจะมีสัญญาณแจงเตือน เชน ฝนตกไมหยุดเปนเวลานาน หรือมีพายุฝน 
ดังนั้นมาตรการในการดแูล ปองกัน แจงขาวเก่ียวกับน้ําทวมจึงไมมีความซับซอนเทากับภัยจากเหตุระเบิด ดวยเหตุนี้ใน
ชีวิตจริงของผูคนท่ีใชชีวิตอยูในเมืองหาดใหญจึงมีความกังวลใจกับภัยจากเหตุระเบิดมากกวา 
 คําถามสําคัญก็คือ เม่ือเมืองหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซ่ึงเปนเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจชายแดนภาคใตและเปน
เมืองขนาดใหญลําดับท่ี 4 (จัดลําดับในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาลนครหาดใหญ ขอมูล 31 
ธันวาคม 2555) หรือหากพิจารณาจากตลาดอสังหาริมทรัพย  โดยมีศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพย
ไทย  ดังท่ี โสภณ  พรโชคชัย วิเคราะหไวเม่ือพ.ศ.2555 (www.thai appraisal. org. สืบคนเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 
2556) โดยวิเคราะหวา เดิมเมืองหาดใหญมีขนาดตลาดอสังหาริมทรัพยโตเปนลําดับ 2 ของประเทศ แตปจจุบันอยูใน
ลําดับท่ี 3 เพราะเกิดเหตนุ้าํทวมใหญในพ.ศ.2553 รวมถึงการเกิดเหตุการณความไมสงบเม่ือพ.ศ.2555 แตนักวิเคราะห
ก็มองวาหาดใหญยังคงเติบโต  อยางไรก็ตามการประสบกับเหตุระเบิดจากเหตุการณความไมสงบถึง 6 ครั้ง นับจาก
พ.ศ.2548 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2557 โดยเปาหมายของความรุนแรงอยูท่ีประชาชนท่ีใชชีวิตในเมืองนั้น จึงมี
ขอสังเกตวาภายใตสังคมเมืองท่ีมีความเสี่ยงกับเหตุการณความไมสงบนั้น ผูคนท่ีใชชีวิตประจําวันอยูในพื้นท่ีแหงนี้ให
ความหมายกับสังคมแหงความเสี่ยงนี้อยางไร ความเปนสังคมเมืองท่ีมีความเสี่ยงมีสวนกําหนดแบบแผนการใชชีวิตของ
คนหรือไม อยางไร รวมถึงในสถานการณแหงความเสี่ยงนี้ ผูคนมีการปรับตัวเพื่อดํารงชีวิตอยูในสังคมแหงความเสี่ยงนี้
อยางไร 
วัตถุประสงค 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหกระบวนการปรับตัวเพื่อดํารงอยูในเมืองเสี่ยงภัย รวมถึงผลท่ี
เกิดขึ้นตอการดํารงชีวิตของคนในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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ทบทวนวรรณกรรม 

การทําความเขาใจกระบวนการปรับตัวของคนเพื่อดํารงอยูในเมืองเสี่ยงภัย และผลท่ีเกิดขึ้นตอการดํารงชีวิต
ของคนในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา อาศัยแนวคิด ทฤษฎีท่ีมีความหลากหลายเพื่อชวยมองและอธิบาย
ปรากฎการณการดํารงชีวิตของผูคนในสถานการณความเสี่ยง ดังตอไปนี้ 
 1.ทบทวนประวัติศาสตรความรุนแรงในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ซึ่งดันแคน  แม็กคารโก (2555: 
18-23) นําเสนอผลงานวิจัยเรื่องฉีกแผนดิน ขอคนพบสําคัญของการศึกษาเชิงลึก พบวา การขาดความชอบธรรมของ
รัฐในการดูแลจัดการปญหาในพื้นท่ีแหงนี้เปนเรื่องท่ีสําคัญ การมีสวนรวมนาจะเปนหนทางท่ีจําเปนตอการเขาถึงและ
จัดการกับปญหาความขัดแยงตางๆ ขณะท่ีการตีความแบบตายตัวตอนิยามความขัดแยงทางชาติพันธุ  ความรุนแรง
แบบอิสลาม และการกอการรายสากลก็เปนเรื่องของการขาดความชอบธรรมเชนเดียวกัน  ขอคนพบเชิงปฏิเสธของ
งานวิจัยนี้มีสองประการ 1) ความขัดแยงในภาคใตของประเทศไทยมิไดเก่ียวของกับศาสนาอิสลาม แตพวกนักรบใช
ประโยชนจากประเด็นศาสนาทําใหเกิดความวุนวาย 2) ความขัดแยงในภาคใตของประเทศไทยมิไดเปนสวนหนึ่งของ
ความขัดแยงระดับโลก แตเปนเรื่องของทองถิ่น ดังนั้นการคลี่คลายประเด็นปญหาเหลานี้จึงควรเริ่มท่ีการสราง
ความชอบธรรมของภาครัฐ 
 2. ความเสี่ยงภัยกับความเปนสังคมสมัยใหม  อูลริช เบค (1992) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันไดนําเสนอ
แนวคิดเรื่องสังคมเสี่ยงภัยท่ีมีความเก่ียวโยงกับความเปนสังคมสมัยใหม นั่นคือการท่ีสังคมเคลื่อนตัวสูความทันสมัย 
ความเสี่ยงยอมเกิดขึ้นและมิอาจจํากัดอยูเฉพาะถิ่นท่ี ดังนั้นการท่ีคนในสังคมสมัยใหมมีวิถชีีวิตผกูกับการเปนปจเจกชน 
ยอมจะทําใหการกําจัดความเสีย่งเกิดขึน้ไดยาก ขอเสนอของแนวคิดนีค้ือ ทําอยางไรใหเกิดการสราง “สํานึกความเสี่ยง
รวมกันของผูคน”   
 3. การทําความเขาใจโลกของความเสี่ยงภัยท่ีเชื่อมโยงกับความรุนแรง ในงานทาทายทางเลือก: ความรุนแรง
และการไมใชความรุนแรง ฉบับปรับปรุงใหม ของชัยวัฒน  สถาอานันท (2557: 73-75) ชี้ใหเห็นถึงนิยามความรุนแรง
สามประการท่ีนําไปสูการทําความเขาใจสถานการณเสีย่งภัย ไดแก 1) ความรุนแรงทางตรง มีลักษณะเปนกระบวนการ 
ประกอบดวยท่ีมาของความรุนแรง เปาของความรุนแรง และเหย่ือของความรุนแรง  ความรุนแรงนี้คือการทําให
ศักยภาพของคนหยุลงโดยท่ียังไมถึงเวลาสมควร 2) ความรุนแรงเชิงโครงสราง คืออะไรก็ตามท่ีทําใหเกิดชองวาง
ระหวางศักยภาพของคนและสิ่งท่ีคนเปนอยูจรงิ ท้ังนี้สิ่งท่ีเกิดขึ้นกับตัวระบบ จะย่ิงทําใหคนท่ีเก่ียวของไดรับผลกระทบ
อยางหลีกเลี่ยงยาก เชน เด็กในประเทศไทยสามารถเจริญเติบโตอยางแข็งแรงไดและชวยสรางสรรคสังคมของตนได 
แตตองมาตายดวยอหิวาตกโรค และ 3) ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม เปนกระบวนการสนับสนุนใหความรุนแรงนานา
ชนิดกลายเปนเรื่องชอบธรรมและเปนท่ียอมรับโดยรวม 
 4. ประชาสังคมท่ีพลเมืองมีสวนดูแลปกครองตนเอง นัยสําคัญของแนวคิดประชาสังคมท่ี อเนก เหลาธรรม
ทัศน (2550 : 23-26) ชี้ใหเห็นคือ การท่ีคนเผชิญกับสถานการณความเสี่ยง จะเปนเง่ือนไขใหพวกเขาสรางความเปน
กลุมกอนเพื่อดูแลรับผิดชอบการดํารงชีวิตรวมกันภายใตการมีจิตสํานึกแหงความเปนพลเมือง 
วิธีการวิจัย 
 การเขาถึงขอมูลเชงิลึกในระดับพืน้ท่ีรวมถึงการวิเคราะหขอมูลจากรายงานราชการ เอกสาร และการนําเสนอ
ขาวสารจากสวนตาง ๆ  ของสังคมเปนกระบวนการสําคัญของงานวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 การรวบรวมขอมูลผูใหขอมูลหลัก โดยใชหลักการเลือกตัวอยางเชิงทฤษฏี (theoretical sampling) โดยการ
สังเกตและการสัมภาษณจํานวนสองกลุม กลุมแรก คือกลุมผูคาในยานการคา ศูนยกลางเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ 
จํานวน 42 คน สวนผูใหขอมูลหลักกลุมท่ีสอง ไดแก เจาหนาท่ีรัฐจากท่ีวาการอําเภอหาดใหญ และจากมณฑล
ทหารบกท่ี 42 (คายเสณาณรงคหาดใหญ)  จํานวน 11 คน รวมผูใหขอมูลหลักท้ังหมดจํานวน 53 คน 
 วิธีการศึกษาวิเคราะห ขอมูลท่ีไดจากการถอดเทปบันทึกเสียง ไดถูกวิเคราะห ตีความ เชื่อมโยงกับขอมูล
เอกสาร เพื่ออธิบายกระบวนการปรับตัวในการดํารงอยูในเมืองเสี่ยงภัยรวมถึงผลท่ีเกิดขึ้นตอการดํารงชีวิตของคนใน
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สําหรับจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตองอาศัยท้ังขอมูลจากพื้นท่ีและขอมูลเอกสาร 
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ผลการศึกษา 
 สถานการณการกอเหตรุายดวยการลอบวางระเบิดในพื้นท่ีอําเภอหาดใหญมีแนวโนมความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
นําไปสูการคํานึงถึงผลประโยชนรวมกันของคนในพื้นท่ีเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมท่ีมีความเสี่ยงภัยได 
กระบวนการปรับตัวของผูท่ีใชชีวิตในพื้นท่ีเมืองหาดใหญท่ีเกิดขึ้นจึงมีสองลักษณะไดแก  การปรับตัวในบริบทของ
ประชาชน และการปรับตัวในบริบทของรัฐ การปรับตัวของคนท้ังสองสวนนําไปสูแบบแผนชองการใชชีวิตท่ีเปลี่ยนไป 
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. การปรับตัวของผูท่ีใชชีวิตในพื้นท่ีเมืองหาดใหญ มีสองลักษณะ ดังนี้ 
  1.1 การปรับตัวในบริบทของประชาชน มีการชวยเหลือพึ่งพากันและกันในกลุมผูคา การจัด
ระเบียบใหมในการคาขายใหกับตนเอง การรวมพลังของประชาชนในโครงการเครือขายเฝาระวังภาคประชาชน (วิทยุ
เครื่องแดง) และการขยายขอบเขตกลุมการคาไปสูกลุมดูแลความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน 
  การชวยเหลือพึ่งพากันและกันในกลุมผูคา มีความแนนแฟนขึน้เม่ือเกิดเหตกุารณความไมสงบตั้งแต
พ.ศ.2548 เปนตนมา โดยเฉพาะอยางย่ิง 1) การสอดสองดูแลคนแปลกหนา การชวยดูแลรานคาแทนกันและกัน ดัง
ปรากฏใหเห็นจากประสบการณการชวยเหลือพึ่งพากันและกันในกลุมผูคา โดยการสอดสองดูแลคนแปลกหนา สิ่งของ
แปลกปลอม รวมถึงสิ่งของแปลกปลอมท่ีถูกวางไวยังท่ีตาง ๆ สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการปรับตัวท่ีจะไมมองเฉพาะ
เรื่องการคาขายของตนเองแตเปนการใหความสนใจกับสิ่งรอบขาง 2) ชวยดูแลรานคาแทนกันและกันของกลุมผูคาท่ี
มักจะมีแผงคาอยูในละแวกเดียวกัน เพราะพวกเขามีความเชื่อวาการลดชองวางของการคิดเพียงผลกําไรของตัวเอง
เพียงอยางเดียว 3) การจัดระเบียบใหมในการคาขายใหกับตนเอง โดยปรับเปลี่ยนทานั่งขายสินคาเพื่อลดความเสี่ยง
โดยนั่งเหลื่อมใหมองเห็นท้ังผูซ้ือและขางหลังของตนเอง  บางรานท่ีอยูใกลๆกันก็ผลัดกันนั่งเพื่อใหมีผูคาคนใดคนหนึ่ง
มองเห็นดานท่ีเปนถนนดวย 4) รวมพลังประชาชนในโครงการเครือขายเฝาระวังภาคประชาชน(วิทยุเครือ่งแดง) ซึ่งเปน
พลังอาสาของภาคประชาชนเขามาดูแล ปองกันภัยในสังคมท่ีพวกเขาดํารงชีวิตอยู มีสวนสําคัญในการชวยลดความ
เขมขนของความเสี่ยงภัยท่ีหาดใหญจะตองเผชิญ รวมถึงชวยลดผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบท่ีพวกเขาอาจจะ
เผชิญไดในอนาคต 5) การขยายขอบเขตกลุมการคาไปสูกลุมดูแลความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน เดิมมีกลุมคนท่ี
รวมตัวกันในนาม “ชมรมผูคาปลีกหาดใหญ”  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางพื้นท่ีตอรอง และปรึกษาหารือกับหนวยงานรัฐ 
เพื่อใหกลุมผูคาไดรับการผอนปรนในการคาขาย เพราะสินคาสวนใหญเปนสินคาปลอดภาษี  แตในระยะหลังตั้งแตเกิด
เหตุระเบิด จึงดําเนินการโดยมีการจัดตั้งมูลนิธิเล็ก ๆ มีลักษณะเปนแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” ดูแลชวยเหลือกันท้ังดาน
ความเปนอยูและดานการเงิน สะทอนถึงวิธีคิดในการมองการคาขายท่ีมิอาจดํารงอยูอยางโดดเดี่ยว แตเปนการคาขาย
ท่ีควบคูไปกับความปลอดภัย ซึ่งเปนความพยายามของผูคาท่ีจะปรับตัวเพื่อใชชีวิตในสังคมแหงความเสี่ยงภัยได  
  1.2 การปรับตัวในบริบทของรัฐ การบริหารจัดการเมืองของภาครัฐภายใตบริบทเมืองแหงความ
เสี่ยงภัยจากเหตุการณความไมสงบ รวมถึงสถานการณการตั้งคําถามตอความชอบธรรมของภาครัฐ รัฐจึงปรับตัวใน
หลายดานไดแก การริเริ่มผลักดันใหเกิดการเฝาระวังภัย การกําหนดภารกิจใหมในการประสานชุมชนดูแลเมือง และ
การมองเห็นความจําเปนของการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานรัฐ  
  การริเริ่มผลักดันใหเกิดการเฝาระวังภัย เริ่มแรกของการเกิดเหตุระเบิดท่ีอําเภอหาดใหญ เทศบาล
นครหาดใหญ พยายามผลักดันใหเกิดโครงการตาสับปะรดแจงภัยเพื่อหาดใหญสันติสุข ชวงแรกนี้บอยครั้งผูรับเรื่อง
ปลายทางอยูในตัวอําเภอเมือง จึงไมทันการ เม่ือมีมายังเทศบาลเจาหนาท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรงทําใหเปนระบบมาก
ขึ้นและในแตละปจะมีการฝกทบทวนการปฏิบัติงานของเครือขายตาสับปะรดอยางตอเนื่อง ในปจจุบันภารกิจของการ
ดูแลความปลอดภัยยังขยายไปสูการใหความรู การปรับเปลี่ยนใหติดตอโดยตรงแจกแผนพับ เพื่อกระตุนใหคนในพื้นท่ี
ชวยกันสอดสองเปนหูเปนตา ดูแลความปลอดภัยของเมือง จากนั้นจึงริเริ่มดําเนินโครงการชุดเฉพาะกิจพิทักษเมือง
หาดใหญ (Hatyai City Cop) ซึ่งเปนภารกิจใหมในการประสานดูแลเมือง มีเจาหนาท่ีของเทศบาลนครหาดใหญเปน
ผูปฏิบัติงาน เรียกวา “เจาหนาท่ีชุดเฉพาะกิจ หนาท่ีหลักมี 2 อยางคือ อยางแรก ดูแลความสงบเรียบรอยอยูในศูนย
ซิตี้คอปเพื่อรอรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชน รวมถึงการดูกลอง CCTV ท่ีสองประจําทางแยกสําคัญ ๆ  หนาท่ีอยาง
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ท่ีสองคือ การลงพื้นท่ีในชุมชนเขตเทศบาลนครหาดใหญ เพื่อรับทราบปญหารวมถึงการพบเบาะแสเก่ียวกับเหตุรายท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในเมืองดวยการลงพื้นท่ีไปยังชุมชน  เพื่อสงตอเรื่องราวใหกับตํารวจ ตลอดจนการทํางานรวมกับชุมชน
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ เพื่อใหเขาถึงสถานการณตาง ๆ ท่ีอาจจะนําไปสูเหตุรายกอน เพื่อจัดการกับปญหาได
อยางทันทวงที รวมถึงการทํางานของจังหวัดท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการท้ังตํารวจ ทหาร และบุคลากร
จากโรงพยาบาลซ่ึงเรียกวาเปนการมองเห็นความจําเปนของการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานรัฐ 
 2. แบบแผนการใชชวิีตของคนเมืองหาดใหญ มี 3 ลักษณะ ไดแก   1) การมุงชวยเหลือกันและกันภายใตการ
มองพื้นท่ีหาดใหญในฐานะพื้นท่ีตนทุนทางเศรษฐกิจ โดยผูคาคอย ๆ มองเห็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับพวกเขาในระยะ
ยาว จึงลดการมองประโยชนผลกําไรสวนตัว ไปสูการดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  2) การท่ีรัฐกับประชาชนมีความ
ใกลชิดกันมากขึ้น ท้ังรัฐ เจาของสถานประกอบการ ประชาชนตางก็ทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันตามความพรอมของ
ตนเอง ในสวนภาคเอกชน นอกจากจะไดมีสวนรวมบริจาคเงินทุนในกองทุนดูแลความปลอดภัยแลวยังสามารถทํางาน
เชื่อมโยงกับภาครัฐไดโดยการเอ้ือใหชดุซิตคิอปของเทศบาลนครหาดใหญไดเดนิตรวจตราดแูลพืน้ท่ีรอบๆ สถานบริการ  
3) การปรับเปลี่ยนวิถีความเปนอยูแบบสะดวกสบายไปสูการระวังภัยมากขึ้น ตัวอยางคือเดิมถังขยะเปนแบบทึบ 
สามารถใชเปนท่ีวางระเบิดของคนรายได จึงไมมีการวางถังขยะในเขตเทศบาลอีก ท้ังนี้เทศบาลจะมาจัดเก็บขยะท่ีจุด
ตาง ๆ ตามท่ีนัดหมาย แตประชาชนจะตองจัดเก็บขยะลงถุงสีขาวเพื่อใหมองเห็นสิ่งของภายในถุงนั้นใหเรียบรอย 
        การฟนตัวทางเศรษฐกิจและความสงบสุขของคนเมืองหาดใหญ ถูกมองวามีความจําเปนและสามารถกระทํา
ได เพราะมีตนทุนสําคัญในเรื่องความเปนพื้นท่ีการคาชายแดน  เปนศูนยกลางการคาของภาคใตตอนลาง เปน
ศูนยกลางดานการศึกษา และสุขภาพ ดวยเหตุนี้เอง การฟนตัวของเมืองหาดใหญจึงถูกกระทําการอยางตอเนื่อง  
ชองวางท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานไดถูกทบทวนตลอดมา ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนการเรียนรูและปรับตัวของชีวิตความ
เปนอยูของชาวหาดใหญท่ีสําคัญ 
อภิปรายผล 
 การเกิดขึ้นของสังคมเสี่ยงภัยภายใตการใหนิยามของคนในพื้นท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงกับปรากฏการณจริงของ
ความเปนเมืองหาดใหญท่ีมิไดผกูโยงกับเรื่องความขดัแยงทางศาสนา ดังท่ีดันแคน  แม็กคารโก (2555: 18-23) อธิบาย
วาปญหาความรุนแรงในภาคใตแมไมมีความเก่ียวของกับเรื่องศาสนา แตพวกนักรบไดแสวงหาประโยชนจากการทําให
เกิดความเขาใจผิด อยางไรก็ตามในสถานการณความเสี่ยง คนจึงมุงชวยเหลือ พึ่งพากันและกันมากขึ้น รวมถึงทํา
หนาท่ีระวังภัยรวมกันกับรัฐ สํานึกความเสี่ยงทําใหคนยอนกลับมาพิจารณาชีวิตความเปนอยูของตนเองพรอมท้ังมีการ
ปรับตัวในบริบทของประชาชนและการปรับตัวในบริบทของรัฐ ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาการปรับตัวในบริบทของ
ประชาชนทําใหเกิดการชวยเหลือพึ่งพากันในกลุมผูคา  ซ่ึงแทจริงแลวในสังคมธุรกิจมุงเนนหลักประกันท่ีเปนตัวเงิน 
มองเรื่องผลกําไรสูงสุดเปนหลัก  แตในสังคมเสี่ยงภัย กฎทางดานธุรกิจจําเปนตองเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยเขาไป
ดวย การชวยเหลือดูแลกันและกันนี้เปนการเกิดขึ้นของประชาสังคมท่ีพลเมืองดูแลปกครองตนเอง ดังท่ีเอนก  เหลา
ธรรมทัศน (2550: 23-26) เรียกวาประชาสังคมท่ีสนับสนุนใหบุคคลไดรวมกลุมสรางพลังความรับผิดชอบตอสวนรวม  
สวนการปรับตัวในบรบิทของรฐั ทําใหเกิดการประสานชุมชนดูแลเมือง และการบูรณาการการทํางานของหนวยงานรัฐ 
ผลของการปรับตัวทําใหคนเมืองมีความสนใจเรื่องราวสังคม  ทํางานใกลชิดกับรัฐมากขึ้น และใหความสําคัญกับการ
ระวังภัย ซ่ึงหากผูบริหารจัดการเมืองเขาใจปรากฏการณใหมท่ีเกิดขึ้นในสังคมการคานี้แลว อาจจะนําไปสูการปรับ
ระเบียบในการบริหารจัดการเมืองใหมีความสอดคลองกับธรรมชาติของผูท่ีใชชีวิตในเมืองเสี่ยงภัยนี้ได 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการ วิจัยและวิจารณ ผลการ วิจั ยข างต นนํ าไปสู ส รุปผลการวิจัย  4 ประการดั งต อ ไปนี้          
 1.  เม่ือคนรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงความหมายของพื้นท่ีสําหรับการดํารงชีวิต ท่ีเปลี่ยนไปสูการเปนสังคมแหง
ความเสี่ยงภัย คนท่ีมีชีวิตผูกโยงกับพื้นท่ีเมืองสามารถใชสิทธิของความเปนพลเมืองในการดูแล  และเฝาระวังเมือง 
เพื่อใหเปนเมืองท่ีนาอยู มีความม่ันคงปลอดภัย โดยนัยนี้ผูคนเหลานี้ซ่ึงในงานวิจัยนี้หมายถึงผูคาบริเวณรอบๆ โรงแรม
ลีการเดนทพลาซาและผูคาบริเวณถนนนิพัทธอุทิศ 2 รวมถึงถนนนิพัทธอุทิศ 3 จึงมุงท่ีจะเกาะเก่ียวกัน  สรางความ
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ไวใจเพื่อเผชิญความเปน “สังคมเสี่ยงภัย” รวมกัน  และใชทุนทางสังคมเปนฐานในการใชชีวิตรวมกัน ผลท่ีเกิดขึ้น
อาจจะสวนทางกันกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  ประชาชนจะมีลักษณะของการมุงแสวงหาผลกําไรเปนหลัก  แตใน
สถานการณจริงของกลุมผูคาในเมืองหาดใหญกลับพบวา ย่ิงคนรับรูถึงความเสี่ยงภัยจากเหตุระเบิดมากเทาไร  
ความสัมพันธแบบชวยเหลือพึ่งพากันเกิดเปนความสัมพันธชุดใหมเขามามีความสําคัญพอๆกับความสัมพันธแบบ
แขงขันในโลกธุรกิจ   
 2.  ระดับของการรับรูความเสี่ยงภัยของคนในเมืองหาดใหญ ท่ีเริ่มขึ้นเม่ือพ.ศ. 2548 กระท่ังเขมขนขึ้นเม่ือ
พ.ศ. 2555 มีผลให กลุมผูคามีการเรียนรูและปรับตัวในหลายๆลักษณะ  ท้ังการชวยกันดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและ
กัน การขยายขอบเขตกลุมการคาไปสูกลุมดูแลความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน  การปรับตัวของประชาชนเหลานี้เอง 
ทองถิ่นนาจะไดเขามาเรียนรูอยางจริงจัง เพื่อใหพวกเขาสามารถใชชีวิตอยูในสังคมแหงความเสี่ยงภัยได  และอาจจะ
เปนประโยชนตอการบูรณาการการทํางานของหนวยงานรัฐท่ีกําลังดําเนินการอยู 
 3.  ความตื่นตัวของประชาชนในการดูแลปองกันภัยใหกับตนเองและสังคมสวนรวมในเมืองหาดใหญ เปนจุด
ดี  ท่ีทําใหผูดูแลทองถิ่นปฏิบัติงานการดูแลรักษาความปลอดภัยไดไมยากนัก  แตสิ่งท่ียังตองคํานึงก็คือ โครงการตางๆ
ท่ีรัฐจัดให จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองถามความตองการของประชาชน รวมถึงทําอยางไรใหพวกเขาไดมีสวนรวมคิด รวม
ทําตั้งแตตน เพราะพวกเขาคือกําลังสําคัญในการเฝาระวังภัย 
 4.  แบบแผนในการใชชีวิตของคนหาดใหญใน “สังคมแหงความเสี่ยงภัย” มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก    
ประชาชนสามารถรวมตัวกันท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อดูแลกันและกัน ดังนั้นโครงการตางๆท่ีรัฐ
ดําเนินการเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยนี้ จึงควรใชความเปนจริงของประชาชนในพื้นท่ีเปนตัวตั้ง  
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงการปฏิบัติและการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้ 
 1. ในเชิงนโยบาย รัฐจําเปนตองสรางกลไกบูรณาการการทํางานกับภาคประชาชนและคนในพื้นท่ีเพื่อดูแล
ความปลอดภัยและสรางความม่ันคงในการดํารงชีวิตรวมกัน โดยตัวกลไกบูรณาการจะตองมีระบบความสัมพันธแบบ
เทาเทียมกัน มิใชกลไกการทํางานแบบสั่งการ 
 2. ในระดับของการปฏิบัต ิแมประชาชนในพื้นท่ีจะมีความตื่นตัวในเรื่องการสรางความม่ันคงปลอดภัยในการ
ดํารงชีวิต หากแตในทางปฏิบัติ รัฐผูดูแลทองถิ่นจําเปนตองถามความตองการของคนในพื้นท่ี เพื่อใหเกิดการรวมคิด 
รวมทําตั้งแตตน ดังนั้นการทํางานรวมกันกับประชาชนอยางใกลชิด จริงใจ และมีความตอเนื่อง จึงเปนสิ่งท่ีควร
ดําเนินการทันที 
 3. กระบวนการสรางการมีสวนรวมอยางแทจริงระหวางรัฐและประชาชนในการสรางความม่ันคงปลอดภัยใน
การดํารงชีวิต เปนประเด็นท่ีควรจะไดมีการศึกษาและทบทวนตอเนื่อง เพราะการมีสวนรวมจะเปนเง่ือนไขและตนทุน
สําคัญของการสรางความเขมแข็งใหกับการดํารงชีวิตของคน 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิจัยนี้ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานวิจัย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ขอขอบพระคุณผูรวมสรางสรรคความรูผานกระบวนการวิจัยทุกทาน รวมถึงผูทรงคุณวุฒิท่ีใหแนะนํา
ทางวิชาการเปนอยางดี เพื่อใหองคความรูนี้นําไปสูการทบทวน เรียนรูและสรางแบบแผนในการใชชีวิตของคนเมือง
อยางรูเทาทันเพื่อการดํารงอยูในสังคมแหงความเสี่ยงภัย 
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Communication Strategies of Reality Television Program and its Changing Trends: 

The Case of THE STAR TV Show 
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บทคัดยอ  

การศึกษานี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาปจจัย กลยุทธการสื่อสาร และแนวโนมในการสื่อสารของการผลิตรายการ
เรียลลิตี้ประกวดรองเพลงท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง ในกรณีรายการเดอะสตาร คนฟาควาดาว โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
คือ การสังเกตการณรายการและเนื้อหาอยางใกลชิด และเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูผลิตรายการและ
ฝายการตลาดของรายการ พรอมวิเคราะหรวมกับแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาเพื่ออภิปรายและสรุปผล ผลการวิจัย
พบวากลยุทธและปจจัยการสื่อสารในการผลิตรายการเรียลลิตี้ประกวดรองเพลงคือการคัดเลือกประวัติของผูแขงขัน 
การนําเสนอชีวิตของผูประกวดเพื่อมาทํางานในวงการบันเทิง และแนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของรายการเรียลลิตี้
ประกวดรองเพลงท่ีตองปรับตามพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค 

 

คําสําคญั : กลยุทธการสื่อสาร  รายการเรียลลิต้ี  พฤติกรรมผูบริโภค  เดอะสตารคนฟาควาดาว 
 
Abstract  

This research aims to study factors, communication strategies, and trend of a singing-contest reality 
television program which is changing in the case of THE STAR, Thailand’s singing contest reality television 
program. The qualitative research method was used by closely observing the program and its content. The in-
depth interviews were conducted with THE STAR producers and marketing manager. The analysis of theories 
was also used to discuss and finalize the study. The result found that strategies and factors of the singing-
contest reality television program were the selection of interesting competitor backgrounds and changing 
trends of the singing contest reality television program to adapt with the needs and behaviors of consumers.  

 
Keywords: Communication Strategies, Reality Show, Consumer Behavior, THE STAR TV Show 
 

บทนํา  
รายการโทรทัศนในปจจุบันมีการพัฒนาและไดเพิ่มความหลากหลายในการนําเสนอ โดยเฉพาะรายการ

บันเทิงท่ีนํารูปแบบการนําเสนอแบบตะวันตกเขามาปรับใชเพื่อใหเกิดความนาสนใจและดึงดูดผูชม ใหรายการท่ีผลิต
สามารถเพิ่มสวนแบงทางการตลาดหรือเพิ่มยอดผูชมรายการมากขึ้น เพิ่มจํานวนผูสนับสนุนรายการและคาโฆษณา 
เห็นไดจากการเกิดขึ้นของรายการตามติดชีวิตจริงของคนธรรมดาหรือรายการเรียลลิตี้ รายการโทรทัศนแนวความจริง
หรือเรียลลิตีใ้ชวิธีการถายทอดเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นจริงของบุคคลในรายการ ซ่ึงนําเสนอภาพเหตุการณโดยมีกลองวิดีโอ
เปนเครื่องมือในการบันทึกภาพเพื่อเผยแพรตอสาธารณชนนาทีตอนาที นําเสนออยางหลากหลาย และมีการควบคุม
จับตาดูผูท่ีถูกถาย ทําใหภาพท่ีถูกเผยแพรออกมาใหเห็นถึงอากัปกิริยาและเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้น (อริยา จินตพานิช
การ, 2548 : 9) ในระยะแรกพบไดในรายการสารคดี และนําเขามาใชในรายการเกมโชว หรือการประกวดและแขงขัน  
 รายการเรียลลิตี้ไดรับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นโดยเห็นไดจากการติดตามและตอบรับของผูชมผานทางสื่อสังคม
ออนไลน (Online Social Media) การเขาไปชมการแสดงคอนเสิรตของรายการเรียลลิตี้ การพบปะกันเองของกลุม
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ผูชมท่ีชื่นชมในตัวศิลปนกลุมเดียวกันหรือคนเดียวกัน และกระแสตอบรับจากสื่อตาง ๆ ตอรายการหรือศิลปน ซึ่ง
Annette Hill (2005) กลาววาสิ่งสําคัญท่ีทําใหรายการเรียลลิตี้ไดรับการตอบรับอยางดีคือการนําเสนอความจริง คน
จริงและเรื่องจริง  

รายการเชิงสถานการณหรือรายการเรียลลิตี้ (Reality TV Show) ไดออกอากาศในประเทศไทยครั้งแรกในป 
พ.ศ.2544 ชื่อรายการ เกมชีวิต ผลิตโดย บริษัท กันตนา โปรดักชั่นส จํากัด นํารูปแบบการนําเสนอมาจากรายการ
เซอรไวเวอร (Survivor) ของตางประเทศ หลังจากนั้นจึงเกิดรายการเรียลลิตี้ประกวดรองเพลงโดยบริษัท เอ็กแซ็กท 
จํากัด ในเครือจีเอ็มเอ็มแกรมม่ี ชื่อรายการ THE STAR คนฟาควาดาว ซึ่งเปนรายการประกวดรองเพลงในแนว 
เรียลลิตี้โชวทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี (Modern Nine TV) ออกอากาศครั้งแรกวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 วัน
เสารและอาทิตย เวลา 21.30 น. รับสมัครผูเขาแขงจากท่ัวประเทศไทย ซึ่งคัดเลือกโดยกรรมการ 3 คนท่ีเปนผูวิจารณ
และตัดสิน เพื่อหาตัวแทน 8 คน มาแขงในรอบสุดทาย เม่ือจบการรองเพลงในแตละสัปดาหจะมีการใหคะแนนจาก
ผูชม 100 คนในหองสง โดยนับเปนคะแนนรอยละ 10 ของคะแนนท้ังหมดท่ีใชตัดสิน และใหผูชมทางบานท้ังประเทศ
สงคะแนนเขามาผานทางเอสเอ็มเอสเพื่อคัดเลือก อีกรอยละ 90 ผูท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุดในแตละสัปดาหจะถูกคัดออก 

จนไดผูชนะเลิศในสัปดาหสุดทายของการแขงขัน รายการไดรับความนิยมและผลิตตอเนื่องทุกปจนปท่ี 12 ในป พ.ศ. 
2559 ท่ีเปลี่ยนมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองวัน (one HD) และมีการเปลี่ยนกรรมการ 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 ตราสญัลักษณรายการ THE STAR คนฟาควาดาว 

 
ดวยการตอบรับท่ีเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดทําใหรายการเรียลลิตี้แตละรายการพยายามสรางความแตกตางท้ัง

ดานรูปแบบ การนําเสนอ การผลิตรายการ การสงเสริมทางการตลาด และการสรางตัวผูเขาแขงขันของรายการให
นาสนใจและดึงดูด รวมถึงเปนท่ียอมรับของสังคม เพื่อตอยอดการทํางานในวงการบันเทิง บางครั้งรายการเรียลลิตี้เปน
รายการประกวดรองเพลงลักษณะเดียวกัน แตมีวิธีการนําเสนอท่ีแตกตางกัน ในชวงท่ีมีการแขงขันรายการเรียลลิตี้กัน
อยางเขมขนเพื่อใหไดสวนแบงทางการตลาดและเรตติ้ง (Rating) ของรายการเพิ่มมากขึ้น กลยุทธการสื่อสารในการ
ผลิตรายการเรียลลิตี้จึงมีความสําคัญท่ีจะทําใหรายการสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย สรางความแตกตางในตัวศิลปนให
ไดรับความนิยมและเปนท่ีรูจักของประชาชน โดยเฉพาะกลุมวัยรุนไดอยางโดนใจ รวมถึงทําใหเพลงและผลงานอ่ืนๆ 
ไดรับความนิยมตามไปดวย  

เม่ือรายการเรียลลิตี้ในรูปแบบการประกวดรองเพลงไดรับการผลิตจํานวนมากขึ้นตามกระแสท่ีนิยมของผูชม 
ผูผลิตรายการตางก็พยายามหนีรูปแบบการนําเสนอแบบเดิมเพื่อใหมีความแตกตาง หรือแมกระท่ังมีการใหผูชม
สามารถเขารวมการชิงรางวัลจากผูผลิตรายการดวย ในระยะหลังหลายรายการเรียลลิตี้ประกวดรองเพลงจงึหายไปจาก
หนาจอโทรทัศน เนื่องมาจากจํานวนท่ีลดลงของการติดตามของผูชม และคาใชจายท่ีเพิ่มสูงขึ้น เพราะบางรายการได
จัดคอนเสิรตใหผูชมทางบานสามารถเขารวมชมไดโดยไมเสียคาใชจายในตอนสุดทายของการออกอากาศ รายการ THE 
STAR คนฟาควาดาวก็เชนเดียวกันท่ียุติการนําเสนอไปในป พ.ศ. 2559 ซึ่งผูบริหารไดใหเหตุผลวารายการเริ่มไมตรง
กับความตองการของผูชมในปจจุบัน และเตรียมการผลิตรายการประกวดรองเพลงรูปแบบใหมขึ้นทดแทน 

จากเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของรายการเรียลลิตี้ประกวดรองเพลงดังกลาว จึงเปนท่ีมาทําใหผูวิจัยสนใจ
การวิจัยเรื่อง กลยุทธการสื่อสารของรายการเรียลลิตี้ประกวดรองเพลง กรณีรายการเดอะสตาร คนฟาควาดาว (THE 
STAR) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธการสื่อสารและปจจัยตางๆ ของรายการ THE STAR คนฟาควาดาว และแนวโนมของ
รายการเรียลลิตี้ประกวดรองเพลงท่ีเปลี่ยนแปลงไปในยุคโทรทัศนดิจิทัลท่ีแขงขันสวนแบงการรับชมรายการ (Rating) 
อยางสูงและเปนการตอสูของการอยูรอดของสถานีโทรทัศนชองตางๆ ในยุคการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence)  
 

 

 
 

ปท่ี 1-11     

ปท่ี 12    
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วัตถปุระสงค  
1. เพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารของรายการเรียลลิตี้ประกวดรองเพลง กรณีรายการ THE STAR คนฟาควาดาว  
2. เพื่อวิเคราะหแนวโนมเปลี่ยนแปลงของรายการเรียลลิตี้ประกวดรองเพลง กรณีรายการ THE STAR คนฟาควาดาว 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน 

การสังเกตการณรายการอยางใกลชิด และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากสวนของผูผลิต
รายการและฝายการตลาดในฐานะผูสงสาร (Sender) โดยอาศัยกรอบทฤษฎีดานกลยุทธการสื่อสารเพื่อการผลิต
รายการโทรทัศน ในการผลิตรายการโทรทัศนแตละรายการก็จะมีวิธีการในการเขาถึงผูรับสารแตกตางกัน รายการ
เรียลลิตี้จะมีกลยุทธเพื่อใหไดยอดผูชมและผูติดตามผูแขงขันมากท่ีสุด 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ คือ แบบคําถามสัมภาษณ ซ่ึงมีลักษณะแตกตางกันตามตําแหนงท่ี
รับผิดชอบในการผลิตรายการเดอะสตาร คนฟาควาดาว แบงเปน 5 สวน คือ 1) แนวทางการผลิตรายการ 2) กลยุทธท่ี
ใชในการดึงดูดผูชมรายการ 3) วัตถุประสงคของการสื่อสารท่ีใชในการผลิตรายการเดอะสตาร คนฟาควาดาว 4) แนว
ทางการพัฒนาการผลิตรายการเดอะสตาร คนฟาควาดาว สวนการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการวิเคราะห
ขอมูลดวยการบรรยาย (Narrative) และอภิปราย (Discussion) เนื่องจากเปนการใชขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแลว
นํามาวิเคราะห โดยอาศัยการบรรยายขอเท็จจริงเพื่อโยงการวิเคราะหใหเปนเหตุและผลตามกรอบแนวคิดและทฤษฎท่ีี
นํามาใช รวมถึงการวิเคราะหแนวโนมของรายการเรียลลิตี้ประกวดรองเพลงในอนาคต 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเก่ียวกับกลยุทธการสื่อสารและแนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงของรายการ THE STAR คนฟาควาดาว 
จากการสัมภาษณผูเก่ียวของในการผลติรายการและการสังเกตการณรายการอยางใกลชิด สามารถแบงประเด็นไดดังนี้ 

1. ลักษณะและวตัถปุระสงคในการผลิตรายการ THE STAR คนฟาควาดาวในรปูแบบรายการเรียลลิตี ้
ลักษณะของรายการเปนรายการเรียลลิตี้แขงขันรองเพลงเพื่อใหไดผูท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 1 คน และผู

ชนะจะไดรับการสนับสนุนเพื่อใหเปนนักแสดงหรือนักรองภายใตสังกัดจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี (GMM Grammy) หลังจาก
ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการของรายการ จะตองผานการโหวต (Vote) จากประชาชน และมีการประกวดใน
ลักษณะเรียลลิตีห้รือรปูแบบสถานการณจริง ท่ีติดตามชีวิตของผูเขาประกวดใหผูชมเห็นเบ้ืองหลังชีวิตของผูเขาแขงขัน 

ดานวัตถุประสงคของการผลิตรายการ คุณณัฏฐพล หิรัญบวรทิพย ผูจัดการฝายการตลาด (สัมภาษณ, 2558) 
เนนวารายการผลิตขึ้นเพื่อสรางและพัฒนาบุคคลธรรมดาท่ีมีความฝนใหเปนศิลปนในวงการบันเทิง โดยไมมีเงินรางวัล
หรือสิ่งท่ีตีเปนมูลคา แตคือการไดเปนศิลปนในวงการบันเทิง หลังจากนั้นจะมีการตอยอดโดยมีผลงานและรายได  

2. เครื่องมือในการส่ือสารที่รายการใชเพื่อดึงดูดผูชม 
2.1 การเจาะลึกชีวิตของผูเขาแขงขันแตละคนเพื่อใหผูชมติดตาม  
คุณศศิภา กฤดากร ณ อยุธยา ผูควบคุมการผลิตรายการเดอะสตาร คนฟาควาดาว (สัมภาษณ, 2558) กลาว

วา การติดตามถายเหตุการณท่ีเกิดขึ้นกับผูเขาแขงขัน 8 คนท่ีผานการคัดเลือก ตั้งแตการเดินทางมาถึงท่ีประกวดใน
รอบแรกอยางไมเจาะจง เลือกเรื่องท่ีเกิดขึ้นของผูแขงขันมาเลาและสัมภาษณชีวิตสวนตัว ทําใหรายการนาสนใจ 
ขณะท่ีคุณพิชาวีร ศุภกิตติ์ชัยสิน ผูชวยผูจัดการฝายการตลาด (สัมภาษณ, 2558) เห็นวาการสรางความผูกพันใหคนดู
ติดตามผูแขงขันแตละคนเปนสิ่งสําคัญ เพราะคนดูอยากรูอยากเห็นวาแตละคนทําอะไร ไปท่ีไหน เรียนรองเพลง เรียน
เตน มีนิสัยอยางไร และผูแขงขันไมสามารถติดตอกับคนภายนอกได ทําใหผูชมสามารถเลือกไดวาจะสนับสนุนใคร  

2.2 การคัดเลือกผูแขงขัน 
การคัดเลือกผูแขงขันท่ีเนนไปท่ีบุคลิกของผูประกวดเปนสวนหนึ่งท่ีคุณศศิภา กฤดากร ณ อยุธยา (สัมภาษณ, 

2558) เนนวาเปนสิ่งสําคัญมากกวาเสียงรองหรือการรองเพลง ซึ่งทําใหคนดูรูจักและใกลชิดกับผูแขงขันตั้งแตวันแรก 
และทําใหรายการนาสนใจมากขึ้นดวยการตัดตอและคัดเลือกเนื้อหา รายการยังไดใหคํานิยาม “เดอะสตาร (THE 
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- ใชเครื่องมือเดิมรวมกับเปลี่ยน
หรือเพิ่มกรรมการและพิธีกร  

- สถานการณรายการโทรทัศน 
- พฤติกรรมผูชม 
- สังคม/ การเมือง/ เศรษฐกิจ 
 

STAR)” วาไมเปนเพียงบุคคลท่ีมีเสียงและการรองเพลงดี แตตองมีความเหมาะสม มีเสนห มีบุคลิกลักษณะท่ีดีและเปน
ตัวอยางของเยาวชนได ซึ่งเปนองคประกอบภาพรวมของศิลปน รวมถึงสรางแนวคิดใหเหมาะกับผูประกวดแตละคน 

2.3 การพัฒนาศิลปนที่มีคุณภาพ 
การเนนเรื่องการพัฒนาศิลปนท่ีมีคุณภาพโดยสนับสนุนใหมีการฝกซอม เรียนรองเพลง เตนรํา และการแสดง 

เปนการนําเสนอพัฒนาการของผูแขงขันแตละคนเพื่อใหไดศิลปนท่ีมีคุณภาพ คุณณัฏฐพล หิรัญบวรทิพย (สัมภาษณ, 
2558) กลาววารายการตองการเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อใหเกิดศิลปนรุนใหมเขามาทํางานใน
วงการบันเทิง เปรียบเหมือนการคัดเลือกคนเขามาทํางานในบริษัทและรายการประกวดรองเพลงยังสามารถพัฒนา
ตอไปได เพราะคนท่ีเขามาเปนศิลปนในวงการบันเทิงนั้นมีอยูตลอดเวลา  

2.4 การใชส่ือหลอมรวมเขามาชวยในการออกอากาศ 
เนื่องจากพฤติกรรมของผูรับสื่อเปลี่ยนไป คือ ติดตามรายการหลายชองทางมากขึ้น ท้ังจากสถานีโทรทัศนฟรี

ทีวี การรับชมทางสื่อเคเบิลทีวีผานชองแอ็กซชาแนล (Acts Channel) หรือจะชมซ้ําผานสื่ออินเทอรเน็ต เทคโนโลยีจึง
ทําใหผูชมสามารถเลือกดูเม่ือไรก็ได ซึ่งพฤติกรรมผูชมเปลี่ยนในแงชองทางท่ีรับชม แตไมไดเปลี่ยนในแงเนื้อหาของ
รายการท่ีชม รายการจึงใชสื่อหลอมรวม (Convergent Media) ในการเพิ่มชองทางการเขาถึงใหหลากหลายมากขึ้น 

2.5 การทําใหผูชมติดตามตัวศิลปนตอเนื่อง 
ผูผลติรายการพยายามทําใหผูชมกลายเปนแฟนคลับท่ีชื่นชอบผูเขาแขงขนัคนใดคนหนึ่งอยางตอเนื่อง ทําให

บริษัทสามารถนําผูเขาแขงขนัคนนัน้เปนนักแสดงหรือนกัรองตอไปในอนาคต และมีฐานผูชมท่ีติดตามอยูแลว บริษัทจึง
ทราบไดวาควรนําผูแขงขันคนใดไปพฒันาตอในงานดานใด รวมถึงบรษิัทสามารถทราบไดวาควรใชกลยุทธการสื่อสาร
หรือเครื่องมือแบบใดท่ีจะนําไปใชตอในอนาคต เพื่อใหเกิดการพัฒนาชิ้นงานของบรษิัทและรายไดอยางตอเนื่อง 

 การเปรียบเทียบกับรายการเรียลลิตีร้ายการอืน่ 
รายการเรียลลิตี้ท่ีประสบความสําเร็จในชวงเวลาใกลเคียงกัน ไดแก ทรูอะเคเดมี แฟนตาเซีย เปนรายการท่ี

ถายทอดสดชีวิตประจําวันผูแขงขันประกวดรองเพลง 24 ชั่วโมง ผานชองเคเบิลของตนเอง กลาวคือ ผูชมจะเขาชมได
ก็หลังจากสมัครเคเบิลทรูวิชั่น จึงเปนการหารายไดจากยอดสมาชิกเคเบิลและการซ้ือของท่ีระลึกผูแขงขัน ถือเปน
รายการท่ียอดผูชมสูงมาก แตรายการเดอะสตารเปนรายการท่ีคายเพลงจีเอ็มเอ็มแกรมม่ีอยูเบ้ืองหลัง ผูแขงขันจะ
สามารถตอยอดประกอบอาชีพในวงการบันเทิงไดมากกวาอีกรายการ เม่ือท้ังสองรายการเขาสูปท่ี 10 เปนตนไป ก็มี 
เรตติ้งท่ีลดลงเนื่องจากความเบ่ือหนายของรูปแบบรายการและจํานวนรายการแขงขันรองเพลงท่ีมีอยูจํานวนมาก 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 2 การวิเคราะหกลยุทธท่ีใชในการนําในรายการเรียลลิตี ้THE STAR คนฟาควาดาว 
 
 
 
 
 

รายการ THE STAR 
คนฟาควาดาว

รายการไดรับ
ความนิยมสูง

รายการลดความ
นิยม

ยุติรายการ

ประกวดนักรอง
คุณภาพเสียงด ี

 

เครื่องมือท่ีใช  
(เจาะลกึชีวิตผูแขงขนั การ
คัดเลือกคน การพัฒนา

ศิลปน และสื่อหลอมรวม) 
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ใชเคร่ืองมือหรือ
กลยุทธเดิม 

เพิ่มเคร่ืองมือหรือ 

กลยุทธใหม 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 วัฏจักรการผลติรายการเรียลลิตี ้
 
สรุปผลการวิจัย  

รายการเดอะสตาร คนฟาควาดาวพัฒนาจากจุดเริ่มตนท่ีตองการผลิตรายการประกวดรองเพลงและหา
นักรองเสียงคุณภาพเปนลําดับแรก (First Priority) ในปแรกๆ กอนจะพัฒนาเปนรายการประกวดรองเพลงท่ีเนนท้ัง
เสียงรองและบุคลิกภาพท่ีดี ตอมาใชกลยุทธการเจาะลึกประวัติเบ้ืองหลังของผูประกวดมากขึ้นใหเกิดความสนใจ 
โดยเฉพาะประวัติผูประกวดท่ีผูชมจะสามารถมีอารมณความรูสึกรวมดวย ตอมาใชกลยุทธเดิมรวมกับการเปลี่ยนและ
เพิ่มพิธีกร รวมถึงการใชสื่อหลอมรวมใหผูชมเขาถึงรายการไดหลายชองทาง 
 วัฏจักรการผลิตรายการเรียลลิตี้ประกวดรองเพลงในประเทศไทยพัฒนาจากการเริ่มผลิตรายการประกวดรอง
เพลงโดยใชกลยุทธในการสื่อสารการประกวดนักรองของประเทศ เม่ือรายการไดรับความนิยมก็เพิ่มกลยุทธท่ีใชในการ
สื่อสาร หลังจากนั้นยังคงใชเครื่องมือสื่อสารเดิม จนเม่ือรายการไมเปนท่ีพูดถึง ก็จะเปลี่ยนกลยุทธการสื่อสารเพื่อปรับ
วิธีการนําเสนอ และในท่ีสุดก็จะยุติรายการและปรับเปลี่ยนบุคลากรไปอยูในรายการอ่ืนตอไป 
ขอเสนอแนะ 
 การพัฒนาและการผลิตรายการเรียลลิตี้เปนสิ่งท่ีนาสนใจในการศึกษา ท้ังดานผูผลิตรายการท่ีพยายามพฒันา
กลยุทธการสื่อสารใหดึงดูดผูชมอยางตอเนื่อง และดานผูชมท่ียินยอมเปนผูติดตามศิลปนจนสนิทเฉกเชนญาติมิตร 
ดังนั้นการศึกษาวิจัยในดานนีส้ามารถนําไปวิเคราะหเง่ือนไขอ่ืนๆ ของสังคม และพฤติกรรมของผูบริโภคในชวงเวลานั้น  
กิตตกิรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่ีสนับสนุน
งบประมาณ (เงินรายได) เพื่อจัดทํางานวิจัยเรื่อง กลยุทธการสื่อสารของรายการเรียลลิตี้ประกวดรองเพลง กรณี
รายการเดอะสตาร คนฟาควาดาว และขอขอบพระคุณคุณพอและคุณแมและกัลยาณมิตรทุกทานท่ีอยูเบ้ืองหลัง  

 
 

เริ่มผลิต
รายการโทรทัศน

รายการไดรับ
ความนิยม

รายการไดรับ
ความนิยมสูงข้ึน

รายการไดรับ
ความนิยมคงที่

รายการไดรับ
ความนิยมลดลง

ยุติการผลิต
รายการ
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การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณภาพการบริการ และภาพลักษณธนาคารท่ีมีอิทธิพลตอ
กระบวนการตัดสินใจใชบริการระบบพรอมเพย ของผูใชบริการธนาคาร 

ท่ีอาศัยอยูในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

Integrated Marketing Communication, Service Quality and Bank Image Affecting the Decision 
Process to Use Promptpay Services of User in Estern Economics Corridor (Eec) Area 
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 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเห็นของผูบริหารธนาคารเก่ียวกับแนวการจูงใจใหประชาชน
เลือกใชบริการระบบพรอมเพยกับธนาคาร ผานการศึกษาอิทธิพลระหวางตัวแปรตางๆ เพื่อหาขอสรุปของแนวทางท่ี
จะสามารถเพิ่มจํานวนผูใชบริการระบบพรอมเพยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปนการวิจัยเชิงผสมแบบ
สอดคลองขอมูล ในสวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึก ผูจัดการหรือผูบริหารธนาคาร โดยผูวิจัยเลือก
กลุมตัวอยางและเลือกธนาคารแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 10 ธนาคาร ธนาคารละ 1 ทาน  และการวิจัยเชิงปริมาณ 
จากการเก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางไดแก ผูใชบริการระบบพรอมเพยผานทางธนาคาร และอาศัยใน
เขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก  ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยใชสูตรคํานวณ ไดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน ผลการศึกษา พบวา 1) ผูประกอบอาชีพตางๆ มีกระบวนการตัดสินใจใชบริการ ในดานการตัดสินใจ
เลือกแตกตางกัน 2) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในดานการประชาสัมพันธ ดานการสื่อสารผานบุคคล และ
ดานการสงเสริมการขาย สงผลตอภาพลักษณธนาคารท่ีใหบริการระบบพรอมเพย  3) คุณภาพบริการธนาคาร         
ในดานความเชื่อถอืไววางใจได ดานการใหความม่ันใจแกผูบริการ และดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ 
สงผลตอภาพลักษณธนาคารท่ีใหบริการระบบพรอมเพย 4) ภาพลักษณธนาคาร ในดานเสถียรภาพและความม่ันคง 
ดานชื่อเสียง ดานเทคโนโลยี และดานคืนคุณคาสูสังคม สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการระบบพรอมเพย        
5) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ในดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย และดานการตลาดเชิงปฏิสัมพันธ
ผานอินเทอรเน็ต สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการระบบพรอมเพย และ 6) คุณภาพการบริการ ในดาน      
ความเปนรูปธรรมของบริการ ดานการใหความม่ันใจแกผูบริการ และดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ 
สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการระบบพรอมเพย โดยทดสอบระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 

คําสําคัญ :  สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  คุณภาพการบริการ  ภาพลักษณธนาคาร  ระบบพรอมเพย 
 
Abstract  
 The objective of this research was to study the opinions of bank executives about the incentives for 
people to use PromptPay service.  To investigate the influence of variables affecting the bank’s images and 
decision-making process to use such services, in which case these factors motivated people to use the 
PromptPay services.  By comparing quantitative and qualitative research results, conclusive guidelines were 
offered on how to increase the number of users of the PromptPay system in the EEC.  With regard to the 
qualitative research, purposive sampling method was employed for the bank selection and for the 
management of the banks, making up 10 in total.  They underwent in-depth interviews.  In terms of the 
quantitative research, the method used for data collection was though questionnaires distributed to the 
sample who were the users of the three banks’  PromptPay systems in Chonburi, Rayong and Chachoengsao. . 

The sample size was 400 persons 
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The results are as follows.  1)  Occupations have different decision making processes.  2)  Integrated 
marketing communication in Public relations, Personal contact and sales promotion affecting Bank Image      
3)  Service quality:  Reliability, Assurance and Empathy affecting Bank Image significantly.  4)  Bank image: 

Security and stability, Reputation, Technology and Social responsibility affect the decision to use PromptPay 
service at the 0. 05 level of significance 5)  Integrated Marketing Communication in Advertising,               
Sales promotion and Interactive/internet marketing affect the decision to use PromptPay service at the 0.05 
level of significance.  Service quality:  Tangibility, Assurance and Empathy affect the decision to use 
PromptPay service significantly. 

 
Keywords:  Integrated marketing communication, Service quality, Bank image,  PromptPay services 
 

บทนํา  
 รัฐบาลพยายามผลักดันระบบพรอมเพย (PromptPay) มาใชในการใหบริการรับ – โอนเงินระหวางกันแบบ
ใหมโดยไมตองใชเลขท่ีบัญชีธนาคาร มีคาธรรมเนียมท่ีถูกลง ใชหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ี หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน ผานชองทางตางๆ เชน Internet Banking Mobile Banking ATM เปนตน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 
2559) บริการพรอมเพย (PromtPay) เปนระบบท่ีชวยเพิ่มศักยภาพดานการเงินของประเทศ เพิ่มความสะดวกใหกับ
ประชาชน ลดอุปสรรคในการทําธุรกิจ การพัฒนาระบบ e-Payment เปนปจจัยสําคัญในการขบัเคลือ่นใหกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตางๆ ดําเนินไปอยางราบรื่น สะดวก ปลอดภัย โดยรัฐบาลตั้งเปาหมายวาโครงการดังกลาว     จะเปนสวน
สําคัญท่ีชวยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยไดในระยะยาว (ปฏิญญา สิงหพิสาร, 2560; ไทยโพสตออนไลน, 
2560) 
 ในการเลือกใชบริการพรอมเพยนี้ ประชาชนมีความกังวลกอนการตัดสินใจใชบริการหลายประการ อาทิเชน 
ความกังวลเก่ียวกับความม่ันคง (Security) ความเปนสวนตัว (Privacy) หรือความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
และยังมีเหตุผลทางลบท่ีพยายามคัดคานแนวทางการใหบริการนี้ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการขาดความรู ความเขาใจใน    
การบริการพรอมเพย  อยางไรก็ตามจําเปนตองอาศัยพนักงานธนาคารท่ีเปนผูใหความรูทางธุรกรรมกับประชาชน
ผูสนใจ เพื่อใหประชาชนคลายความกังวลเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญ (ปราโมทย ก่ัวเจริญ, 2559) 
ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหผูใชบริการท่ีตัดสินใจใชพรอมเพยมีจํานวนไมมากนัก ไมเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาล 
(ธนาคารแหงประเทศไทย, 2559) 
 จากประเดน็ปญหาขางตน ทําใหผูวิจัยเห็นความจาํเปนท่ีจะตองศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ
ปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณ และสงผลตอการตดัสนิใจใชบริการระบบพรอมเพย โดยเลือกศึกษาผูใชบริการธนาคารท่ี
อาศัยอยูในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เนื่องจากมีประชาชนจาํนวนมาก
อาศัยอยู ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคญั ท่ีจะเปนตัวแทนกลุมประชากรท่ีด ีจึงเกิดเปนการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ คณุภาพการบริการ และภาพลักษณธนาคารท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสนิใจใชบริการระบบพรอม
เพย ของผูใชบริการธนาคารท่ีอาศัยอยูในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” 
วัตถปุระสงค  
 1.  เพื่อศึกษาความเห็นของผูบริหารธนาคารเก่ียวกับแนวทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ                   
แนวทางการสงเสริมคุณภาพการบริการ และแนวทางการสรางภาพลักษณของธนาคารในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก  ท่ีจูงใจใหประชาชนเลือกใชบริการระบบพรอมเพยกับธนาคาร 
 2.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณภาพการบริการ ท่ีมีตอภาพลักษณธนาคาร
ท่ีใหบริการระบบพรอมเพย 
 3.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณภาพการบริการ ภาพลักษณธนาคาร       
ท่ีมีตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการระบบพรอมเพยของผูใชบริการท่ีอาศัยอยูในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 4.  เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบริการระบบพรอมเพยจําแนกตามลักษณะปจจัยสวนบุคคลของ
ผูใชบริการธนาคารท่ีอาศัยอยูในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก 
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 5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการวิจัยท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อหาขอสรุปของแนวทางท่ีจะ
สามารถเพิ่มจํานวนผูใชบริการระบบพรอมเพยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ผูวิจัยประยุกตจากการศึกษางานวิจัยของ ศศิธร งวนพันธ และธีระ      
เตชะมณีสถิต (2558) , George E.Belch และ Michael A. Belch (2555) ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ    
การสื่อสารผานบุคคล การสงเสริมการขาย และการตลาดเชิงปฏิสัมพันธผานอินเทอรเน็ต และกิจกรรมการตลาด 
 คุณภาพการบริการ ผู วิจัยศึกษาจากแนวคิดของ Zeithaml, Berry & Parasuraman (1990) ดังนี้                    
1) ความเปนรูปธรรมของบริการ 2) ความเชื่อถือไววางใจได 3) การตอบสนองตอผูรับบริการ 4) การใหความม่ันใจแก
ผูรับบริการ 5) ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ   
 ภาพลักษณธนาคาร ไดศึกษาจากงานวิจัยของ ญรัญรัตน มณฑีรรัตน (2557) และ อํานวย วีรวรรณ อางถึง
ใน พรทิพย พิมลสินธุ, (2540) ไดแก ภาพลักษณดานเสถียรภาพและความม่ันคง ดานชื่อเสียง ดานเทคโนโลยี                     
ดานคืนคุณคาตอสังคม 
 กระบวนการตัดสินใจใชบริการ ไดศึกษาจากงานวิจัยของ Kotler and Amstrong (1999, อางใน ณัฐวรรธน 
อารีรักษ, 2558) ไดแก ดานตระหนักถึงความตองการ ดานการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม ดานพิจารณาคุณประโยชน   
ดานการตัดสินใจเลือก และดานพฤติกรรมหลังการใชบริการ 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 วิธีการดําเนินงานวิจัย แบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)    
ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) กับผูจัดการหรือผูบริหารธนาคาร เลือกธนาคารแบบเฉพาะเจาะจง 
จํานวน 10 ธนาคาร ดังนี้ 1) ธนาคารอาคารสงเคราะห 2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 3) ธนาคาร
ออมสิน 4)ธนาคารกรุงไทย 5) ธนาคารกรุงเทพ 6) ธนาคารกสิกร 7) ธนาคารทหารไทย 8) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา    
9) ธนาคารธนชาต และ 10) ธนาคารไทยพาณิชย  สวนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)                   
ใชเครื่องมือแบบสอบถาม กับผูใชบริการระบบพรอมเพยผานทางธนาคาร และอาศัยในเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
จากการคํานวณจํานวน 400 คน  สวนท่ี 3 การวิจัยเชิงผสมโดยการสอดคลองขอมูล วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ     
ความเหมือน ความแตกตางของขอมูล  
 การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือท่ีใชในการวิจัย โดยผูวิจัยทําการทดสอบ 2 ขั้นตอน ไดแก 1.การทดสอบ
ความเท่ียงตรง (Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทานพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ดวยวิธีการ
หาคาดั ชนีความสอดคลอง (Index of item - object congruence: IOC) (Rovinelli& Hambleton, 1977)          
2. ความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามทําการทดสอบ (Try-out) จํานวน 30 ชุด กับกลุมประชากรท่ี
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จากนั้นจึงนํามาทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 

Windows ตามเกณฑสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของ Nunnally(1978) ท่ีคา α มากกวา หรือเทากับ 
0.8  
 สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล   
 1. การอธิบายคุณลักษณะหรือรายละเอียดของกลุมตัวอยาง ในสวนท่ีเปนขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม นํามาแจกแจงในรูปของสถิติเชิงพรรณนา ใชคาความถี่ และคารอยละ สําหรับการวิเคราะหตัวแปรดาน 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณภาพการบริการ ภาพลักษณธนาคาร และกระบวนการตัดสินใจใชบริการ 
กําหนดใชสถิติเชิงพรรณนา คือ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2.  สถิติอนุมานท่ีใชทดสอบสมมติฐาน มี 2 รูปแบบ คือ 1) ใชสถิติอนุมานในการทดสอบ (Inferential 
statistics) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติ Independent sample t-test  
และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา โดยการวิเคราะหคาความแปรปรวน        

* ผูประสานงาน  

711



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018  คร้ังท่ี 3 
“งานวิจัยสรางมูลคา บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาวไกล Thailand 4.0” 

 
 
ของป จ จั ย   (One-way analysis of variance) ใน กรณี ท่ี พ บค วามแต กต างอย างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ                          
จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  และนําไปเปรียบเทียบรายคูโดยใช Least 
significant difference (LSD)  และ 2) สถิติอนุมานเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณสองตัวแปร
โดยใชการวิเคราะหระหวางตัวแปรหลายตัวดวยเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear 
Regression Analysis) โดยพิจารณาจากคา Tolerance ตองไมนอยกวา 0.1 และ คา VIF (Variance inflation 
factor) ตองไมนอยกวา 10 เพื่อไมใหมีความสัมพันธกับตวัแปรอ่ืน และทดสอบคา Dubin & Watson เพื่อพิจารณาวา 
คาคลาดเคลื่อน (e) ของตัวแปรเปนอิสระตอกันหรือไม 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา 1) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีใชสื่อท่ีหลากหลาย ท้ังออนไลน        
สื่อท่ัวไปและสื่อบุคคล มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ชิงโชคชิงรางวัลตางๆ 2) คุณภาพการบริการ ใหบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยผานทางออนไลนและตู ATM  3) การสรางภาพลักษณธนาคาร ระบบท่ีใหบริการควรมี
เสถียรภาพ เนนซ่ือตรงตอลูกคา และอ่ืนๆตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 4) กระบวนการใหบริการ               
ในระบบพรอมเพย ควรพัฒนาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตคนยุคใหม ลดทอนขั้นตอนใหรวดเร็วขึ้น เพิ่มระบบการรับ-
จายเงิน ควรสรางเสถียรภาพและความปลอดภัยในการใหบริการเพิ่มมากขึ้น  
 การวิจัยเชิงปริมาณ พบวา 1) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวม อยูในระดับปานกลาง พิจารณา
รายดานอยูในระดับมากไดแก ดานการโฆษณา และดานการสื่อสารผานบุคคล อยูในระดับปานกลาง ไดแก              
ด านการตลาด เชิ งปฏิ สั มพั น ธ ผ าน อิน เทอร เน็ ต  ด าน การประชาสั มพั น ธ  ด านการส งเส ริมการข าย                                   
และดานกิจกรรมการตลาด ตามลําดับ 2) คุณภาพการบริการ โดยรวม และทุกดาน อยูในระดับมาก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  ดานความเชื่อถือไววางใจได ดานการใหความม่ันใจแกผูบริการ ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ 
ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ และดานความเปนรูปธรรมของบริการ ตามลําดับ 3) ปจจัยภาพลักษณธนาคาร 
โดยรวม และทุกดาน อยูในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดานเทคโนโลยี ดานชื่อเสียง ดานเสถียรภาพและ               
ความม่ันคง และดานคืนคุณคาสูสังคม ตามลําดับ 4) กระบวนการตัดสินใจใชบริการระบบพรอมเพย โดยรวม                    
และทุกดาน อยูในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้  ดานตระหนักถึงความตองการ ดานการตัดสินใจเลือก                  
ดานพิจารณาคุณประโยชน ดานแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม และดานพฤติกรรมหลังการใชบริการ ตามลําดับ 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้  1) ผูประกอบอาชีพตางๆ มีกระบวนการตัดสินใจใชบริการ                                 
ในดานการตัดสินใจเลือกแตกตางกัน 2) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในดานการประชาสัมพันธ                                 
ดานการสื่อสารผานบุคคล และดานการสงเสริมการขาย สงผลตอภาพลักษณธนาคารท่ีใหบริการระบบพรอมเพย                   
3) คุณภาพบริการธนาคาร ในดานความเชื่อถอืไววางใจได ดานการใหความม่ันใจแกผูบริการ และดานความเขาใจและ
เห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ สงผลตอภาพลักษณธนาคารท่ีใหบริการระบบพรอมเพย 4) ภาพลักษณธนาคาร ในดาน
เสถียรภาพและความม่ันคง ดานชื่อเสียง ดานเทคโนโลยี และดานคืนคุณคาสูสังคม สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใช
บริการระบบพรอมเพย 5) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ในดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย                       
และดานการตลาดเชิงปฏิสัมพันธผานอินเทอรเน็ต สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการระบบพรอมเพย และ                 
6) คุณภาพการบริการ ในดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานการใหความม่ันใจแกผูบริการ และดานความเขาใจ
และเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการระบบพรอมเพย โดยทดสอบระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 
 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
          1. อาชีพ ท่ีตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจใชบริการ ในดานการตัดสินใจเลือก แตกตางกัน เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา ควรนําผลการสัมภาษณประยุกตใชผานแนวคิดของ ธนาคารแหงประเทศไทย (2559) ปฏิญญา 
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สิงหพิสาร (2560) อางใน ไทยโพสตออนไลน (2560) โดย ภาครัฐควรกําหนดนโยบายใหขาราชการเปดบริการพรอม
เพย เพื่อรับเงินเดือนและสิทธ์ิตางๆ จากหนวยงานภาครัฐ และกําหนดรวมกันกับสรรพากร ในการกําหนดการชําระ     
คาภาษีผานระบบพรอมเพย เปนตน 
         2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ในภาพรวม ดานการประชาสัมพันธ ดานการสื่อสารผานบุคคล และ
ดานการสงเสริมการขาย มีอิทธิพลตอภาพลักษณธนาคารท่ีใหบรกิารระบบพรอมเพย กับผูใชบริการธนาคารท่ีอาศัยอยู
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ สลิลทิพย เข็มทอง (2558) และนภาพร ศรีผกา 
(2557) โดยความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ดานการประชาสัมพันธ และดานการสงเสริมการขาย มีผลตอภาพลักษณขององคกร โดยประสิทธิผลของการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสานมีความสัมพันธตอภาพลักษณเพื่อสงเสริมการตลาดของธุรกิจโทรคมนาคม   
         3. คุณภาพการบริการ ในภาพรวม ดานการใหความม่ันใจแกผูบริการ และ ดานความเขาใจและ                             
เห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ มีอิทธิพลตอภาพลักษณธนาคารท่ีใหบริการระบบพรอมเพย กับผูใชบริการธนาคารท่ี
อาศัยอยูในเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก เม่ือพิจารณา พบวาสอดคลองกับ ธนาคารแหงประเทศไทย (2559) รวมถึง 
งานวิจัยของ วันชัย เนตรสุวรรณ (2555) วอนชนก ไชยสุนทร (2558) จึงเห็นวา ความม่ันคงและปลอดภัยเปน                 
สิ่งสําคัญ ดังนั้นระบบพรอมเพยควรเปนระบบท่ีพัฒนาเพิ่มจากระบบโอนเงินท่ีใชอยูปจจุบัน     
         4. ภาพลักษณธนาคารท่ีใหบริการระบบพรอมเพย ในภาพรวม ดานเสถียรภาพและความม่ันคง ดานชื่อเสียง 
ดานเทคโนโลยี และดานคืนคุณคาตอสังคม มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการระบบพรอมเพย                             
ของผูใชบริการท่ีอาศัยอยูในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของณัฐวรรธน อารีรักษ (2558) นภาพร ศรีผกา (2557) ญรัญรัตน มณฑีรรัตน (2557) สรุปวา  ภาพลักษณสงผลและ
สัมพันธกับการตัดสินใจซื้อจากคุณภาพการใหบริการ  
         5. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ในภาพรวม ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย                              
และดานการตลาดเชิงปฏิสัมพันธผานอินเทอรเน็ต มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการระบบพรอมเพย                 
ของผูใชบริการธนาคารท่ีอาศัยอยูในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ผูวิจัยเห็นวาธนาคาร                    
ควรมีสวนรวมในการตอบสนองกับธนาคารแหงประเทศไทย (2560) รวมถึงแนวคิดของ เวิดลเพรส (2558)                         
ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการใหบริการพรอมเพย เพื่อใหระดับการรับรูขอมูลจากสื่อตาง ๆ มีระดับท่ี
เพิ่มสูงขึ้น และ ตองสื่อสารผานสื่อหลาย ๆ ชองทาง เพื่อจูงใจในระยะยาวและตอเนื่อง   
         6. คุณภาพการบรกิาร ในภาพรวมดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานการใหความม่ันใจแกผูบริการ และ
ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการระบบพรอมเพย                   
โดยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ สุขวิทย พิมพแกว และสุรัตน โคอินทรางกูร (2559) สรุปวา คุณภาพ                        
ของการใหบริการ สงผลและมีอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือ หรือความตองการซื้อ   
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี ้
 1. ภาพรัฐควรใหความรวมมือหรือสนับสนุนกับธนาคาร เก่ียวกับการใหบริการพรอมเพย เนื่องจากธนาคาร
ถือเปนสื่อกลางหลักท่ีสําคัญในการสือ่สารการตลาด พัฒนาภาพลักษณและคุณภาพการใหบริการ เพื่อทําใหประชาชน
ตัดสินใจใชบริการระบบพรอมเพยผานธนาคารมากขึ้น  
 2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ตองใชเครื่องมือหลายรูปแบบ เพื่อจูงใจในระยะยาวและตอเนื่อง     
1) สื่อโฆษณาผานหลายชองทาง หรือใชสื่อทางอินเตอรเน็ต เชน การทํา website หรือการประชาสัมพันธผานสื่อ
สังคมออนไลน (Social Network) และการใชสื่อผานตู ATM 2) เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ ปายแนะนําการใชบริการ
พรอมเพยบริเวณธนาคาร  3) การสงเสริมการขาย จัดแคมเปญชิงรางวัลเพิ่มจํานวนผูสมัครใชบริการพรอมเพย         
มีคะแนนสะสมเม่ือทําธุรกรรมเพื่อแลกของรางวัล เปนตน  4) ธนาคารควรจัดสิ่งจูงใจใหกับลูกคาท่ีแนะนําคนรูจัก    
มาสมัครพรอมเพย  5) พัฒนาชองทางการสื่อสารใหหลากหลายและเขาถึงงาย เชน การใชชองทาง Line หรือ inbox 
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ทาง facebook  6) จัดกิจกรรมการตลาดตาง ๆ เพื่อแนะนําบริการของธนาคาร เชน บริเวณแหลงชุมชน หรือองคกร
ตางๆ มีการมอบสิทธิพิเศษใหกับตัวแทนบริษัทท่ีเขารวมกิจกรรม    
 3. การพัฒนาคุณภาพการบริการ ธนาคารควรมีมาตรการและการอธิบายใหประชาชนไดรับทราบถึง
กระบวนการใชงานทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใชบริการพรอมเพย 1) ธนาคารตองจัดจุดบริการพรอมเพย
โดยเฉพาะไวท่ีธนาคาร โดยมีพนักงานประจําจุดบริการ 2) ธนาคารแหงประเทศไทย ควรพัฒนาระบบพรอมเพยใหมี
เสถียรภาพไมเกิดปญหาระหวางใชงาน รวมถึงมีการแกไขเม่ือเกิดปญหารวมกันกับธนาคาร กําหนดผูรับผิดชอบใน              
แตละกระบวนการใหชดัเจน ท้ังธนาคารตนทาง ปลายทาง และ ITMX 3) ธนาคารควรจัดฝกอบรมบุคลากรทุกคนใหมี
ความรูความเขาใจเพื่อบริการลูกคา ใหบริการสอบถามขอมูลหลายชองทาง เชน Call center, Line official , direct 
E-mail ของธนาคาร  4) ธนาคารควรมีระบบใหรหัส OTP กอนการทําธุรกรรมผานพรอมเพย เพื่อความปลอดภัยใน
การทําธุรกรรมทางการเงิน 5) ธนาคารควรจัดพนักงานประจําจุดคอยบริการ และตอบขอซักถามของลูกคา รวมถึง    
การจัดชองทางการใหบริการ call center  
 4.  ปจจัยภาพลักษณธนาคาร 1) ธนาคารควรมีระบบตรวจสอบยืนยันความถูกตอง-ปลอดภัย ท้ังกอนและ
หลังทํารายการ เพื่อความนาเชื่อถือ 2) ธนาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย รักษาขอมูล
สวนตัวของลูกคา ดําเนินกิจการอยางซื่อตรงตอลูกคา 3) ดานเทคโนโลยี ธนาคารควรพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
เพื่อความเปนผูนําในการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ เพิ่มชองทางในการใหบริการท่ีหลากหลาย 3) ดานการคืนคุณคา          
ตอสังคม เสนอแนะใหธนาคารใชมาตรการท่ีจะเปนสื่อกลางในการใหความชวยเหลือสังคม 
 5.  กระบวนการตัดสินใจใชบริการระบบพรอมเพย ผูวิจัยเสนอแนะแตละดาน ดังนี้  1) เพิ่มความถี่
ประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มระดับความตองการท่ีจะใชบริการพรอมเพยมากขึ้น  2) ใหนําเสนอขอมูลไปยังประชาชนบาง
กลุมท่ีจําเปนตองใชบริการระบบพรอมเพย เชน กลุมคนท่ีไดรับเงินชวยเหลือจากภาครัฐ  3) ธนาคารแหงประเทศไทย
ควรสนับสนุนธนาคารพาณิชยใหเห็นเปนรูปธรรม เชน สนับสนุนของรางวัลในการทํากิจกรรม เพื่อทําใหประชาชนเกิด
ความม่ันใจวา มีการรวมมือกันระหวางธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชย  4) ธนาคารแหงประเทศไทย        
ควรใชกิจกรรมกระตุนจูงใจใหผูใชบริการบอกตอ  5) ธนาคารแหงประเทศไทยควรมุงเนนการใหบริการเพื่อประชาชน
อยางแทจริง เพื่อเกิดทัศนคติท่ีดีใหผูใชบริการ จะเกิดการแนะนําบุคคลอ่ืนตอไป 
 ขอเสนอแนะสําหรบัการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  เพื่อความครอบคลุมของผลการศึกษาจึงควรศึกษาในกลุมประชากรอ่ืนรวมดวย   
 2.  ศึกษาเพิ่มเติมท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีอาจมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการระบบ
พรอมเพยของประชาชน เชน การยอมรับเทคโนโลยี ภาพลักษณความนาเชื่อถือของภาครัฐ หรืออ่ืนๆ   
 3.  การศึกษาในครั้งนี้มุงเนนท่ีธนาคารเปนหลัก ควรศกึษาในบริบทท่ีเก่ียวกับภาครัฐเพิ่มเติม เนื่องจาก         
พรอมเพยเปนนโยบายของรัฐบาล 
 กิตตกิรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเรจ็ลลุวงไดอยางสมบูรณ ดวยความอนุเคราะหของ ผศ.ดร.ระพพีร ศรีจําปา อาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานพินธ ศ.ดร.ศริิลักษณ โรจนกิจอํานวย ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ผศ.ดร.กฤช จรินโท และดร.
ชํานาญ งามมณีอุดม กรรมการสอบวิทยานิพนธ ท่ีกรณุาใหขอเสนอแนะเพื่อใหงานวิจัยนีเ้กิดคุณคาตอการศกึษามาก
ย่ิงขึ้น และกราบขอบพระคณุคณาจารยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ทํา
ใหผูวิจัยสามารถนํามาประยุกตใชในการทําวิทยานพินธเลมนีใ้หสําเรจ็ลุลวงไปดวยด ี
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  
เปนนักศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในพื้นท่ี 5 จังหวัดท่ี
เปดรายวิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน จํานวน  3  แหง ไดแก  วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ซ่ึงมีนักศึกษา รวมท้ังสิ้น   62  คน กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัยครัง้นี้  เปนนักเรียนระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ท่ีเรียนวิชาการถนอม
อาหารเบ้ืองตน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โดยวิธีการสุมอยางงาย 1 หองเรียน จํานวน 20 คน เครื่องมือประเมิน 
ประกอบดวย แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ แบบประเมินการปฏิบัติงาน และ แบบทดสอบวัดเจตคติ  

ผลการวิจัย พบวา 
1. แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน จํานวน 26 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต  

0.65  ถึง  0.80  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.2  ถงึ  0.6  มีคาความเชื่อม่ันเชิงความสอดคลองภายใน  เทากับ  
0.71  คะแนนความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด  เทากับ  0.67 

2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน มีคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเชิงความสอดคลองภายในตามสูตรของ      
ครอนบาค  เทากับ  0.86  และมีคาความเชื่อม่ันของการใหคะแนนจากผูประเมิน  2  คน (Inter Raters) เทากับ  
0.86   

3. แบบวัดเจตคติ  มีคาความเชื่อม่ันตามสูตรสัมประสทิธ์ิแอลฟา  ของครอนบาค  เทากับ 0.81 

 

คําสําคญั : เครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  การถนอมอาหารเบ้ืองตน  หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชพี  สาขา
อาหารและโภชนาการ  ปรญิญาตรีมหาวิทยาลัยทักษณิ 
 
Abstract  

These research aims were to develop authentic assessment tools of Basic Food Preservation subject 
for the Food and Nutrition in the Vocational Certificate program, Vocational College.  The population used 
in this research were 62 students of Food and Nutrition in the Vocational Certificate program, Vocational 
College in Yala, Pattani and Songkhla Vocational College in semester 1 of the academic year 2017.  The 
subjects were 20 students who study Basic Food Preservation subject which were selected by simple random 
sampling.  The authentic assessment tools consist of Cognitive test, Performance evaluate scale and Attitude 
scale.  The research results as follow; 

1. The Cognitive test of Basic Food Preservation subject has 26 items and had difficulty index 
from 0.65 -  0.80 and   the discrimination index from 0.20 – 0.60,  the reliability of the test was 0.71 and the 
standard error of measurement was 0.67 

2. The performance evaluation scale of Basic Food Preservation subject had the reliability of 
Cronbach's coefficient was 0.86 and the inter-rater coefficient was 0.86. 
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3. The 9 Attitude scale items of Basic Food Preservation subject had the reliability of Cronbach's 
coefficient 0.81. 
 
Keywords: Authentic Assessment, Basic Food Preservation, Vocational Certificate program,   

     Bachelor's Degree Thaksin University 
 
บทนํา 
 การวัดประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนท่ีจะตองอาศัยเครื่องมือวัดท่ีมีคุณภาพ  มีความหลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหา  และสอดคลองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยปจจุบัน
เครื่องมือท่ีใชในการประเมินตามสภาพจริงท่ีมีความสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  นั้นยังมีไมแพรหลาย  โดยเฉพาะวิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ซ่ึงจัดเปนกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  วิทยาลัย
อาชีวศึกษา  ซ่ึงจะตองจัดใหผูเรียนไดเรียนตามหลักสูตร  เพื่อใหการวัดและประเมินผลสอดคลองตามกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551  จึงจําเปนจะตองพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริงวิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช  2556 ขึ้นเพื่อเปนประโยชนในการคิดคนและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  และทําใหไดเครื่องมือท่ีมี
คุณภาพนําไปวัดผลการเรียนรูท่ีแทจริงรายวิชาอ่ืนตอไป 
วัตถปุระสงค 

เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา  ในประเด็นตอไปนี้ 
 1. สรางและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา     
 2. สรางคู มือการใช เครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 ผูวิจัยพัฒนาและสรางเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริงในรายวิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  คือ  
แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ  แบบประเมินการปฏิบัติงาน  แบบวัดเจตคติ  ซึ่งมีการออกแบบเครื่องมือดังนี้ 

แบบทดสอบวดัความรูความเขาใจ    
 ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ  ตามลําดับขั้นตอน  ดังนี้ แบบทดสอบวัดความรู
ความเขาใจ  วิชาการถนอมอาหาร  เปนแบบทดสอบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก  จํานวน 30  ขอ  มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตร ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เพื่อกําหนดขอบเขตของเนื้อหา ท่ี
ตองการวัด 
 2. สรางแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ  วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โดยใชแบบทดสอบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก  และหาคา IOC ท่ีครอบคลุมเนื้อหาและสอดคลองกับตารางวิเคราะห
จุดประสงคการเรียนรู   

3. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบเบ้ืองตน ดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  และเกณฑการ
ใหคะแนน  โดยผูเชี่ยวชาญการสอนดานอาหาร จํานวน 3 คน  ทางดานวัดผล  1  คน  ดานหลักสูตร  1  คน      
 4.  นําแบบทดสอบท่ีผานการพิจารณา  ไปทดสอบครั้งท่ี 1 กับกลุมทดลอง ซ่ึงเปนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 1 หองเรียน จํานวน 20 คนท่ีเรียนวิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน   
 5. นําผลการทดลองใชครั้งท่ี 1  วิเคราะหความยากงายรายขอ  อํานาจจําแนกรายขอ 
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 6.  นําขอสอบท่ีผานเกณฑจากการทดลองใชครั้งท่ี 1 ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเรียนวิชาการถนอมอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  จํานวน  20  คน  แลวนําผลการ
ทดสอบมาตรวจใหคะแนน  หาความเชื่อม่ันเชิงความสอดคลองภายใน  โดยใชสูตร KR-20   
 7. จัดทําคูมือการใช 
 แบบประเมินการปฏิบตัิงาน 
 การประเมินการปฏิบัติงาน  ผูวิจัยใชเกณฑการใหคะแนนรูบิค (Rubic) ในการประเมิน           มีขั้นตอน
ดังนี้ 

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแบบประเมินการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผูเรียนดานความสามารถ  
และทักษะการถนอมอาหารเบ้ืองตน   

2.กําหนดนิยามปฏิบัติการคณุลักษณะท่ีตองการวัดหรือตัวชี้วัด 
3.ดําเนินการสรางแบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินการปฏิบัติงานใหผูเชี่ยวชาญการสอนดานอาหาร จํานวน 3  คน   
ทางดานวัดผล  1  คน  ดานหลักสูตร  1  คน    เปนผูพิจารณาความสอดคลองของขอคําถาม  โดยใชคา

ดัชนีความสอดคลอง (IOC)  และคัดเลอืกขอคาํถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.7  ขึ้นไป  และปรับปรุงขอท่ีไม
ถึงเกณฑ 

5.ทดลองกับกลุมทดลอง  จํานวน  20 คน  หาคุณภาพของแบบประเมินการปฏิบัติงานในประเด็น 
5.1 ความเชื่อม่ันเชิงความสอดคลองภายใน  ซึ่งคํานวณคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha  coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach) 
5.2ความเชื่อม่ันของการใหคะแนน  หมายถึง  ความคงท่ีของการตัดสินใจของกรรมการ  ให 

คะแนนโดยใชเกณฑในการใหคะแนนเปนเครื่องมือในการตรวจใหคะแนน  คํานวณจากคาความ
สอดคลองของคะแนนจากแบบประเมินการปฏิบัติงาน  ท่ีตรวจใหคะแนนโดยกรรมการ  2  คน  โดยหาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson’s product-moment  correlation  coefficient)   

 6. จัดทําคูมือการใช 
แบบวดัเจตคต ิ
1.ศึกษาวิธีการสรางแบบวัดเจตคตติามวิธีของลิเคริท 
2.สรางแบบสอบถามท่ีแสดงลักษณะของเจตคติตอการเรียนวิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน   
นําขอความท่ีสรางไปใหผูเชี่ยวชาญดานอาหาร  3  คน  ทางดานวัดผล  1  คน  ดานหลักสูตร  1  คน  ตรวจ

และใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชในการแกไขปรับปรุงใหเขาใจงาย  ครอบคลุมและชัดเจน 
3.กําหนดน้ําหนักในการตอบ  ตามเกณฑดังนี ้

เห็นดวยอยางย่ิง  ให  5  คะแนน 
เห็นดวย   ให  4  คะแนน 
ไมแนใจ   ให  3  คะแนน 
ไมเห็นดวย  ให  2  คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางย่ิง  ให  1  คะแนน 

4.ตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถามวัดเจตคตใินการเรียนวิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน 
4.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  จังหวัดปตตานี จํานวน  20  

คน   
4.2 นําขอมูลท่ีไดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง และคัดเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.7  

ขึ้นไป   
4.3 นําแบบวัดเจตคติจํานวน 10  ขอใหผูเชี่ยวชาญตรวจดูอีกครั้ง และหาคาความเชื่อม่ันเชิงความ 
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สอดคลองภายใน  สอบถามกับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จํานวน 20 คน  โดยหาคา
สัมประสิทธ์ิอัลฟา  ของครอนบัค (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538 : 170-171)   

5. จัดทําคูมือการใช 
ผลการทดลอง  หรือผลและวิจารณผลการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  วิชาการ
ถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา   และสรางคูมือการใชเครื่องมือการ
ประเมินตามสภาพจรงิ วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษามีผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้ 

1. แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน จํานวน 26 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต  
0.65  ถึง  0.80  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.2  ถึง  0.6  มีคาความเชื่อม่ันเชิงความสอดคลองภายใน  เทากับ  
0.71  คะแนนความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด  เทากับ  0.67 

2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน มีคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเชิงความสอดคลองภายในตามสูตรของ      
ครอนบาค  เทากับ  0.86  และมีคาความเชื่อม่ันของการใหคะแนนจากผูประเมิน  2  คน (Inter Raters) เทากับ  
0.86   

3. แบบวัดเจตคติ  มีคาความเชื่อม่ันตามสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา  ของครอนบาค  เทากับ 0.81 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  วิชาการถนอมอาหาร
เบ้ืองตน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา ประกอบดวย แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ  แบบ
ประเมินการปฏิบัติงาน และ แบบวัดเจตคติตอวิชาการถนอมอาหาร ในแตละชุดเครื่องมือวัดไดดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพในดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา คุณภาพรายขอและตรวจสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัด จากผลการวิจัย
ในครั้งนี้มีประเด็นท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

1. เครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ประกอบดวย แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ  แบบประเมินการปฏิบัติงาน และ แบบวัด    
เจตคติตอวิชาการถนอมอาหาร มีคาความเชื่อม่ันเทากับ  0.71 ,  0.86   และ  0.81  ตามลําดับ จะเห็นวา คุณภาพ
ดานความเชื่อม่ันของเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา มีคาคอนขางสูง อาจเนื่องมาจากในขั้นตอนการสรางเครื่องมือการประเมินตามสภาพจรงิ  
วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา ผูวิจัยคํานึงถึงคุณภาพของแบบ
ประเมินดานความเท่ียงตรง และเครื่องมือทุกชนิด ทุกขอ ไดผานการตรวจพิจารณาคุณภาพดานความเท่ียงตรงจากผู
เชี่ยวชาฯ จํานวน 3 ทาน จึงเปนเหตุใหเครื่องมือมีความเชื่อม่ันสูงตามไปดวย  สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณทิพา  
รักขิตพินิจดลุย (2550 : 126-129)  ไดพัฒนาเครื่องมือประเมินตามสภาพจริง  รายวิชาบัญชีเบ้ืองตน  2  หลักสูตร  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง  พ.ศ. 2546)  พบวา  เครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง
รายวิชาบัญชีเบ้ืองตน 2  มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
พฤติกรรมท่ีตองการวัด  ของแบบทดสอบเขียนตอบท้ัง 2  ฉบับ  มีดัชนีความสอดคลอง  ตั้งแต  0.20  ถึง 1.00  
ความยาดงายรายขอมีคาตั้งแต  0.63  ถึง  0.77  อํานาจจําแนกรายขอมีคาตั้งแต  0.20  ถึง  0.58  ความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบ  มีคาเทากับ  .09  และ  .88  ตามลําดับ  ความเชื่อม่ันของเกณฑการใหคะแนน  โดยผูตรวจใหคะแนน  
2  คน  มีคาเทากับ  0.98  และ  0.98  ตามลําดับ  แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียนรู  มีคาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับคุณลักษณะ  มีคาดัชนีความสอดคลอง  0.80  ถึง 1.00  ความเชื่อม่ันของแบบสังเกต
พฤติกรรมการแสดงออกในการเรียนรูมีคาเทากับ  0.72  0.73  0.71  0.73  0.76  และ  0.78  ตามลําดับ  พบวามี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  ความเชื่อม่ันของเกณฑการใหคะแนนโดยผูสังเกต  2  คน  มีคาเทากับ  0.89  0.89  
0.79  0.89  0.78  และ 0.85  ตามลําดับ  พบวามีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  คุณภาพของผลงานของนักเรียนมีคา
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เทากับ  0.94  ความเชื่อม่ันของเกณฑการใหคะแนนจาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางผูตรวจใหคะแนนผลงาน  2  
คน  มีคาเทากับ  0.96 
สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  วิชาการ
ถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา   และสรางคูมือการใชเครื่องมือการ
ประเมินตามสภาพจรงิ วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษามีผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้ 

1. แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน จํานวน 26 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต  
0.65  ถึง  0.80  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.2  ถึง  0.6  มีคาความเชื่อม่ันเชิงความสอดคลองภายใน  เทากับ  
0.71  คะแนนความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด  เทากับ  0.67 

2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน มีคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเชิงความสอดคลองภายในตามสูตรของ      
ครอนบาค  เทากับ  0.86  และมีคาความเชื่อม่ันของการใหคะแนนจากผูประเมิน  2  คน (Inter Raters) เทากับ  
0.86   

3. แบบวัดเจตคติ  มีคาความเชื่อม่ันตามสูตรสัมประสทิธ์ิแอลฟา  ของครอนบาค  เทากับ 0.81 
ขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนาเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุดนี้ พบวามีขอเสนอแนะดังนี้ 

ขอเสนอแนะสําหรบัการนําผลวิจัยไปใช 
1. การนําผลวิจัยไปใช ผูท่ีจะนําเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาไปใชใหปฏิบัติตามคูมืออยางเครงครัด 
2. การนําเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ไปเปนแนวทางในการสรางชุดเครื่องมือวัดคุณลักษณะของนิสิต นักศึกษา หรือ นิสิต ในระดับชั้น
อ่ืน ๆ และเปนขอสนเทศสําหรับผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ในการวางแผนปรับปรุงผูเรียนใหมีคุณลักษณะ ให
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

3. การใชเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ควรนําเกณฑปกติวิสัยไปใชเปรียบเทียบและแปลความหมาย สําหรับพิจารณาระดับผลสัมฤทธ์ิ 
วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน ของนักศึกษาเปนรายบุคคล โดยศึกษาคูมือการใชอยางละเอียด  

4. การนําเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาไปใช ควรนําไปใชในสถานการณท่ีนักศึกษาควรมีความตั้งใจในการทําแบบทดสอบเพื่อใหไดผล
การประเมินท่ีมีความเท่ียงตรงและเชื่อถือได 

ขอเสนอแนะสําหรบัการวิจัยครั้งตอไป 
1. การวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด โดยการศึกษาความเท่ียงตรงตาม

เกณฑสัมพันธ ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนท่ีไดจากเครื่องมือวัดกับคะแนนท่ีไดจากเครื่องมือมาตรฐานอ่ืนท่ี
สามารถวัดระดับผลสัมฤทธ์ิ วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน ได 

2. ควรมีการเพิ่มแหลงของผูประเมิน เชน อาจารยท่ีปรึกษา เพื่อน เปนตน เพื่อเปนการตรวจสอบ
ความสัมพันธของคะแนนเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา และเปนไปตามหลักการของการประเมินแบบมีสวนรวม 

3. ควรมีการกําหนดสัดสวนน้ําหนักคะแนนของการประเมินระหวาง อาจารยท่ีปรึกษา เพื่อน และนักศึกษา
กอนดําเนินการประเมิน 
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4. ควรมีการใหนักศึกษาประเมินตนเองแลวนําคะแนนมาหาความสัมพันธกับคะแนนของนักศึกษาท่ีไดจาก
เครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  วิชาการถนอมอาหารเบ้ืองตน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษา 
กิตตกิรรมประกาศ 
 การวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณา  ชวยเหลือ  แนะนําและใหคําปรึกษาอยางดีย่ิงจาก  ผูชวย
ศาสตราจารย  ดร. เรวดี  กระโหมวงศ  ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. กฤธยากาญจน   
โตพิทักษ  กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารย  ดร. ปรีดา  เบ็ญคาร  ประธานกรรมการสอบปากเปลา  
วิทยานิพนธ  และอาจารย ดร. เมธี  ดิสวัสดิ์  กรรมการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ  ท่ีไดกรุณาถายทอดความรู  
แนวคิด  วิธีการ  คําแนะนํา  ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ  ดวยความเอาใจใสย่ิง  ผูวิจัยขอกราบของพระคุณเปน
อยางสูง 
 ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ  และผูเชี่ยวชาญทุกทาน  ท่ีกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
และไดกรุณาปรับปรุง  แกไขขอบกพรอง  และใหคําแนะนําในการสรางเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณย่ิงขึ้น  รวมท้ัง
บุคคลท่ีผูวิจัยไดอางอิงทางวิชาการตามท่ีปรากฎในบรรณานุกรม 
 ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตสาขาวิจัยและประเมินทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําและสงเสริมกําลังใจตลอดมา  
นอกจากนี้ยังมีผูใหความชวยเหลืออีกหลายทาน  ซึ่งผูวิจัยไมสามารถเอยนาม     ในท่ีนี้ไดหมด  จึงขอขอบพระคุณทุก
ทานเหลานั้นไว  ณ  โอกาสนี้ดวย 
 คุณคาท้ังหลายท่ีไดรับจากวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทีแดบิดา  มารดา  และ
บูรพาจารยท่ีเคยอบรมสั่งสอน  ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน 
เอกสารอางอิง  
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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารกับการชมมวยไทยของนักทองเท่ียวชาวจีน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 

ลักษณะประชากรและพฤติกรรมการเปดรับสื่อท่ีมีผลตอการเดินทางมาทองเท่ียวชม “มวยไทย” ของนักทองเท่ียวชาว
จีนโดยใชแบบสอบถามปลายปดท่ีผานการตรวจสอบความเชื่อม่ันและความตรงเชิงเนื้อหา โดยเก็บรวบรวมขอมูล
เฉพาะกลุมนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเคยชมมวยไทย จํานวน 200 คน ซึ่งสถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ One – way 
Analysis of Variance และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 59.0 มีอายุ 15 - 25 ป รอยละ 
50.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 61.0 มีอาชีพนักเรียน/นิสิต นักศึกษา รอยละ 25.5 และมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 7,001 – 9,000 หยวนจีน (34,794 – 44,730 บาท) รอยละ 29.0 ซึ่งมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อ โดยภาพรวมใน
ระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย (คาเฉลี่ย = 3.71) โดย พบวา มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชน เชน โทรทัศน หนังสื่อ
พิมพนิตยสาร มีคะแนนเฉลี่ย เปนอันดับหนึ่ง (คาเฉลี่ย = 3.12) รองลงมาคือ สื่ออินเทอรเน็ต เชน Social Network 
Website  (คาเฉลี่ย = 3.03) อันดับท่ีสามคือ สื่อบุคคล เชน ญาติพี่นอง เพื่อนหรือคนรูจัก  (คาเฉลี่ย = 2.57) และ
อันดับท่ีสี่คือ สื่อเฉพาะกิจ เชน งานนิทรรศการงานแฟร และ องคกรสงเสริมการทองเท่ียว  (คาเฉลี่ย = 2.35) สวนผล
การทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะทางประชากรดานอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดท่ีตางกันมีพฤติกรรม
ในการเขาชม “ มวยไทย” แตกตางกัน อีกท้ังพฤติกรรมการเปดรับสื่อสงผลตอพฤติกรรมในการเขาชม “ มวยไทย” 
 

คําสําคัญ: พฤติกรรม, สื่อ, นักทองเท่ียวชาวจีน, มวยไทย 
 

Abstract 
 

Research Communication and Muay Thai Attendance Of Chinese Tourists.The purpose is to study. 
Population and media exposure behavior affecting Chinese tourists' Muaythai travel by using closed-end 
questionnaire with confidence and content validity. The collected data were collected from 200 Chinese 
tourists who visited Thai boxing. 

 The statistics used to test hypotheses are One-way Analysis of Variance and Multiple Regression 
Analysis (MRA). The results of the study revealed that most of the samples were male, 59.0%, aged 15-25 
years, 50.0%, had a bachelor degree, 61.0%, 25.5% of students and students, and had average monthly income. 
7001 - 9000 Chinese Yuan (34,794 - 44,730 Baht) 29.0%, with media exposure. Overall, moderately. The 
mean score (mean = 3.71) was found by the media exposure, such as television, film, print media, magazines. 
Average score It was ranked one (mean = 3.12). Secondly, Internet media such as Social Network Website 
(average = 3.03) Third is personal media such as relatives, friends or acquaintances (average = 2.57), and 
fourth is specialized media such as exhibitions, fairs and tourism promotion (average = 2.35). The results of 
the hypothesis test showed that demographic characteristics in terms of age, occupation, education "Muay 
Thai" is different in behavior and exposure to media, which affects the behavior of "Muaythai" 

 
Keywords: Behavior, Media, Chinese tourists, Muay Thai 
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ความสําคญัและที่มาของปญหา 

ปจจุบันรูปแบบการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวจีนเริ่มเปลี่ยนไป จากเดิมท่ีเดินทางเปนหมูคณะกับผูนํา
ทัวร เริ่มเปลี่ยนเปนนิยมเดินทางทองเท่ียวดวยตัวเองมากขึ้น (นิคม จารุมณี, 2544) กลุมนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเขามา
ทองเท่ียวดวยตัวเองถือเปนนักทองเท่ียวคุณภาพ เพราะจะมีความนิยมในการหาขอมูลแบบออนไลนและมีความชื่น
ชอบการสนทนาผานขอความในโทรศัพทมือถือ โดยใชภาษาจีนมากกวาภาษาอังกฤษ ดังนั้นการสื่อสารกับกลุมนี้จึง
ตองจัดใหมีการสื่อสารภาษาจีนเปนหลัก (สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว, 2549) จากแนวโนมนี้ทําให การทองเท่ียว
แหงประเทศไทย (ททท.) ตองเพิ่มชองทางสื่อสารทางออนไลน เพื่อใหรองรับกับตลาดนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเปนตลาด
ใหญท่ีสุดของไทยในขณะนี้ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึง ปจจัยทางการสื่อสารท่ีมีผลตอการชมมวยไทยของ
นักทองเท่ียวจีนทองเท่ียวจีน โดยเนนไปทางการทองเท่ียวเพื่อมาชมมวยไทย เพราะมวยไทยถือเปนศิลปะ วัฒนธรรมท่ี
โดงดังไปท่ัวโลก อีกท้ังเพื่อเปนการจัดการแหลงทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากขึ้นและยังเปนการ
สงเสริมเศรษฐกิจ ทางดานการทองเท่ียวของประเทศ นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหบุคลากรไทยสามารถบริการ
นักทองเท่ียวไดและมีรายไดเพิ่มขึ้น สามารถสรางรายไดใหกับประเทศและเปนการอนุรักษศิลปะการปองกันตัวแบบ
ไทยใหคงอยูเปนมรดกโลกสูคนรุนหลังตอไป 
วัตถปุระสงค (Objectives) 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรและพฤติกรรมการเดินทางมาทองเท่ียว เพื่อมาชม มวยไทย ของ
นักทองเท่ียวชาวจีน 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อท่ีมีผลตอการเดินทางมาทองเท่ียวชม “มวยไทย” ของนักทองเท่ียว
ชาวจีน 
วิธีดาํเนนิการวิจัย (Methodology) 

1. ประชากรและตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ คือ นักทองเท่ียวชาวจีน ในกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยชมมวยไทย 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้จากสูตรการคํานวณยามาเน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 จึงไดจํานวน
กลุมตัวอยางเทากับ 400 คน ทําการสุมแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
ในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรตน ประกอบดวย  ตัวแปรตน คือ 1. ลักษณะทาง

ประชากร ของนักทองเท่ียวชาวจีน ไดแก เพศ อายุ  การศึกษา   อาชีพ  และรายได และ 2. พฤติกรรมการเปดรับสื่อ 
ไดแก สื่อบุคคล  สื่ออินเตอรเน็ต สื่อมวลชน และสื่อเฉพาะกิจ และตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซ้ือสินคา 

3. การทดสอบความนาเช่ือถือ (Reliability Test) 
เพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดทําการนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุม

ตัวอยาง จํานวน 40 คน กอนนําไปใชจริง โดยวิธีของ Cronbach โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficients) 
และแกไขแบบสอบถามสวนท่ีมีคาความเชื่อม่ันไมถึงตามท่ีกําหนดจนไดแบบสอบถามท่ีสามารถนําไปใชเก็บขอมูลได
จริง ซ่ึงไดคาเทากับ 0.983 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
   ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม  
   (Variables)           (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

5. การวิเคราะหขอมูล  
การรายงานผลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแก คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การรายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ท่ี เปนการทดสอบความแตกตางระหวาง 

คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใช Independent Sample t – test และการทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 
Variance) และใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) 
ผลการทดลอง  

1. สรปุผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรของนักทองเที่ยวชาวจีน     
สรุปผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 59.0 มีอายุ 15 - 25 ป 

รอยละ 50.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 61.0 มีอาชีพนักเรียน/นิสิต นักศึกษา รอยละ 25.5และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 7001 – 9000 หยวนจีน (34,794 – 44,730 บาท) รอยละ 29.0 

2. สรปุผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการเปดรับส่ือของนักทองเที่ยวชาวจีน 
 สรุปผลการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวชาวจีนมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อ โดยภาพรวมในระดับปาน

กลาง มีคะแนนเฉลี่ย (คาเฉลี่ย = 3.71 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.149) เม่ือพิจารณาระดับพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารในแตละสื่อ พบวา สื่อมวลชน เชน โทรทัศน หนังสื่อพิมพนิตยสาร มีคะแนนเฉลี่ย เปนอันดับหนึ่ง ในระดับ
ปานกลาง  (คาเฉลี่ย = 3.12 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.294) รองลงมาคือ สื่ออินเทอรเน็ต เชน Social Network 
Website  มีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.03 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.264) อันดับท่ีสามคือ สื่อบุคคล เชน 
ญาติพี่นอง เพื่อนหรือคนรูจัก มีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย = 2.57 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.054)และอันดับ
ท่ีสี่คือ สื่อเฉพาะกิจ เชน งานนิทรรศการงานแฟรและองคกรสงเสริมการทองเท่ียว มีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง  (คาเฉลีย่ 
= 2.35 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.149) 

3. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมในการเขาชม “มวยไทย” ของนักทองเที่ยวชาวจีน  
สรุปผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีศึกษาสวนใหญเคยเขาชม “มวยไทย” ในสนามมวยอ่ืนๆ รอย

ละ 52.0 โดยเขาชม “มวยไทย” จํานวน 1 ครั้ง/ตอการมาไทย 1 รอยละ 69.0 เขาชมครั้งละ 2 ชั่วโมง รอยละ 69.0
และเขาชม “มวยไทย” กับครอบครัว/ญาติ/เพื่อน  รอยละ 52.0 

ลักษณะทางประชากร ของ
นักทองเที่ยวชาวจีน 

- เพศ  - อายุ 
- การศึกษา - อาชีพ 
- รายได 

พฤติกรรมการเปดรับสื่อ 
- สื่อบุคคล - สื่ออินเตอรเน็ต 
- สื่อมวลชน  - สื่อเฉพาะกิจ 
 

พฤติกรรมการชมมวยไทย ของ

นักทองเที่ยวชาวจีน 
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4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากร ท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการเขาชม “มวยไทย” แตกตางกัน 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ  การศึกษา   อาชีพ  และรายได ท่ีตางกันมี

พฤติกรรมในการเขาชม “มวยไทย” แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
สมมุติฐานท่ี 2. พฤติกรรมการเปดรับสื่อสงผลตอพฤติกรรมในการเขาชม “มวยไทย” 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พฤติกรรมการเปดรับสื่อสงผลตอพฤติกรรมในการเขาชม “มวย

ไทย” ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
วิจารณผลการทดลอง 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกันมีพฤติกรรมในการเขาชม “มวยไทย” ไม
แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจาก กอนมาทองเท่ียวในประเทศไทย 
นักทองเท่ียวจะตองทําการสืบคนขอมูลกอนการตัดสินใจ ดังนั้น กอนการตัดสินใจมาทองเท่ียว นักทองเท่ียวจะเลือก
เท่ียวกับกลุมท่ีมีความชื่นชอบในรูปแบบการทองเท่ียวท่ีคลายกัน สอดคลองกับงานวิจัยของฟารุง อยูใจ (2557) ศึกษา
แนวทางการพัฒนาตลาดนักทองเท่ียวชาวจีนในจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวชาวจีน จําแนกตาม
เพศ ท่ีตางกันมีความตองการในการทองเท่ียว ไมแตกตางกัน 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  กลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกันมีพฤติกรรมในการเขาชม “มวยไทย” 
แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ท้ังนี้เนื่องจาก นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีอายุนอยจะมีแนวโนมชื่นชอบรูปแบบการ
ทองเท่ียวท่ีเนนความสนุกสนาน ตื่นเตน ผจญภัย แตกตางกับทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีอายุมากจะมีแนวโนมชื่นชอบรูปแบบ
การทองเท่ียวท่ีเนนความสงบ สวยงามมากกวา สอดคลองกับผลการวิจัยท่ีพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ ต่ํากวา 15 ป มี
พฤติกรรมในการเขาชม “ มวยไทย”ดานจํานวนครั้งในการเขาชม แตกตางกับกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 36 – 45 ป 
สอดคลองกับแนวคิดของเรวัติ ทองประดา (2558) กลาววา อายุเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนมีความตางกันในเรื่อง
ความคิดและพฤติกรรม โดยท่ัวไปแลวคนท่ีอายุนอยจะมีความคิดเสรีนิยมมากกวาคนท่ีมีอายุมาก คนท่ีอายุนอยกวา
มักจะเปนคนท่ียึดถืออุดมการณมากกวา ใจรอนกวาและมองโลกในแงดีกวาคนท่ีอายุมาก คนท่ีอายุมากกวามักจะเปน
คนท่ียึดถือการปฏิบัติมากกวา มีความระมัดระวังมากกวาและมองโลกในแงราย สาเหตุท่ีเปนเชนนี้ เนื่องจากคนท่ีมี
อายุมากจะมีประสบการณในชีวิตมากกวา ทําใหเห็นวาคนท่ีรุนตางกันก็มีประสบการณในชีวิตท่ีตางกันไป จึงทําให
ทัศนคต ิความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของคนรุนตางวัยตางกัน  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพตางกันมีพฤติกรรมในการเขาชม “มวยไทย” 
แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยจะพบวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ นักเรียน/นักศึกษา 
ท้ังนี้เนื่องจาก นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญอยูในวันหนุมสาวท่ีตองการเดินทางทองเท่ียวหาประสบการณ
ชีวิต ซ่ึงสวนใหญจะมีเงินทุนในการทองเท่ียวแตกตางกับกลุมอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีมีรายไดคอนขางแนนอนและมีทุนทรัพยใน
การทองเท่ียวมาก ซ่ึงทําใหมีแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียว สถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพัก ฯลฯ ระหวางอาชีพนักเรียน/
นักศึกษากับอาชีพตางๆ แตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของ เรวัติ ทองประดา (2558) ท่ีวา โดยท่ัวไปบุคคลท่ีมีอายุ
มากจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจและทัศนคติตางจากบุคคลท่ีมีอายุนอยและบุคคลท่ีมีอายุนอยจะมีพฤติกรรมและการ
ตัดสินใจเปลี่ยนไปเม่ือตนเองมีอายุมากขึ้นนอกจากนี้ลักษณะของกิจกรรมท่ีทําและกลุมบุคคลท่ีแวดลอมก็จะเปลีย่นไป
การเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ดังกลาวจึงมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจและทัศนคติของบุคคล  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมในการเขาชม      
“มวยไทย” แตกตางกัน ท้ังนี้เนื่องจากการศึกษาหรือความรูในระดับท่ีตางกัน ยอมทําใหความรูสึกนึกคิด อุดมการณ
และความตองการท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของสอดคลองกับแนวคิดของ เรวัติ ทองประดา (2558) ท่ีวา คน
ท่ีมีการศึกษาสูง หรือมีความรูดีจะไดเปรียบอยางมากในการท่ีจะเปนผูรับสารท่ีดีและคนเหลานี้มักเปนคนท่ีไมคอยเชื่อ
อะไรงาย ๆ ขอมูลท่ีไมมีหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนเพียงพอมักจะถูกปฏิเสธจากคนเหลานี้สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลอยาง
ย่ิงตอนักทองเท่ียวในการบงบอกถึงความสามารถในการใชบริการโรงแรมท่ีพัก รวมถึงระยะเวลาท่ีใชในการเดินทาง
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ทองเท่ียวและยังทําใหคนมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน มีประสบการณตางกัน มีทัศนคติ ความเชื่อ คานิยมตอสิ่งตางๆ 
ตลอดจนพฤติกรรมท่ีตางกัน  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตางกันมีพฤติกรรมในการเขาชม “มวยไทย” 
แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจาก รายไดจะบงบอกถึงความสามารถใน
การใชจาย ซึ่งการทองเท่ียวปจจัยท่ีสําคัญในการเลือกสถานท่ี ท่ีพัก คือ ทุนทรัพย ดังนั้นนักทองเท่ียวท่ีมีรายไดสูงจะมี
รูปแบบการทองเท่ียวแตกตางกับนักทองเท่ียวท่ีมีรายไดต่ํา สอดคลองกับแนวคิดของ เรวัติ ทองประดา (2558) ท่ีวา 
รายไดจะเปนตัวชี้การมีหรือไมมีความสามารถในการจายสินคาของบุคลซึ่งบุคคลท่ีมีอํานาจในการซ้ือสูงมีแนวโนมท่ีจะ
ตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการไดงายกวาผูท่ีมีอํานาจในการซ้ือต่ํา  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พฤติกรรมการเปดรับสื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชน สื่อบุคคลและสื่อ
อินเตอรเนท็ สงผลตอพฤติกรรมในการเขาชม “มวยไทย” ท้ังนี้เนื่องจากปจจุบันสื่อตาง ๆ มีการเขาถึงไดงาย ขอมูลท่ี
ไดรับสื่อตาง ๆ จะมีท้ังภาพ เสียงและสีสันท่ีนาดึงดูดใจใหไปทองเท่ียว  นอกจากนี้ยังมีรีวิวจากนักทองเท่ียวในสื่อ
อินเตอรเน็ทท่ีจะสงผลตอทัศนคติ ความตองการและพฤติกรรมของนักทองเท่ียว สอดคลองกับแนวคิดของ DeFleur 
(1966)  ท่ีวาพฤติกรรมการเลือกสรรสินคาบริการจะเกิดขึ้นได ขึ้นอยูกับปจจัยดานการเปดรับขาวสารดวย กลาวคือ 
นักทองเท่ียวจะทําหนาท่ีเปนผูรับสาร โดยเลือกรับจากประโยชน ความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับตนเอง 
โดยผูรับสารจะทําการเลือกสรรและแสวงหาขาวสาร ซึ่งกระบวนการการเลือกขาวสารจะแตกตางกันไปตาม
ประสบการณ ความตองการความเชื่อทัศนคติและความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคล โดยปกติแลวการเลือกสรรของ
มนุษย (Selective Process) ประกอบดวย 1) การเลือกรับหรือเลือกสนใจสื่อท่ีพบเห็น 2) การเลือกรับรูและ
ตีความหมาย 3) การเลือกจดจาสื่อ ซึ่งมีอยู 2 ลักษณะ คือ สื่อบุคคลและสื่อมวลชน  
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการทองเท่ียว ควรมีการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธและชองทางการ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวใหเขาถึงนักทองเท่ียวทุกประเทศ และควรมีการประชาสัมพันธและการสงเสริมการขายผู
ท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรคํานึงถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีนาสนใจและตรงตามความ
ตองการของนักทองเท่ียวเปนสําคัญ 
เอกสารอางอิง 
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