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ณ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 

จัดโดย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
และ หน่วยงานเครือข่ายภายในและภายนอก 
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สารจากอธิการบด ี
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

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 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต 
นวัตกรรมเพ่ิมผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่มีความส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยที่มีคุณภาพ ไปสู่การ
พัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้
เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจได้น าเสนอ
ผลงานวิจัยต่อที่ประชุม เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะชน อันจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างนักวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในสถาบันการศึกษาเดียวกันและระหว่าง
สถาบันการศึกษา อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยต่อไป 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยในครั้ งนี้ จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เปิด
โอกาส ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือเป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์งานวิจัย และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงกับสังคมและประเทศชาติในอนาคต  
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สารจากรองอธิการบดฝี่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีเป้าหมายเชิงนโยบายในการจัดการ
คุณภาพทุกมิติ ทั้งมิติด้านหลักสูตร ด้านนักศึกษา ด้านบุคลากร  
ด้านการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร  
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกิจการพิเศษ และด้านงานวิจัย ซึ่งมีความมุ่งเน้น
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
และเกิดประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึง
ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 ภายใต้
หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพ่ิมผลผลิต 
ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” ดังนั้นจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะ 
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างนักวิจัย 
อาจารย์ และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาจากสถาบัน 
การศึกษาทั่วประเทศ 

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 หรือ SDNC2019 ในครั้งนี้ และขออวยพรให้การประชุมวิชาการครั้งนี้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เกิดนวัตกรรมและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
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สารจากประธานการจดังาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดสุิต 2019 ครั้งที่ 4  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพล ี

 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์
พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพ่ิมผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ด้วยงานวิจัย” ที่จัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ Hall 4 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
ของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เกิดบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันผ่านเวทีการประชุมวิชาการ เพ่ือ
น าเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ของนักวิจัยจากรุ่นสู่รุ่น เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา
งานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ในการประชุมนี้ได้น าเสนอผลงานวิจัยครอบคลุม
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร  วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เคมีและเภสัช วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง 

การจัดการประชุมตลอดจนหนังสือประมวลบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ (SDNC2019 
Conference Proceeding) ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกฝ่าย เครือข่ายความ
ร่วมมือ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานจัดงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าของผลงานวิจัยที่ร่วมเผยแพร่ใน
เอกสารฉบับนี้ และได้พากเพียรด าเนินงานวิจัยของตนให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น เพ่ือ
พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ของตนอย่างต่อเนื่อง ขอขอบพระคุณ พลเอกภาณุวัชร นาควงษม์  และ
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจ านงค์ ที่ให้เกียรติอย่างสูงมาเป็นองค์ปาฐก และท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณ
คณะท างานทุกท่านที่ร่วมเสียสละเวลาในการส่งเสริมให้งานนี้ประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
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บทน า 
 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2014 ครั้งที่ 4 (The 4th Suan Dusit National Academic 
Conference 2019) เรื่อง “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพ่ิมผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วย
งานวิจัย” (Following the King's Philosophy, Improving the Quality of Life, Increasing Productivity 
through Innovation, Promoting Economic Prosperity through Excellent Research) จัดขึ้น ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้แก่ พลเอกภาณุวัชร นาควงษม์ ซึ่งท่านไดแ้สดงวิสัยทัศน์และมุมมองในด้านการวิจัยตามศาสตร์พระราชา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจ านงค์ ซึ่งท่านได้แสดงวิสัยทัศน์ในด้านนวัตกรรม
งานวิจัยเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจจากศาสตร์พระราชา และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับวิทยากร เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 หนังสือประมวลบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ (SDNC 2019 Conference Proceeding) 
ฉบับนี้ ได้รวมบทความวิจัยที่เข้าร่วมน าเสนอผลงานจ านวนรวมทั้งสิ้น 208 เรื่อง แบ่งเป็นบทความสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวัสดุศาสตร์ 2 เรื่อง สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 5 เรื่อง สาขา
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เคมี และเภสัช 5 เรื่อง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม 32 เรื่อง สาขาศึกษาศาสตร์ 62 เรื่อง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62 เรื่อง และ
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 เรื่อง และมีบทความจ านวนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ทั้งหมดนี้แสดงถึงการพัฒนาของงานวิจัยในสาขาดังกล่าวในประเทศไทยและ
เป็นหนึ่งในกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศยิ่งขึ้น 
และช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะหน่วยงานหลักของการประชุม
วิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าของผลงานบทความวิจัยทุกท่านที่ร่วมน าเสนอผลงานและเผยแพร่ใน
หนังสือประมวลบทความฉบับนี้ ขอขอบคุณวิทยากรปาฐกถาพิเศษที่ให้เกียรติเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ รวมถึง
หน่วยงานเจ้าภาพร่วมทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาเสมอ และท้ายสุดนี้ขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกฝ่าย คณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมเสียสละและทุ่มเทให้งานนี้ประสบ
ผลส าเร็จลุล่วงโดยดีจนเกิดผลงานที่ทรงคุณค่า 
 

 บรรณาธิการบริหาร 
มิถุนายน 2562 
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 หน่วยงานร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4  
 
 หน่วยงานหลัก 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 หน่วยงานร่วมภายใน 

1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3. โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

4. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 หน่วยงานร่วมภายนอก 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

4. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

5. คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
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 กองบรรณาธิการหนังสือประมวลบทความการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 
ครั้งที่ 4 (SDNC2019 Conference Proceeding) 

 
 บรรณาธิการที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 บรรณาธิการบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ ์กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 บรรณาธิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรสัจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานุ โพธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ วรานุสันติกูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เนตรวงษ ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒ ิจันทรมาลี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อังธารารักษ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
นายฮิวเบิร์ต รัช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
นายกษมา ซ าอ๊วง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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 ผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารย์ (Peer Reviewers)  
 
 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง 
รองศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรสัจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานุ โพธิพิทักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ วรานุสันติกูล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ หริตกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามพงษ์ พงษ์ด า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรจ์รัส เสริมสาธนสวัสดิ์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพณิ โกมุติบาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารินดา สุขสบาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวลัภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ สินวรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ จันบัวลา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ฉิมพลี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสทิธิ์ ทรงม้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟ่ืองฟ้า เป็นศิริ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพจน์ แก้วย่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากรณ์ เนตรหาญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อังธารารักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม จารุวิจิตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล กิตติวราพล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันปิติ ธรรมศรี  ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย 
ดร.วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ   ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา 

 
 โรงเรียนการเรือน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี 
 

 คณะครุศาสตร ์
ดร.ทิพย์ ข าอยู่    ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ 
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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน 
ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ 

 
 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต สวัสดิ์ผล 
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภพ  คงฤทธิ์ระจัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน  ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ 

 
 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก 

รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จ านง วงษ์ชาชม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 พระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ทองสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจ ารัส มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ พรมศิลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ ค าทับทิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชยั อุดมกิจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒฑจักร สิทธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ชินบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ตั้งเกียงกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา เผือกคง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนัช วฒันสุภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พันเอก ดร.อนิวรรต เหมนิธิ  กรมการทหารสื่อสาร 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.พิศดาร แสนชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.เจษฎา แพนาค  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดร.พิเชษฎ์ จุลรอด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดร.สรสุธี บวัพูล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ดร.โกเมศ กาบแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ดร.ฬิฏา สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ดร.พัทธนันท์ ชมภูนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
ดร.วิสิฏฐ ์คิดค าส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
ดร.พีระพล ขุนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ดร.ส าเริง เนตรภู ่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.กชกร เดชะค าภู  มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.เขมิกา ทองเรือง มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.กาญจน์ หงส์มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.เกียรติศักดิ์ ใหม่เจริญนุกูล มหาวิทยาลัยรังสิต 
ดร.ธรรณพ อารีพรรค มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 หน่วยงานผู้สนับสนุน  
 

 
 

 
บริษทั ซีทีแลบอราตอรี่ จ ากัด  
13/95 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ : 02 573 9883-4 
โทรสาร : 029907639 
 
 

  

 

บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
1131/62, 64, 325-328 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ : 0-2668-2436-9 
โทรสาร : 0-2243-7386 
Website : www.coax.co.th 

  

 

 
สวนดุสิตโฮมเบเกอรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
295 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
Tel. : 02 668 8231 
Line : @buq5925i 
Facebook : HOME-Bakery-Official-Fanpage 

 
  



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019  ครั้งที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

SDNC2019 
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การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 
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The 4th Suan Dusit Academic National Conference 2019 (SDNC2019) 
“Following the King's Philosophy, Improving the Quality of Life, Increasing Productivity  

through Innovation, Promoting Economic Prosperity through Excellent Research” 
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ก าหนดการ 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการประชุม 
09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4  

โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
09.15 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับ เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4  

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
09.30 – 11.00 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย พลเอกภาณุวัชร นาควงษม์  

ประธานมูลนิธิคนไทยรักษ์แผ่นดิน  
11.00 – 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจ านงค์   

ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. น าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ / แบบบรรยาย 

 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวัสดุศาสตร์ 

 สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เคมีและเภสัช 

 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   

 สาขาศึกษาศาสตร์  

 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
16.30 – 17.00 น. กล่าวสรุป มอบรางวัล และปิดประชุม 

โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ปาฐกถาพิเศษ 

เรื่อง “วิจัยตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

องคป์าฐก (Keynote Speaker) : พลเอกภาณุวัชร นาควงษม์ 

 

 

ประธานมูลนธิิคนไทยรักษ์แผ่นดิน 
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ปาฐกถาพิเศษ 

เรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ จากศาสตร์พระราชา 

องค์ปาฐก (Keynote Speaker) : ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจ านงค์ 

 
 

ผู้อ านวยการ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวจิัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
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 เทคโนโลยีอุตสำหกรรมและวัสดุศำสตร์     สถำนที:่ ห้อง 501 ชั้น 5 

 สำขำวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง เคมีและเภสัช 

 สำขำเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร 

ล ำดับ เวลำ รหัสบทควำม ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. 276OIND207 การพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปแบบหลาย
ทิศทางที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ ส าหรับการ
ตรวจสอบความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ด 

ประพัน ลี้กุล 

2 13.15-13.30 น. 419OCHE301 ความคงตัวของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้ง
เอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดมะหาดในการ
เก็บท่ีอุณหภูมิต่างกัน 

ทัศนีย์ พาณิชย์กุล 

3 13.30-13.45 น. 488OAGR364 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดี 
ต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

หัสยา อินทคง 

4 13.45-14.00 น. 504OAGR382 การพัฒนาแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูป นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา 

5 14.00-14.15 น. 526OAGR433 การพัฒนาและออกแบบเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปข้าว
แต๋น ส าหรับกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋น ในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง 

6 14.15-14.30 น. 529OAGR434 การเพ่ิมอัตราขยายชุดก าเนิดความถี่ไมโครเวฟ
ส าหรับตู้อบแห้งสับปะรดด้วยสายอากาศ
ปากแตรรูปพีระมิด 

ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์  

  



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
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วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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 สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ และอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ห้องที่ 1       สถำนที่: ห้อง Hall 3 ชั้น 3 
 

ล ำดับ เวลำ รหัสบทควำม ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. 360OHEA261 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อการจัดการความปวดในผู้สูงอายุ วรินทร์ ลาพ้น 

2 13.15-13.30 น. 467OHEA340 ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

พีรพล ใจสะอาด 

3 13.30-13.45 น. 500OHEA384 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน
ในพ้ืนที่หมู่ 5 ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

อนุธิดา  
งามบุญชื่น 

4 13.45-14.00 น. 507OHEA386 ความรู้ การรับข้อมูลข่าวสาร ความต้องการรับบริการด้าน
สุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.ของแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดระยอง 

จิรพรรณ  
แก้วประเสริฐ 

5 14.00-14.15 น. 512OHEA399 ผลการรับรู้การบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มี 
รสหวานในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในต าบล 
มาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

กมลวรรณ  
ศรีแก้วกูล 

6 14.15-14.30 น. 514OHEA397 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแรงงานสัญชาติกัมพูชาต าบล
มาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

จารุวรรณ  
แจ่มวงษ์ 

7 14.30-14.45 น. 516OHEA400 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ในต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

มะลิวัลย์  
สร้อยศรี 

8 14.45-15.00 น. 517OHEA401 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม 
ของประชาชนวัยท างานในหมู่ที่ 5 บ้านเขาวังม่าน  
ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

สุภัชชา มิชูนึก 

9 15.00-15.15 น. 518OHEA407 ประสิทธิผลของสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นและเกมส์เพ่ือพัฒนาความ 
รอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ดวงดาว โสดา 

10 15.15-15.30 น. 520OHEA409 ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้และพฤติกรรมป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมองในประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยปราบ 

ทนุศักดิ์  
คร้ามไพบูลย์ 



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวจิัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ และอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ห้องที่ 2   สถำนที่: ห้อง Hall 4 ชั้น 4  
 

ล ำดับ เวลำ รหัสบทควำม ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. 304OHEA220 ความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในน้ าบริโภคจาก
ผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา 

ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 

2 13.15-13.30 น. 312OHEA286 แนวทางการจัดการขยะสู่ความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม
ของชุมชน: กรณีศึกษา หมู่บ้านปากพวก หมู่ 3 ต าบล
เด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

ปาริฉัตร กุลเกลี้ยง 

3 13.30-13.45 น. 348OHEA292 การศึกษาความเหมาะสมของการใช้กากตะกอนจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่งเป็นสารปรับปรุงดิน 

นุชนาถ แช่มช้อย 

4 13.45-14.00 น. 429OHEA302 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน และการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการท าประมงหอยลาย: 
กรณีศึกษาชุมชนประมงในจังหวัดตราด 

จารินี ศุกระรัศมี 

5 14.00-14.15 น. 443OHEA348 การวิเคราะห์คุณภาพน้ าบาดาล กรณีศึกษา ต าบล
หนองบัวต าบลหนองสองห้อง และต าบลยกกระบัตร 
อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

ชิตพล บุญทรง 

6 14.15-14.30 น. 458OHEA421 ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า  
10 ไมครอน (PM10) ช่วงที่มีปัญหาหมอกควัน 
การเผาในที่โล่งอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ปัญญภัส จึงก้อนทอง 

7 14.30-14.45 น. 473OHEA354 ศักยภาพ และข้อจ ากัดของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
(RDF) ในประเทศไทย 

วิมลมาศ เจียรมาศ 

8 14.45-15.00 น. 475OHEA362 ผลของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ต่อการเจริญเติบโต
ของสาหร่ายสีเขียว 

เกวลี นันท์อ าพร 

9 15.00-15.15 น. 501OHEA383 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเพ่ิมมูลค่าและ 
การจัดการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยของ
ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

ปราณวิจิตร  
รักษาทรัพย์ 

  



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวจิัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ และอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ห้องที่ 3      สถำนที่: ห้อง 501 ชั้น 5 
 

ล ำดับ เวลำ รหัสบทควำม ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 14.30-14.45 น. 295OHEA320 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและก าหนดมาตรการ 
ความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานปั้นจั่นไฟฟ้า 
เหนือศีรษะ 

ปกรณ ์นามวงษ์ 

2 14.45-15.00 น. 378OHEA266 การศึกษาความน่าเชื่อถือระหว่างบุคคลและ 
ความตรงเชิงสภาพของการทดสอบ Balance 
Evaluation Systems Test (BESTest)  
ในผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี 

สิริกานต์  
กัญญวิมล 

3 15.00-15.15 น. 410OHEA290 การประเมินความเสี่ยงงานก่อสร้างระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า 

ณิชานันท์ ป่าไม้ทอง 

4 15.15-15.30 น. 471OHEA360 การประเมินความเสี่ยงของสารไดคลอโรมีเทน 
ต่อสุขภาพในห้องปฏิบัติการวิจัย 

ธวัชชัย ศรีกาฬสินธุ์ 

  



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวจิัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สำขำศึกษำศำสตร์ ห้องที่ 1      สถำนที:่ ห้อง ICS31 ชั้น 3  
 

ล ำดับ เวลำ รหัสบทควำม ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. 264OEDU217 การจัดการเรียนการสอนด้วยรปูแบบแข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ วิชาการ
เขียนโปรแกรมเว็บ ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทินกร 
ชุณหภัทรกุล 

2 13.15-13.30 น. 300OEDU219 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง  
โลกของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CLB) 

นพรุจ จันทร์ผอง 

3 13.30-13.45 น. 306OEDU224 การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหาด้านการสร้างแบบทดสอบ
ของครู: การประยุกต์ใช้เทคนิคอรรถประโยชน-์พหุลักษณ์  
(Multi-Attribute-Utility; MAUT) 

จุฑาภรณ์  
มาสันเทียะ 

4 13.45-14.00 น. 310OEDU226 การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันสูง และจิตวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก 

จันทร์จิรา อยู่ยา 

5 14.00-14.15 น. 271OEDU227 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โจทยป์ัญหาทางฟิสิกส์  
โดยใช้การแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา เร่ือง คลื่นกล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 

ชาติ ทีฆะ 

6 14.15-14.30 น. 313OEDU228 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
3 โรงเรียนวัดราชโอรส โดยใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม 

ณัฐณิชา แซ่เลา 

7 14.30-14.45 น. 311OEDU230 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู ้
ทางวิชาชพีเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างศักยภาพครูศตวรรษที่ 21 
ในการจัดการเรียนรูสู้่คุณภาพผู้เรยีน 

ภิญโญ ทองเหลา 

8 14.45-15.00 น. 339OEDU247 การประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ของเด็กปฐมวัย 

วรรณกร เกิดมากมี 

9 15.00-15.15 น. 342OEDU253 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เร่ือง 
อาหารกับการด ารงชีวติ 

ชไมพร คงศรี 



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวจิัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สำขำศึกษำศำสตร์ ห้องที่ 2      สถำนที:่ ห้อง ICS32 ชั้น 3  
 

ล ำดับ เวลำ รหัสบทควำม ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. 375OEDU265 การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 

ประภาวรรณ  
สมุทรเผ่าจินดา 

2 13.15-13.30 น. 426OEDU303 การส่งเสริมพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดยใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับ 
สื่อสังคม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

ปริยนนท ์
ประทุมตร ี

3 13.30-13.45 น. 428OEDU304 การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค ทีมเกมแข่งขัน 
ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนมหิงษาราม 

ผดุงเกียรติ 
วังหนองหว้า 

4 13.45-14.00 น. 398OEDU305 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการ
ที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐานเรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ธนวัฒน ์
สิงห์ปลอด 

5 14.00-14.15 น. 397OEDU306 การศึกษามโนทัศน์ฟิสิกส์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ 
แบบค้นพบ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

รัตน์ธิกานต ์
งามแสนเลิศ 

6 14.15-14.30 น. 424OEDU314 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 

เสกสรร 
โชคเชี่ยวชาญ 

7 14.30-14.45 น. 431OEDU315 การพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์จัดการเรียนรู ้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ชณานันต์  
สุขสาคร 

8 14.45-15.00 น. 478OEDU359 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

นิศารัตน ์
อิสระมโนรส 

9 15.00-15.15 น. 481OEDU361 การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู ้
แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ ส าหรับ
นักศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยต าบลกุดปลาดุก 

กมลธิดา 
สารสวัสดิ ์

10 15.15-15.30 น. 485OEDU367 การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตรา โดยใช้แผนผัง
ความคดิร่วมกับ การจดัการเรียนรู้เปน็ทีม ส าหรับผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการ 

เกียรติกุล 
รตนโพธิชยั 

11 15.30-15.45 น. 319OEDU374 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกบัรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

อินทิรา 
อินทรเกตุ 



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวจิัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สำขำศึกษำศำสตร์ ห้องที่ 3      สถำนที:่ ห้อง ICS33 ชั้น 3  
 

ล ำดับ เวลำ รหัสบทควำม ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. 294OEDU381 การออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตามกระบวนการจินตวิศวกรรม โดยนักศึกษา
ชั้นปีท่ี 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ชนิสรา 
เมธภัทรหิรัญ 

2 13.15-13.30 น. 496OEDU404 การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ
แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย 

น่านนที 
ค ามี 

3 13.30-13.45 น. 523OEDU417 การพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และความสุข
ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในห้องเรียนพิเศษ 

อาภรณ์ 
เพลินพนา 

4 13.45-14.00 น. 268OEDU419 การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรม 

จิระ 
จิตสุภา 

5 14.00-14.15 น. 527OEDU427 การพัฒนาระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความพึงพอใจในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วุฒิชัย 
พิลึก 

6 14.15-14.30 น. 528OEDU428 การพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงพื้นท่ีในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

ณิชารีย์ 
ป้อมสัมฤทธิ์ 

7 14.30-14.45 น. 549OEDU445 การศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษาพิการท่ีศึกษา 
ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ปรีดา 
กังแฮ 

8 14.45-15.00 น. 545OEDU447 การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ปริญา 
ปริพุฒ 

9 15.00-15.15 น. 539OEDU449 การศึกษาสมรรถนะการเรียนรูข้องนักศึกษาครูการท ามาลัยข้าวตอก
ในโครงการสืบสานประเพณี แห่มาลัยข้าวตอก : กรณีศึกษา 
นักศึกษาคณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

ชนารักษ์ 
เวชสวัสดิ ์

  



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวจิัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ห้องที่ 1    สถำนที:่ ห้อง 301  ชั้น 3  
 

ล ำดับ เวลำ รหัสบทควำม ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. 287OSOC214 วิถีการท านาและการเรียนรู้ของเกษตรกรชาวนา 
ผู้ปลูกข้าวปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ภคพนธ์ ศาลาทอง 

2 13.15-13.30 น. 299OSOC231 ผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีต่อประชากรในต าบล 
หน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  

พฤกษวรรณ แสงอุดม 

3 13.30-13.45 น. 362OSOC262 ปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษา
โรงงานอาหารสัตว์ เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)  

อนุกูล ตึกขาว 

4 13.45-14.00 น. 391OSOC270 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหอยแครง 
ภายใต้แนวความคิด ฟาร์ม ทู เทเบิล  

วิริทธิ์พล โพธิ์นาค 

5 14.00-14.15 น. 393OSOC272 ภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชนบ้านหนองไทรงาม  
ต าบลชุมเห็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

มนูญ สอนโพนงาม 

6 14.15-14.30 น. 393OSOC273 ภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี บ้านเจริญสุข ต าบล
เจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์. 

มนูญ สอนโพนงาม 

7 14.30-14.45 น. 372OSOC275 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคของผู้บริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร  

ณัฏฐ์กร ชื่นวัฒนพงศ์ 

8 14.45-15.00 น. 402OSOC285 การพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง)  
ด้วยตัวแปรสมรรถนะหลัก  

ชุติมา ชูเมือง 

9 15.00-15.15 น. 447OSOC324 ความคาดหวังของประชาชนด้านการบริการ 
ของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

นุสรี พันทรกิจ 

10 15.15-15.30 น. 470OSOC351 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกพาราโบลาโดม 
ของเกษตรกรผู้แปรรูปกล้วยตาก  

พิมพ์ชนก  
หลิมศิริวงษ์ 



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวจิัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ห้องที่ 2    สถำนที:่ ห้อง 302  ชั้น 3  
 

ล ำดับ เวลำ รหัสบทควำม ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. 309OSOC225 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมทางด้าน
เศรษฐกิจเพ่ือวัยเกษียณ ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร  

ปัทมา โกเมนท์จ ารัส 

2 13.15-13.30 น. 393OSOC271 กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในตลาดนัด 
โค-กระบือหนองกุง ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม  

มนูญ สอนโพนงาม 

3 13.30-13.45 น. 423OSOC299 การศึกษาความชอบและความยินดีจ่ายของผู้บริโภค
ชาวจีนต่อข้าวตลาดเฉพาะไทย: กรณีศึกษานักศึกษา
ชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร  

จักรพงศ์ คงกล่ า 

4 13.45-14.00 น. 456OSOC331 คุณลักษณะของเนื้อสุกรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ของผู้บริโภคในภาคใต้  

กานต์ภท  
เทียบศรไชย 

5 14.00-14.15 น. 390OSOC332 การศึกษาแผนภาพธุรกิจของเกษตรกรในการผลิต
เผือกหอม  

ณัชชา ผู้พัฒน์ 

6 14.15-14.30 น. 486OSOC365 การประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจของโครงการ
แปลงใหญ่ปลาน้ าจืด (ปลาช่อน)  

สุภาวดี สอดสี 

7 14.30-14.45 น. 395OSOC369 พฤติกรรมละความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคท่ีมีต่อ 
ถุงใยสับปะรดแบบไม่ถักทอในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปวิตรา ตรีณาวงษ์ 

8 14.45-15.00 น. 492OSOC370 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ การรับรู้ความคุ้มค่า
และความตั้งใจด้านพฤติกรรม ของลูกค้าร้านอาหาร
ริมแม่น้ า  

สรรชุดา พลายบัว 

9 15.00-15.15 น. 493OSOC372 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่จังหวัดขอนแก่น  

ธนัทพัฒน์ ทาตะคุณ 

10 15.15-15.30 น. 505OSOC391 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อ 
กระเป๋าถือระดับหรูของสตรีในกรุงเทพมหานคร  

ณัฐสิทธิ์  
ตั้งสุจริตธรรม 

  



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวจิัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ห้องที่ 3    สถำนที:่ ห้อง 402  ชั้น 4  
 

ล ำดับ เวลำ รหัสบทควำม ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. 351OSOC259 ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

อัจฉริยาพร  
พืบขุนทด 

2 13.15-13.30 น. 352OSOC260 ความต้องการและปัญหาการใชบ้ริการส านกัวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต  

บัณฑิตา มาประชา 

3 13.30-13.45 น. 412OSOC291 พฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  

ดวงกมล วิเศษ 

4 13.45-14.00 น. 405OSOC309 การเปิดรับ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชม
รายการ The Rapper Thailand ในเขตกรงุเทพมหานคร  

เลอลักษณ์ เกิดนวล 

5 14.00-14.15 น. 345OSOC310 การรับรู้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและสมดลุชีวิต 
กับการท างานทีพ่ยากรณ์ความส าเร็จในอาชีพ ของ
พนักงานธุรกิจอาหาร  

เกียรติไพบูลย์  
เพ่ิมฉลาด 

6 14.15-14.30 น. 411OSOC313 การศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับนโยบาย 
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน  

ศรีสุดา เพชรพลอย 

7 14.30-14.45 น. 308OSOC333 ความเชื่ออ านาจภายในตนและการสื่อสารภายในองค์การ 
ที่พยากรณ ์ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์  

อัญชลี พัฒนารังคะ 

8 14.45-15.00 น. 438OSOC341 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการในการป้องกัน 
การถูกคุกคามทางเพศและขวัญในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานหญิง  

อรอนงค์ สิทธิวณิชย์ 

9 15.00-15.15 น. 457OSOC346 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ่อแดง อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  

เกศราภรณ์ แก้วเพ็ชร 

10 15.15-15.30 น. 453OSOC347 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พนัธุ์ข้าวสังข์หยดในพืน้ที่
เทศบาลต าโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง  

ชลธิชา ฤทธิ์ทอง 

  



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวจิัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ห้องที่ 4    สถำนที:่ ห้อง 403  ชั้น 4  
 

ล ำดับ เวลำ รหัสบทควำม ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. 366OSOC319 การเปิดรับสื่อผ่านยูทูป และการน าไปใช้ของกลุ่ม 
ผู้เปิดรับชมรายการประเภทวัฒนธรรมไทย รายการ
“ภัตตาคารบ้านทุ่ง”ทางช่องไทยพีบีเอส  

ธัญญพร แย้มแสงสังข์ 

2 13.15-13.30 น. 409OSOC323 การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) 
ของเยาวชนไทย  

ไม้ไทย วงศ์จิตรกร 

3 13.30-13.45 น. 454OSOC330 ความสัมพันธ์ของโหราศาสตร์กับการท ารัฐประหาร 
ในการเมืองไทย พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2557  

ขวัญเรือน  
พันธ์พีระพิชย์ 

4 13.45-14.00 น. 463OSOC334 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การ 
และพฤติกรรมการท างานเชิงรุกของพนักงาน
บริษัทเอกชน  

ชลลดา โสอินทร์ 

5 14.00-14.15 น. 451OSOC338 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
องค์การบริหารส่วนต าบลท านบ อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา  

ธิดา มั่งมี 

6 14.15-14.30 น. 439OSOC339 สถานภาพการวิจัยนิทานท้องถิ่นในรอบสองทศวรรษ 
(พ.ศ. 2540-2560) 

นวพร สายไหม 

7 14.30-14.45 น. 459OSOC342 ประสิทธิภาพการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเขารูปช้าง ที่ส่งผลต่อการให้บริการประชาชน  

ทิวาพร จันทรมณี 

8 14.45-15.00 น. 448OSOC343 บทบาทของประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ท่าหมอไทร ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา  

ประภัสสร ช านาญ 

9 15.00-15.15 น. 285OSOC420 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
กับข้อก าหนดส านักงานบัญชีคุณภาพ  

ฐิติธนา ไตรสิทธิ์ 

  



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวจิัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ห้องที่ 5    สถำนที:่ ห้อง 502  ชั้น 5  
 

ล ำดับ เวลำ รหัสบทควำม ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. 468OSOC345 กลยุทธ์การเล่าเรื่องของซีรีส์ที่ท าให้เน็ตฟลิกซ์
ประสบความส าเร็จ  

สุภาภรณ์ พัดมา 

2 13.15-13.30 น. 433OSOC350 ลีลาภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง  มนชิดา หนูแก้ว 

3 13.30-13.45 น. 460OSOC376 ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ กมลวรรณ ปัญญสุทธิ์ 

4 13.45-14.00 น. 499OSOC378 พนักงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการคาดหวังอะไร 
จากการพัฒนาภาษาอังกฤษ  

ธนัชพันธ์ สุขประเสริฐ 

5 14.00-14.15 น. 353OSOC389 ศึกษาคุณค่าในงานเขียนของสุเมธ ตันติเวชกุล จินดา วรรณณรัตน์ 

6 14.15-14.30 น. 511OSOC392 แนวคิดตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 
ในงานเขียนของสุเมธ ตันติเวชกุล  

ณัฐวดี คมประมูล 

7 14.30-14.45 น. 525OSOC425 พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษโดยใช้ Cooperative Learning 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

พรพิศ งามพงษ์ 

8 14.45-15.00 น. 515OSOC395 อิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน เพ่ือส่งเสริมความตั้งใจใช้ระบบ 
ช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร in Bangkok 

พรภัทรา พรอภิญญากุล 

9 15.00-15.15 น. 498OSOC377 การปรับตัวด้านการผลิตรายการของบริษัท  
ทีวีบูรพา จ ากัด ในยุคสื่อใหม่  

จุฑางมาศ หอมละเอียด 

10 15.15-15.30 น. 497OSOC424 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
ของคนในกรุงเทพมหานคร  

ชุติมาวดี ทองจีน 

  



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวจิัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สำขำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ห้องที่ 1   สถำนที:่ ห้อง 503  ชั้น 5  
 

ล ำดับ เวลำ รหัสบทควำม ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. 305OICT221 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบ
ช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทย 

วรัณศณางค์ 
บุณฑริก 

2 13.15-13.30 น. 292OICT222 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานแชทบอทเพ่ือ 
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาด้านวิชาการ: กรณีศึกษา คณะ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ชาญศักดิ์  
ศรีสวัสดิ์สกุล 

3 13.30-13.45 น. 288OICT248 การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ กิตติพัฒน์ ศิริมงคล 

4 13.45-14.00 น. 344OICT254 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ส าหรับสาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

จักรพงศ์ หอมเย็น 

5 14.00-14.15 น. 292OICT255 การพัฒนาต้นแบบแชทบอทเพ่ือดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ในผู้สูงอายุผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ชาญศักดิ์  
ศรีสวัสดิ์สกุล 

6 14.15-14.30 น. 363OICT264 ระบบหุ่นยนต์โต้ตอบเพ่ือการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้า 
ด้วยเทคโนโลยีแชทบอท 

เดชชนิน ธงอาสา 

7 14.30-14.45 น. 381OICT311 ศึกษาวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ต่อบทเรียนออนไลน์ วิชาผลิตภัณฑ์น้ ายาง ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

เกศินี แตงเลี่ยน 

8 14.45-15.00 น. 449OICT325 การพัฒนาเครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติ ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ 

9 15.00-15.15 น. 452OICT326 แอปพลิเคชันแนะน าข้อมูลส าหรับเด็กออทิสติกท่ีมี 
ความผิดปกติทางด้านการควบคุมกล้ามเนื้อมือ 
ในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ 

วัฒนา ค าโนนม่วง 

10 15.15-15.30 น. 466OICT335 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เพ่ือประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด 

ณัฐพล พิโสรมย์ 



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวจิัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

สำขำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ห้องที่ 2   สถำนที:่ ห้อง 504  ชั้น 5  
 

ล ำดับ เวลำ รหัสบทควำม ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. 479OICT357 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการสร้าง
องค์ความรู้ CI แบบย้อนกลับร่วมกับทฤษฎีของบลูม 

รัศมิ์ลภัส สุตีคา 

2 13.15-13.30 น. 472OICT358 การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ใน
โครงการผลิตสื่อดิจิตอลขนาดเล็ก 

กิตติธัช สุตีคา 

3 13.30-13.45 น. 484OICT363 ระบบแจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ สุระสิทธิ์ ทรงม้า 

4 13.45-14.00 น. 477OICT385 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  
การเขียนผังงาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประสิทธิ์ ข าก า 

5 14.00-14.15 น. 477OICT388 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย Authorware 

จุฑามาศ คงประเสริฐ 

6 14.15-14.30 น. 477OICT390 ผลการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
PowerPoint เบื้องต้น 

ฐิติพร เติมยศ 

7 14.30-14.45 น. 477OICT393 การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของ 
โปรแกรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

มาวิน ไข่มุก 

8 14.45-15.00 น. 477OICT398 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยี 
เสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 

สุวิภา กมุทรัตน์ 

9 15.00-15.15 น. 477OICT402 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยี 
ความเสมือนจริง เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
All In One 

วรพล นกน่วม 

10 15.15-15.30 น. 477OICT406 สื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง 
หน่วยความจ าส ารอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

อนุธิดา รวดเร็ว 

11 15.30-15.45 น. 477OICT410 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยี 
ความเสมือนจริง เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

บุณพจน์ จงดี 

  



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบบรรยำย 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวจิัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สำขำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ห้องที่ 3   สถำนที:่ ห้อง 505  ชั้น 5  
 

ล ำดับ เวลำ รหัสบทควำม ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. 477OICT411 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  
เร่ือง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 

จิราภัทร  
เกลี้ยงกลม 

2 13.15-13.30 น. 477OICT412 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริง  
ในรายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

จิราภา  
อินทรวัฒนา 

3 13.30-13.45 น. 477OICT413 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  
เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชัน้ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

สหรัฐ  
พิทักษ์ครุฑ 

4 13.45-14.00 น. 477OICT416 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง  
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องตน้ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 1  

ธัญญาภรณ ์ 
แอ่นสกุล 

5 14.00-14.15 น. 477OICT418 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 
ชนิดของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

วรวรรณ  
แดงก่ า 

6 14.15-14.30 น. 477OICT422 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง 
เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

นันทน์ภัส  
ณ ตะกั่วทุ่ง 

7 14.30-14.45 น. 534OICT440 การศึกษายุทธศาสตร์ของแผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรณีศึกษาเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัต ิ

ชนะกัญจน ์ 
ศรีรัตนบัลล ์

8 14.45-15.00 น. 267OICT441 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเ์พื่อการจัดการพื้นที่การผลิต
ข้าวปลอดภัยในจงัหวัดสุพรรณบุรี 

ณรงค์ฤทธิ์  
ภิรมย์นก 

9 15.00-15.15 น. 534OICT442 การศึกษาเทคโนโลยี 5G ส าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย 

ชนะกัญจน ์ 
ศรีรัตนบัลล ์

10 15.15-15.30 น. 534OICT443 การจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศข้าวปลอดภัยจังหวัด
สุพรรณบุรี 

ศิริพร  
ฉิมพลี 

11 15.30-15.45 น. 524OICT437 การพัฒนาระบบพยากรณ์การกระท าความผิดซ้ าของเด็กและ
เยาวชน : กรณีศึกษาสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ศิริลักษณ์  
หล่อพันธ์มณี 



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบโปสเตอร ์
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวิจัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ ห้อง Hall 4 ชั้น 4  อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 
ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

 

SDNC2019 

 สำขำวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง เคมีและเภสัช      บอร์ด A 

 สำขำเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร  

 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 502PCHE379 การสังเคราะห์การออกแบบและการท านายฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของ (E)-2-((2,4-Diiodophenylimino)Methyl) 
Phenol และอนุพันธ์ในการยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีน
เอสเทอเรส 

เลิศรัตน์ ไวยสุขศรี 

2 503PCHE380 การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและโมเลกุลาร์ 
ด็อกกิ้งของอนุพันธ์รีซอร์ซินอลอีเทอร์และอนุพันธ์ 
รีซอร์ซินอลเอสเทอร์กับเอนไซม์ไทโรซิเนส 

กรกนก ศิริพจนาทิพย์ 

3 509PCHE396 การศึกษาสมบัติเชิงกลของกาวยางธรรมชาติที่ผสม 
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 

เบญจมาภรณ์  
ตลับเงิน 

4 510PCHE415 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพซิลิกาที่เตรียมได้จาก
เปลือกข้าวโพดและเถ้าซังข้าวโพด 

ฉัตรชัย อุตรมงคลกุล 

5 530PCHE438 การผลิตหน้ากากอนามัยที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
ในระบบทางเดินหายใจด้วยการเติมสารสกัด 
จากสะระแหน่และใบมันส าปะหลัง 

ฐิตินาถ สุคนเขตร์ 

6 329PAGR289 ผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต  
และผลผลิตข้าวหอมปทุมธานี1 

ณัฐภัสสร  
ภิวัฒกุลวรุตม์ 

7 442PAGR349 การหาสภาวะการแช่เยือกแข็งที่เหมาะสมส าหรับ
ประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกแช่เยือกแข็ง 

ภัตติมา ธรรมธนจิตต์ 

8 491PAGR371 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ านมไก่พร้อมดื่ม กมลทิพย์ นิคมรัตน์ 

  



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบโปสเตอร ์
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวิจัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ ห้อง Hall 4 ชั้น 4  อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 
ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

 

SDNC2019 

  สำขำศึกษำศำสตร์         บอร์ด B 
 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 323PEDU233 ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมทาง
สังคมของนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 
ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

ปาหนัน เล็กถวิลวงศ์ 

2 317PEDU234 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-bookวิชา
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

จริยา การภักดี 

3 322PEDU235 ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมทักษะทาง
สังคมส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดช่องลม ส านักเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

สิริมา มีประเสริฐ 

4 324PEDU236 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชาภาษาจีน
เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ดวงเดือน อ้วนเจริญ 

5 326PEDU237 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

วรัชญา แสงรุ่งเรือง 

6 331PEDU240 การประเมินพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  
ด้านการมีระเบียบวินัย 

สุกัญญา กุลบุญ 

7 325PEDU241 การประเมินพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมของ 
เด็กปฐมวัย ในอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

โสภิตา ปราบพยัคฆ์ 

8 336PEDU242 การวัดความสามารถความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

เยาวลักษณ์ ล าภา 

  



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบโปสเตอร ์
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวิจัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ ห้อง Hall 4 ชั้น 4  อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 
ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

 

SDNC2019 

  สำขำศึกษำศำสตร์         บอร์ด C 
 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 338PEDU243 การศึกษาความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย 
ในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

วันสว่าง ศิริปัญญา 

2 337PEDU244 การประเมินพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อ 
มัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย จังหวัดนครนายก 

ทิวาพร สีลานาม 

3 335PEDU245 การประเมินความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของ 
เด็กปฐมวัย ในอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

จิราวรรณ จู้สวัสดิ ์

4 334PEDU246 การประเมินพฤติกรรมความกล้าแสดงออกทางอารมณ์
ของเด็กปฐมวัย 

ลลิตา ฉันทลาภ 

5 389PEDU268 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน
รายวิชาศิลปะส าหรับครูปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้งานเป็นฐาน 

รวี ศิริปริชยากร 

6 303PEDU276 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล  
ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และเจตคติต่อ 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

อธิมาส นะวงค์ 

7 302PEDU277 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียน
รายบุคคลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 

ขนิษฐา  
กฤชชวาสุวรรณ์ 

8 399PEDU278 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 
ที่มีต่อความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ชลดา มากพานิช 

  



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบโปสเตอร ์
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  สำขำศึกษำศำสตร์         บอร์ด D 
 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 368PEDU279 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเคลื่อนที่ 
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช้ Arduino ร่วมกับ 
การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 

เมทิตา จุปะมะโท 

2 401PEDU283 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสั่นพ้องของคลื่น
เสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวัด ร่วมกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ ท านาย-สงัเกต-อธิบาย 

กาญนภา  
กาญจนชาติ 

3 407PEDU287 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) 

พรนภัส  
แสงสุวรรณ 

4 370PEDU295 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกฎของโอห์มร่วมกับ 
ชุดการทดลองวัดทางไฟฟ้า Arduino ด้วยการเรียน 
สอนแบบท านาย - สังเกต - อธิบาย 

ศศิชา แก้วเจริญ 

5 421PEDU297 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของประธาน
หลักสูตรกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ 
ในวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

Yingli Zhang 

6 425PEDU300 การพัฒนาสื่อการสอนวงจรไฟฟ้ากระแสตรงในรูปแบบอย่างง่าย รัตนาวดี เเก้วยา 

7 271PEDU307 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์  
เรื่อง คลื่นกล โดยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

ชาติ ทีฆะ 

8 435PEDU308 การออกแบบและพัฒนาชุดการทดลองเรื่อง โมเมนตัม 
และการชนแบบยืดหยุ่นใน 2 มิต ิ

เรณู  
อรุณประสิทธิชัย 
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 สำขำศึกษำศำสตร์         บอร์ด E 
 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 271PEDU312 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรม 

ชาติ ทีฆะ 

2 271PEDU317 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  
เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ 

ชาติ ทีฆะ 

3 441PEDU318 การพัฒนาชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มงคลชัย ป้องยาง 

4 445PEDU321 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา พัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 

กุลธิดา มีสมบูรณ์ 

5 387PEDU328 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ  
เพ่ือส่งเสริมการจัดการความรู้ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

ดวงใจ เปลี่ยนศรี 

6 469PEDU353 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชัยยุทธ รุ่งโชต ิ

7 388PEDU366 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม เรื่อง ป่าชายเลนคือชีวิต วิศระ เชียงหว่อง 

8 522PEDU426 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับชุดฝึกทักษะ  
เรื่อง การหาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ทรรศวรรณ วาทา 

  



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบโปสเตอร ์
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 
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 สำขำศึกษำศำสตร์         บอร์ด F 

 สำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและวัสดุศำสตร์ 

 สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ และอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 547PEDU444 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ 
ชุดสาธิตมอดูลัสของยังของลวดโลหะของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับการสอนแบบบรรยายสาธิต
เชิงปฏิสัมพันธ์ 

จิราภรณ์ พงษโ์สภา 

2 538PEDU446 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่น สุกัญญา นุตโร 

3 547PEDU448 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจวิชา 
ฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แบบจ าลอง
อะตอม โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

จิราภรณ์ พงษ์โสภา 

4 367PIND284 การออกแบบและพัฒนาชุดการทดลอง เรื่อง การสั่นพ้อง
ของคลื่นเสียงในท่อ โดยใช้ Arduino  

ขนิษฐา จออนันต์ 

5 404PIND288 การออกแบบและพัฒนาชุดการทดลองการเคลื่อนที่ 
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ของมวลติดสปริงด้วย Arudino  

สาธิรัช สะสม 

6 369PIND296 การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง กฎของโอห์ม 
โดยใช้ ARDUINO 

จิดาภา  
เหมือนนาดอน 

7 476PIND356 การออกแบบและสร้างเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์
อเนกประสงค์ 

ชานุ โพธิพิทักษ์ 

8 296PHEA218 การตายจากอุบัติเหตุและปัจจัยร่วมของแอลกอฮอล์  
และสารเสพติด 

จิรัฐติกมล ชัยประทุม 



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบโปสเตอร ์
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SDNC2019 

 สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ และอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย   บอร์ด G 
 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 327PHEA249 การวิเคราะห์ปริมาณสารไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สิรวัลภ ์เรืองช่วย  
ตู้ประกาย 

2 327PHEA250 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ด้วยสมุนไพร 
เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

สิรวัลภ์ เรืองช่วย  
ตู้ประกาย 

3 483PHEA375 ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าและเตือนภัย
น้ าเค็มเพ่ือเกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้ผ่านระบบ
แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 

แทนทัศน์ เพียกขุนทด 

4 489PHEA368 การศึกษาจุดตัดของระยะการเอ้ือมมือเพ่ือระบุความเสี่ยง 
ในการล้มของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังแบบไม่สมบูรณ์ 

วิทยา ดวงงา 

5 490PHEA436 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นของ
ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมบ้านตาคลี จังหวัดนครราชสีมา 

สุวิทย์ น าภาว ์

6 513OHEA403 การรับสัมผัสสารเบนซีนและผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่เขตนิคมอุตสาหกรรม  
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

นิติกร คมข า 

7 519OHEA405 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านห้วยปราบ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง 

สันติ เลขกระโทก 

8 531PHEA439 การศึกษาระดับความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรม 
การป้องกันตนเองในการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
ในกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกสับปะรด: กรณีศึกษา 
ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

ปฏิญญา สุขวงศ์ 



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบโปสเตอร ์
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ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

 

SDNC2019 

 สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์       บอร์ด H 
 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 286PSOC215 ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

ศิริพร ห้วยแก้ว 

2 290PSOC216 การศึกษาองค์ความรู้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศสังคม  
ด้วยองค์ความรู้ด้านการเกษตร เพ่ือบรรเทาปัญหา 
ภัยแล้ง กรณีศึกษา ต าบลบ้านซ่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กชมน สุขโยยศ 

3 301PSOC232 การบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กับ 
ผลการด าเนินงานธุรกิจร้านโชห่วย กรณีศึกษา  
ร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขนิษฐา ทองเดช 

4 340PSOC251 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ 
คนวัยท างานช่วงอายุ41–55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดารารัตน์ ชูด า 

5 364PSOC263 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริม
สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ 

ฐิติยา เนตรวงษ ์

6 420PSOC294 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรู้สารสนเทศ
ดิจิทัลของนักศึกษาที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยิน 
ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วัชราภรณ์ น้อยกรณ์ 

7 422PSOC298 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษา 
ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มาริษา ชัยประสิทธิ์ 

8 333PSOC322 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ของ SMEs จังหวัดบุรีรัมย์ 

อารยา อึงไพบูลย์กิจ 

  



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบโปสเตอร ์
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวิจัย” 
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SDNC2019 

 สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์       บอร์ด I 

 สำขำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 521PSOC414 ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจ  
การใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

คงเดช เทศสมบูรณ์ 

2 494PSOC429 การพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของผู้น าชุมชนใน จังหวัดสุรินทร์ 

ภรณี หลาวทอง 

3 494PSOC430 ความต้องการพัฒนาพลังงานทดแทนระดับชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : บ้าน
หนองบึง หมู่ 12 ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ภรณี หลาวทอง 

4 494PSOC431 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาพฤติกรรมการออม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดสุรินทร์ 

ภรณี หลาวทอง 

5 494PSOC432 ปัจจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศเทคโนโลย ีICT เพ่ือการศึกษา
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ภรณี หลาวทอง 

6 284PICT239 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเลือกอาชีพ 
ด้วยทฤษฎีทางเลือกอาชีพ 

ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ 

7 330PICT256 การติดตามหาสิ่งของต้องประสงค์ด้วยการพัฒนา 
แอปพลิเคชันทางการค้า 

พิสิทธิพงศ ์ไกรกรึง 

8 321PICT257 การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ธัญธิชา นิ่มนวล 

  



 

ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบโปสเตอร ์
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“ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำคุณภำพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงำนวิจัย” 
วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ณ ห้อง Hall 4 ชั้น 4  อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 
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SDNC2019 

 สำขำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ      บอร์ด J 
 

บอร์ด
ที ่

รหัสบทควำม ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

1 315PICT258 ระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุ 
บนสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

ธุรกิจ รุ่งทิวามงคล 

2 408PICT293 การส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับเด็ก (อายุ 3-5 ปี) ด้วยการพัฒนาการ์ตูน
แอนิเมชันและความเป็นจริงเสริม 

สมาพล ศรีไสย์ 

3 436PICT316 การเพ่ิมมูลค่าทางการค้าและจัดส่งสินค้าจาก 
แอปพลิเคชันการแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบ 
ปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

กนิษฐา ศรีเอนก 

4 316PICT352 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ 

5 282PICT355 ระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้ าอัตโนมัติส าหรับ
เห็ดนางฟ้า 

กฤตพจน์ เก้าเอ้ียน 

6 484PICT435 แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง 
จังหวัดนครนายก 

สุระสิทธิ์ ทรงม้า 

 
 



 
รายการบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
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 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวัสดุศาสตร์ 
 

หน้า 

1 การพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปแบบหลายทิศทางที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์  
ส าหรับการตรวจสอบความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ด 
*ประพัน ลี้กุล และพรพิมล ฉายแสง 
 

1 

2 การออกแบบและสร้างเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์อเนกประสงค์ 
ประธาน ประจวบโชค, ชานุ โพธิพิทักษ์, พัดชา ดอกไม้, เบญจวรรณ ปิยะโยธิน, 
ปิยะวุฒิ กชนิภากุล, สัณหณัฐ ทาสวิง และ *ณัฐพร พรหมรส 
 

11 

 

 สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
 

หน้า 

1 ผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวหอมปทุมธานี 1 
พิศมัย ยอดคง, *ประณต มณีอินทร์, ณัฐภัสสร ภิวัฒกุลวรุตม์ และ ยลรวี ทองศักดิ์ 
 

17 

2 การหาสภาวะการแช่เยือกแข็งที่เหมาะสมส าหรับประยุกต์ใช้ในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกแช่เยือกแข็ง 
ภัตติมา ธรรมธนจิตต์ และ *วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 
 

26 

3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิค 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
*หัสยา อินทคง และ ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 
 

34 

4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ านมไก่พร้อมดื่ม 
*กมลทิพย์ นิคมรัตน์, ชูเกียรติ เส็งคุ้มหอม และ วัชรี สังข์สุมล 
 

42 

5 การพัฒนาแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูป 
*นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา 

49 
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SDNC2019 

 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เคมีและเภสัช 
 

หน้า 

1 ความคงตัวของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนส 
ของสารสกัดมะหาดในการเก็บที่อุณหภูมิต่างกัน 
*ทัศนีย์ พาณิชย์กุล, ชาญชัย ตรีเพชร, ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง, ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ,  
อัจฉราพรรณ ทาระการ, ฐิติพร นาคงาม และบงกช อินต๊ะเสน 
 

58 

2 การสังเคราะห์การออกแบบและการท านายฤทธิ์ทางชีวภาพของ  
(E)-2-((2,4-Diiodophenylimino)Methyl)Phenol และอนุพันธ์ 
ในการยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส 
เลิศรัตน์ ไวยสุขศรี, นพรัตน์ ถาวรสิน, สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ,์ สมศักดิ์ เพียรวณิช  
และ *วิภา ทัพเชียงใหม่ 
 

68 

3 การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งของอนุพันธ์ 
รีซอร์ซินอลอีเทอร์และอนุพันธ์รีซอร์ซินอลเอสเทอร์กับเอนไซม์ไทโรซิเนส 
กรกนก ศิริพจนาทิพย์, ธนภรณ์ บุญทับ, ยงศักดิ์ ศรีธนาอนันต์, สมศักดิ์ เพียรวณิช, 
ทัศนีย์ พาณิชย์กุล และ *วิภา ทัพเชียงใหม่ 
 

74 

4 การศึกษาสมบัติเชิงกลของกาวยางธรรมชาติที่ผสมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 
เบญจมาภรณ์ ตลับเงิน, ชนินธร ทองมอญ, ฐิตินันท์ อึ้งตระกูล, ระพีพันธ์ แดงตันกี  
และ *ศิววิทย์ บัวสุวรรณ 
 

81 

5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพซิลิกาที่เตรียมได้จากเปลือกข้าวโพดและเถ้าซังข้าวโพด 
ฉัตรชัย อุตรมงคลกุล,วันทนา มงคลวิสุทธิ์ และ *วิภา ทัพเชียงใหม่ 
 

89 
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SDNC2019 

 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
 

หน้า 

1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและก าหนดมาตรการความปลอดภัย 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานปั้นจั่นไฟฟ้าเหนือศีรษะ 
*ปกรณ์ นามวงษ์ และไชยวัฒน์ กล่่าพล 
 

95 

2 การตายจากอุบัติเหตุและปัจจัยร่วมของแอลกอฮอล์ และสารเสพติด 
จิรัฐติกมล ชัยประทุม, อัมพร แจ่มสุวรรณ, สมบัติ เตรียมแจ้งอรุณ, ธิติชัย เวียงสิมมา,  
สุรณรงค์ รัตนโกสุมภ์, อาคม เกษร และ *วรรณา ศิริแสงตระกูล 
 

105 

3 ความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในน้ าบริโภคจากผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา 
ธีรดา ประทุมมาศ, จารุวิทย์ มหา และ *ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 
 

112 

4 แนวทางการจัดการขยะสู่ความย่ังยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน:  
กรณีศึกษา หมู่บ้านปากพวก หมู่ 3 ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
*ปาริฉัตร กุลเกลี้ยง, กิตติพร สังคดิส, จอมขวัญ เวียงเงิน, นุชนาฏ ชาวปลายนา  
และกรรณิกา เศวตปวิช 
 

120 

5 การวิเคราะห์ปริมาณสารไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กปฐมวัย 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
*สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย, พันชัย เม่นฉาย, ปารินดา สุขสบาย และ *อุบล ชื่นส่าราญ 
 

130 

6 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ด้วยสมุนไพรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
*สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย, ปริศนา เพียรจริง, ปารินดา สุขสบาย, พันชัย เม่นฉาย  
และจารุณี วิเทศ 
 

137 

7 การศึกษาความเหมาะสมของการใช้กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 
แบบตะกอนเร่งเป็นสารปรับปรุงดิน 
*นุชนาถ แช่มช้อย, อาภาภรณ์ บุลสถาพร, มินทร์ลดา ชนะกุลนัทธพงศ์,  
วลัยพรรณ สุทธิเมฆ, ศรุต ใยสุ่น, นเรศ ดีมี, ภัทร์วริศรา ข่าดี, อริสรา ทองสุกดี,  
ลลิตวดี กบิลสิงห์ และจักรี โปฎก 

147 
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หน้า 

8 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อการจัดการความปวดในผู้สูงอายุ 
วรรณกร แสนแสง, วรินทร์ ลาพ้น, วิภารัตน์ อ้วนล้่า, วิไลรัตน์ สว่างแสง,  
วิไลวรรณ บุตรโท, วีรวรรณ กามาตย์, ศิรินันท์ บุญคล้อย, สถาพร ปุยอ่อน  
และ *วรางคณา บุตรศรี 
 

155 

9 การศึกษาความน่าเชื่อถือระหว่างบุคคลและความตรงเชิงสภาพของการทดสอบ 
Balance Evaluation Systems Test (BESTest) ในผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี 
*จิราภรณ์ วรรณปะเข, สุนิตา แซเผาะ , กัลยาณี แซ่ผ่ง, นุจเรศ อรุณคีรีวัฒน์  
และสิริกานต์ กัญญวิมล 
 

164 

10 การประเมินความเสี่ยงงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
*ณิชานันท์ ป่าไม้ทอง และวินัย พฤกษะวัน 
 

173 

11 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในการท าประมงหอยลาย: กรณีศึกษาชุมชนประมงในจังหวัดตราด 
*จารินี ศุกระรัศมี และวิสาขา ภู่จินดา 
 

182 

12 การวิเคราะห์คุณภาพน้ าบาดาล กรณีศึกษา ต าบลหนองบัว ต าบลหนองสองห้อง  
และต าบลยกกระบัตร อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
ชิตพล บุญทรง, ภานุพงศ์ จักสมศักดิ์, นันทกร บุญชุม, ธนติา วัชรมัย  
และ *ขวัญเนตร สมบัติสมภพ 
 

191 

13 ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)  
ช่วงที่มีปัญหาหมอกควันการเผาในที่โล่งอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ปัญญภัส จึงก้อนทอง และ *ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง 

 

201 

14 ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น 
LINE ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
พีรพล ใจสะอาด, อนุสรณ์ เกียรติชนานุกูล และ *พัชนา ใจดี 

208 
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หน้า 

15 การประเมินความเสี่ยงของสารไดคลอโรมีเทนต่อสุขภาพในห้องปฏิบัติการวิจัย 
ธวัชชัย ศรีกาฬสินธุ์ และวิไล เจียมไชยศรี 
 

217 

16 ศักยภาพ และข้อจ ากัดของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในประเทศไทย 
*วิมลมาศ เจียรมาศ และวิสาขา ภู่จินดา 
 

223 

17 ผลของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียว 
*เกวลี นันท์อ่าพร และอมรรัตน์ ชัยกฤษฎาการ 
 

229 

18 ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าและเตือนภัยน้ าเค็มเพื่อเกษตรกร 
ผู้เพาะปลูกกล้วยไม้ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 
*แทนทัศน์ เพียกขุนทด และอาภาพรรณ สัตยาวิบูล 
 

236 

19 การศึกษาจุดตัดของระยะการเอ้ือมมือเพื่อระบุความเสี่ยงในการล้ม 
ของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังแบบไม่สมบูรณ์ 
*วิทยา ดวงงา, รัมภา บุญสินสุข, วันวิสาข์ พานิชาภรณ์, นิธินันท์ ชัยคีรี  
และ *จิราภรณ์ วรรณปะเข 
 

247 

20 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นของผู้ปฏิบัติงาน 
ในฟาร์มโคนมบ้านตาคลี จังหวัดนครราชสีมา 
*สุวิทย์ น่าภาว,์ วิภาภรณ์ ทิพย์สิงห์, อภิญญา กิจวิชา และอรวรรณ์ ร้องทรัพย์ 
 

255 

21 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน 
ในพื้นที่หมู่ 5 ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
อนุธิดา งามบุญชื่น, ศุภิสรา งามเสงี่ยม, อโนมา สาขาชาติ, ศิริพร จันทร์ฉาย  
และ *สุนิศา แสงจันทร์ 
 

265 
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22 ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ขยะมูลฝอยของครัวเรือนในพื้นที่หมู่ 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ปราณวิจิตร รักษาทรัพย์, พิชัย พละเดช, สุภาพร พงษ์ชวลิต, ศิริพร จันทร์ฉาย  
และ *สุนิศา แสงจันทร์ 
 

273 

23 ความรู้ การรับข้อมูลข่าวสาร ความต้องการรับบริการด้านสุขภาพ  
และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยอง 
*จิรพรรณ แก้วประเสริฐ, พิชัย พละเดช, สุภาพร พงษ์ชวลิต, ศิริพร จันทร์ฉาย  
และ *สุนิศา แสงจันทร์ 
 

282 
 

24 ผลการรับรู้การบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานในนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายในต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
กมลวรรณ ศรีแก้วกูล, อนุสรณ์ เกียรติชนานุกูล และ *พัชนา ใจดี 
 

289 

25 การรับสัมผัสสารเบนซีนและผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ 
เขตนิคมอุตสาหกรรม ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
*นิติกร คมข่า, อนุสรณ์ เกียรติชนานุกูล และ *พัชนา ใจดี 
 

296 

26 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแรงงานสัญชาติกัมพูชาต าบลมาบยางพร  
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
จารุวรรณ แจ่มวงษ์, อนุสรณ์ เกียรติชนานุกูล และ *พัชนา ใจดี 
 

305 

27 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในต าบลมาบยางพร  
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
มะลิวัลย์ สร้อยศรี, วิภาวี ชินลาภา และ *พัชนา ใจดี 
 

314 
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28 ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อมของประชาชนวัยท างาน 
ในหมู่ที่ 5 บ้านเขาวังม่าน ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
สุภัชชา มิชูนึก, ศุภิสรา งามเสงี่ยม, อโนมา สาขาชาติ, ศิริพร จันทร์ฉาย  
และ *สุนิศา แสงจันทร์ 
 

323 

29 ประสิทธิผลของสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นและเกมส์เพื่อพัฒนาความรอบรู้ 
ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ดวงดาว โสดา, วิภาวี ชินลาภา และ *พัชนา ใจดี 
 

332 

30 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยปราบ ต าบลมาบยางพร  
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
สันติ เลขกระโทก, วิภาวี ชินลาภา และ *พัชนา ใจดี 
 

340 

31 ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้และพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 
ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านห้วยปราบ 
ทนุศักดิ์ คร้ามไพบูลย์, วิภาวี ชินลาภา และ *พัชนา ใจดี 
 

348 

32 การศึกษาระดับความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองในการใช้สารเคมี 
ทางการเกษตร ในกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกสับปะรด: กรณีศึกษาต าบลห้วยทับมอญ 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
นุชนาฏ พึ่งนุสนธิ์, พาระดา สถิตค่าย, ทัศณพร บุญท้วม, นุชนารถ มณีนิล  
และ *ปฏิญญา สุขวงศ์ 

356 

ท  
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SDNC2019 

 สาขาศึกษาศาสตร์ 
 

หน้า 

1 การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบแข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับเทคนิค 
เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ วิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ ของนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
*ทินกร ชุณหภัทรกุล 
 

362 

2 การพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐาน 
จินตวิศวกรรม 
มุทิตา ทาค่าแสน, *จิระ จิตสุภา, จุฬินฑิพา นพคุณ, ปริศนา มัชฌิมา, ณัฏฐา ผิวมา 
วิภาวี วลีพิทักษ์เดช, อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ, ชนม์ธิดา ยาแก้ว, ฐิติพร เพ็งวัน  
และปรัชญนันท์ นิลสุข 
 

371 

3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยา เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
วาสนา ทาประสงค์, อภิชาติ แสนโคตร และ *ชาติ ทีฆะ 
 

382 

4 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล โดยการใช้ 
เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
(5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 
*วัลภา บุญสด, ศักดิ์ชัย ราชนิยม และ ชาติ ทีฆะ 
 

390 

5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐาน 
ของแผ่นธรณีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้ชุดกิจกรรม 
*สุชานนท์ ท่าทวี, ศิขริน เทพบุรี และชาติ ทีฆะ 
 

399 

6 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ 
*กนกวรรณ วิชัยรัมย,์ ฐิติยา ปักษา และชาติ ทีฆะ 
 

408 
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SDNC2019 

 สาขาศึกษาศาสตร์ 
 

หน้า 

7 การออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตามกระบวนการจินตวิศวกรรม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
*ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ 
 

414 

8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 
นพรุจ จันทร์ผอง, เกศริน มีมล และ *ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ 
 

426 

9 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
*ขนิษฐา กฤชชวาสุวรรณ์ และ นิเวศน์ ค่ารัตน์ 
 

432 

10 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ที่มีต่อความสามารถ 
ในการแก้โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
*อธิมาส นะวงค์ 
 

439 

11 การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 
และจิตวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก 
*จันทร์จิรา อยู่ยา, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และจุฬารัตน์ ธรรมประทีป 
 

446 

12 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอด 
ลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราชโอรส  
โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม 
ณัฐณิชา แซ่เลา, ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ และ *เกศริน มีมล 
 

456 
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หน้า 

13 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
*จริยา การภักดี และวิไลวรรณ วงศ์จินดา 
 

462 

14 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา โดยการจัด 
การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 
อินทิรา อินทรเกตุ, สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล, นันทนัช วัฒนสุภิญโญ และ *อนุวัฒน์ หัสดี 
 

467 

15 ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนวัดช่องลม ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 
*สิริมา มีประเสริฐ และ วิไลวรรณ วงศ์จินดา 
 

473 

16 ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียน 
อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดทรงกระเทียม ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 1 
*ปาหนัน เล็กถวิลวงศ์ และวิไลวรรณ วงศ์จินดา 
 

477 

17 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชาภาษาจีนเบื้องต้น  
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
*ดวงเดือน อ้วนเจริญ และวิไลวรรณ วงศ์จินดา 
 

481 

18 การประเมินพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
ในอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
*โสภิตา ปราบพยัคฆ์, วณัฐพร สุภะรักษ์, ศิริวรรณ จ่านงสุข, กนกวรรณ โถทอง 
สุภาพร พิมพขันธ์, วราลี กฤตเวทิน, สโรชา ภุมมาลี และขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
 

485 
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หน้า 

19 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
*วรัชญา แสงรุ่งเรือง และวิไลวรรณ วงศ์จินดา 
 

492 

20 การประเมินพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการมีระเบียบวินัย 
*สุกัญญา กุลบุญ, ธัญพิชชา ทองโชติ, ปรียาพร ประสิทธิ์แสง, สวิชญา สนับบุญ,  
กัลย์สุดา ร่วมค่า, เกศินี ดีได้, สุภาพร บ่ารุงจิตร และขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
 

497 

21 การประเมินพฤติกรรมความกล้าแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย 
*ลลิตา ฉันทลาภ, ณัฐธิดา ทองชิง, ณัฐชยา ปานพูล, ชนนิกานต์ วิถ,ี 
ชนัญชิดา ช่างฟอก, ชาลิสา นาเขตร และขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
 

506 

22 การประเมินความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  
ในอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
*จิราวรรณ จู้สวัสดิ์, สมฤทัย เมืองข่า, อิศราพร พลายเถื่อน, ชลิตภากรณ์ จ้อยชัย, 
กนกวรรณ สร้อยเรืองศรี, โสรยา ทิพย์จันทร์ และขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
 

513 

23 การวัดความสามารถความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยในอ าเภอเมือง  
จังหวัดนครนายก 
*เยาวลักษณ์ ล่าภา, จุฑามาศ พูลทอง, ชลธิชา ผสมทา, รัตนาภรณ์โภคา, 
ภานุวัฒน์ สมบัติ, มนต์ธิญา มหามาตย์, ศิขรินทร์ รสผักแว่น และขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
 

521 

24 การประเมินพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย 
จังหวัดนครนายก 
*รัชตะวรรณ คงบ้านควน, ทิวาพร สีลานาม, ปพิชญา เนินใหม่, สุวารี สมบัต,ิ  
สุวัจนี สาล่า, สุภาพร กระทอง, วรรชล ีศรีกุล และขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
 

530 
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“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สาขาศึกษาศาสตร์ 
 

หน้า 

25 การศึกษาความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยในอ าเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก 
*วันสว่าง ศิริปัญญา, พิมลแข พอใจ, ปิยธิดา เปลื้องทุกข์, พัชรพร ไชโย,  
ณัฐวิภา หีบทอง, สุจิตา ลาดไธสง และขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
 

537 

26 การประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
*วรรณกร เกิดมากมี, กุลธิดา จากปล้อง, เกศินี หอมกลิ่น, วรดา จันตรา,  
ศุภาวี หนูข่า, สิริกรณ์ อ่างแก้ว และขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
 

546 

27 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค  
KWL Plus เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต 
ชไมพร คงศรี, *หทัยรัตน์ สุขเพรียบพร้อม และวาทินี จันมี 
 

555 

28 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
โดยใช้ Arduino ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 
เมทิตา จุปะมะโท, สาธิรัช สะสม และ *อุดมศักดิ์ กิจทวี 
 

563 

29 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกฎของโอห์มร่วมกับชุดการทดลองวัดทางไฟฟ้า 
Arduino ด้วยการเรียนสอนแบบท านาย - สังเกต - อธิบาย 
ศศิชา แก้วเจริญ, จิดาภา เหมือนาดอน และ *อุดมศักดิ์ กิจทวี 
 

571 

30 การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อพัฒนา 
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา 
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
*ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา และอลงกรณ์ เกิดเนตร 
 
 
 

579 



 
รายการบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สาขาศึกษาศาสตร์ 
 

หน้า 

31 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเหล่ามะละกอ เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
*ดวงใจ เปลี่ยนศรี และสมประสงค์ น่วมบุญลือ 
 

587 

32 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ป่าชายเลน คือ ชีวิต 
*วิศระ เชียงหว่อง, อนงค์พร สมานชาติ, มาเรียม นิลพันธุ์ และเพ็ญพนอ พ่วงแพ 
 

597 

33 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 
ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน 
*รวีศิร ิปริชยากร, อัญชิษฐา ปิยะจิตติ และกุลธิดา มีสมบูรณ ์
 

606 

34 การศึกษามโนทัศน์ฟิสิกส์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ  
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
*รัตน์ธิกานต ์งามแสนเลิศ, เกริก ศักดิ์สุภาพ และสุนีย์ เหมะประสิทธิ์ 
 

615 

35 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการ 
ที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐานเรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
*ธนวัฒน์ สิงห์ปลอด, เกริก ศักดิ์สุภาพ และสุนีย์ เหมะประสิทธิ์ 
 

621 

36 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อความสามารถ 
ในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
*ชลดา มากพานิช 
 

629 

37 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่อ 
โดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวัด ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน 
แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย 
กาญนภา กาญจนชาติ, ขนิษฐา จออนันต์ และ *อุดมศักดิ์ กิจทวี 
 

640 



 
รายการบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สาขาศึกษาศาสตร์ 
 

หน้า 

38 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม 
ด้วยเกม (TGT) 
พรนภัส แสงสุวรรณ, *วาทินี จันมี และหทัยรัตน์ สุขเพียบพร้อม 
 

646 

39 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของประธานหลักสูตรกับประสิทธิภาพ 
การสอนของคณาจารย์ในวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
*Yingli Zhang, พงษ์ลิขิ เพชรผล และศิริรัตน์ ทองมีศรี 
 

653 

40 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
*เสกสรร โชคเชี่ยวชาญ และศรีสมร พุ่มสะอาด 
 

662 

41 การพัฒนาสื่อการสอนวงจรไฟฟ้ากระแสตรงในรูปแบบอย่างง่าย 
*วิมลรัตน์ จบศรี และรัตนาวดี แก้วยา 
 

671 

42 การส่งเสริมพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดยใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับ 
สื่อสังคมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
*ปริยนนท์ ประทุมตรี, สนิท ตีเมืองซ้าย และขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 
 

682 

43 การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน 
ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนมหิงษาราม 
*ผดุงเกียรติ วังหนองหว้า, ทรงศักดิ์ สองสนิท และวณิชา สาคร 
 

690 

44 การพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์จัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
*ชณานันต์ สุขสาคร และศรีสมร พุ่มสะอาด 
 

698 



 
รายการบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สาขาศึกษาศาสตร์ 
 

หน้า 

45 การออกแบบและพัฒนาชุดการทดลอง เรื่อง โมเมนตัมและการชน 
แบบยืดหยุ่นใน 2 มิติ 
รัชติยากรณ์ ชาญสูงเนิน, *เรณู อรุณประสิทธิชัย 
 

706 

46 การพัฒนาชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
*มงคลชัย ป้องยาง และกิติยา จันทร์มาลา 
 

713 

47 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 
*กุลธิดา มีสมบูรณ์ และฉัตรทราวดี บุญถนอม 
 

718 

48 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
*ชัยยุทธ รุ่งโชติ 
 

726 

49 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
*นิศารัตน์ อิสระมโนรส, ชนิสรา ใจชัยภูมิ, รัถยา เชื้อกลาง, พรชุลี ลังกา  
และปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ 
 

734 

50 การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบผสมผสาน
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพส าหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต าบลกุดปลาดุก 
*กมลธิดา สารสวัสดิ์, ประวิทย์ สิมมาทัน และช่านาญ ด่านค่า 
 

742 

51 การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตรา  
โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม ส าหรับผู้ต้องขัง 
เรือนจ ากลางสมุทรปราการ 
*เกียรติกุล รตนโพธิชัย และศรีสมร พุ่มสะอาด 

749 



 
รายการบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สาขาศึกษาศาสตร์ 
 

หน้า 

52 การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
*น่านนที ค่ามี, ทรงศักดิ์ สองสนิท และทิวารัตน์ ประเสริฐสังข์ 
 

756 

53 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ร่วมกับชุดฝึกทักษะ เรื่อง การหาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
*ทรรศวรรณ วาทา, ณัฏฐชัย จันทชุม และธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ ์
 

765 

54 การพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และความสุขในการเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในห้องเรียนพิเศษ 
*อาภรณ์ เพลินพนา และสนอง ทองปาน 
 

772 

55 การพัฒนาระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ความพึงพอใจในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
*กฤษฎา ปาวา และวุฒิชัย พิลึก  
 

780 

56 การพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงพ้ืนที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
*ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์ และนพดล จันที 
 

788 

57 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่น 
*สุกัญญา นุตโร, จันทิมา เคลือบส่าราญ, ประยุกต์ ประทุมทิพย์  
และปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์ 
 

796 
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วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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SDNC2019 

 สาขาศึกษาศาสตร์ 
 

หน้า 

58 การศึกษาสมรรถนะการเรียนรู้ของนักศึกษาครูการท ามาลัยข้าวตอก 
ในโครงการสืบสานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก : กรณีศึกษา นักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
*วรารัตน์ ธุมาลา, ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์ 
 

806 

59 การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
*ปริญา ปริพุฒ และปวีณา จันทาทอง 
 

813 

60 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ชุดสาธิตมอดูลัสของยัง 
ของลวดโลหะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ร่วมกับการสอนแบบบรรยาย 
สาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ 
*พิลาวัลย์ บุญสวัสดิ์, จิราภรณ์ พงษ์โสภา และนิภารัตน์ มลีรัตน์ 
 

822 

61 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจวิชาฟิสิกส์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง แบบจ าลองอะตอม โดยใช้ 
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
*ธีรวัตร สุขโสม, จิราภรณ์ พงษ์โสภา และนิภารัตน์ มลีรัตน์ 
 

829 

62 การศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษาพิการที่ศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
*ปรีดา กังแฮ 

835 
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หน้า 

1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกับข้อก าหนดส านักงานบัญชีคุณภาพ 
*ฐิติธนา ไตรสิทธิ์, นัฐพงศ์ ส่งเนียม , วรภัทร ไพรีเกรง และเสนีย์ พวงยาณี 
 

843 

2 ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน  
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
*ศิริพร ห้วยแก้ว, ธีรรัตน์ ศรีช่วงโชติ และรจนาภรณ์ ศรชีว่งโชต ิ
 

851 

3 วิถีการท านาและการเรียนรู้ของเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
*ภคพนธ์ ศาลาทอง 
 

860 

4 การศึกษาองค์ความรู้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศสังคม ด้วยองค์ความรู้ด้านการเกษตร 
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กรณีศึกษา ต าบลบ้านซ่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
*กชมน สุขโยยศ และกุลวดี แก่นสันติสุขมงคล 
 

869 

5 ผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีต่อประชากรในต าบลหน้าพระลาน  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
*พฤกษวรรณ แสงอุดม 
 

879 

6 การบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานธุรกิจ 
ร้านโชห่วย กรณีศึกษา ร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
*ขนิษฐา ทองเดช, สุดารัตน์ ชูแสง และอรอุมา ส่าลี 
 

887 

7 ความเชื่ออ านาจภายในตนและการสื่อสารภายในองค์การ ที่พยากรณ์ 
ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
*อัญชลี พัฒนารังคะ และสุนทรี ศักดิ์ศรี 
 

896 
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SDNC2019 

 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หน้า 

8 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อวัยเกษียณ  
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
*ปัทมา โกเมนท์จ่ารัส 
 

905 

9 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ SMEs จังหวัดบุรีรัมย์ 
*อารยา อึงไพบูลย์กิจ 
 

913 

10 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคนวัยท างานช่วงอายุ41–55 ปี  
ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
*ดารารัตน์ ชูด่า, ชนากานต์ สุวรรณคง, เสาวลักษณ์ จ่าปานนท์ และ กนกนาถ ศรีกาญจน์ 
 

921 

11 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและสมดุลชีวิตกับการท างานที่พยากรณ์
ความส าเร็จในอาชีพ ของพนักงานธุรกิจอาหาร 
*เกียรติไพบูลย์ เพิ่มฉลาด และ สุนทรี ศักดิ์ศรี 
 

930 

12 ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
*อัจฉริยาพร พืบขุนทด, วรรณพร รักถนอม, นภัสสร รงคส์ถิต และ ปริศนา มัชฌิมา 
 

939 

13 ความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
*บัณฑิตา มาประชา, ทัศนีย์ ภูหมอก, อัยดากานต์ ปังอุทา และ ปริศนา มัชฌิมา 
 

949 

14 ศึกษาคุณค่าในงานเขียนของสุเมธ ตันติเวชกุล 
*จินดา วรรณรัตน์ และ พัชลินจ์ จีนนุ่น 
 

959 
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 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หน้า 

15 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงงานอาหารสัตว์  
เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
*อนุกูล ตึกขาว และ วิสาขา ภู่จินดา 
 

968 

16 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 
ตามหลักวิถีพุทธ 
*ฐิติยา เนตรวงษ์ และ รัชฎาพร ธิราวรรณ 
 

975 

17 การเปิดรับสื่อผ่านยูทูป และการน าไปใช้ของกลุ่มผู้เปิดรับชมรายการประเภท
วัฒนธรรมไทย รายการ“ภัตตาคารบ้านทุ่ง”ทางช่องไทยพีบีเอส 
*ธัญญพร แย้มแสงสังข์ 
 

981 

18 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค 
ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร 
*ณัฏฐ์กร ชื่นวัฒนพงศ์ และ ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 
 

987 

19 การศึกษาแผนภาพธุรกิจของเกษตรกรในการผลิตเผือกหอม 
*ณัชชา ผู้พัฒน์, โสภณ แย้มกลิ่น และ เออวดี เปรมัษเฐียร 
 

996 

20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหอยแครงภายใต้แนวความคิด ฟาร์ม ทู เทเบิล 
*วิริทธิ์พล โพธิ์นาค, เดชรัต สขุก่าเนิด และ นภสม สินเพิ่มสุขสกุล 
 

1002 

21 กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง  
ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
*ณรงค์ศักดิ ์โชคสุขเพ่ิมทวี, ภูริวัจน์ ธนวัฒน์กุลศิร,ิ อภิชิต อุประ, วีรฉัตร โขงรัมย์, 
สุพัตรา แดนพันธ์ และ มนูญ สอนโพนงาม 
 

1009 
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 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หน้า 

22 ภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชนบ้านหนองไทรงาม ต าบลชุมเห็ด  
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
*ศักดิ์นรินทร์ เอ่ียมประโคน, วลัยพร ทวีสุข, คุณากร ร้อยแก้ว,  
เกรียงไกร จุตโต และ ประทวน วันนิจ 
 

1018 

23 ภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี บ้านเจริญสุข ต าบลเจริญสุข  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
*กฤตนู ทวีพันธ์, ขณิษฐา ประเก, พรรณวิภา โพธิ์ศรี, ม่านฟ้า สมบุญศรี,  
อัฉราภรณ์ พวงจันทร์ และ วีระชัย ยศโสธร 
 

1027 

24 พฤติกรรมละความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคที่มีต่อถุงใยสับปะรดแบบไม่ถักทอ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
*ปวิตรา ตรีณาวงษ์, สุวรรณา ปราณีตวตกุล และ นภสม สินเพิ่มสุขสกุล 
 

1035 

25 การพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 
(ส่วนกลาง) ด้วยตัวแปรสมรรถนะหลัก 
ชุติมา ชูเมือง, รติรัตน์ นิสะนิ, ศศินี นักผูก, ยลดา บิลหมุด, อรดา อ้วนมะโฮง,  
ธงชัย เชื้อช่วยช ูและ *ไชยา เกศารัตน์ 
 

1043 

26 การเปิดรับ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมรายการ  
The Rapper Thailand ในเขตกรุงเทพมหานคร 
*เลอลักษณ์ เกิดนวล และ พรทิพย์ เย็นจะบก 
 

1053 

27 การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) ของเยาวชนไทย 
*ไม้ไทย วงศ์จิตรกร และ นธกฤต วันต๊ะเมล์ 
 

1061 



 
รายการบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 

“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

SDNC2019 

 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หน้า 

28 การศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับนโยบายการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  
ของประชาชน 
*ศรีสุดา เพชรพลอย 
 

1070 

29 พฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
*ณัฐษมน ศรีรักษา, ดวงกมล วิเศษ, สิริรัตน์ สุขแก้ว และ บรรพต พิจิตรก่าเนิด 
 

1077 

30 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรู้สารสนเทศดจิิทัลของนักศึกษา 
ที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยิน ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
*วัชราภรณ์ น้อยกรณ์, จันทปภา บริบูรณ์, นาถลดา บุตรสัน  
และ สายสุดา ปั้นตระกูล 
 

1086 

31 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
*มาริษา ชัยประสิทธิ์, สุพัตรา อินเจริญ, พิชชากร เหล็กสงค์ และ นันทวัน เรืองอร่าม 
 

1094 

32 การศึกษาความชอบและความยินดีจ่ายของผู้บริโภคชาวจีนต่อข้าวตลาดเฉพาะไทย: 
กรณีศึกษานักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร 
*จักรพงศ ์คงกล่่า, เดชรัต สุขก่าเนิด และ เออวดี เปรมัษเฐียร 
 

1103 

33 ลีลาภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง 
*มนชิดา หนูแก้ว, พัชลินจ์ จีนนุ่น และ ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ 
 

1113 

34 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการในการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศและ 
ขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง 
*อรอนงค์ สิทธิวณิชย์ และ มานพ ชูนิล 
 

1122 
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35 สถานภาพการวิจัยนิทานท้องถิ่นในรอบสองทศวรรษ (พ.ศ. 2540-2560) 
*นวพร สายไหม และ พัชลินจ์ จีนนุ่น 
 

1130 

36 ความคาดหวังของประชาชนด้านการบริการของบุคลากรในโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
*นุสรี พันทรกิจ และ วิชชาญ จุลหริก 
 

1139 

37 บทบาทของประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร  
ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 
*ประภัสสร ช่านาญ และ วิชชาญ จุลหริก 
 

1146 

38 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะองค์การบริหารส่วนต าบลท านบ  
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
*ธิดา มั่งมี และ วิชชาญ จุลหริก 
 

1152 

39 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวสังข์หยดในพื้นที่เทศบาลต าบลโตนดด้วน  
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
*ชลธิชา ฤทธิ์ทอง และ วิชชาญ จุลหริก 

1158 

40 ความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กับการท ารัฐประหารในการเมืองไทย  
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2557 
*ขวัญเรือน พันธ์พีระพิชย์ 
 

1165 

41 คุณลักษณะของเนื้อสุกรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในภาคใต้ 
*กานต์ภท เทียบศรไชย, ณัฐพล พจนาประเสริฐ และ เออวดี เปรมัษเฐียร 
 

1175 

42 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
*เกศราภรณ์ แก้วเพ็ชร และ วิชชาญ จุลหริก 
 

1185 
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43 ประสิทธิภาพการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขารูปช้าง  
ที่ส่งผลต่อการให้บริการประชาชน 
*ทิวาพร จันทรมณี และ วิชชาญ จุลหริก 
 

1194 

44 ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ 
นงนุช ศรีอัษฎาพร, ขนิษฐา สังขรัตน์ และ *กมลวรรณ ปัญญสุทธิ์ 
 

1200 

45 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การและพฤติกรรม 
การท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน 
*ชลลดา โสอินทร์ และ มานพ ชูนิล 
 

1205 

46 กลยุทธ์การเล่าเรื่องของซีรีส์ที่ท าให้เน็ตฟลิกซ์ประสบความส าเร็จ 
*สุภาภรณ์ พัดมา และ พรทิพย์ เย็นจะบก 
 

1214 

47 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
พาราโบลาโดมของเกษตรกรผู้แปรรูปกล้วยตาก 
*พิมพ์ชนก หลิมศิริวงษ์, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล และ สุวรรณา ประณีตวตกุล 
 

1223 

48 การประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจของโครงการแปลงใหญ่ปลาน้ าจืด (ปลาช่อน) 
*สุภาวดี สอดสี, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล และ สุวรรณา ประณีตวตกุล 
 

1230 

49 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ การรับรู้ความคุ้มค่าและความตั้งใจ 
ด้านพฤติกรรม ของลูกค้าร้านอาหารริมแม่น้ า 
*สรรชุดา พลายบัว และ ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 
 

1237 

50 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการธนาคารต้นไม้ 
บ้านท่าลี่ จังหวัดขอนแก่น 
*ธนัทพัฒน์ ทาตะคุณ และ กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 
 

1246 
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51 การพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 
*รัตนา สุมขุนทด, ภรณี หลาวทอง, โกเมท จันทรสมโภชน์, อุมาพร ไชยสูง,  
อัมพร พร้อมจิตร และ มณฑิรา กิจสัมพันธ์วงศ์ 
 

1254 

52 ความต้องการพัฒนาพลังงานทดแทนระดับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : บ้านหนองบึง หมู่ 12  
ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
*ทิฆัมพร โคตรทัศน์, เฉลิมพล คงจันทร์ และ จันทิมา คงจันทร ์
 

1262 

53 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
พฤติกรรมการออม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสุรินทร์ 
*มณฑิรา กิจสัมพันธ์วงศ์, ณัฐพงษ์ วงศ์วรรณ, ศันสนีย์ มีพร้อม  
และ วีรยา มีสวัสดิกุล 
 

1271 

54 ปัจจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียน 
*สันติ ครองยุทธ 
 

1279 

55 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร 
*ชุติมาวดี ทองจีน 
 

1287 

56 การปรับตัวด้านการผลิตรายการของบริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด ในยุคสื่อใหม่ 
*จุฑางมาศ หอมละเอียด และ พรทิพย์ เย็นจะบก 
 

1294 

57 พนักงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการคาดหวังอะไรจากการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
*ธนัชพันธ์ สุขประเสริฐ, วรภมูิ แสงแก้ว และ อติเวทต์ ตั้งอมรสุขสันต์ 
 

1298 
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58 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือระดับหรูของสตรี 
ในกรุงเทพมหานคร 
*ณัฐสิทธิ์ ตั้งสุจริตธรรม และ ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 
 

1304 

59 แนวคิดตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9  
ในงานเขียนของสุเมธ ตันติเวชกุล 
*ณัฐวดี คมประมูล, จินดา วรรณรัตน์ และ พัชลินจ์ จีนนุ่น 
 

1312 

60 อิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความตั้งใจใช้
ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
*พรภัทรา พรอภิญญากุล และ นธกฤต วันต๊ะเมล์ 
 

1320 

61 ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจ การใช้แอปพลิเคชัน 
ทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
*คงเดช เทศสมบูรณ์ และ ขจร ฝ้ายเทศ 
 

1329 

62 พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้เเบบร่วมมือ 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
*พรพิศ งามพงษ์ 
 

1336 
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หน้า 

1 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการพื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัย 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษิกา บุญญะเสนีย์, ภู รัมมะฉัตร, จิรันตรี สวดมาลัย, ศิริพร ฉิมพลี  
และ *ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก 
 

1345 

2 ระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส าหรับเห็ดนางฟ้า 
*กฤตพจน์ เก้าเอ้ียน และ ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา 
 

1355 

3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ ด้วยทฤษฎีทางเลือกอาชีพ 
*ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ 
 

1365 

4 การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสาหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
*กิตติพัฒน์ ศิริมงคล, นัฐพงศ์ ส่งเนียม และฐิติพงศ์ ดีเจริญ 
 

1375 

5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานแชทบอทเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ
ส าหรับนักศึกษา: กรณีศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  
*ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล, สันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ และวรัณศณางค์ บุณฑริก  
 

1383 

6 การพัฒนาต้นแบบแชทบอทเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในผู้สูงอายุ 
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
*ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล, เอกชัย ข่าตา, วรัณศณางค์ บุณฑริก และปิยภัทร โกษาพันธุ์ 
 

1392 

7 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย 
*วรัณศณางค์ บุณฑริก และชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล 
 

1401 
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8 ระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
*ธนพล บุบผาสวรรค์, ธุรกิจ รุ่งทิวามงคล และสุภารัตน์ คุ้มบ่ารุง 
 

1411 

9 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
เบญจวรรณ ชั้นวิเชียร, อรญา สนามแจ และ *อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ 
 

1421 

10 การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรม การปฏิบัติงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
*ธัญธิชา นิ่มนวล, กนกพล อู่วงศ์เจริญ และลัดดา สวนมะลิ 
 

1430 

11 การติดตามหาสิ่งของต้องประสงค์ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันทางการค้า 
*พิสิทธิพงศ์ ไกรกรึง, ณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม และปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ 
 

1440 

12 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ส าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
*จักรพงศ์ หอมเย็น, ชณิดาภา บุญประสม และบุปผาวรรณ เฉลิมวงค์ 
 

1447 

13 ระบบหุ่นยนต์โต้ตอบเพื่อการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยีแชทบอท 
*เดชชนิน ธงอาสา, ณัฏฐา เพชรวิเศษ และ ชุมพล โมฆรัตน์ 
 

1455 

14 ศึกษาวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อบทเรียนออนไลน์  
วิชาผลิตภัณฑ์น้ ายาง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
*เกศินี แตงเลี่ยน, ภัทราวดี เจริญพร และปัทมา ช่วยพิทักษ์ 
 

1464 
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15 การส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็ก (อายุ 3-5 ปี)  
ด้วยการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันและความเป็นจริงเสริม 
*สมาพล ศรีไสย์ และชวาลิน เนียมสอน 
 

1472 

16 การเพิ่มมูลค่าทางการค้าและจัดส่งสินค้าจากแอปพลิเคชันการแจ้งเตือน 
ตามพิกัดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
*ณฐมลวรรณ อาสน์สถิตย์, พชร จิตต์วรจินดา และกนิษฐา ศรีเอนก 
 

1481 

17 การพัฒนาเครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติ 
*ธิติพร ชาญศิริวัฒน์, ศุภาวีร์ มากดี และ อชินี พลสวัสดิ์ 
 

1488 

18 แอปพลิเคชันแนะน าข้อมูลส าหรับเด็กออทสิติกที่มีความผิดปกติ 
ทางด้านการควบคุมกล้ามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ 
*จุฑาวุฒิ จันทรมาลี, วัฒนา ค่าโนนม่วง และอภินันท์ อุเทน 
 

1495 

19 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมิน 
ภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด 
*ณัฐพล พิโสรมย์, ณัลฑวัฒน์ ช้อยเครือ, อดิศักดิ์ แผ่นค่า, ภูริพจน์ แก้วย่อง  
และชูติวรรณ บุญอาชาทอง 
 

1505 

20 การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ในโครงการผลิตสื่อดิจิตอลขนาดเล็ก 
*กิตติธัช สุตีคา 
 

1514 

21 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนผังงาน  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
*ประสิทธิ์ ข่ากา , ฉัตรมงคล สนพลาย และกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล 
 

1521 
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22 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดย Authorware 
*จุฑามาศ คงประเสริฐ, สุกัญชลิกา บุญมาธรรม, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล  
และวีระชัย คอนจอหอ 
 

1526 

23 ผลการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง PowerPoint เบื้องต้น 
*ฐิติพร เติมยศ, อรอุมา กรใย และกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล 
 

1532 

24 การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
*มาวิน ไข่มุกข์, อรรคกมล ทรัพย์ล้อม, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และวีระชัย คอนจอหอ 
 

1538 

25 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง หน่วยรับข้อมูล  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 
*สุวิภา กมุทรัตน์, อมรรัตน์ คันชั่ง, วีระชัย คอนจอหอ, พรรณี คอนจอหอ  
และกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล 
 

1543 

26 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น  
ส าหรับคอมพิวเตอร์ All In One 
*วรพล นกน่วม, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และวีระชัย คอนจอหอ 
 

1551 

27 สื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง หน่วยความจ าส ารอง  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
*อนุธิดา รวดเร็ว, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกุล และวีระชัย คอนจอหอ 
 

1557 

28 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง  
เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
*บุณพจน์ จงดี, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และวีระชัย คอนจอหอ 
 

1563 
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29 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
*จีรภัทร เกลี้ยงกลม, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และวีระชัย คอนจอหอ 
 

1568 

30 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริง ในรายวิชาเทคโนโลยี
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอสายอากาศไมโครสตริปแบบ 4 องค์ประกอบ ใช้การสวิตช์เพื่อปรับทิศทางของรูปแบบการ
แพร่กระจายคลื่นในการเพิ่มประสิทธิภาพสายอากาศให้เหมาะส าหรับการประยุกต์ในการตรวจสอบความชื้นใน
โรงเรือนเพาะเห็ด การสวิตช์ส่งผลให้ล าคลื่นหลักของสายอากาศพุ่งออกไปยัง 4 มุม ของโรงเรือน ท าให้การตรวจสอบ
ท าได้ครอบคลุม การพัฒนาใช้การค านวณขนาดเบื้องต้นของสายอากาศในแต่ละองค์ประกอบและจ าลองด้วย
โปรแกรมจ าลองทางด้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Hobbies 10.0) เพื่อปรับโครงสร้างและขนาดอย่างเหมาะสม ค่าการ
สูญเสียย้อนกลับที่ได้จากการจ าลองอยู่ที่ -31.19 เดซิเบล ที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ มีอัตราการขยาย 7.3 เดซิเบล
เทียบกับไอโซโทรปิก สวิตช์รูปการแพร่กระจายคลื่นของล าคลื่นหลักได้ 4 ทิศทาง จากนั้นจ าลองการตรวจสอบ
ความชื้นภายในโรงเรือนโดยปรับความชื้นจากค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ( r ) ของอากาศตั้งแต่ 1 ถึง 1.2 ก าลังงานเฉลี่ยที่
วัดได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก -22.4 เดซิเบล ถึง -29.6 เดซิเบล เม่ือค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้
ก าลังงานการส่งผ่านในแต่ละองค์ประกอบของสายอากาศลดลง สายอากาศถูกพัฒนาบนแผ่นวงจรพิมพ์ 2 หน้า ชนิด 
FR4 ที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของวัสดุฐานรอง 4.1 องค์ประกอบของสายอากาศมีขนาด 3x3 เซนติเมตร และกราวด์
ด้านหลังกว้างยาว 19.3x19.3 เซนติเมตร ค่าการสูญเสียย้อนกลับในแต่ละองค์ประกอบอยู่ที่ -17.54 เดซิเบล ข้อดีของ
สายอากาศที่น าเสนอคือ โครงสร้างกะทัดรัดไม่ซับซ้อน สร้างง่ายและสามารถสวิตช์แบบรูปการแพร่กระจายคลื่น  
ท าให้เหมาะส าหรับการประยุกต์ใช้งานกับโรงเรือนขนาดใหญ่  
 

คําสําคัญ : สายอากาศไมโครสตริป  สายอากาศแพร่กระจายคลืน่หลายทิศทาง  สายอากาศปรบัล าคลื่น 
 
Abstract  
 This paper proposed a 4-element microstrip antenna consisted with an RF switch in reconfiguring 

the direction of radiation pattern to increase efficiency of antenna for applying in humidity detection in 

mushroom growing house.  The switched radiation pattern points to 4 corners of growing house to cover all 

area.  This work initially starts from calculating the dimension of each antenna element; then simulates with 

an electromagnetic software suite Hobbies 10.0 to optimize the antenna structure. The simulated return loss is 

-31.19 dB at the frequency of 2. 4 GHz.  The maximum gain is about 7 . 3  dBi.  In addition, the humidity 

monitoring within the growing house is verified in simulation by changing moisture content via changing the 

dielectric constant ( r )  of the air in the range 1 to 1. 2.  The average measured transmitting power from 

simulation decreased from -22.4 to -29.6 dB.  When the dielectric constant of air increases, the transmission 

power of each antenna element decreases.  To validate the proposed work, the antenna is fabricated on the 

FR4 PCB with the dielectric constant 4.1.  The dimension of each antenna element is 3x3 cm2 and the total 

dimension of ground plane is 19.3x19.3 cm2. The measured return loss of each antenna element is -17.54 dB. 
The advantages of this antenna are compact and low profile structure, easy to fabricate, and able to switch 

the radiation pattern so that it is suitable for applying with large growing houses.   
 
Keywords:  Microstrip antenna, Multidirection antenna, Reconfigurable radiation pattern antenna  
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บทนํา 
การส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟเพื่อตรวจสอบความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ด ใช้การเปลี่ยนแปลงจากคุณสมบัติ

ไดอิเล็กตริกของตัวกลางหรืออากาศที่แตกต่างกันภายในโรงเรือน คุณสมบัติไดอิเล็กตริกของอากาศเปลี่ยนแปลงได้เมื่อ
ปริมาณความชื้นในอากาศไม่เท่ากัน เม่ือคลื่นความถี่ไมโครเวฟเดินทางไปในวัตถุที่มีคุณสมบัติต่างกัน ก าลังงาน
บางส่วนเกิดการเลี้ยวเบน บางส่วนสะท้อนกลับ บางส่วนหักเห ส่งผลให้เกิดการลดทอนของก าลังงานคลื่นไมโครเวฟ
แตกต่างกัน (Pozar, 2012) ซ่ึงเทคนิคดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ เนื่องจากการตรวจสอบความชื้นสามารถท าได้อย่าง
ครอบคลุมทั้งโรงเรือนโดยใช้การส่งผ่านคลื่นความถี่ด้วยสายอากาศส่ง รวมถึงยังประยุกต์ใช้กับโรงเรือนขนาดใหญ่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาการท างานของสายอากาศให้สามารถสวิตช์ล าคลื่น เพื่อตรวจสอบความชื้นท่ี 
ท าได้ครอบคลุมในพื้นภายในโรงเรือนจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับระบบตรวจสอบ การพัฒนาสายอากาศให้สามารถปรับ 
ล าคลื่นหลักเพื่อชี้ทิศให้เหมาะสม ส าหรับการส่งและรับคลื่นความถี่ไมโครเวฟภายในโรงเรือนจึงเป็นสิ่งที่ได้รับความ
สนใจและส่งผลให้ระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น มีความแม่นย าในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือน าไปใช้กับ
โรงเรือนที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า การพัฒนาสายอากาศให้แพร่กระจายคลื่นในทิศทางที่ต้องการ และ
ครอบคลุมพื้นทั้งหมดจึงเป็นสิ่งส าคัญ รวมถึงส่งผลให้การใช้ทรัพยากรท าอย่างคุ้มค่าและระบบโดยรวมมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น อีกทั้งยังลดการเกิดสัญญาณรบกวนจากโครงสร้างของโรงเรือนหรือสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากล าคลื่น
หลักของสายอากาศถูกจ ากัดให้มีทิศทางของรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นตามที่ได้รับการออกแบบ (Yang et al., 
2007, p. 168-171) สายอากาศได้รับการน าไปประยุกต์ใช้กับระบบต่างๆ รวมถึงตรวจสอบความชื้นในโรงเรือนเพาะ
เห็ด (ประพัน ลี้กุล และพรพิมล ฉายแสง, 2561, น. 118-127) การสวิตช์ล าคลื่นของสายอากาศให้ท างานได้หลาย
ทิศทาง เพื่อให้คลื่นเดินทางผ่านความชื้นภายในโรงเรือนได้ครอบคลุม เป็นการลดทรัพยากรและความซับซ้อนต่ า 
นักวิจัยได้ออกแบบและพัฒนาสายอากาศชนิดปรับล าคลื่นได้ไว้หลายเทคนิค เช่น ในปี 2004 Zhang et al. ได้ศึกษา
การปรับรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศไมโครสตริปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากพาราซิติกอิลิเมนต์ (Parasitic 
elements) ที่เป็นรูปทรงเดียวกันส าหรับบังคับทิศทางของส่วนแพร่กระจายคลื่น บนพื้นฐานของส่วนสะท้อนคลื่นและ
ส่วนบังคับทิศทางลักษณะเดียวกับสายอากาศยากิอุดะ ที่มีส่วนสะท้อนคลื่นยาวมากกว่าตัวน า และส่วนบังคับทิศทาง
ให้มีขนาดสั้นกว่าตัวน า (p. 2773-2776) แต่รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเปลี่ยนแปลงทิศทางได้ชัดเจนในส่วนของ
ระนาบ H เท่านั้น และปรับได้เพียง 2 ทิศทางคือ แกน +y และ -y ปี 2008 Kang et al. น าเสนอเทคนิคการปรับ
รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบไม่ซับซ้อน ด้วยการพัฒนาสายอากาศโมโนโพลและสายอากาศ  
ไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์เดียวกัน สายอากาศมีรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นแบบรอบตัวเม่ือท างานในโหมดของ
สายอากาศโมโนโพล แต่เม่ือท างานในโหมดของสายอากาศไดโพลได้ใช้ระนาบกราวด์เป็นตัวสะท้อนคลื่นท าให้มี
รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเป็นแบบเจาะจงทิศทาง (p. 182-183) แต่มีข้อจ ากัดของการปรับมุมของรูปแบบการ
แพร่กระจายคลื่น ต่อมาในปี 2011 Ha และ Jung พัฒนาการปรับทิศทางของล าคลื่นของสายอากาศไมโครสตริปด้วย
การเจาะช่องรูปตัวยูที่ความถี่ใช้งาน 6 กิกะเฮิรตซ์ มีสวิตช์เสมือนเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างส่วนสายส่งสัญญาณ 
(Feeding line) และสายอากาศที่พัฒนาสามารถปรับทิศทางของส่วนแพร่กระจายคลื่นในระนาบ yz ได้ 3 ทิศทางคือ 
0 องศา 30 องศา และ 331 องศา (p. 1228-1231) โครงสร้างมีความซับซ้อนและต้นทุนในการสร้างสูงเนื่องจากใช้ 
แร่เงิน ต่อมาปี 2012 Rodrigo และ Jofre น าเสนอการปรับทิศทางของรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ
โมโนโพล ที่พัฒนาบนแผ่นตัวน าเป็นพิกเซลขนาดเล็กหลายชิ้นวางเรียงกนัเชื่อมต่อกันด้วยสวิตช์ ให้ปรับทิศทางได้กว้าง
ประมาณ 180 องศา เทคนิคนี้สามารถบังคับทิศทางในส่วนของการแพร่กระจายคลื่นได้ดี (p. 2219-2225) แต่ขั้นตอน
ในการสร้างมีความซับซ้อนเนื่องจากใช้สวิตช์ควบคุมจ านวนมากท าให้โครงสร้างขนาดใหญ่ รวมถึงต้องใช้หน่วย
ประมวลผลเพื่อควบคุมทิศทางของล าคลื่น  

ดังนั้นในงานนี้จึงพัฒนาสายอากาศสวิตช์ล าคลื่นแบบ 4 องค์ประกอบ มีรูปแบบการแพร่กระจายคลื่น 4 
ทิศทาง โครงสร้างมีความซับซ้อนต่ า สร้างง่าย มีขนาดกะทัดรัด เหมาะส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในระบบตรวจสอบ
ความชื้น สายอากาศถูกใช้ส าหรับส่งผ่านคลื่นความถี่ย่านไมโครเวฟ ใช้การสวิตช์รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเพื่อให้
ตรวจวัดความชื้นสามารถท าได้ครอบคลุมทั้งโรงเรือน โครงสร้างของสายอากาศที่น าเสนอได้รับการค านวณทางทฤษฎี 
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เพื่อหาขนาดที่เหมาะสมในแต่ละองค์ประกอบ (Element) ขนาดที่ได้จากการค านวณถูกจ าลองการท างานด้วย
โปรแกรมจ าลองค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า วิเคราะห์สมรรถนะและปรับขนาดอย่างละเอียดเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 
รวมถึงจ าลองการท างานของสายอากาศในสภาพเสมือนจริงภายในโรงเรือน คุณสมบัติไดอิเล็กตริกของอากาศในการ
จ าลองถูกปรับในลักษณะเดียวกับระดับความชื้นที่เปลี่ยนแปลง การตรวจสอบความชื้นถูกท าอย่างละเอียดด้วยการ
สวิตช์ล าคลื่นของสายอากาศในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้การตรวจสอบท าได้ครอบคลุมทั้งโรงเรือน จากนั้นท าการ
พัฒนาสายอากาศต้นแบบและทดสอบ S พารามิเตอร์ของสายอากาศเปรียบเทียบกับผลจากการจ าลอง 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อออกแบบสายอากาศสวิตช์รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนส าหรับน าไปประยุกต์ใช้
ตรวจสอบความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

โครงสร้างของสายอากาศไมโครสตริปประกอบด้วย ส่วนของการแพร่กระจายคลื่น ระนาบกราวด์ขนาดใหญ่
ที่อยู่ด้านหลังของสายอากาศ และวัสดุฐานรอง (Substrate) ที่คั่นกลางระหว่างส่วนของการแพร่กระจายคลื่นและ
ระนาบกราวด์ด้านหลัง โดยวัสดุฐานรองมีค่าคงที่ไดอิเล็กตริก 4.1 การพัฒนาเริ่มต้นจากการใช้ทฤษฎีพื้นฐานในการ
ค านวณโครงสร้างเบื้องต้น และหาขนาดขององค์ประกอบ (Element) ทั้ง 4 ตัว รวมถึงขนาดของสายอากาศ (w) 
ขนาดเบื้องต้น เพื่อท างานที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ (Industrial, scientific and medical: ISM) สมการที่ใช้ในการ
ค านวณแสดงดังในสมการที่ (1) (Balanis, 2016) 
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เม่ือ c คือ ความเร็วแสงในสุญญากาศ 

rf  คือ ความถี่ท างานของสายอากาศ และ 
r คือ ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของวัสดุ

ฐานรอง จากนั้นแทนค่าพารามิเตอร์ที่ก าหนดเพื่อขนาดของส่วนแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศที่ได้จากการค านวณ 
พบว่ามีค่าอยู่ที่ 3.76 เซนติเมตร แสดงดังสมการที่ (2) เมตร  
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ภาพที่ 1 ทิศทางการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศเม่ือติดตั้งในโรงเรือนเพาะเห็ด 
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ขนาดที่ได้จากการค านวณได้รับการพัฒนาต่อด้วยโปรแกรมจ าลองค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Hobbies เวอร์ชัน 10.0 
สายอากาศได้จ าลองโครงสร้างจากคุณสมบัติของแผ่นวงจรพิมพ์ 2 หน้า ชนิด FR4 ที่มีความหนาของแผ่นวัสดุฐานรอง 
1.414 มิลลิเมตร แผ่นทองแดงหนา 0.0795 มิลลิเมตร การจ าลองถูกท าเพื่อหาขนาดและรูปแบบการแพร่กระจาย
คลื่นอย่างละเอียด ศึกษารูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศและวิเคราะห์ความการสอบความชื้นภายใน
โรงเรือน จ าลองทิศทางการแพร่กระจายในแต่ละองค์ประกอบ ดังแสดงในภาพที่ 1 โครงสร้างของสายอากาศที่ท าการ
ปรับละเอียดจากโปรแกรมจ าลองค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สายอากาศได้รับการสร้างจริงบนแผ่นวงจรพิมพ์ที่มีค่าคงที่
ไดอิเล็กตริกของวัสดุฐานรอง 4.1 เป็นคุณสมบัติเดียวกับการจ าลอง จากนั้นทดสอบสมรรถนะเทียบกับผลการจ าลอง  
 
ผลการทดลอง  

1. โครงสร้างและการจําลองการทํางานของสายอากาศ  
สายอากาศไมโครสตริปแบบปรับทิศทางการแพร่กระจายคลื่นถูกพัฒนาให้สามารถสวิตช์ได้ทั้งหมด 4 

ทิศทาง เพื่อให้เหมาะส าหรับการตรวจวดัความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด โครงสร้างไม่ซับซ้อนประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย 
องค์ประกอบของสายอากาศลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 ตัว แต่ละตัวขนาดเท่ากัน สร้างได้ง่าย มีความซับซ้อนต่ า 
รวมถึงมีระยะห่างจากจุดกึ่งกลางของสายอากาศเท่ากันและสมมาตร วางอยู่บนระนาบกราวด์เดียวกัน มีส่วนสะท้อน
คลื่นลักษณะเป็นเครื่องหมายบวกที่คั่นกลางระหว่างองค์ประกอบทั้ง 4 ของสายอากาศ ด้านหลังของสายอากาศเป็น
ตัวน าทั้งหมดและท าหน้าที่เป็นกราวด์ของสายอากาศ โครงสร้างที่น าเสนอแสดงดังในภาพท่ี 2  

 

z

x

w3

w4

w

l3
l l4

y

x

w8

l6

Element 4 Element 3

Element 2Element 1

w5

w7

w6

w2

w1

l5

l2
l1

  
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างสายอากาศไมโครสติปแพทช์  
 

ตัวแปรในโครงสร้างของสายอากาศประกอบด้วย w และ l ที่ถูกก าหนดเป็นความกว้างและความยาว
โดยรวม และในส่วนของรายละเอียดทั้ง 4 องค์ประกอบ มีขนาดความกว้างและความยาวเท่ากัน โดยถูกก าหนดให้เป็น
ตัวแปร w6 และระยะห่างระหว่างองค์ประกอบไปยังขอบด้านบนและด้านล่างเท่ากันแทนด้วยตัวแปร l1 ระยะห่าง
ระหว่างองค์ประกอบถึงขอบด้านข้างใช้ w1 ความหนาของวัสดุฐานรองคือ l6 และระยะห่างจากจุดกึ่งกลางของ
องค์ประกอบไปยังจุดป้อนสัญญาณ คือ w5 โครงสร้างของสายอากาศถูกปรับเพื่อจ าลองประสิทธิภาพการท างานและ
หาขนาดที่เหมาะสม เริ่มต้นด้วยการปรับขนาดของทั้ง 4 องค์ประกอบ (w6) พร้อมกัน จากนั้นท าการศึกษาค่า S 
พารามิเตอร์ |S11| |S22| |S33| |S44| ที่ได้จากการจ าลอง เพื่อวิเคราะห์หาช่วงความถี่ท างานของสายอากาศไมโครสตริป 
จากผลการจ าลองการท างานพบว่าขนาด w6 ในแต่ละองค์ประกอบของสายอากาศ ส่งผลต่อค่าการสูญเสียย้อนกลับ
ของค่า S พารามิเตอร์อย่างมีความสัมพันธ์ โดยเม่ือท าการปรับขนาดขององค์ประกอบทั้ง 4 ของสายอากาศ เริ่มตั้งแต่ 
2.9 เซนติเมตร สายอากาศท างานได้ดีที่ความถี่ 2.43 กิกะเฮิรตซ์ ซ่ึงสูงกว่าความถี่ที่ต้องการใช้งาน จากนั้นจึงท าการ
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ปรับเพิ่มขนาดของทุกองค์ประกอบพร้อมกันเป็น 3.0 3.1 และ 3.2 เซนติเมตร ส่งผลให้ความถี่ท างานลดลงอยู่ในช่วง 
2.40 2.36 2.33 กิกะเฮิรตซ์ ตามล าดับ ดังแสดงในภาพท่ี 3  

 

  
 

ภาพที่ 3 ผลการจ าลองค่าการสูญเสียย้อนกลับต่อขนาดของสายอากาศ  
 

ผลจากการจ าลองของการปรับขนาดองค์ประกอบทั้ง 4 ตัว ของสายอากาศ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความถี่ท างานของสายอากาศ จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 4 ที่มีขนาด 3.0 เซนติเมตร สามารถ
ท างานได้ดีที่ช่วงความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ แตกต่างจากขนาดที่ได้จากการค านวณเล็กน้อย (Balanis, 2016) เม่ือได้
ขนาดที่เหมาะสมจากนั้นจึงท าการปรับระยะจุดป้อนสัญญาณ (w5) โดยใช้จุดสังเกตหรือระยะเริ่มต้นของการปรับเป็น
จุดกึ่งกลางของแต่ละองค์ประกอบโดยเริ่มปรับตั้งแต่ 0.38 0.4 0.42 0.44 และ 0.48 เซนติเมตร ค่า S พารามิเตอร์ที่
ได้คือ -23.37 -31.19 -29.2 และ -22.16 เดซิเบล ตามล าดับ ซ่ึงจากการปรับระยะจุดป้อนสัญญาณ ส่งผลให้ค่าการ
สูญเสียย้อนกลับเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ระยะจุดป้อนสัญญาณที่ดีที่สุดคือ ระยะที่ห่างจากจุดกึ่งกลางของแต่ละ
องค์ระกอบ 0.4 เซนติเมตร ซ่ึงให้ค่า S พารามิเตอร์ ต่ าสุดคือ -31.19 เดซิเบล ซ่ึงองค์ประกอบทั้ง 4 ของสายอากาศ
ได้รับการปรับจุดป้อนสัญญาณที่ระยะเท่ากัน และในแต่ละองค์ประกอบค่าการสูญเสียย้อนกลับของทั้งหมดอยู่ที่  
-31.19 เดซิเบล ดังแสดงในภาพท่ี 4  

 

 
 

ภาพที่ 4 ผลการจ าลองค่า S พารามิเตอร์ในแต่ละองคป์ระกอบของสายอากาศ  
 

จากการปรับโครงสร้างของสายอากาศอย่างละเอียดเพื่อให้ค่า S พารามิเตอร์ มีค่าต่ าสุดที่ความถี่ 2.4  
กิกะเฮิรตซ์ สามารถสวิตช์รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นได้ 4 ทิศทาง โครงสร้างไม่ซับซ้อน สะดวกในการประยุกต์ใช้
งานภายในโรงเรือน ขนาดที่เหมาะสมของสายอากาศแสดงดังในตารางที่ 1  
 
 

5



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

ตารางที่ 1 ขนาดของสายอากาศ (หน่วย: เซนติเมตร)  
 

w =19.3 1w =4.3 2w =9.3 3w =14 4w =2.1 5w =0.4 6w =3 
7w =2.5 w8=0.3 

l =19.3 1l =4 
2l 2.5 

3l =14 
4l =0.3 

5l =2.3 
6l = 0.14   

 
สายอากาศได้รับการจ าลองเพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการแพร่กระจายคลื่น รวมถึงเพื่อควบคุม

ทิศทางของการแพร่กระจายคลื่นให้สามารถปรับทิศทางได้โดยไม่ซับซ้อน โดยการสวิตช์จุดป้อนสัญญาณในแต่ละ
องค์ประกอบ จากการจ าลองพบว่าการสวิตช์จุดป้อนสัญญาณส่งผลต่อทิศทางของการแพร่กระจายคลื่น เม่ือท าการ
สวิตช์จุดป้อนสัญญาณเพื่อส่งออกคลื่นความถี่ที่องค์ประกอบที่ 1 รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นมีทิศทางของล าคลื่น
หลักพุ่งออกไปยังด้านล่างซ้ายของโรงเรือน จากนั้นท าการสวิตช์จุดป้อนสัญญาณไปยังองค์ประกอบที่ 2 ของ
สายอากาศ รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นมีทิศทางของล าคลื่นหลักพุ่งออกไปยังด้านล่างขวาของโรงเรือน และเม่ือ
สวิตช์จุดป้อนสัญญาณไปยังองค์ประกอบที่ 3 รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศมีทิศทางของล าคลื่นหลัก
พุ่งขึ้นไปยังด้านบนซ้ายของโรงเรือน ต่อมาสวิตช์ไปยังองค์ประกอบที่ 4 ทิศทางของล าคลื่นพุ่งขึ้นไปยังด้านบนขวาของ
โรงเรือน รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นแสดงในระนาบ xz (ก) และระนาบ yz (ข) ดังในภาพท่ี 5  
 

 
                               (ก)                                                (ข) 

 
ภาพที่ 5 รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ (ก) ระนาบ xz (ข) ระนาบ yz  

 
จากคุณสมบัติของรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นที่ได้จากการจ าลอง แสดงให้เห็นว่าการปรับล าคลื่นของ

สายอากาศท าได้ทั้งหมด 4 ทิศทาง เหมาะส าหรับประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบความชื้นภายในโรงเรือนใหญ่ ลักษณะ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า เช่น โรงเรือนเพาะเห็ด จากนั้นสายอากาศได้รับการจ าลองในสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงคล้ายกับ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน การจ าลองได้ใช้คุณสมบัติไดอิเล็กตริกของอากาศ แบ่งออกเป็น อากาศที่มีความชื้นต่ า
และความชื้นสูง อากาศถูกใช้เป็นตัวกลางคั่นระหว่างสายอากาศส่งและสายอากาศรับ คุณสมบัติไดอิเล็กตริกของ
อากาศถูกเปลี่ยนตามระดับความชื้น  
 
 2. ผลการจําลองการตรวจสอบระดับความชื้นในอากาศ  

จากคุณสมบัติของสายอากาศที่สามารถปรับทิศทางของล าคลื่นได้ 4 ทิศทาง ได้รับการพัฒนาต่อด้วยการ
จ าลองในลักษณะเดียวกับการติดตั้งภายในโรงเรือน ขนาดของโรงเรือนที่ท าการจ าลองอยู่ที่ 2.5x6x3 เมตร เพื่อ
ตรวจสอบระดับความชื้นที่เปลี่ยนแปลงต่อก าลังงานที่รับได้จากสายอากาศรับ ใช้การส่งผ่านก าลังงานที่ ความถี่ 2.4  
กิกะเฮิรตซ์ และใช้การสวิตช์ล าคลื่นทั้งหมด 4 ทิศทาง จากนั้นจ าลองการปรับความชื้นในอากาศโดยการเปลี่ยน
คุณสมบัติไดอิเล็กตริกของอากาศ โดยตัวกลางที่เป็นอากาศถูกคั่นกลางระหว่างสายอากาศส่งและสายอากาศรับ 
จากนั้นท าการปรับค่าไดอิเล็กตริกของอากาศ (Phillips, 1950, p. 786-790), (Huang, 2018) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบท่ี
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เกิดขึ้น การจ าลองถูกท าทั้งหมด 9 กรณี ในช่วงค่าไดอิเล็กตริกตั้งแต่ 1 ถึง 1.2 โดยปรับครั้งละ 0.025 ตั้งแต่ 1 1.025 
1.05 1.075 ถึง 1.2 ตามล าดับ ดังแสดงในภาพท่ี 6  

 

 
 

ภาพที่ 6 ผลการจ าลองส่งผ่านคลื่นความถี่  
 

จากการจ าลองค่าก าลังงานส่งผ่านจากองค์ประกอบทั้ง 4 ของสายอากาศ ใน 4 ทิศทาง ก าลังงานที่รับได้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน กรณีที่ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของอากาศมีค่าเท่ากับ 1 ก าลังงานส่งผ่านมีค่าสูงสุด เฉลี่ย
อยู่ในช่วง -22.4 เดซิเบล เม่ือค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของอากาศเพิ่มขึ้นเป็น 1.025 ก าลังงานการส่งผ่านโดยเฉลี่ยมีค่า
ลดลงเล็กน้อยอยู่ในช่วง -23.2 เดซิเบล เม่ือค่าคงที่ไดอิเล็กตริกเพิ่มขึ้นเป็น 1.05 ก าลังงานส่งผ่านลดลงจากเดิมเฉลี่ย
อยู่ที่ -24.3 เดซิเบล จากนั้นเม่ืออากาศมีความชื้นปะปนค่าคงที่ไดอิเล็กตริกเพิ่มขึ้นเป็น 1.075 1.1 1.125 1.15 
1.175.และ 1.2 ก าลังงานเฉลี่ยที่วัดได้ลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ -25.6 -26.1 -26.7 -27.5 -28.5 และ -29.6 เดซิเบล 
ตามล าดับ การจ าลองการตรวจสอบความชื้นด้วยการส่งคลื่นความถี่ผ่านอากาศในแต่ละระดับความชื้นด้วยการเปลี่ยน
ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกแสดงให้เห็นว่าเม่ือระดับความชื้นเพิ่มขึ้นส่งผลให้ก าลังงานที่รับได้ลดลงอย่างสอดคล้องกันทั้ง  
4 องค์ประกอบในอากาศ จากโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและความสามารถในการสวิตช์ล าคลื่นสายอากาศได้รับการพัฒนา
เป็นสายอากาศต้นแบบด้วยแผ่นวงจรพิมพ์ 2 หน้า ท าการทดสอบสมรรถนะการท างานจริงเทียบกับผลจากการจ าลอง  
 

3. การพัฒนาและทดสอบสายอากาศไมโครสตริปต้นแบบ  
สายอากาศต้นแบบได้รับการสร้างจริงตามขนาดและโครงสร้างที่ได้จากการจ าลอง การพัฒนาถูกท าบน

แผ่นวงจรพิมพ์ 2 หน้า ชนิด FR4 ที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของวัสดุฐานรองอยู่ที่ 4.1 และมีความหนา 1.414 มิลลิเมตร 
ความหนาของแผ่นทองแดงอยู่ที่ 0.0795 มิลลิเมตร สายอากาศที่พัฒนามีขนาดกว้างและยาว 19.3 x 19.3 เซนติเมตร 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ และมีตัวสะท้อนคลื่นคั่นกลางในแต่ละองค์ประกอบ จุดป้อนสัญญาณห่างจาก 
จุดกึ่งกลางของแต่ละองค์ประกอบที่ระยะ 0.4 เซนติเมตร ใช้การป้อนสัญญาณแบบโคแอคเชียลโดยตัวน าด้านในของ
โคแอคเชียลเชื่อมต่อกับส่วนแพร่กระจายคลื่นและตัวน าด้านนอกเชื่อมต่ออยู่กับระนาบกราวด์ ดังแสดงในภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 สายอากาศไมโครสติปแพทช์ต้นแบบ 
 

 
 

ภาพที่ 8 ค่า S พารามิเตอร์ของผลการวัดจริงเทียบกบัผลการจ าลอง 
 

สายอากาศได้รับการทดสอบสมรรถนะด้วยเครื่องวิเคราะห์โครงข่าย (Network analyzer) ของบริษัท 
Keysight รุ่น Fieldfox N9916A เพื่อวิเคราะห์ช่วงความถี่ท างาน ค่าการสูญเสียย้อนกลับของสายอากาศอยู่ที่ -17.54 
เดซิเบล ช่วงความถี่ท างานคือ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ อิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม ซ่ึงเห็นได้ว่า S พารามิเตอร์ของสายอากาศที่ได้รับ
การพัฒนามีคุณสมบัติสอดคล้องกับผลของการจ าลอง ดังแสดงในภาพท่ี 8 ค่าการสูญเสียย้อนกลับที่ได้จากการวัดจริง
ของสายอากาศในแต่ละองค์ประกอบที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ ค่าเฉลี่ยของ S พารามิเตอร์อยู่ที่ -17.54 เดซิเบล 
เนื่องจากในขั้นตอนการสร้างสายอากาศการเจาะรูและการประสานหัว SMA เข้ากับสายอากาศด้วยตะกั่ว เพื่อป้อน
สัญญาณความถี่ให้กับสายอากาศ ต าแหน่งของจุดป้อนสัญญาณอาจเลื่อนไปจากต าแหน่งของการจ าลองเล็กน้อย จึงมี
ผลต่อค่าการสูญเสียย้อนกลับที่ต่างจากผลการจ าลองแต่ยังอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้  
 
วิจารณ์ผลการทดลอง  

สายอากาศไมโครสตริปได้รับการพัฒนาจากทฤษฎีพื้นฐานและการจ าลองอย่างละเอียด สามารถสวิตช์ล า
คลื่นได้ 4 ทิศทาง ซ่ึงเหมาะส าหรับการประยุกต์ใช้ในการตรวจความชื้นในโรงเพาะปลูกขนาดใหญ่ เนื่องจาก
สายอากาศได้รับการจ าลองในสภาพเสมือนจริง เพื่อวิเคราะห์ระดับความชื้นจากก าลังงานการส่งผ่านเม่ืออากาศมี
ความชื้นเพิ่มมากขึ้น ผลการจ าลองแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการตรวจสอบความชื้นเนื่องจากก าลังงานที่รับได้
ของสายอากาศทั้ง 4 องค์ประกอบ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการแพร่กระจายคลื่นไมโครเวฟ (Pozar, 
2012) คือ เม่ือก าลังงานของคลื่นความถี่เดินทางในตัวกลางที่มีคุณสมบัติไดอิเล็กตริกต่างกัน ก าลังงานบางส่วนถูก
ดูดกลืน บางส่วนเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของพลังงานความร้อน บางส่วนหักเหและเลี้ยวเบน จึงท าให้ก าลังงานการ
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ส่งผ่านที่เกิดจากอากาศที่ความชื้นต่างกัน ก าลังงานการส่งผ่านที่ได้รับจากผลการจ าลองสอดคล้องกับหลักการข้างต้น 
จึงแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ในการตรวจสอบความชื้นจากสายอากาศที่ได้รับการพัฒนา สายอากาศต้นแบบที่สร้าง
ขึ้นจริงให้ค่า S พารามิเตอร์ ต่ ากว่าผลการจ าลองเล็กน้อยเนื่องจากในขึ้นตอนสร้างการเจาะรูในแต่ละองค์ประกอบ
ของสายอากาศเพื่อสร้างจุดป้อนสัญญาณ หรือการประสานหัว SMA เข้ากับสายอากาศ ต าแหน่งอาจเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย แต่ถึงอย่างไรก็ตามสมรรถนะของสายอากาศต้นแบบยังคงเทียบได้กับผลการจ าลองซ่ึงอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้  
 
สรุปผลการทดลอง  

การพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปเริ่มจากการค านวณโครงสร้างเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมทั้ง 4 องค์ประกอบ 
จากนั้นจ าลองการท างานเพื่อปรับโครงสร้างอย่างละเอียดของแต่ละองค์ประกอบตั้งแต่ขนาด 2.9 3.0 ถึง 3.2 
เซนติเมตร และปรับจุดป้อนสัญญาณในแต่ละองค์ประกอบในช่วง 0.38 0.4 ถึง 0.48 สายอากาศท างานได้ดีที่ความถี่ 
2.4 กิกะเฮิรตซ์ ค่าการสูญเสียย้อนกลับในแต่ละองค์ประกอบคือ |S11| |S22| |S33| และ |S44| มีค่า -31.19 เดซิเบล 
สามารถสวิตช์ล าคลื่นได้ 4 ทิศทาง ผลการจ าลองสายอากาศในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเช่นเดียวกับโรงเรือน
เพาะปลูก ด้วยการปรับค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของอากาศในช่วงตั้งแต่ 1.025 1.05 ถึง 1.2 อย่างสอดคล้องกับระดับ
ความชื้นเพื่อวิเคราะห์ระดับก าลังงานการส่งผ่าน เม่ือค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของอากาศเพิ่มมากขึ้น ก าลังงานเฉลี่ยของ  
ทั้ง 4 องค์ประกอบ ที่รับได้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ -22.4 -23.2 ถึงต่ าสุดที่ -29.6 เดซิเบล ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นไปได้ในการแบ่งระดับความชื้นด้วยการส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟ สายอากาศได้รับการพัฒนาเป็นสายอากาศต้นแบบที่
มีค่า S พารามิเตอร์ของทั้ง 4 องค์ประกอบ เฉลี่ยอยู่ที่ -17.54 เดซิเบล ที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ ความต้านทาน 50 
โอห์ม สมรรถนะของสายอากาศต้นแบบที่พัฒนาขึ้นจริงมีค่าสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับผลการจ าลอง แสดงให้เห็น
ว่าสายอากาศมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โครงสร้างไม่ซับซ้อน ติดตั้งง่าย เหมาะส าหรับการประยุกต์ใช้งานในโรง เรือน
เพาะปลูกขนาดใหญ่ หรือโรงเพาะเห็ดเพื่อตรวจสอบและควบคุมความชื้น  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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Design and Construction of Multi-Purpose Solar Stove   
 

ประธาน ประจวบโชค1, ชานุ โพธิพิทักษ์2, พัดชา ดอกไม้1, เบญจวรรณ  ปิยะโยธิน3,  
ปิยะวุฒิ  กชนิภากุล3, สัณหณัฐ  ทาสวิง3 และ *ณัฐพร พรหมรส3 
1สาขาวิชาฟิสิกส ์วิทยาลัยการฝึกหัดคร ูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
3ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

*Email: kpnathap@kmitl.ac.th 

    
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการกล่าวถึงการออกแบบและสร้างเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงมีชิ้นส่วนที่ส าคัญคือท่อแก้ว
สุญญากาศและรางพาราโบลิก โดยความกว้างของรางพาราโบลิกนั้นได้จากการค านวณโดยใช้หลักการของพาราโบลา 
ซ่ึงมีขนาดเป็น 4 เท่าของจุดโฟกัส รางพาราโบลิกเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ส าหรับสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ไปหา
จุดโฟกัส ซ่ึงก็คือต าแหน่งของท่อแก้วสุญญากาศ เม่ือผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบโดยการน าชุดอุปกรณ์มาให้ความ
ร้อนโดยการน าท่อแก้วสุญญากาศและเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ไปวางไว้ในที่โล่งแจ้ง พบว่าเตาอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ซ่ึงมีรางพาราโบลิกช่วยในการท าความร้อนได้ดีกว่าท่อแก้วสุญญากาศเพียงอย่างเดียว จากการทดลอง
พบว่าเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่มีรางพาราโบริกมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ 17.02 % ส่วนเตาอบ
พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีรางพาราโบลิกมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน 20. 63 % นอกจากนี้ผู้วิจัยไดท้ าการทดสอบเตา
อบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยน ามามาใช้ให้ความร้อนกับอาหารพบว่าสามารถท าให้อาหารสุกได้ โดยปัจจัยหลักที่ท าให้
ระบบท าความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพคือค่าความเข้มแสงอาทิตย์ ซ่ึงเม่ือค่าความเข้มแสงอาทิตย์มีค่าสูง รังสีความ
ร้อนก็จะมีค่าสูงตามไปด้วย 
 
ค าส าคัญ : ท่อแก้วสุญญากาศ  เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์  รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์  รางพาราโบลิก   
 
Abstract 

This research has reported on the design and construction of the solar stove. The vacuum tube and 

the parabolic rail are essential components. The width of the parabolic rail was calculated by the theory of 

parabola, which was 4 times of the focus point. The parabolic rail is the component for reflecting the solar 

radiation to the focus point of the vacuum tube. We tested the constructed solar stove by placed the stove at 

the open area and found that the solar stove with the parabolic rail performed the better heat conductance 

than the only vacuum tube. From the experimental results, the thermal coefficient of the vacuum tube was 

17.02 % and increased to 20.63 % by adding the parabolic rail. Then the solar stove was tested by heating the 

ingredients and we found that the stove can cook the ingredients. The main factor  of the heat source for the 

stove is the intensity of solar radiation, while the solar radiation depends upon the solar intensity. 

 
Keywords: vacuum tube, parabolic rail, solar stove, solar radiation  

 
บทน า 

เทคโนโลยีในการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้แบ่งเป็น 2 แบบได้แก่ การใช้ประโยชน์ทางความร้อน 
(solar thermal) และการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า (photovoltaic) ซ่ึงแต่ละแบบจะมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้
มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับมาให้มากที่สุด ซ่ึงเป็นการลดการใช้พลังงานจากรูปแบบอื่นๆ เช่น 
พลังงานจากซากฟอสซิล อีกทั้งยังมีส่วนในการลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ที่ผ่านมาได้มีการน าเอาพลังงาน
ความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้ เช่น การใช้ท าน้ าอุ่น การผลิตน้ าร้อน การอบแห้ง และการประกอบอาหาร เป็นต้น
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เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ (solar oven) คืออุปกรณ์ที่ให้ความร้อนกบัอาหารโดยอาศัยหลักการรวมรังสีจาก
ดวงอาทิตย์ซ่ึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ า อุปกรณ์นี้สามารถน าไปใช้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น การน าไป
ประกอบอาหาร และการอบแห้ง เป็นต้น และสามารถสร้างขึ้นจากวัสดุหลายชนิดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม 
โดยมีชิ้นส่วนส าคัญคือ ตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ (solar collector) ซ่ึงเป็นชิ้นส่วนที่ท าหน้าที่ดูดซับและสะสม
พลังงานความร้อนที่ได้จากแสงอาทิตย์ ส าหรับเตาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประกอบด้วยตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์
แบบท่อและแผ่นสะท้อนแสงแบบพาราโบลาจะมีคุณสมบัติในการรวมแสงจากการสะท้อนที่แผ่นพาราโบลามายังจุด
โฟกัสซ่ึงก็คือบริเวณศูนย์กลางของท่อแก้วสุญญากาศ วัสดุที่ใช้ท าเป็นแผ่นสะท้อนโดยทั่วไปจะใช้แผ่นอลูมิเนียมหรือ
แผ่นสแตนเลสขัดเงาเป็นตัวสะท้อนแสงอาทิตย์ แสงสะท้อนที่เกิดจากแผ่นพาราโบลาจะไปรวมที่ ท่อรับแสงสะท้อน 
ข้อดีของเตาชนิดนี้คือ เม่ือท าการรวมแสงจะท าให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเตาแบบกล่อง (box cookers) 
หรือแบบแผง (panel cookers) มาก อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังมีการศึกษาและรายงานน้อยมากถึงการ
ออกแบบสร้างเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบที่มีตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์เป็นท่อแก้วสุญญากาศและแผ่นสะท้อน
แสงแบบพาราโบลา ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการออกแบบสร้างเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ท่อแก้วสุญญากาศที่
เคลือบด้วยสารที่มีความสามารถในการดูดกลืนแสงได้ดีเป็นตัวกักเก็บความร้อนให้กับอาหารที่อยู่ภายใน และมีชิ้นส่วน
สะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแบบพาราโบลาโดยใช้แผ่นอลูมิเนียมเป็นแผ่นสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ไปยังจุดโฟกัสซ่ึง
เป็นต าแหน่งจุดศูนย์กลางของท่อแก้วสุญญากาศ และจะท าการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของเวลาและอุณหภูมิเพื่อใช้
ในการท าให้อาหารสุก โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อออกแบบและสร้างเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดที่มีตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์เป็นท่อแก้ว
สุญญากาศและแผ่นสะท้อนแสงแบบพาราโบลา  
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 ในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงการออกแบบและสร้างเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีรางพาราโบลิกเพื่อใช้ในการให้
ความร้อนกับอาหาร ซ่ึงจะอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง รวมถึงขั้นตอน
วิธีการทดลอง 
       อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใชใ้นการทดลอง 
 1) ท่อแก้วสุญญากาศ (Vacuum Tube) 
 2) แผ่นสะท้อนรงัสีความร้อนย่ีหอ้ polynum ULTRA DIY และแผ่นสติ๊กเกอร์สะทอ้นรังส ี
 3) เทอร์โมมิเตอรอ์ินฟาเรด ย่ีห้อ Vector รุ่น 303B 
 4) เทอร์โมคัปเปิลแบบเกบ็ข้อมูล ย่ีห้อ AZ Instrument รุ่น 88598 4ch K SD Logger 
 5) เทอร์โมมิเตอรแ์บบเก็บข้อมูล ย่ีห้อ Tenmars รุ่น TM305U 
 6) เครือ่งวัดค่าความเข้มแสง ย่ีห้อ tenmars รุ่น tm-750 
 7) เครือ่งชัง่มวล ย่ีห้อ Mini Digital Platformscale 
 8) มีดและเขียง 
 9) ภาชนะบรรจุอาหาร 
 10) ที่คีบอาหาร 

 11) อลูมิเนียมฟอยล์ 
 12) ตู้เย็นส าหรับเก็บวัตถุดิบ 
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ภาพที่ 1 แสดงภาพลักษณะของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบท่อแก้วสุญญากาศที่มีรางพาราโบลกิ 
 

       วิธีการทดลอง 
 1. ออกแบบและสร้างแบบจ าลองเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบท่อแก้วสุญญากาศที่มีรางพาราโบลิกและไม่
มีรางพาราโบลิก 
 2. ค านวณหาระยะความโค้ง S ของรางพาราโบลิก หรือระยะความกว้างของแผ่นที่ใช้สร้าง parabolic trough 
จากสมการ 
 

  

 1 764 0 883

4 2
 

 
 

sinh . .
S  = 4f  

 
  

 
โดยอัตราส่วนที่เหมาะในการออกแบบรางพาราโบลิกนั้น จะต้องมีระยะความยาวโฟกัสต่อระยะความกว้าง

ของช่องรับแสง เท่ากับ 0.25  (  = 0 25
f

.
W

)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงความกว้างและความยาวโฟกัสของพาราโบลา โดยระยะของ f ต่อ W จะมีค่าเท่ากับ 0.25 
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 3. ค านวณหาค่าประสิทธิภาพเชงิความร้อนของเตาอบพลงังานแสงอาทิตย์แบบท่อแกว้สุญญากาศที่มีราง
พาราโบลิกเปรียบเทียบกบัไม่มีรางพาราโบลิก จากสมการ 
 

    

 C T T
 =  %

A G






60 0 100h  

 
 4. ทดสอบประสิทธิภาพของการท าความร้อนของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ความร้อนกับอาหาร 

 

 
  

ภาพที่ 2 แสดงการทดสอบประสิทธิภาพของการท าความร้อนของเตาพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบท่อแกว้สุญญากาศที่มีและไม่มีรางพาราโบลิก 

 
ผลการทดลอง  

การทดลองหาค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบท่อแก้วสุญญากาศที่มีราง
พาราโบลิกและไม่มีรางพาราโบลิก ผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังตาราง 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลการเปรียบเทียบการค านวณประสิทธิภาพเชิงความร้อน 

 

ชนิดของระบบท าความร้อน เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ไม่มรีางพาราโบลิก 

เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่
มีรางพาราโบลิก 

อุณหภูมเิริ่มต้น 0T  (องศาเซลเซียส) 44.60 52.00 
อุณหภูมหิลังทดลอง 60T  (องศาเซลเซยีส) 88.80 159.40 
พื้นที่รับแสงอาทิตย์ A  (ตารางเมตร) 0.54 1.09 
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน h  17.02 % 20.63 % 
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จากตารางที่ 1 พบว่า เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีรางพาราโบลิกจะให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่สูง

กว่าเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มีรางพาราโบลิก คือ 20.63% และ 17.02% ตามล าดับ  เม่ือท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีรางพาราโบลิกเพื่อให้ความร้อนกับอาหาร โดยใช้วัตถุดิบเป็นเนื้อหมู
และมันฝรั่งใส่เข้าไปในเตาอบเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซ่ึงจากผลการทดลองพบว่า วัตถุดิบที่ได้หลังจากการทดลองจะมี
อุณหภูมิที่สูงขึ้นและน้ าหนักลดลง โดยเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีรางพาราโบลิกจะให้อุณหภูมิสูงสุดที่ 167.3 C  
ซ่ึงเป็นอุณหภูมิที่ท าให้อาหารสุกได้ ขณะที่เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มีรางพาราโบลิกให้อุณหภูมิสูงสุด 106.1C 
ดังภาพที่ 3 และ 4 ตามล าดับ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะของเนื้อหมูและมันฝรั่งก่อนและหลังเข้าเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและอุณหภูมิขณะท าความรอ้นของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบมีรางพาราโบลกิและไม่มีรางพาราโบลิก 

            

ก. เนื้อหมูและมันฝรั่งก่อนอบ 

ข. เนื้อหมูและมันฝรั่งหลังอบ 

ค. การน าถาดอาหารในท่อแก้วสญุญากาศออก 
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สรุปผลการทดลอง 
จากการออกแบบและสร้างเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดท่อแก้วสุญญากาศที่ไม่มีรางพาราโบลิก พบว่าใน

เวลา 60 นาที ท่อแก้วสุญญากาศเม่ือดูดซับรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์จะสามารถท าความร้อนได้ทันทีและสามารถ
ท าให้อาหารสุกได้ ซ่ึงอุณหภูมิสูงสุดที่สามารถท าได้มีค่า 106.1 C แต่เม่ือเปรียบเทียบกับเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดท่อแก้วสุญญากาศที่มีรางพาราโบลิกมาช่วยในการรวมแสง พบว่ารางพาราโบลิกจะช่วยท าให้อุณหภูมิของเตาอบ
พลังงานแสงอาทิตย์มีค่าสูงขึ้น โดยมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 167.3 C  ท าให้อาหารสุกเร็วขึ้น ซ่ึงจากการค านวณค่า
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดท่อแก้วสุญญากาศที่มีและไม่มีรางพาราโบลิกมีค่า 
20.63% และ 17.02% ตามล าดับ ซ่ึงเป็นผลมาจากรางพาราโบลิกช่วยในการรวมแสงอาทิตย์และสะท้อนรังสีความ
ร้อนท าให้พื้นที่การดูดซับความร้อนของท่อแก้วสุญญากาศมีค่าเพิ่มขึ้น  

 
กิตติกรรมประกาศ  
 บทความวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดี โดยได้รับความกรุณาของ ผศ.ดร. ณัฐพร พรหมรส และคณาจารย์ใน
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Effect of Organic Fertilizer Applications Rate on Growth and Yield of Pathum Thani 1 Rice 

 
พิศมัย ยอดคง1, *ประณต มณีอินทร์1, ณัฐภัสสร ภิวัฒกุลวรุตม์1 และ ยลรวี ทองศักดิ์1 

1คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
Email: pranot.m@rsu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การใช้สารเคมีส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งมีผลท าให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาดทุน อีกทั้งยังได้ผลข้างเคียงจาก
สารเคมีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการใช้สารเคมีตกค้างปนเปื้อนในผลผลิต และที่ส าคัญ ไปกว่านั้น ส่งผลให้ตัว
เกษตรกรเองได้รับสารเคมีการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ท่ีมุ่งเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีจึงเป็นทางเลือกที่สามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงได้มีการศึกษาผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวหอมปทุมธานี 1 
โดยมีการจัดการ 3 กรรมวิธีการทดลองประกอบด้วย กรรมวิธีที่ 1 อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีที่ 2 
อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 100กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีที่ 3 อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 150 กิโลกรัมต่อไร่ผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวหอมปทุมธานี 1 พบว่าที่อัตราปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อ ไร่ ให้ผลผลิตความยาวต้น 
และความยาวรากสูงสุด และพบว่าที่ 150 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตปริมาณ Chlorophyll A ChlorophyllB และ 
Total Chlorophyll สูงสุด ส่วนองค์ประกอบของผลผลิตพบว่า อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 150 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิต
น้ าหนัก 100 เมล็ด สูงสุด และผลผลิตของข้าวหอมปทุมธานี 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 585 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

ค าส าคัญ : ข้าวหอมปทุมธาน ี1  อตัราปุ๋ยอินทรีย์  ผลผลิต  การเจริญเติบโต 
 
Abstract 
 The use of chemicals resulting in a higher cost this makes rice farmers lose and the side effects 

from the chemicals affect the ecosystem pesticide residues in contaminated produce and more 

importantly resulting in the farmers get chemicals. Organic rice farming that focus on using organic 

fertilizers instead of chemical fertilizer it is a choice that can fix the prob lem. Study effect of rate 

organic fertilizer on the growth and yield of Pathumthani1 rice the experiment consists of three 

management processes. Method 1 the rate of organic fertilizer 50 kg/rai. Method 2 the rate of organic 

fertilizer 100 kg/rai. and Method 3 the rate of organic fertilizer 150 kg/rai. Effect of organic fertilizer on 

the growth and yield of Pathumthani1 rice it found that rates of fertilizer, 150 kg/rai. the length of 

source and root length max and found that 150 kg/rai. Yield of Chlorophyl l A Chlorophyll B and 

maximum Total Chlorophyll. The section element of yield found that organic fertilizer rate of 150 

kg/rai. 100 seed yield maximum weight and yield of Pathumthani1 rice average 585 kg/rai.  

 
Keywords: Pathumthani 1, Organic fertilizer rate,  Yield, Growth 
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บทน า 
ข้าว Oryza Sativa เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญประกอบไปด้วย คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และไฟเบอร์ ข้าวเป็น

พืชหลักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ไทย เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศมีอาชีพท านาเป็นส่วน
ใหญ่และนอกจากนั้นประชากร ในประเทศยังบริโภคข้าวเป็นหลัก ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้น ๆ ของ
โลก ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังทั้งหมด 10.89 ล้านไร่  ทั้งนี้การปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีส่งผลให้ต้นทุนสูง ซ่ึง
ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่ขาดทุน และยังได้รับผลข้างเคียงจากสารเคมีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สารเคมี
ตกค้างปนเปื้อนในผลผลิต และที่ส าคัญไปกว่านั้นส่งผลให้ตัวเกษตรกรเองได้รับสารเคมีมีผลท าให้สุขภาพแย่ลง และ
อาจก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งและภาวะทางเดินหายใจ ทั้งนี้การปลูกข้าวแบบอินทรีย์  ที่มุ่งเน้น การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีจึงถือว่าเป็นทางเลือกหนึง่ที่สามารถแกไ้ขปัญหาดังกล่าวได้ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)
อย่างไรก็ตามการให้ปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงปริมาณไนโตรเจน และธาตุอาหารที่ส าคัญที่ข้าวต้องการเพื่อการ
เจริญเติบโต จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาอัตราปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าว หอมปทุมธานี 1  

 
วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาอัตราปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวหอมปทุมธานี 1  
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 ด าเนินการทดลองระหว่างเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์ศึกษาและ เรียนรู้
นวัตกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยารังสิต ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีโดยพันธุ์
ข้าวที่ใช้ คือ พันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี 1 แผนการทดลองที่ใช้คือ แผนการ ทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 
(Randomized Complete Block design: RCBD) จ านวน 4 ซ้ า มี3 กรรมวิธีทดลอง ได้แก่ การใส่ปุ๋ยแบบที่ 1 อัตรา
ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยแบบที่ 2 อัตราปุ๋ย อินทรีย์ 100 กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่ปุ๋ยแบบที่ 3 อัตรา
ปุ๋ยอินทรีย์ 150 กิโลกรัมต่อไร่ 

ขั้นตอนการปลูกโดยการไถดะเพื่อท า การพลิกดินชั้นล่างขั้นมาสัมผัสออกซิเจนรวมถึงเป็นการตากดินเพื่ อ 
ท าลายวัชพืชด้วยโดยทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์จากนั้น ให้ท าการไถแปรอีกครั้งเพื่อเอาเศษซากพืช ออกจากแปลงนา
เป็นการพลิกดินที่กลบขึ้นมาเพื่อท าลายวัชพืชที่เกิดขึ้นมาใหม่ใช้น้ าหมักชีวภาพ ในการย่อยสลายเศษซากพืช และ 
ท าเทือก ตีดินให้ สม่ าเสมอปรับพื้นที่ให้ละเอียดและสะอาด วิธีการปลูกข้าวแบบการปักด า เม่ือต้นกล้ามีอายุ 20 วัน 
ต้นกล้าที่ใช้ปักด า ควรเลือกต้นกล้าที่   เจริญเติบโตแข็งแรงดี โดยใช้รถปักด าระยะปลูก ระหว่างแถว 20 เซนติเมตร 
ระหว่างกอ 15 เซนติเมตร จ านวนต้นกล้า 4 ต้น/กอ การใส่ปุ๋ย แบ่งใส่ 2 ครั้ง ดังนี้ ปุ๋ยอินทรีย์ครั้งที่ 1 ที่อายุ 35 วัน
หลังปลูก กรรมวิธีที่ 1 อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีที่ 2 อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัมต่อไร่ และ
กรรมวิธีที่ 3 อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 150 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยอินทรีย์ครั้งที่ 2 ที่อายุ 65 วันหลังปลูก กรรมวิธีที่ 1 อัตราปุ๋ย
อินทรีย์ 50 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีที่ 2 อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัมต่อไร่ และกรรมวิธีที่ 3 อัตราปุ๋ยอินทรีย์  
150 กิโลกรัมต่อไร่ การให้น้ า รักษาระดับน้ าในนาให้สูง 5-10 เซนติเมตร จนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1-2 
อาทิตย์ จึงระบายน้ าออกเพื่อให้ข้าวสุกแก่พร้อมกัน และพื้นนาแห้งเหมาะต่อการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว ระยะเวลาใน
การเก็บเกี่ยว 120 วัน หลังปลูก การวิเคราะห์ข้อมูล สุ่มเก็บตัวอย่างของต้นข้าวแต่ละบล็อก วัดความสูงของต้นข้าว
ความสูงของราก จ านวนต้นต่อกอ และจ านวนใบต่อต้น หลังจากนั้นตัดต้นข้าว และรากแยกกันเพื่อน าไปอบในตู้อบลม
ร้อนที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นน าต้นข้าว และรากไปชั่งเครื่องชั่งน้ าหนักแห้ง บันทึกผลค่าเฉลี่ยน าไป
วิเคราะห์ความแตกต่างทางค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ สุ่มเลือกใบข้าวโดยเลือกใบที่ 3 ของต้นข้าว 
จ านวน 1 ใบ/กอ และตัดใบมาวิเคราะห์หาค่าคลอโรฟิลล์ในใบข้าว หลังจากนั้นน าใบข้าวมาเจาะโดยใช้ตุ๊ดตู่เจาะใบ
เป็นวงกลม จ านวน 1 วง จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร (โดยหลีกเลี่ยงการใช้เนื้อเย่ือบริเวณเส้นใบละ
ขอบใบ) และใส่หลอดทดลอง เติมสาร N,N dimethylformamide (DMF) ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง 
และห่อด้วยฟอยล์ให้สนิท และน าไปเก็บไว้ในตู้เย็นที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อสกัด
คลอโรฟิลล์ หลังจากนั้นน าสารสกัดที่ได้ ไปวัดหาค่าความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์โดยเครื่อง spectrophotometer ท่ี
ช่วงความยาวคลื่น 647 และ 664 นาโนเมตร  
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยอนิทรีย์ ตราหนองสาหร่าย 
 

คุณลักษณะ ผลการทดลอง 

pH 7.89 
EC (dS m-1) 11.02 
O.M. (%) 23.38 
O.C. (%) 13.56 
Total N (%) 1.26 
Total P2O5 (%) 2.28 
Total K2O (%) 3.04 
C/N ratio 10.76 
การย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์ (%) 35.62 
ผ่านตะแกรงร่อนขนาด12.5X12.5 mm. (%) ผ่านทั้งหมด 
ปริมาณหิน,กรวด,ทราย ไม่พบ 
ปริมาณพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม หรือโลหะอื่นๆ ไม่พบ 

 
 
ตารางที่ 2 ผลของอัตราการใส่ปุย๋อินทรีย์ต่อความยาวยอดและความยาวรากของข้าวปทุมธานี 1 (หลังปลูก 35 วัน) 

 
อัตราการให้ปุย๋อินทรีย ์ ความยาวยอด (ซม.) ความยาวราก (ซม.) 

0.6 N/50 กิโลกรัมต่อไร ่ 38.75 17.00 
1.2 N/100 กิโลกรัมต่อไร ่ 40.00 18.00 
1.8 N/150 กิโลกรัมต่อไร ่ 41.50 17.75 

F-test ns ns 

หมายเหตุ: *แตกต่างกนัทางสถิตอิย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05), ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(p>0.05) 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์กับการเจริญเติบโตข้าวหอมปทุมธานี 1 หลังปักด า 35 วัน มีผล
ท าให้ความยาวของต้นข้าว และความยาวราก ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  ในขณะที่การใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ท าให้ดินมีคุณสมบัติดีขึ้นทั้งโครงสร้างดิน การเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน โดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณ
อินทรียวัตถุซ่ึงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวชุดดินรังสิตที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 81.40 
กิโลกรัม N ต่อไร่ ท าให้ข้าวปทุมธานี 1 มีความสูงมากที่สุด 106.90 เซนติเมตร (นฤมล, 2558) ส่วนความยาวรากนั้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นฤมล, 2558)  เมื่อท าการเปรียบเทียบระหว่างการให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและ ปุ๋ยเคมีที่
ระดับไนโตรเจนเดียวกัน พบว่า การให้ปุ๋ยทั้งสองชนิดท าให้ข้าวมีการเจริญเติบโตส่วนรากไม่ แตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางที่ 3 ผลของอัตราการใส่ปุย๋อินทรีย์ต่อจ านวนต้นต่อกอ จ านวนใบต่อต้น น้ าหนักแห้งของตน้ 
และน้ าหนักแหง้ของรากของข้าวปทุมธานี 1 (หลังปลูก 35 วัน) 

 

อัตราการให้ปุย๋อินทรีย ์ จ านวนต้นต่อกอ จ านวนใบต่อต้น 
น้ าหนักแห้งของ
ต้น (กรัม/ต้น) 

น้ าหนักแห้งของ
ราก (กรัม/ต้น) 

0.6 N/50 กิโลกรัมต่อไร ่ 18.25 4.58 1.42 3.40 
1.2 N/100 กิโลกรัมต่อไร ่ 19.00 4.08 1.25 3.03 
1.8 N/150 กิโลกรัมต่อไร ่ 18.25 3.77 1.16 3.08 

F-test ns ns ns ns 

หมายเหตุ: *แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05), ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่าผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์กับการเจริญเติบโต มีผลท าให้จ านวนต้นต่อกอ ใบต่อต้น 
น้ าหนักแห้งต้นข้าว และน้ าหนักแห้งราก ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p>0.05) ซ่ึงจ านวนต้นต่อกอมี
ค่าเฉลี่ย 18.5 ต้นต่อกอ จ านวนใบต่อต้นมีค่าเฉลี่ย 4.14 ใบต่อต้น น้ าหนักแห้งของต้นข้าวมีค่าเฉลี่ย 0.32 กรัมต่อต้น 
และน้ าหนักแห้งของรากข้าวมีค่าเฉลี่ย 0.12 กรัมต่อต้น จ านวนต้นต่อกอสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล (2558)   
พบว่าข้าวทั้ง 3 พันธุ์ ได้แก่ สุพรรณบุรี, ปทุมธานี และ ข้าวไรเบอร์รี่ มีจ านวนต้นต่อกอมากที่สุด ซ่ึงอยู่ในช่วง ระหว่าง 
15-22 ต้นต่อกอ  ใบต่อต้นพบว่าไม่แตกต่างกันเพราะว่าเป็นไปตามสายพันธุ์ แต่ผู้วิจัยสังเกตได้ว่าขนาดของใบ หรือ
ความกว้างของใบมีขนาดที่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4 ผลของอัตราการใส่ปุย๋อินทรีย์ต่อความยาวยอดและความยาวรากของข้าวปทุมธานี 1 (หลังปลูก 65 วัน) 

 
อัตราการให้ปุย๋อินทรีย ์ ความยาวยอด (ซม.) ความยาวราก (ซม.) 

0.6 N/50 กิโลกรัมต่อไร ่ 63.75 a 21.75 b 
1.2 N/100 กิโลกรัมต่อไร ่ 60.00 ab 24.25 ab 
1.8 N/150 กิโลกรัมต่อไร ่ 57.50 b 25.25 a 

F-test * * 

หมายเหตุ: *แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05), ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่าผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์กับการเจริญเติบโต มีผลท าให้ความยาวของต้นข้าว และความ
ยาวรากหลังการปักด า 65 วัน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซ่ึงผลของความยาวของต้นข้าวที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์ใน
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าความยาวของต้นข้าวสูงกว่าที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ p<0.05 และความยาวรากข้าวที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าความยาวรากสูงกว่าที่ให้ปุ๋ย
อินทรีย์ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p<0.05 
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ตารางที่ 5 ผลของอัตราการใส่ปุย๋อินทรีย์ต่อจ านวนต้นต่อกอ จ านวนใบต่อต้น น้ าหนักแห้งของตน้ 
และน้ าหนักแหง้ของรากของข้าวปทุมธานี 1 (หลังปลูก 65 วัน) 

 

อัตราการให้ปุย๋อินทรีย ์ จ านวนต้นต่อกอ จ านวนใบต่อต้น 
น้ าหนักแห้งของ
ต้น (กรัม/ต้น) 

น้ าหนักแห้งของ
ราก (กรัม/ต้น) 

0.6 N/50 กิโลกรัมต่อไร ่ 20.25 4.12 4.39 12.34 
1.2 N/100 กิโลกรัมต่อไร ่ 18.00 3.93 5.06 14.81 
1.8 N/150 กิโลกรัมต่อไร ่ 15.50 4.00 5.43 17.41 

F-test ns ns ns ns 

หมายเหตุ: *แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05), ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่าผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์กับการเจริญเติบโต มีผลท าให้จ านวนต้นต่อกอ ใบต่อต้น 
น้ าหนักแห้งต้นข้าว และน้ าหนักแห้งรากข้าว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p>0.05)  ซ่ึงผลของจ านวนต้น
ต่อกอมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 17.91 ต้นต่อกอ จ านวนใบต่อต้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.01 ใบต่อต้น น้ าหนักแห้งของต้นข้าวมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.96 กรัมต่อต้น และน้ าหนักแห้งของรากข้าวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.85 กรัมต่อต้น 

 
ตารางที่ 6 ผลของอัตราการใช้ปุย๋อินทรีย์ต่อคลอโรฟิลล์ a, คลอโรฟิลล์ b และคลอโรฟิลล์ทั้งหมด 

ของข้าวปทุมธานี 1 (หลังปลกู 65 วัน) 
 

อัตราการให้ปุย๋อินทรีย ์
คลอโรฟิลล์ เอ  
(กรัม/ซม.2) 

คลอโรฟิลล์ บี  
(กรัม/ซม.2) 

ผลรวมของค่าคลอโรฟิลล์ 
(กรัม/ซม.2) 

0.6 N/50 กิโลกรัมต่อไร ่ 40.09 b 25.25 ba 58.62 b 
1.2 N/100 กิโลกรัมต่อไร ่ 48.27 a 12.19 b 60.46 b 
1.8 N/150 กิโลกรัมต่อไร ่ 51.86 a 29.58 a 81.45 a 

F-test * * * 

หมายเหตุ: *แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05), ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่าผลของ Chlorophyll A, Chlorophyll B และ Total Chlorophyll แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงผลของ Chlorophyll A ที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 150 และ 100 กิโลกรัมต่อไร่  
มี Chlorophyll A สูงกว่าที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p<0.05 ผลของ 
Chlorophyll B ที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่  มี Chlorophyll B สูงกว่าที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 100 
กิโลกรัมต่อไร่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p<0.05 และผลของ Total Chlorophyll  ที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 150 
กิโลกรัมต่อไร่ มี Total Chlorophyll  สูงกว่าที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 100 และ 50 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ p<0.05 ส าหรับปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบข้าวที่อายุ 30 และ 60 วันหลังย้ายปลูกของข้าวทั้ง 3 สายพันธุ์ 
พบว่า ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่มีปริมาณคลอโรฟิลล์รวมสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และ หอมสุพรรณบุรี 
ตามล าดับ ในขณะที่ใส่ปุ๋ยเคมีมีปริมาณคลอโรฟิลล์รวม มากกว่าข้าวที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทั้ง 3 ระดับ
ไนโตรเจน ซ่ึงมีความเป็นไปได้ว่า ธาตุอาหารใน ปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในรูปของอินทรีย์สาร แต่ปุ๋ยเคมี  
มีคุณสมบัติในการละลายน้ าได้สูง ท าให้ ต้นพืชสามารถดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ทันทีโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนที่เป็น
องค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ (นฤมล สุขเกษณ, 2558) 
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ตารางที่ 7 ผลของอัตราการใส่ปุย๋อินทรีย์ต่อความยาวยอดและความยาวรากของข้าวปทุมธานี 1 (หลังปลูก 90 วัน) 
 

อัตราการให้ปุย๋อินทรีย ์ ความยาวยอด (ซม.) ความยาวราก (ซม.) 

0.6 N/50 กิโลกรัมต่อไร ่ 98.75 ab 23.25 
1.2 N/100 กิโลกรัมต่อไร ่ 96.25 b 23.00 
1.8 N/150 กิโลกรัมต่อไร ่ 107.50 a 28.50 

F-test * ns 

หมายเหตุ: *แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05), ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
จากตารางที่ 7 พบว่าผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์กับการเจริญเติบโตหลังปักด า 90 วัน มีผลท าให้ความยาวของ

ต้นข้าว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ซ่ึงผลของความยาวของต้นข้าวที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 150 กิโลกรัมต่อ
ไร่ มีค่าความยาวของต้นข้าวสูงกว่าที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
และพบว่าความยาวของราก ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงผลของความยาวรากข้าว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
74.75 เซนติเมตร อุไรวรรณ (2559) พบว่าอัตราการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความสูงและการแตกกอของข้าว
พันธ์สุพรรณบุรี 1 อย่างไรก็ตาม อัตราการใส่ปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นมีผลท าให้ข้าวพันธุ์ กข 31 (นันทนา ชื่นอิ่มและคณะ, 2553) 
และข้าวปทุมธานี 1 (อุไรวรรณ, 2557) มีความสูงและการแตกกอเพิ่มขึ้น ซ่ึงสาเหตุความแตกต่างอาจเกิดจากสายพันธุ์
ข้าวที่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 8 ผลของอัตราการใส่ปุย๋อินทรีย์ต่อจ านวนต้นต่อกอ จ านวนใบต่อต้น จ านวนรวงต่อกอ 

และจ านวนเมล็ดต่อต้นของข้าวปทุมธานี 1 (หลังปลกู 90 วัน) 
 

อัตราการให้ปุย๋อินทรีย ์ จ านวนต้นต่อกอ จ านวนใบต่อต้น จ านวนรวงต่อกอ จ านวนเมล็ดต่อต้น 

0.6 N/50 กิโลกรัมต่อไร ่ 15.25 4.75 9.00 106.00 
1.2 N/100 กิโลกรัมต่อไร ่ 16.25 4.87 12.25 124.25 
1.8 N/150 กิโลกรัมต่อไร ่ 18.25 4.62 9.25 122.50 

F-test ns ns ns ns 

หมายเหตุ: *แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05), ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
 จากตารางที่ 8 พบว่าผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์กับการเจริญเติบโต มีผลท าให้ จ านวนต้นต่อกอ ใบต่อต้น 
จ านวนรวงต่อกอ และจ านวนเมล็ดต่อต้น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงผลของจ านวนต้นต่อกอมีค่าเฉลี่ย
อยู่ 16.58 ต้นต่อกอ จ านวนใบต่อต้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.74 ใบต่อต้น จ านวนรวงต่อกอมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 10.16 รวงต่อกอ 
และจ านวนเมล็ดต่อต้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 117.58 เมล็ดต่อต้น อุไรวรรณ  (2561) พบว่าข้าวที่ได้รับปุ๋ยในอัตราที่แตกต่าง
กันมีจ านวนรวงต่อกอและน้ าหนักเมล็ดดี 100 เมล็ด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  (p>0.05) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง  
17 - 20 รวงต่อกอ และ 3.02 - 3.13 กรัม 
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ตารางที่ 9 ผลของอัตราการใส่ปุย๋อินทรีย์ต่อน้ าหนักแห้งของต้น น้ าหนักแห้งของราก 
และน้ าหนักแหง้ของช่อเมล็ดข้าวปทุมธานี 1 (หลังปลูก 90 วัน) 

 

อัตราการให้ปุย๋อินทรีย ์
น้ าหนักแห้งของต้น 

(กรัม/ต้น) 
น้ าหนักแห้งของราก 

(กรัม/ต้น) 
น้ าหนักแห้งของช่อ 

(กรัม/ต้น) 
0.6 N/50 กิโลกรัมต่อไร ่ 36.71 12.56 4.72 
1.2 N/100 กิโลกรัมต่อไร ่ 39.77 17.65 6.72 
1.8 N/150 กิโลกรัมต่อไร ่ 40.09 16.98 7.22 

F-test ns ns ns 

หมายเหตุ: *แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05), ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
 จากตารางที่ 9 พบว่าผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์กับการเจริญเติบโต มีผลท าให้ต่อน้ าหนักแห้งต้นข้าว น้ าหนัก
แห้งราก และน้ าหนักแห้งรวงข้าว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p>0.05)  ซ่ึงผลของน้ าหนักแห้งของต้น
ข้าวมีค่าเฉลี่ยอยู่ 38.85 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งของรากมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 15.73 กรัมต่อต้น และน้ าหนังแห้งรวงข้าวมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.22 กรัมต่อต้น 
 

ตารางที่ 10 ผลของอัตราการใชปุ้๋ยอินทรีย์ต่อคลอโรฟิลล์ a, คลอโรฟิลล์ b และคลอโรฟิลล์ทัง้หมด 
ของข้าวปทุมธานี 1 (หลังปลกู 90 วัน) 

 

อัตราการให้ปุย๋อินทรีย ์
คลอโรฟิลล์ เอ  
(กรัม/ซม.2) 

คลอโรฟิลล์ บี  
(กรัม/ซม.2) 

ผลรวมของค่าคลอโรฟิลล์ 
(กรัม/ซม.2) 

0.6 N/50 กิโลกรัมต่อไร ่ 2.21 17.58 19.79 

1.2 N/100 กิโลกรัมต่อไร ่ 1.30 22.31 23.61 

1.8 N/150 กิโลกรัมต่อไร ่ 2.41 14.28 16.69 

F-test ns ns ns 

หมายเหตุ: *แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05), ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
 จากตารางที่ 10 พบว่าผลของ Chlorophyll A Chlorophyll B และ Total Chlorophyll ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p>0.05)  ซ่ึงผลของ Chlorophyll A มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.97 กรัมต่อตารางเซนติเมตร ผลของ 
Chlorophyll B มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.05 กรัมต่อตารางเซนติเมตร และผลของ Total Chlorophyll  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
20.03 กรัมต่อตารางเซนติเมตร 
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ตารางที่ 11 ผลของอัตราการใสปุ่๋ยอินทรีย์ต่อ จ านวนต้นต่อกอ จ านวนเมล็ดต่อกอ จ านวนเมล็ด น้ าหนักต่อ100เมล็ด   
ผลผลิตต่อไร เมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 

 
อัตราการให ้
ปุ๋ยอินทรีย ์

จ านวนช่อ 
ต่อต้น 

จ านวนเมล็ด 
ต่อช่อ 

จ านวนเมล็ด 
ต่อต้น 

น้ าหนักของ
100 เมล็ด 

ปริมาณผลผลิต
(กิโลกรัมต่อไร่) 

0.6 N/50 กิโลกรัมต่อไร ่ 3.00 250.50 81.58 3.11 B 515 
1.2 N/100 กิโลกรัมต่อไร ่ 3.00 251.75 84.51 3.13 B 530 
1.8 N/150 กิโลกรัมต่อไร ่ 3.75 346.50 93.12 3.34 A 710 

F-test ns ns ns * ns 

หมายเหตุ: *แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05), ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
 จากตารางที่ 11. พบว่าผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์กับการเจริญเติบโต มีผลท าให้จ านวนรวงต่อต้น จ านวนเมล็ด
ใน 1 รวง จ านวนเมล็ดใน 1 ต้น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p>0.05)  และน้ าหนักใน 100 เมล็ด แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงผลของจ านวนรวงต่อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.25 จ านวนรวงต่อต้น จ านวนเมล็ดใน 1 รวงมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 282.91 จ านวนเมล็ดใน 1 รวง จ านวนเมล็ดใน 1 ต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 86.40 จ านวนเมล็ดใน 1 ต้น 
น้ าหนักข้าว 100 เมล็ดที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่ มีน้ าหนักข้าว 100 เมล็ดสูงกว่าที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์ใน
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 3.34 กรัม และผลผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 585 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวหอมปทุมธานี 1 พบว่าที่อัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
150 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตความยาวต้น และความยาวรากสูงสุด และพบว่าที่อัตราการใช้นี้ให้ผลผลิตปริมาณ 
Chlorophyll A  Chlorophyll B และ Total  Chlorophyll สูงสุด ส่วนองค์ประกอบของผลผลิตพบว่า อัตราการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ 150 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตน้ าหนัก 100 เมล็ด สูงสุด และผลผลิตของข้าวหอมปทุมธานี 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่
ท่ี 585 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองยังไม่เห็นว่าท่ี 150 กิโลกรัมต่อไร่ ดีกว่า 100 และ 50 กิโลกรัม
ต่อไร่ อย่างไร เนื่องจากผลการทดลองส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์อกไก่ปรุงสุก เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในเครื่องแช่เยือกแข็งของโรงงาน โดยเปรียบเทียบการแช่เยือกแข็งแบบลมพ่นที่อุณหภูมิ -25, -30 และ -35 °C 
(ความเร็วลม 1.05 เมตร/วินาที) การแช่เยือกแข็งแบบสายพานเกลียวที่อุณหภูมิ -30 ถึง -35 °C (ความเร็วลม 1.56 เมตร/
วินาที) และการแช่เยือกแข็งแบบไครโอจินิกที่อุณหภูมิ -40 °C (ความเร็วลม 1.94 เมตร/วินาที)  โดยศึกษาผลของ
กระบวนการแช่เยือกแข็งที่มีต่อระยะเวลาการแช่เยือกแข็ง ค่าการสูญเสียน้ าหนักจากการแช่เยือกแข็ง ค่าการสูญเสีย
น้ าหนักจากการละลาย ค่าคุณภาพทางเนื้อสัมผัส และโครงสร้างระดับจุลภาค จากผลการทดลองพบว่า การแช่เยือกแข็ง
แบบไครโอจินิกที่อุณหภูมิ –40 ºC ใช้ระยะเวลาในการแช่เยือกแข็งเร็วที่สุดคือ 39.50 นาที ขณะที่การแช่เยือกแข็งแบบ
ลมพ่นที่อุณหภูมิ –25 ºC ใช้ระยะเวลาในการแช่เยือกแข็งนานที่สุดคือ 66.45 นาที ส่วนระยะเวลาการแช่เยือกแข็งด้วย
เครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพานเกลียวที่อุณหภูมิในช่วง -30 ถึง -35 ºC ใช้ระยะเวลาในการแช่เยือกแข็ง 57.33 นาที ซ่ึง
ระยะเวลาไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p > 0.05) เม่ือเทียบกับการแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมพ่นที่
อุณหภูมิ -35 ºC ในส่วนของคุณภาพเนื้ออกไก่ปรุงสุกหลังการแช่เยือกแข็งพบว่า การแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็ง
แบบสายพานเกลียวที่อุณหภูมิ –30 ถึง -35 ºC มีค่าการสูญเสียน้ าหนักจากการแช่เยือกแข็งและค่าความแข็งน้อยที่สุด ซ่ึง
ค่าความแข็งดังกล่าวใกล้เคียงกับเนื้ออกไก่ปรุงสุกแบบก่อนแช่เยือกแข็ง แม้ว่าการแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องไครโอจินิกจะ
สามารถเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและลดเวลาในการแช่เยือกแข็งได้ แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของโรงงาน 
เนื่องจากสารไครโอจินิกมีราคาแพง 
 
ค าส าคัญ : การแช่เยือกแข็งแบบลมพ่น  การแช่เยือกแข็งแบบสายพานเกลียว  การแช่เยือกแข็งแบบไครโอจินิก  

ระยะเวลาการแช่เยือกแข็ง 
 
Abstract 

The objective of this research was to study the suitable conditions for freezing a chicken meat product, 

namely cooked chicken breast in order to propose to the factory by comparing between air blast freezing 

(temperatures of -25, -30 and -35 ° C, air velocity of 1.05 m/s), IQF using an industrial scale spiral freezer 

(temperature between -30 to -35 ° C, air velocity of 1.56 m/s) and cryogenic freezing (temperature of -40 ° C, 

air velocity 1.94 m/s). The effects of the freezing conditions on the freezing time, freezing loss, drip loss, 

texture quality and microstructure were investigated. The results showed that the cryogenic freezing at -40 ºC 

required the minimum freezing time of 39.50 min whereas the maximum freezing time of 66.45 min was 

needed in case of air blast freezing at -25 ºC. IQF at temperatures between -30 to -35 ºC demanded the freezing 

time of 57.33 min which is not significant different from the air blast freezing at -35 ºC. The quality of products 

after freezing indicated that IQF at -30 to -35 ºC resulted in the minimum freezing loss and hardness value 

which was comparable to the cooked chicken breast sample before freezing. Although the cryogenic freezing 

can raise the heat transfer coefficient and subsequently lessen the freezing time, its adoption is limited for the 

factory due to its high cost of cryogenic fluid.  

 
Keywords: Air blast freezing, Cooked chicken breast, Cryogenic freezing, Freezing time, Spiral freezing, 
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บทน า 
 การแช่เยือกแข็งเป็นกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร เพื่อถนอมอาหารด้วยการลดอุณหภูมิของอาหารให้ต่ ากว่า   
-18 องศาเซลเซียส จนท าให้น้ าในอาหารเปลี่ยนสถานะจากน้ ากลายเป็นน้ าแข็ง ซ่ึงวิธีนี้ช่วยคงความสดและรักษา
คุณภาพอาหารได้ดีกว่าการถนอมอาหารด้วยวิธีอื่น (สงวนศรี เจริญเหรียญ, 2558) 

การเลือกใช้เครื่องแช่เยือกแข็งให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ผู้ผลิตต้องค านึงถึงก าลังการผลิต , ลักษณะของ
วัตถุดิบ, คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ, ต้นทุนในการติดตั้ง และประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยทั่วไป
อุตสาหกรรมอาหารใช้เครื่องแช่เยือกแข็งแบบ Indirect contact ที่ใช้อากาศเป็นตัวกลางในการแช่เยือกแข็ง 
เนื่องจากวิธีนี้ให้ก าลังการผลิตสูงและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสารท าความเย็น (Fellows, 2010) 

ในระดับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกแช่แข็งทั่วไปเลือกใช้เครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพาน
เกลียว (spiral freezer) เนื่องจากเป็นเครื่องแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์แบบต่อเนื่องที่สามารถแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์ได้
หลากหลายขนาดและรูปร่าง และสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความเร็วสายพาน และความเร็วลมได้ อีกทั้งยังมีสายพานที่
เรียงซ้อนกันมากกว่า 40 ชั้น ซ่ึงจะช่วยลดพื้นที่ในการติดตั้ง (Dempsey, 2012) 

การเลือกใช้เครื่องแช่เยือกแข็งที่เหมาะสมมีส่วนช่วยท าให้ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ โดยต้อง
ค านึงถึงก าลังการผลิตและลักษณะของวตัถุดิบเป็นหลัก อัตราการแช่เยือกแข็งของอาหารมีผลต่อขนาดของผลึกน้ าแข็ง 
โดยขนาดผลึกน้ าแข็งมักจะส่งผลต่อคุณภาพของอาหารแช่แข็ง เนื่องจากการแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็วท าให้เกิดผลึก
น้ าแข็งขนาดเล็กที่กระจายอยู่ทั่วชิ้นอาหาร จึงช่วยรักษาคุณภาพโดยเฉพาะเนื้อสัมผัสของอาหารได้ดี ส่วนการแช่เยือก
แข็งช้าท าให้ผลึกน้ าแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นและเม่ือละลายจะสูญเสียน้ าออกจากอาหารมากกว่า เนื่องจากความคมของ
น้ าแข็งจะทิ่มแทงเซลล์ ท าให้สูญเสียน้ าได้ง่ายขึ้น (สงวนศรี เจริญเหรียญ, 2558) 

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกแช่เยือกแข็งมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยทั่วไปต้องการแช่เยือก
แข็งให้ผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิใจกลางต่ ากว่า -18 °C เพื่อรักษาคุณภาพ ในปัจจุบันโรงงานมักพบปัญหาในการปรับตั้งค่า
สภาวะที่เหมาะสมส าหรับการท างานของเครื่องแช่เยือกแข็ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีอุณหภูมิตามที่ต้องการ  

ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อหาสภาวะการแช่เยือกแข็งที่เหมาะสมส าหรับประยุกต์ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกในเครื่องแช่เยือกแข็งระดับอุตสาหกรรม โดยศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุณหภูมิ และความเร็ว
ลม รวมทั้งศึกษาผลของปัจจัยเหล่านี้ที่มีผลต่อคุณภาพเนื้ออกไก่ปรุงสุกแช่เยือกแข็ง โดยในการศึกษาทดลองใช้วิธีการ
แช่เยือกแข็ง 3 วิธี ได้แก่ การแช่เยือกแข็งแบบลมพ่น (Air blast freezing), การแช่เยือกแข็งแบบสายพานเกลียว 
(Spiral freezing) และการแช่เยือกแข็งแบบไครโอจินิก (Cryogenic freezing) 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. การเตรียมเน้ืออกไก่ 
 เนื้ออกไก่ที่ไม่มีหนังและกระดูก มีขนาดกว้าง ยาว และหนาเท่ากับ 7 , 10 และ 2 เซนติเมตร ตามล าดับ 

และมีน้ าหนักประมาณ 98-108 กรัม ถูกควบคุมอุณหภูมิที่ 0-4 °C ก่อนน าไปหมักกับส่วนผสม ได้แก่ น้ า, เกลือป่น, 
Sodium citrate, Dextrose และแป้งมันฝรั่ง ด้วยเครื่องนวดสุญญากาศ (Henneken, Model B4000, Henneken 
Tumbler Ltd, Germany) ที่ความเร็วรอบ 2 rpm ภายใต้สภาวะความดันสุญญากาศในช่วง -0.6 ถึง-0.8 bar เป็น
เวลา 40 นาที จากนั้นน าเนื้ออกไก่ไปทอดในน้ ามันเดือดด้วยเครื่องทอด (CFS, model EasyFry 7000/650, GEA 
Food Solutions Ltd, Netherland) ที่อุณหภูมิ 195-198 °C เป็นเวลา 60 วินาที และน าไปนึ่งด้วยลมร้อนร่วมกับไอ
น้ า (ความชื้นสัมพัทธ์ 80%) ด้วยเครื่องอบไอน้ า (CFS, Model H600-110-113, GEA Food Solutions Ltd, 
Netherland) ที่อุณหภูมิ 95 °C เป็นเวลา 15 นาที จนอุณหภูมิใจกลางของเนื้ออกไก่หลังอบมีค่าในช่วง 80-85 °C 
ก่อนน าไปแช่เยือกแข็งต่อไป 
 

2. กระบวนการแช่เยือกแข็ง 
 การทดลองแช่เยือกแข็งเนื้ออกไก่ปรุงสุกใช้เครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมพ่น (March cool, บริษัท มาร์คูล 

อินดัสทรี จ ากัด, ประเทศไทย) ที่อุณหภูมิ -25, -30 และ -35 °C ความเร็วลม 1.05 เมตร/วินาที และเครื่องแช่เยือก
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แข็งแบบสายพานเกลียว (JBT, Model GC M7/3, John Bean Technologies AB Co., Ltd, Sweden) ท่ีอุณหภูมิ-
30 ถึง -35 °C ความเร็วลม 1.56 เมตร/วินาที และเครื่องแช่เยือกแข็งแบบไครโอจินิก ที่อุณหภูมิ -40 °C ความเร็วลม 
1.94 เมตร/วินาที (BIC, บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด, ประเทศไทย) ในการทดลองแต่ละครั้งใช้เนื้ออกไก่
ปรุงสุกจ านวน 7 ชิ้น พร้อมบันทึกอุณหภูมิระหว่างการแช่เยือกแขง็ด้วยเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Yokogaka, Yokogawa 
Electric Co., Ltd, Japan) โดยใช้สาย Thermocouple Type T (TT-T-24, บริษัท ว.ทวีพัฒนา จ ากัด, ประเทศ
ไทย) วัดอุณหภูมิที่ใจกลาง ณ จุดที่หนาที่สุดของเนื้ออกไก่ปรุงสุก จนกระทั่งอุณหภูมิบริเวณดังกล่าวถึง -18 °C ท าการ
ทดลอง 3 ซ้ า บันทึกค่าระยะเวลาการแช่เยือกแข็ง (Freezing time)  
 

3. การวิเคราะหค์ุณภาพของผลิตภัณฑ ์
 3.1 ค่าการสูญเสียน้ าหนักจากการแช่เยือกแข็ง (Freezing loss)  
 ท าการชั่งน้ าหนักตัวอย่างที่ผ่านการทอด-อบก่อนแช่เยือกแข็งบันทึกเป็นน้ าหนักก่อนการแช่เยือก

แข็ง และชั่งน้ าหนักตัวอย่างท่ีผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็ง โดยรอจนกว่าอุณหภูมิบริเวณจุดที่หนาที่สุดของตัวอย่างมี
อุณหภูมิลดลงถึง -18 °C แล้วจึงน าตัวอย่างออกจากเครื่องแช่เยือกแข็ง และบันทึกเป็นน้ าหนักหลังการแช่เยือกแข็ง 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปค านวณหาค่าการสูญเสียน้ าหนักจากการแช่เยือกแข็ง (Freezing loss) ดังสมการ (1) ท าการ
ทดลอง 3 ซ้ า  
 

Freezing loss (%)  = (นน.ตัวอย่างก่อนการแช่เยือกแขง็ – นน.ตัวอย่างหลังการเยือกแขง็) × 100         (1) 
    นน.ตัวอย่างก่อนการแช่เยือกแขง็      

 
3.2 ค่าการสูญเสียน้ าหนักหลังการละลาย (Drip loss)  

 น าตัวอย่างที่ผ่านการแช่เยือกแข็งมาท าการละลายที่อุณหภูมิตู้เย็น (ประมาณ 6 °C) เป็นเวลา 18 
ชั่วโมง ในภาชนะปิด หลังจากนั้นน ามาวางบนกระดาษกรองเพื่อซับน้ า เป็นเวลา 15 นาที ท าการชั่งน้ าหนักตัวอย่าง
และบันทึกเป็นน้ าหนักหลังการละลาย และค านวณหาค่าการสูญเสียน้ าหนักหลังการละลาย (Drip loss) ดังสมการ (2) 
ท าการทดลอง 3 ซ้ า  
 
Drip loss (%)   =  (นน.ตัวอย่างก่อนการละลายน้ าแข็ง – นน.ตัวอย่างหลงัการละลายน้ าแข็ง) ×100     (2) 
    นน.ตัวอย่างก่อนการละลายน้ าแข็ง    
 

3.3 การวิเคราะห์ลักษณะเนือ้สัมผัส 
 น าตัวอย่างที่ผ่านการแช่เยือกแข็งมาท าการละลายที่อุณหภูมิตู้เย็น (ประมาณ 6 °C) เป็นเวลา 18 

ชั่วโมง ตัดตัวอย่างให้ได้ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร × ยาว 2.5 เซนติเมตร × สูง 2.5 เซนติเมตร วิเคราะห์ค่าเนื้อสัมผัส
ของตัวอย่างด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Stable Micro Systems, TA-XT plus, Stable Micro Systems Ltd, 
Godalming, UK) ใช้การวิเคราะห์แบบกด (Compression) โดยใช้หัวกดแบบใบมีด (Warner blade) ด้วยแรง 0.05 
N ความเร็วก่อนตัด (Pre-test speed) 10 mm/s ความเร็วขณะตัด (Test speed) 10 mm/s ความเร็วหลังตัด 
(Post-test speed) 5 mm/s และระยะที่มีดตัดลงบนอาหาร (Distance) 35 mm ท าการทดลอง 3 ซ้ า         
(Zheng et al., 2015) 
 

3.4 การวิเคราะห์โครงสร้างระดับจุลภาค 
 น าตัวอย่างที่ผ่านการแชเ่ยือกแขง็มาท าการละลายที่อุณหภูมิตู้เย็น (ประมาณ 6 °C) เป็นเวลา 18 

ชั่วโมง ในภาชนะปิด ตัดตัวอย่างขนาดกว้าง 5 มิลลิเมตร × ยาว 5 มิลลิเมตร × หนา 3 มิลลิเมตร และ Dehydrated 
ด้วยแอลกอฮอล์ (20%, 40%, 60%, 80% 1 ครั้ง และ 100% 3 ครัง้ ครั้งละ 15 นาท)ี จากนั้นน าตัวอย่างไปท าแห้ง
โดยไม่ให้เสียรูปร่างด้วยเครื่อง critical point drying (Quorum, Model K850, Quorum Technologies Ltd, UK) 
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เป็นเวลา 90 นาท ี วิเคราะหข์นาดผลึกน้ าแข็งดว้ยกล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron 
Microscope; SEM) (Hitachi, SU8020, Hitachi High-Techonologies Ltd, Japan)  (Tozzo et al., 2018) 
 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิต ิ
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จ านวน 3 ซ้ า วิเคราะห์ทางสถิติ

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (IBM SPSS Version 21) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test  
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. ผลของสภาวะการแช่เยือกแข็งที่มีต่อระยะเวลาการแช่เยือกแขง็ 
จากผลการทดลองในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การแช่เยือกแข็งเนื้ออกไก่ปรุงสุกด้วยเครื่องแช่เยือกแข็ง

แบบไครโอจินิก ที่อุณหภูมิ –40 ºC ใช้ระยะเวลาในการแช่เยือกแข็งเร็วที่สุดคือ 39.50 นาที ในขณะที่การแช่เยือกแข็ง
ด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมพ่น ที่อุณหภูมิ –25, -30 และ -35 ºC ใช้ระยะเวลาในการแช่เยือกแข็ง 66.75, 62.67 
และ 54.25 นาที ตามล าดับ ส่วนระยะเวลาการแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพานเกลียว  ที่อุณหภูมิ
ในช่วง -30 ถึง -35 ºC ใช้ระยะเวลาในการแช่เยือกแข็ง 57.33 นาที ซ่ึงระยะเวลาไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ         
(p > 0.05) กับการแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมพ่น ที่อุณหภูมิ -35 ºC เครื่องแช่เยือกแข็งแบบไครโอจิ
นิก ใช้อุณหภูมิต่ าที่สุดในการแช่เยือกแข็ง อีกทั้งยังใช้ไนโตรเจนเหลวฉีดพ่นเข้าไปภายในตู้แช่เยือกแข็ งแล้วเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะเป็นไอ ส่งผลให้มีค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนสูง จึงท าให้การถ่ายเทพลังงานความร้อนจากเนื้อ
อกไก่ปรุงสุกมีความรวดเร็วมากขึ้นตามสมการการพาความร้อน (Newton’s law of cooling) ปัจจัยที่มีอิทธิพลมาก
ต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนคือ ความเร็วของลมที่ไหลผ่านอาหาร งานวิจัยของ Huan et al., (2003) 
พบว่าอุณหภูมิ และความเร็วลมในการแช่เยือกแข็งมีผลต่อระยะเวลาในการแช่เยือกแข็งอย่างมีนัยส าคัญ เม่ืออุณหภูมิ
การแช่เยือกแข็งลดลงและความเร็วลมสูงขึ้นส่งผลให้ระยะเวลาในการแช่เยือกแขง็ลดลง การแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่
เยือกแข็งแบบสายพานเกลียวใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกับเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมพ่นที่อุณหภูมิ -35 ºC ทั้งๆ ที่เครื่อง
แช่เยือกแข็งแบบสายพานเกลียวมีความเร็วลมสูงกว่าเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมพ่น สาเหตุคาดว่าเกิดจากเครื่องแช่
เยือกแข็งแบบสายพานเกลียวมีการป้อนวัตถุดิบใหม่เข้าอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมพ่นท างาน
ลักษณะเป็น Batch ท าให้อุณหภูมิลมเย็นของเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมพ่นมีความสม่ าเสมอมากกว่ากรณีเครื่องแช่
เยือกแข็งแบบสายพานเกลียวอุณหภูมิจะแปรผันในช่วง -30 ถึง -35 ºC 
 

ตารางที่ 1 ระยะเวลาท่ีใช้ในการแช่เยือกแขง็ผลิตภัณฑ์ไกป่รุงสกุด้วยเครื่องแชเ่ยือกแข็งแบบต่างๆ 
 

เครื่องแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิ (ºC) ระยะเวลาการแช่เยอืกแข็ง (นาท)ี 

แบบลมพ่น 
-25 66.75a±2.28 
-30 62.67b±0.47 
-35 54.25c±1.48 

แบบไครโอจินิก -40 39.50d±1.50 
แบบสายพานเกลียว -30 ถึง -35 57.33c±2.05 

หมายเหต ุ: a-c คือ ตัวอักษรทีแ่ตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
 

2. ผลของสภาวะการแช่เยือกแข็งที่มีต่อค่าการสูญเสียน้ าหนักจากการแช่เยือกแข็ง 
ตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า การแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมพ่นที่อุณหภูมิ –35, -30 และ        

-25 ºC มีค่าการสูญเสียน้ าหนักจากการแช่เยือกแข็งมากที่สุดคือ 7.27, 7.71 และ 7.99 % ตามล าดับ เนื่องจากใช้
เวลาแช่เยือกแข็งนานที่สุด ท าให้เกิดการสูญเสียน้ าบริเวณผิวของอาหารมากขึ้น แต่เม่ือเปรียบเทียบกับการแช่เยือก
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แข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบไครโอจินิก ซ่ึงมีค่าการสูญเสียน้ าหนักจากการแช่เยือกแข็งเท่ากับ 7.19 % ซ่ึงมีค่าไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ กับการแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมพ่นทั้งๆ ที่ใช้ระยะเวลาในการแช่เยือกแข็ง
สั้นที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาวะอากาศและความเร็วลมภายในเครื่องแช่เยือกแข็งแบบไครโอจินิก และเครื่องแช่
เยือกแข็งแบบลมพ่น อาจมีความใกล้เคียงกัน ในส่วนของการแช่เยือกแขง็ด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพานเกลียวที่
อุณหภูมิ –30 ถึง -35 ºC ได้ค่าการสูญเสียน้ าหนักจากการแช่เยือกแข็งน้อยที่สุดคือ 6.19 % ทั้งที่มีความเร็วลมภายใน
เครื่องมากที่สุดมาก อาจเป็นเพราะเครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพานเกลียวเป็นระบบต่อเนื่อง ซ่ึงอาจท าให้มีความชื้น
ของอากาศที่สะสมอยู่ภายในเครื่องแช่เยือกแข็งมากกว่า จนท าให้เกิดการถ่ายเทมวลความชื้นจากพื้นผิวของตัวอย่างไป
ยังกระแสอากาศน้อยกว่าวิธีอื่น  
 

ตารางที่ 2 ค่าการสูญเสียน้ าหนกัจากการแช่เยือกแขง็ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสกุด้วยเครื่องแช่เยือกแขง็แบบต่างๆ 
 

เครื่องแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิ (ºC) ค่าการสูญเสียน้ าหนักจากการแช่เยือกแข็ง (%) 

แบบลมพ่น 
-25 7.99a±0.04 
-30 7.71a±0.51 
-35 7.27a±0.08 

แบบไครโอจินิก -40 7.19a±0.25 
แบบสายพานเกลียว -30 ถึง -35 6.19b±0.05 

หมายเหต ุ: a-b คือ ตัวอกัษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
  

3. ผลของสภาวะการแช่เยือกแข็งที่มีต่อค่าการสูญเสียน้ าหนักหลังการละลาย 
ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า การแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพานเกลียวที่อุณหภูมิ –30 

ถึง -35 ºC มีค่าการสูญเสียน้ าหนักหลังการละลายน้อยที่สุดคือ 0.34 % เม่ือเปรียบเทียบกับการแช่เยือกแข็งด้วย
เครื่องแช่เยือกแข็งแบบไครโอจินิก ซ่ึงมีค่าการสูญเสียน้ าหนักหลังการละลาย เท่ากับ 0.36 % และการแช่เยือกแข็ง
ด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมพ่นที่อุณหภูมิ –35, -30 และ -25 ºC มีค่าการสูญเสียน้ าหนักหลังการละลาย 0.37, 
0.38 และ 0.46 % ตามล าดับ ซ่ึงพบว่าที่อุณหภูมิ -25 ºC มีค่าการสูญเสียน้ าหนักหลังการละลายแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญเม่ือเทียบกับตัวอย่างที่แช่เยือกแข็งด้วยวิธีอื่น เพราะใช้เวลานานที่สุด ท าให้เกิดการสูญเสียน้ าบริเวณผิวของ
อาหาร อย่างไรก็ตามค่าการสูญเสียน้ าหนักหลังการละลายของตัวอย่างที่แช่เยือกแข็งด้วยวิธีการที่แตกต่างกันนี้ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p > 0.05) เนื่องจากตัวอย่างไก่ที่ใช้มาจากโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการเติมสารเพื่อช่วย
ลดการสูญเสียน้ า เช่น เติมฟอสเฟตเพื่อช่วยปรับปรุงความสามารถในการอุ้มน้ าของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ช่วยรักษา
ลักษณะฉ่ าน้ าของผลิตภัณฑ์ภายหลังการให้ความร้อนหรือการอุ่นผลิตภัณฑ์ (มนัส ชัยจันทร์, 2554) 
 

ตารางที่ 3 ค่าการสูญเสียน้ าหนกัหลังการละลายผลิตภัณฑ์ไก่ปรงุสุกด้วยเครื่องแชเ่ยือกแข็งแบบต่างๆ 
 

เครื่องแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิ (ºC) ค่าการสูญเสียน้ าหนักหลังการละลาย (%) 

แบบลมพ่น 
-25 0.46a±0.02 
-30 0.38b±0.01 
-35 0.37b±0.03 

แบบไครโอจินิก -40 0.36b±0.03 
แบบสายพานเกลียว -30 ถึง -35 0.34b±0.05 

หมายเหต ุ: a-b คือ ตัวอกัษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
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4. ผลของสภาวะการแช่เยือกแข็งที่มีต่อลักษณะทางเน้ือสัมผัส 
การวิเคราะห์คุณภาพด้านเนื้อสัมผัสในงานวิจัยนี้พิจารณาจากแรงที่ใช้ในการตัดเนื้ออกไก่ปรุงสุกหลังจาก

การละลายให้ขาด ซ่ึงหากใช้แรงในการตัดมาก แสดงว่าเนื้ออกไก่ปรุงสุกมีความแข็งสูง จากตารางที่ 4 แสดงค่า
คุณลักษณะทางเนื้อสัมผัสของเนื้ออกไก่ปรุงสุกที่ผ่านการแช่เยือกแข็งด้วยสภาวะต่างๆ ซ่ึงจะพบว่า การแช่เยือกแข็ง
ด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพานเกลียวที่อุณหภูมิ –30 ถึง -35 ºC มีค่าความแข็งน้อยที่สุดคือ 34.24 N และเม่ือ
เปรียบเทียบกับการแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแขง็แบบไครโอจินิกที่อุณหภูมิ –40 ºC และเครื่องแช่เยือกแข็งแบบ
ลมพ่นที่อุณหภูมิ –35 ºC มีค่าความแข็งเท่ากับ 34.49 และ 34.56 N ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าความแข็งไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญ (p > 0.05) อีกทั้งยังมีค่าความแข็งใกล้เคียงกับเนื้ออกไก่ปรุงสุกแบบก่อนแช่เยือกแข็ง ซ่ึงมีค่าความแข็ง
เท่ากับ 32.45 N ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้ในการแช่เยือกแข็งต่ า ท าให้มีอัตราการแช่เยือกแข็งแบบเร็ว รวมทั้งมีค่า
การสูญเสียน้ าหนักจากการแช่เยือกแข็ง และค่าการสูญเสียน้ าหนักจากการละลายที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p 
> 0.05) ตารางท่ี 2 และ 3 ข้างต้น จึงท าให้ค่าความแข็งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p > 0.05) ในส่วนของการแช่
เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมพ่นที่อุณหภูมิ -30 และ -25 ºC พบว่ามีค่าความแข็งมากที่สุด 35.33 และ 
36.52 N ตามล าดับ ซ่ึงผลดังกล่าวสอดคล้องกับ Utrera et al., (2014) ที่ศึกษาผลของอุณหภูมิในการแช่เยือกแข็งที่
มีผลต่อเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์พบว่า การแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ ามากท าให้คุณภาพทางเนื้ อสัมผัสของอาหารมีค่าไม่
แตกต่างกันกับอาหารที่ยังไม่ผ่านการแช่เยือกแข็งอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากความแข็งมีความสัมพันธ์กับขนาดของผลึก
น้ าแข็งที่ส่งผลต่อปริมาณน้ าภายในผลิตภัณฑ์หลังจากกระบวนการละลาย และส่งผลต่อเนื้อสัมผัสที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากขนาดผลึกน้ าแข็ง และส่งผลต่อการสูญเสียน้ าระหว่างการละลาย 
 

ตารางที่ 4 ค่าคุณลักษณะทางเนือ้สัมผัสของผลิตภัณฑ์ไก่ปรงุสุกหลังการแชเ่ยือกแข็งด้วยวิธีต่างๆ 
 

เครื่องแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิ (ºC) ค่าความแข็ง (N) 

แบบลมพ่น 
-25 36.52a±0.24 
-30 35.33a±0.36 
-35 34.56ab±1.03 

แบบไครโอจินิก -40 34.49ab±1.07 

แบบสายพานเกลียว 
-30 ถึง -35 

ไม่ผ่านการแช่เยือกแขง็ 
34.24ab±0.03 
32.45b±0.17 

หมายเหต ุ: a-b คือ ตัวอกัษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

5.  ผลของสภาวะการแช่เยือกแข็งที่มีผลต่อโครงสร้างระดับจุลภาค 
ภาพที่ 1 (ข) – (ง) จะเห็นได้ว่า ลักษณะโครงสร้างของเนื้ออกไก่ปรุงสุกที่ผ่านการแช่เยือกแข็งด้วยเครื่อง

แช่เยือกแข็งแบบลมพ่นที่อุณหภูมิ -25, -30 และ -35 ºC มีช่องว่างระหว่างเส้นใยกล้ามเนื้อมากที่สุด เม่ือเปรียบเทียบ
กับเนื้ออกไก่ปรุงสุกที่ยังไม่ได้ผ่านการแช่เยือกแข็ง ดังภาพที่ 3 (ก) ซ่ึงช่องว่างดังกล่าวคือผลึกน้ าแข็งที่เกิดขึ้นภายนอก
เซลล์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการแช่เยือกแขง็ด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมพ่น ใช้ระยะเวลาแช่เยือกแข็งนานที่สุดเม่ือ
เทียบกับวิธีอื่น ดังตารางที่ 1 ข้างต้น จึงท าให้เกิดผลึกน้ าแข็งขนาดใหญ่ จนท าให้เส้นใยกล้ามเนื้อมีลักษณะแฟบลงเม่ือ
ถูกผลึกน้ าแข็งเบียด รวมทั้งยังเป็นสาเหตุที่ท าให้เนือ้อกไก่ปรุงสุกที่ผ่านการแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลม
พ่นมีค่าการสูญเสียน้ าหนักหลังการละลายที่มากกว่าการแช่เยือกแข้งด้วยวิธีอื่นด้วย แต่ ในส่วนของการแช่เยือกแข็ง
แบบไครโอจินิกที่อุณหภูมิ -40 ºC ดังภาพที่ 1 (จ) กลับมีขนาดของว่างระหว่างเส้นใยกล้ามเนื้อมากกว่าการแช่เยือก
แข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพานเกลียว ทั้งๆที่ใช้เวลาในการแช่เยือกแข็งเร็วที่สุด สาเหตุคาดว่าเกิดจากการลด
อุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วของตัวอย่างจากการท าความเย็นด้วยไนโตรเจนเหลว ท าให้เกิดความเครียด (Stress) ภายใน
โครงสร้างของเนื้อไก่มากจึงเกิดการแยกตัวระหว่างเส้นใยกล้ามเนื้อและบริเวณรอบๆ ซ่ึงมีองค์ประกอบทางเคมีต่างกัน 
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ในส่วนของการแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพานเกลียวที่อุณหภูมิ -30 ถึง -35 ºC ดังภาพที่ 1 (ฉ) 
พบว่า ช่องว่างระหว่างเส้นใยกล้ามเนื้อมีความใกล้เคียงกับเนื้ออกไก่ปรุงสุกที่ยังไม่ได้ผ่านการแช่เยือกแข็ง ดังภาพที่   
1 (ก) โดยผลึกน้ าแข็งเกิดขึ้นภายในเซลล์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากใช้ระยะเวลาแช่เยือกแข็งเร็วกว่าเม่ือเทียบกับการแช่
เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมพ่น แสดงให้เห็นว่าการแช่เยือกแข็งด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ท าให้คุณภาพของเนื้อ
อกไก่ปรุงสุกดีที่สุด เม่ือเทียบกับการแช่เยือกแข็งด้วยวิธีอืน่ ซ่ึงสอดคล้องกับ สงวนศรี เจริญเหรียญ (2558) ซ่ึงกล่าวว่า 
อัตราการแช่เยือกแข็งของอาหารมีผลต่อขนาดของผลึกน้ าแข็ง โดยขนาดผลึกน้ าแข็งมักจะส่งผลต่อคุณภาพของอาหาร
แช่แข็ง เนื่องจากการแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็วท าให้เกิดผลึกน้ าแข็งขนาดเล็กที่กระจายอยู่ทั่วชิ้นอาหาร จึงช่วยรักษา
คุณภาพโดยเฉพาะเนื้อสัมผัสของอาหารได้ดี ส่วนการแช่เยือกแข็งช้าท าให้ผลึกน้ าแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นและเม่ือละลาย
จะสูญเสียน้ าออกจากอาหารมากกว่า  

 

     
ก. ข. ค. 
 

     
ง. จ. ฉ. 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างระดับจุลภาคของผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกก่อนและหลังการแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบต่างๆ 

(ก าลังขยาย 500 เท่า), (ก) ก่อนการแช่เยือกแข็ง, (ข) หลังการแช่เยือกแข็งแบบลมพ่น ที่อุณหภูมิ -25 ºC,  
(ค) หลังการแช่เยือกแข็งแบบลมพ่น ที่อุณหภูมิ -30 ºC , (ง) หลังการแช่เยือกแข็งแบบลมพ่น ที่อุณหภูมิ -35 ºC, 
(จ) หลังการแช่เยือกแข็งแบบไครโอจินิก ที่อุณหภูมิ -40 ºC, (ฉ) หลังการแช่เยือกแข็งแบบสายพานเกลียว ท่ี
อุณหภูมิ -30 ถึง -35 ºC 

 
สรุปผลการทดลอง 
 การแช่เยือกแข็งเนื้ออกไก่ปรุงสุกด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบไครโอจินิกที่อุณหภูมิ –40 ºC ใช้เวลาในการแช่
เยือกแข็งเร็วที่สุดคือ 39.50 นาท ีเนื่องจากหลักการที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนและอุณหภูมิการแช่เยือกแข็งมีผลต่อ
เวลาในการแช่เยือกแข็ง ในส่วนของคุณภาพของเนื้ออกไก่นั้นการแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพาน
เกลียวที่อุณหภูมิ –30 ถึง -35 ºC ท าให้ได้ค่าการสูญเสียน้ าหนักจากการแช่เยือกแข็ง , ค่าการสูญเสียน้ าหนักจากการ
ละลาย และค่าความแข็งที่น้อยที่สุดคือ 6.19%, 0.34 % และ 34.24 N ตามล าดับ ส าหรับการแช่เยือกแข็งด้วยเครื่อง
แช่เยือกแข็งแบบลมพ่นที่อุณหภูมิ –25 ºC จะได้ค่าการสูญเสียน้ าหนักจากการแช่เยือกแข็ง , ค่าการสูญเสียน้ าหนัก
จากการละลาย และค่าความแข็งที่มากที่สุดคือ 7.99 %, 0.46 % และ 36.52 N ตามล าดับ ซ่ึงการแช่เยือกแข็งที่
อุณหภูมิ –25 ºC จะส่งผลโดยตรงต่อด้านคุณภาพหลังการแช่เยือกแข็ง อีกทั้งยังใช้เวลาในการแช่เยือกแข็งช้าที่สุดคือ 
66.75 นาที เนื่องจากอุณหภูมิการแช่เยือกแข็งมีผลต่อคุณภาพของเนื้ออกไก่ปรุงสุก ดังนั้น ในระดับอุตสาหกรรมการ
แช่เยือกแข็งหากใช้ความเร็วลม 1.05 - 1.56 เมตร/วินาที ควรแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิต่ ากว่า -30 ºC เพื่อให้ได้คุณภาพ
ของเนื้ออกไก่ดีที่สุด  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของ
ผู้บริโภค และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเชิงปริมาณด้วยวิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างที่ผ่านการประเมินความตรงเชิง
เนื้อหาและความเชื่อม่ันแล้ว ประชากรการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่เคยซ้ือสินค้าจากร้านสินค้าปลีกออร์แกนิคใน
กรุงเทพมหานคร และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจ านวน 175 คน ใช้การถดถอยเชิงพหุในการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) คุณภาพผลิตภัณฑ์ของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิค และปัจจัยคุณลักษณะของ
ร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและ 2) คุณภาพบริการของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิค
และความพึงใจของผู้บริโภคส่งผลต่อความภักดีที่มีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ  ความภักดี  ร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิค 
 
Abstract 

 The objectives of this research were 1) To study Factor Affecting Retailer Characteristics and 

Consumer Satisfaction with Organic Product Retailers and 2) To study Factor Affecting Consume Loyalty 

towards Organic Product Retailers in Bangkok. The study applied quantitative research, survey method.  

Structured  questionnaire having passed both content validity and reliability was used as  research 

instrument. Population were consumers who have ever bought products from organic product retailers. The 

sample size was 175. Nonprobability, convenience sampling was used to select the samples. Multiple 

regression analysis was conducted to test the hypotheses. The results indicated that 1) product quality and 

retailer characteristics factors positively affected consumer satisfaction with organic product retailers in 

Bangkok, 2) service quality and satisfaction with organic product retailers positively affected consumer 

loyalty towards organic product retailers in Bangkok. 

 
Keyword: Satisfaction, Loyalty, Organic Product Retailer 

 
บทน า 

หลายปีที่ผ่านมา กระแสรักสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้บริโภคตระหนักถึง
ภาวะความเสี่ยงในการเป็นโรคท่ีมีสาเหตุอันเนื่องมาจาก มลภาวะ สิ่งแวดล้อม อาหาร สารเคมี ดังนั้น จึงเกิดการ
ตื่นตัวในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยวิถีธรรมชาติหรือที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ตั้งแต่ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และ 
อาหารอื่นๆ ที่ถูกผลิตขึ้นในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) 
 ตลาดผลิตภัณฑ์ Organic (ออร์แกนิค) มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันตลาดผู้บริโภคสินค้า
ออร์แกนิคเติบโตอย่างรวดเร็ว มีมูลค่าตลาดรวม 110 ,000 ล้านดอลลาร์ แยกเป็นตลาดสหรัฐ 50,000 ล้านเหรียญ 
ตลาดยุโรป 40,000 ล้านดอลลาร์ ที่เหลือเป็นตลาดในภูมิภาคอื่นๆ ด้านการเกษตรอินทรีย์ไทยในปี พ.ศ. 2559 ได้
ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2558 สูงถึง 21% ซ่ึงถ้าดูย้อนหลังกลับไป 5 ปี เกษตรอินทรีย์ไทยมีการเจริญเติบโตเฉลี่ย 
6.37% และ 10.14% ซ่ึงการขยายตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในส่วนของข้าวออร์แกนิค และพืชผสมผสาน (กรีนเนท, 2561)
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 ส าหรับในประเทศไทยตลาดออร์แกนิคมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี ส่งผลให้ผู้บริโภคใส่ใจกับอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพิ่มมากขึ้น ท าให้ตลาดสินค้าออร์แกนิค
ที่เคยเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีสัดส่วนตลาดค่อนข้างน้อยมีราคาสูงและหาซ้ือได้ค่อนข้างยากในอดีตกลายเป็นสินค้าที่
หาซ้ือได้ทั่วไปตามซุปเปอร์มาเก็ตและร้านค้าปลีกต่างๆ  ซ่ึงโดยภาพรวมตลาดสินค้าออร์แกนิคไทยในปี 2557 มีมูลค่า
รวม 2,331.55 ล้านบาท โดย 1,1817.10 ล้านบาทเป็นตลาดส่งออก (77.9%) และ 514.45 ล้านบาทเป็นตลาดใน
ประเทศ (22.06%) โดยมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2561 มูลค่าตลาดสินค้าออร์แกนิคของไทยจะอยู่ที่ 2 ,700-2,900 
ล้านบาท และน่าจะมีมูลค่าพุ่งไปสู่ระดับ 5,400 ล้านบาท ตามที่ภาครัฐได้คาดการณ์ไว้ในปี 2564  นอกจากนี้ยังพบว่า 
ช่องทางตลาดออร์แกนิคในประเทศที่ใหญ่ที่สุด คือ โมเดิร์นเทรด (59.48%) รองลงมาคือ ร้านกรีน (29.47%) และ
ร้านอาหาร ซ่ึงมีจุดจ าหน่ายปลีก โดยช่องทางของโมเดิร์นเทรด ซ่ึงมีอยู่ 8 บริษัท 171 จุดจ าหน่าย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 
2561) 
 การที่พฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาตระหนักและใส่ใจกับสุขภาพการกินอยู่ที่ดีมากขึ้น ประกอบกับรายได้ของ
ประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงข้อจ ากัดด้านสุขภาพของผู้บริโภค นโยบายสนับสนุนของภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุน
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ท าให้อุปสงค์และอุปทานตลาดออร์แกนิคในประเทศเพิ่มขึ้น  (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)  
จึงท าให้ผู้ประกอบการหลายรายเข้ามาประกอบกิจการในตลาดสินค้าออร์แกนิค แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเดิม
หรือรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาด การจะอยู่ในธุรกิจออร์แกนิคนั้น ปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการ
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย ได้แก่ 1) คุณภาพบริการ เป็นความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ และระดับของความสามารถของบริการตามความต้องการของผู้บริโภค และระดับความ
พึงพอใจของผู้บริโภคหลังจากได้รับบริการแล้ว (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2552)   2) คุณภาพผลิตภัณฑ์ คือการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบซ่ึงเกี่ยวข้องกับการวางแผนและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
ตามที่ก าหนด โดยสามารถพิจารณาคุณสมบัติส าคัญได้ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านสมรรถนะ ลักษณะเฉพาะ ความเชื่อถือได้ 
ความสอดคล้องตามที่ก าหนด ความทนทานความสามารถในการให้บริการ ความสวยงาม  การรับรู้คุณภาพหรือ
ชื่อเสียงของสินค้า (Garvin, 1984) 3) 3) กลยุทธ์ด้านราคา คือ การก าหนดราคาสินค้าที่ค านวณจากต้นทุนในการผลิต
บวกกับก าไรที่เราต้องการจะได้ ค าว่าต้นทุนการผลิตในส่วนของร้านคา้ออนไลน์ที่ท าธุรกิจแบบซ้ือมาขายไป โดยไม่ได้มี
การผลิตสินค้าออกมาขายเองต้นทุนคือราคาทุนของสินค้าบวกค่าใช้จ่ายและบวกด้วยผลก าไรที่ต้องการจะได้แล้วน ามา
ก าหนดเป็นราคาขาย กลยุทธ์ส าคัญในการก าหนดราคาจะต้ังราคาสูงหรือราคาต่ า (วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, 2552) และ 
4) คุณลักษณะของร้านค้าร้านค้าที่ขายสินค้าให้กับสาธารณชนทั่วไป ขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย ซ่ึงซ้ือไปเพื่อ
บริโภคของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัว ผู้ขายอาจจะเป็นใครก็ได้ คืออาจจะเป็นผู้ผลิตที่ขายผลิตผลของตนให้
ผู้บริโภคโดยตรง ไม่จ าเป็นต้องเป็นพ่อค้าปลีกเสมอไป (วีระพงษ์ ธัม, 2557) ซ่ึงร้านค้าปลีกในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง 
ร้านในห้างสรรพสินค้า และร้านที่ตั้งเป็นอิสระนอกห้างสรรพสินค้า  โดยได้มีงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดี เช่นงานศึกษาวิจัยของธัชพล ใยบัวเทศ ซ่ึงได้สรุปไว้ว่า ความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการให้ความม่ันใจแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ และด้าน
ความเข้าใจและรู้จักลูกค้าผู้ใช้บริการ ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า (ธัชพล ใยบัวเทศ, 2556) 
 ดังนั้นจากการที่ร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคถือเป็นกลุ่มธุรกิจหน้าใหม่ในตลาดที่ผู้บริโภคได้ให้ความสนใจ
และมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าออร์
แกนิคยังมีไม่มากนัก ทางผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาธุรกิจร้านค้าปลีกดังกล่าวโดยท าการศึกษาถึงปัจจัยด้านคุณภาพ
บริการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา คุณลักษณะของร้านค้าที่มีผลต่อความ ความพึงพอใจและความภักดี
ที่ผู้บริโภคมีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิค 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้บริโภคที่เป็นผู้ซ้ือสินค้าสินค้าจากร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิค ซ่ึงไม่ทราบ
จ านวนที่แน่นอน กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกจากประชากรที่มีประสบการณ์ในการซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกสินค้า
ออร์แกนิค โดยวิธีการเลือกแบบสะดวกด้วยการเลือกแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่สมัครใจตอบ
แบบสอบถามตามแหล่งชุมชน จ านวน 175 คน  

2. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น ได้แก่คุณภาพบริการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
กลยุทธ์ด้านราคา คุณลักษณะของร้านค้า ตัวแปรคั่นกลางได้แก่ ความพึงพอใจ และตัวแปรตามได้แก่ความภักดีต่อ
ร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิค 
 
สมมติฐานการวิจัย 

H1. ปัจจัยด้านคุณภาพบริการของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในร้านค้าปลีก
สินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H2. ปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในร้านค้า
ปลีกสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H3. ปัจจัยด้านกลยุทธ์ราคาของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในร้านค้าปลีก
สินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H4. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในร้านค้าปลีก
สินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H5. ปัจจัยด้านคุณภาพบริการของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคส่งผลทางบวกต่อความภักดีที่มีต่อร้านค้าปลีก
สินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H6. ปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคส่งผลทางบวกต่อความภักดีที่มีต่อร้านค้า
ปลีกสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H7. ปัจจัยด้านกลยุทธ์ราคาของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคส่งผลทางบวกต่อความภักดีที่มีต่อร้านค้าปลีก
สินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H8. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคส่งผลทางบวกต่อความภักดีที่มีต่อร้านค้าปลีก
สินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H9. ความพึงใจต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคส่งผลทางบวกต่อความภักดีที่มีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แก
นิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวจัิย 
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วิธีการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนทั่วไปที่เคยซ้ือสินค้าจากร้านสินค้าปลีกออร์แกนิ ค  

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้เกณฑ์จ านวนตัวอย่างเท่ากับ 20 เท่าของตัวแปรอิสระ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2543) โดยงานวิจัยนี้มีตัวแปรอิสระ 5 ตัว ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 5X20 = 100 และเพื่อความสะดวกในการก าหนด
โควต้า ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 175 คน ด้านการเลือกตัวอย่างด้วยวิธีเลือก
ตัวอย่างแบบสะดวก ด้วยการเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะผู้บริโภคที่ เคยซ้ือสินค้าจากร้านสินค้าปลีก 
ออร์แกนิค และเป็นผู้ที่สมัครใจตอบแบบสอบถามตามแหล่งชุมชน เช่น บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า  การ
วิจัยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2561 รวมระยะเวลาท้ังสิ้นประมาณ 2 เดือน 

ผลการหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) โดยจะพิจารณาจากค่า Cronbach’s Alpha ที่ควรมีค่ามากกว่า 0.7 ซ่ึงจะแสดงว่า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาใช้ในการเก็บข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือในระดับที่สูง (Cronbach, Lee J., 1970)  พบว่า
แบบสอบถามแต่ละส่วน มีค่าความเชื่อม่ันรวมอยู่ระหว่าง .700-1.00 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 ซ่ึงแสดงว่า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาใช้ในการเก็บข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือ และแบบสอบถามนี้ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 

ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

ปัจจัย Cronbach’s Alpha Coefficient 

1. คุณภาพบริการและคณุภาพผลิตภัณฑ์ของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนคิ .761 
2. กลยุทธ์ราคาของร้านค้าปลีกสนิค้าออรแ์กนคิ .748 
3. คุณลักษณะของร้านค้าปลีกสนิค้าออรแ์กนคิ .886 
4. ความพึงพอใจต่อร้านค้าปลีกสินค้าออรแ์กนคิ .731 
5. ความภักดีที่มีต่อร้านปลีกสินคา้ออร์แกนคิ .798 

 
ในส่วนของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของ

การศึกษาครั้งนี้ไว้ดังนี้ คือ 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยผู้วิจัยเลือกใช้เกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็นระดับการประเมิน 

2. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ“คุณภาพ
บริการ  คุณภาพผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคาและคุณลักษณะของร้านค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีต่อร้านค้า
ปลีกสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร“ 
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ผลการศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 มีสถานภาพโสด จ านวน 

125 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8  มีอาชีพลูกจ้างองค์กร
เอกชน จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 จ านวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.9 มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออร์แกนิคในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นการซ้ือบ้างแต่ไม่บ่อย จ านวน 108 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.2 ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินค้าออร์แกนิคจากร้านสยามพารากอน (Siam Paragon) จ านวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.3 แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศหญิง 135 77.1 
สถานภาพโสด 125 71.4 
ระดับการศึกษาปรญิญาตร ี 107 61.1 
อาชีพลูกจ้างองค์กรเอกชน 122 69.1 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท 75 42.9 
พฤติกรรมการซ้ือสินค้า ซ้ือบ้างแต่ไม่บ่อย 108 68.8 
เลือกซ้ือสินค้า สยามพารากอน (Siam Paragon) 48 27.5 

 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการ
ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .907 ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระดับ
เห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .926 ระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ราคาในระดับเห็นด้วย โดย
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .872 ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคในระดับ
เห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .894 ระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจที่มีต่อร้านค้าปลีก
สินค้าออร์แกนิคในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .912 และระดับความคิดเห็นต่อความ
ภักดีที่มีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .889 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า  คุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะร้านค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความ
พึงพอใจในร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนับส าคัญทางสถิติที่ 0.0 1 
คุณภาพบริการ มีอิทธิพลทางบวกต่อต่อความภักดีที่ มีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อต่อความภักดีที่มีต่อร้านค้า
ปลีกสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังตารางที่ 3 และ 4 
 

ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหขุองปัจจัยด้านคุณภาพบริการ คุณภาพผลิตภัณฑ ์กลยุทธ์ราคา 
และคุณลักษณะของร้านค้า ที่สง่ผลต่อความพึงพอใจร้านค้าปลกีสินค้าออรแ์กนคิ 

 

 B S.E. ß t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) .075 .239  .314 .754   
คุณภาพบริการ .049 .073 .045 .675 .501 .415 2.412 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ .348 .072 .344 4.838 .000 .367 2.726 
กลยุทธ์ราคา -.034 .069 -.028 -.500 .618 .586 1.705 
คุณลักษณะของร้านค้า .623 .072 .534 8.661 .000 .488 2.049 
R=.881a R2=.777, F=198.049, p<0.05 
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ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหขุองปัจจัยด้านคุณภาพบริการ คุณภาพผลิตภัณฑ ์กลยุทธ์ราคา 
คุณลักษณะของร้านค้าและความพึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความภักดีทีมี่ต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิค 

 
 B S.E. ß t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) .744 .265  2.812 .006   
คุณภาพบริการ .223 .081 .225 2.761 .006 .413 2.419 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ -.181 .085 -.197 -2.136 .034 .322 3.101 
กลยุทธ์ราคา .119 .076 .107 1.567 .119 .585 1.708 
คุณลักษณะของร้านค้า .091 .096 .086 .956 .340 .339 2.953 
ความพึงพอใจ .534 .085 .587 6.288 .000* .316 3.165 
R=.977a R2=.954, F=1190.045, p<0.05 

 
อภิปรายผล 
 คุณภาพบริการของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริโภคเห็นว่าการบริการเป็นงานที่ไม่สามารถจับต้องได้ จึงเป็น
การยากที่จะท าการประเมิน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญชภา แจ้งเวชฉาย (2561) ซ่ึงมีผลการวิจัยว่า คุณภาพ
การบริการไม่ส่งผลต่อความพึงพอในของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร 
 คุณภาพผลิตภัณฑ์ของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคส่งผลต่อความพึงพอใจในร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของธนากร ภัทรพูนสิน และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2556) ซ่ึงมี
ผลการวิจัยว่า การสร้างคุณค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ดังนั้นร้านค้า
ปลีกสินค้าออร์แกนิคควรจะรักษาคุณภาพสินค้าไว้ให้ได้มาตรฐาน โดยสินค้าออร์แกนิคต้องมีความสด ใหม่ มีสินค้า
หลายประเภทให้เลือกซ้ือ และมีสินค้าหลากหลายคุณภาพให้เลือกซ้ือ รวมไปถึงมีการรับประกันคุณภาพสินค้าออร์แกนิค 
 คุณลักษณะของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคส่งผลต่อความ พึงพอใจในร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Muhammad Khalilur Rahman, Ahasanul Haque 
and Md. Abdul Jalil (2014) ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพบริการผลิตภัณฑ์ คุณภาพกลยุทธ์ราคาและคุณลักษณะของ
ร้านค้า มีความสัมพันธ์ของพึงพอใจของลูกคา้และความภักดีของลูกค้าโดยตรง ดังนั้น ร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิค ควร
มีท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง สามารถจอดรถเพื่อเข้าไปซื้อสินค้าออร์แกนคิได้ง่าย บริเวณภายในและภายนอกร้าน
มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบๆ พื้นที่หรือบริเวณของร้านเหมาะแก่การเข้ามาจับจ่ายซ้ือของ 
 คุณภาพบริการของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคส่งผลต่อความภักดีที่มีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Muhammad Khalilur Rahman, Ahasanul Haque 
and Md. Abdul Jalil (2014) ที่ได้ศึกษาวิจัยความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีกในมาเลเซีย
ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพบริการผลิตภัณฑ์ คุณภาพกลยุทธ์ราคาและคุณลักษณะของร้านค้า มีความสัมพันธ์ของความ
พึงพอใจของลูกค้าและความภักดีของลูกค้าโดยตรง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ หัทญา คงปรีพันธุ์ (2557) ซ่ึงมี
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความจงรักภักดีที่ลูกค้ามีต่อทั้งธนาคารกรุงไทยและ
ธนาคารกรุงเทพ ดังนั้น ร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคควรจะต้องแสดงออกถึงความพร้อมและเต็มใจให้บริการ ต้องดูแล
เอาใจใส่และดูแลลูกค้าอย่างเป็นมิตร มีพนักงานบริการจ านวนเพียงพอและเหมาะสม พนักงานสามารถให้ค าแนะน า
รายละเอียดของสินค้าออร์แกนิคแต่ละชนิดเป็นอย่างดี 
 คุณภาพผลิตภัณฑ์ของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคไม่ส่งผลต่อความภักดีที่มีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิค
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เช่นในงานของ Ehrenberg (1972) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความ
ซับซ้อนมาก ก่อนซ้ือผู้บริโภคต้องการทัศนคติที่ดี ประสบการณ์จากการทดลองใช้ครั้งก่อน และอิทธิพลภายนอกเช่น 
การโฆษณาการลดแลกแจกแถม (Promotion) พนักงานขาย การพบเห็นสินค้า การตั้งราคา แพคเกจจ้ิง รวมไปถึงการ
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บอกต่อ (Word of Mouth) ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลไปถึงการซ้ือ การใช้ และความรู้สึกพึงพอใจหลักจากการใช้ 
กระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร ดิสนีเวทย์ (2559) ซ่ึงมี
ผลการวิ จัยพบว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่ มีต่อตราสินค้าคาเฟ่ขนมหวานใน
ห้างสรรพสินค้า 
 กลยุทธ์ราคาของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคไม่ส่งผลต่อความภักดีที่มีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลส าคัญต่อความภักดีที่มีต่อ
ร้านค้า  เช่นงานวิจัยของ Mittal & Kamakura (2001) ได้สรุปว่าความพึงพอใจของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความภักดีอัตรา
การซ้ือซ้ านั้น จะแตกต่างกันอย่างมีรูปแบบตามลักษณะของกลุ่มลูกค้าด้วย ไม่เฉพาะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านราคา และ
ส่วนประสมทางการตลาดเท่านั้น  
 คุณลักษณะของร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคไม่ส่งผลต่อความภักดีที่มีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับงานของ Kumar (2002) ที่สรุปว่าการที่ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการ
หรือซื้อสินค้าซ้ า ผู้ที่จะกลับมาใช้บริการส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า ผู้บริโภคจะกลับมาซ้ือซ้ าอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
 ความพึงใจต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคส่งผลต่อความภักดีที่มีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเช่นเดียวกับงานวิจัยของ Muhammad Khalilur Rahman, Ahasanul Haque and Md. 
Abdul Jalil ( 2014) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อความภักดีของลูกค้าร้านค้าปลีก และสรุปผลการศึกษาได้ว่าความพึงพอใจ
นั้นเป็นประเด็นส าคัญแรกเริ่มท่ีมีผลต่อความภักดีของลูกค้า และสอดคล้องกับวิจัยของภัณฑิรา ธีระสานต์ (2561) ซ่ึง 
มีผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปผล 

การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงตัวแปรเกี่ยวกับคุณภาพบริการ คุณภาพผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคาและคุณลักษณะ
ของร้านค้า ทีส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 175 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างองค์กรเอกชน มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยไม่เกิน 15,001 - 30,000 บาท มีพฤติกรรม
การซ้ือสินค้าออร์แกนิคในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นการซ้ือบ้างแต่ไ ม่บ่อย และเลือกซ้ือสินค้าปลีกออร์แกนิค จาก
สยามพารากอนมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นโดยรวมคุณภาพบริการ คุณภาพผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคาและ
คุณลักษณะของร้านค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วย 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานพบว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะร้านค้ามีอิทธิพล
ทางบวกต่อความพึงพอใจในร้านค้าปลีกสินคา้ออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คุณภาพบริการมีอิทธิพล
ทางบวกต่อต่อความภักดีที่มีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และความพึงพอใจมี
อิทธิพลทางบวกต่อความภักดีที่มีต่อร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 
ผลิตภัณฑ์น ้านมไก่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณโปรตีนสูง ในขณะมีไขมันต่้า ซ่ึงในปัจจุบันได้รับความนิยม              

มากขึ นในกลุ่มผู้รักสุขภาพ ผลิตภัณฑ์น ้านมไก่ที่มักจะมีปัญหาด้านเนื อสัมผัสไม่เรียบเนียน มีกลิ่นคาว มีปริมาณน ้าตาล
สูง และอายุการเก็บรักษาสั น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์น ้านมไก่ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ น โดยการใช้
เอนไซม์ปาเปนจากเปลือกมะละกอ โดยศึกษาเวลาในการหมัก 3 ระดับ (0, 8 และ 16 นาที) พบว่า ระยะเวลาในการ
หมัก 8 นาที ท้าให้น ้านมไก่มีความเป็นเนื อเดียวกันมากที่สุดและไม่มีรสขมเกิดขึ น เม่ือเพิ่มระยะเวลาในการหมักเป็น 
16 นาที ท้าให้น ้านมไก่มีรสขมเพิ่มขึ นอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) แต่ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบน ้านมไก่ที่
หมักนาน 8 นาที  สูงที่สุดในทุกคุณลักษณะ (p<0.05) จากการศึกษาการใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทน
ซูโครสพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในด้านความเป็นเนื อเดียวกันแต่มีความหวานมากกว่าการใช้ซูโครส โดยผู้บริโภคให้
คะแนนความชอบสูงกว่าในด้านความหวาน และความชอบรวม (p<0.05) นอกจากนี การใช้ซูคราโลสยังให้พลังงานต่อ
หน่วยบริโภคลดลงถึง 119.40 Kcal และเม่ือน้ามาพาสเจอร์ไรซ์โดยใช้กัวร์กัมเป็นสารให้ความคงตัว ผู้ทดสอบให้
คะแนนความชอบสูงขึ นอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) โดยผู้บริโภคทั่วไปให้การยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ นร้อยละ 
94 โดยให้คะแนนการยอมรับในด้านรสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบมาก 

 

ค้าส้าคัญ : น ้านมไก่  เอนไซม์ปาเปน  ซูคราโลส 
 
Abstract 

Chicken milk is the product which has high protein and low fat. In the present, more healthy 

consumers are interested in this product. Problems of chicken milk product were texture, smell, sugar content 

and shelf life. We have the ideas to development of chicken milk for increasing consumer acceptance. Curing 

time (0, 8 and 16 min) by using papain enzymes from papaya peel was studied. The results showed that 

chicken milk by curing time at 8 min had more homogenous texture and no bitter taste occurred. However, 

increasing curing time at 16 min had more bitter taste (P<0.05). Chicken milk at 8 min curing had more 

liking score of all attributes (P<0.05). Use of sucralose as a sweetener instead of sucrose had not significant 

difference of liking score in texture but higher score in sweet taste. In addition, using of sucralose can reduce 

of calories about 119.40 kcal. Pasteurization of chicken milk using guar gum as a stabilizer, liking scores 

were higher significantly (p<0.05). The scores of consumer acceptance on taste, texture and overall liking 

were rated at a high level. 

 
Keywords: Chicken milk, Papain, Sucralose  

 
บทน้า 

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่เริ่มหันมาออกก้าลังกายและเลือกรับประทานอาหารสุขภาพมากขึ น ในกลุ่มคนที่รัก
การออกก้าลังกายและต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื อมักนิยมรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของโปรตีนสูง มีปริมาณ
ไขมันและแคลอรี่ต่้า เช่น ไข่ต้ม (รับประทานเฉพาะไข่ขาว) เวย์โปรตีน  และเครื่องดื่มประเภทนมอื่น ๆ ซ่ึงน ้านมไก่
หรืออกไก่ปั่นก็เป็นตัวเลือกหนึ่ง เนื่องจากผู้บริโภคไม่สามารถรับประทานเวย์โปรตีน เกิดอาการแพ้  หรือบางคน
รับประทานได้แต่มีปัญหากับการระบบย่อยและดูดซึมของร่างกายท้าให้ถ่ายเหลว โดยโปรตีนจากไก่เป็นโปรตีนจาก 
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ธรรมชาติสามารถย่อยและดูดซึมไปใช้ได้ดี (Time out, 2562) ปัจจุบันมีการผลิตน ้านมไก่หรือไก่ปั่น จ้าหน่ายอยู่ใน
กลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ ยังไม่แพร่หลาย โดยมีวิธีการท้าหลายขั นตอน โดยการเริ่มจากการน้าเนื อไก่มาล้าง ผ่านการต้ม 
จากนั นน้ามาปั่นกับนมพร่องไขมัน ซ่ึงมักจะมีกลิ่นคาวของเนื อไก่ และมาปรับปรุงรสชาติ ด้วยการปั่นร่วมกับกล้วย
หอมหรือผลไม้ตระกูลเบอรี่ แล้วรับประทานทันที (Mthai, 2562) โดยข้อจ้ากัดเรื่องกลิ่นคาว ความเป็นเนื อเดียวกัน 
การตกตะกอนของเนื อไก่ และมีอายุการเก็บรักษาสั น เนื่องจากไม่ได้ผ่านความร้อนหลังจากปั่นต้องรับประทานวันต่อ
วัน ในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับน ้านมไก่อย่างจริงจัง ประกอบกับเอนไซม์ปาเปน พบมากในมะละกอ ทั งใน
ส่วนของยางและเปลือก ซ่ึงเป็นเอนไซม์ในกลุ่มโปรตีเอส มีความสามารถย่อยโปรตีนกล้ามเนื อ และโปรตีนเนื อเย่ือ
เกี่ยวพันได้ มีช่วงการท้างานค่อนข้างกว้าง ที่ pH 5.8-7.0 และอุณหภูมิ 50-57 องศาเซลเซียส (Storer & Menard, 
2013)   

ดังนั นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดโดยการผลิตภัณฑ์น ้านมไก่ โดยการปรับปรุงด้านเนื อสัมผัส โดยใช้เอนไซม์
ปาเปนจากเปลือกมะละกอช่วยย่อยโปรตีนกล้ามเนื อในสันในไก่ให้ได้โปรตีนที่มีขนาดเล็กลง ท้าให้ผลิตภัณฑ์มีความ
เป็นเนื อเดียวกัน ย่อยและดูดซึมง่ายขึ น และเลือกใช้ซูคราโลสเป็นสารทดแทนความหวานเนื่องจากเป็นสารให้ความ
หวานที่ไม่ให้พลังงานและคงตัวเพื่อลดปริมาณน ้าตาลและแคลอรี่ อีกทั งศึกษาการท้าพาสเจอร์ไรซ์เพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์น ้านมไก่ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์น ้านมไก่อีกทั งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภคมากขึ น 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 การเตรียมวัตถุดิบ   

เนื อสันในไก่ ล้างท้าความสะอาดขูดเป็นชิ นเล็ก ๆ แช่สารละลายน ้าเกลือที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.2 นาน 15 
นาที บีบน ้าออก ล้างซ ้าจ้านวน 2 รอบ 

เปลือกมะละกออบแห้ง เตรียมจากเปลือกมะละกอพันธุ์แขกด้าระยะแก่จัด ความหนา 0.2-0.3 เซนติเมตร 
เติมสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ ร้อยละ 0.75 อบแห้งที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส จนมีความชื นเท่ากับร้อยละ 
10 บดละเอียดร่อนผ่านตะแกรงขนาด 80 เมช  (ยมนา ล่าดั ม และลดาวัลย์ เป้าทอง, 2557) 
 วิธีการทดลอง 

1. ศึกษาระยะเวลาในการหมักเอนไซม์ปาเปนที่เหมาะสมในน้้านมไก่พร้อมดื่ม 
 หมักสันในไก่ที่ผ่านการขูดการล้างด้วยน ้าเกลือ ด้วยเปลือกมะละกออบแห้ง ปริมาณร้อยละ 0.5 ของ

น ้าหนักไก่ ที่อุณหภูมิห้องใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 0, 8 และ 16 นาที  จากนั นน้าไปผลิตเป็นน ้านมไก่
ตามวิธีดังภาพที่ 1 จากนั นน้าน ้านมไก่ตรวจสอบคุณภาพด้านต่าง ๆ ดังนี  

 
ชั่งเนื อไก่ 100 กรัมแลว้ล้างท้าความสะอาด 

 
พักให้สะเด็ดน ้าแล้วขูดด้วยช้อนเป็นชิ นเลก็ๆ 

 
น้าเนื อไก่ที่ได้มาแช่ในน ้าเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.2 นาน 15 นาที 

แล้วบีบน ้าออกท้าเหมือนกัน 2 ซ า้ 
 

น้าเนื อไก่ที่ได้บบีน ้าออกแลว้หมกัด้วยยางมะละกออบแห้งเป็นเวลา 5 นาที 
 

น้าไปต้มในน ้าเดือดประมาณ 7 นาที ตักขึ นพักใหเ้ย็นแล้วบีบน ้า 
ปั่นพร้อมกับสารใหค้วามหวาน นมขาดมันเนย และกลิ่นสังเคราะห์ นาน 1 นาท ี

 
น ้านมไก ่

ภาพที่ 1 ขั นตอนการท้าน ้านมไก ่  
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  - ทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสโดยใช้วิธีทดสอบความแตกต่างแบบ Multi-sample difference test ใน
ด้านความเป็นเนื อเดียวกัน และด้านความขม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึกฝนจ้านวน 20 คน  
  - ทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสโดยใช้วิธีทดสอบความชอบแบบ Hedonic Scale 9 ระดับ (9 point 
hedonic scale) ในด้านกลิ่น ความเป็นเนื อเดียวกัน เนื อสัมผัส และความชอบรวม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ้านวน 30 คน 

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้คะแนนในการทดสอบความชอบแบบ Hedonic Scale 9 ระดับ (9-Point hedonic 
scale) มากที่สุดไปศึกษาในขั นตอนถัดไป 

 
2. ศึกษาการใช้ซูคราโลสเป็นสารทดแทนความหวานในผลิตภัณฑ์น้้านมไก่พร้อมดื่ม 
 ศึกษาการใช้ซูคราโลส เป็นสารทดแทนความหวานร้อยละ 100  โดยซูคราโลสมีความหวานเป็น 600 เท่า

เม่ือเทียบกับน ้าตาลซูโครส  (ศิวาพร ศิวเวชช, 2546) โดยจากสูตรปกติเติมน ้าตาลซูโครส 20 กรัม ทดแทนด้วย 
ซูคราโลสเท่ากับ โดยส่วนผสมของน ้านมไก่สูตรควบคุม และซูคราโลส (ตารางที่ 1) จากนั นค้านวณหาปริมาณ
สารอาหารและพลังงานของน ้านมไก่ โดยเทียบกับตาราง Food Composition Database for INMUCAL PROGRAM 
(อรพินท์ บรรจง และคณะ, 2548) 

 
ตารางที่ 1 ส่วนผสมน ้านมไก่พรอ้มด่ืม 

 

 
3. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทีมี่ต่อผลิตภัณฑ์น้้านมไก่พาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม 

น้าผลิตภัณฑ์น ้านมไก่พร้อมดื่มที่ผ่านการคัดเลือกการทดสอบด้านประสาทสัมผัสแบบ Hedonic Scale 
9 ระดับ (9-Point hedonic scale) ดังข้อที่ 1และ น้าผลิตภัณฑ์น ้านมไก่ที่เติมกัวร์กัมที่ความเข้มข้น ร้อยละ 0.10 ต่อ
น ้าหนักผลิตภัณฑ์แล้วน้ามาผ่านการต้มเพื่อพาสเจอร์ไรซ์ ที่ 72 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที และท้าให้เย็นโดยทันที 
จากนั นน้าไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้ทดสอบความชอบแบบ Hedonic Scale 9 ระดับ (9 point 
hedonic scale) ในด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น เนื อสัมผัส ความชอบรวม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ้านวน 30 คน  

 
4. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทัว่ไป 

น้าผลิตภัณฑ์น ้านมไก่สูตรพัฒนา จากการศึกษาในข้อที่ 3 น้ามาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป 
โดยใช้ทดสอบแบบประเมินความชอบ 5 ระดับ (5-Point hedonic scale) ในด้านลักษณะปรากฏ กลิ่นรส รสชาติ 
เนื อสัมผัส ความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ้านวน 50 คน 

 
  

ส่วนผสม 
ปริมาณที่ใช้ (กรัม) 

ชุดควบคุม ซูคราโลส 
เนื อสันในไก ่ 100 กรัม 100 กรัม 
ซูคราโลส 
ซูโครส 

- 
20  กรัม 

0.03 กรัม 
- 

นมพร่องมนัเนย 200 กรัม 200 กรัม 
ยางมะละกออบแหง้ 0.5 กรัม 0.5 กรัม 
กลิ่นสังเคราะหเ์นยนม 2.5 กรัม 2.5 กรัม 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
1. ผลการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการหมักเน้ือไก่ด้วยเอนไซม์ปาเปนจากเปลือกมะละกอในการ

ผลิตผลิตภัณฑ์น้้านมไก ่
 จากการศึกษาการใช้เอนไซม์ปาเปนจากเปลือกมะละกอในการหมักเนื อสันในไก่ด้วยเอนไซม์ที่เวลา

แตกต่างกัน 3 ระดับ 0, 8 และ 16 นาที มีผลให้น ้านมไก่มีความเป็นเนื อเดียวกันมากขึ น (P<0.05) เป็นผลมาจาก
เอนไซม์ปาเปนเป็นเอนไซม์ในกลุ่มโปรตีเอสซ่ึงสามารถย่อยโปรตีนกล้ามเนื อให้มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้มีความเป็นเนื อ
เดียวกันมากขึ นที่ระยะเวลาการหมักนาน 8 นาที แต่อย่างไรก็ตามการหมักที่ระยะเวลาเพิ่มขึ นเป็น 16 นาที จะส่งผล
ให้มีรสขมเพิ่มขึ น (P<0.05) เป็นผลมาจากการย่อยของเอนไซม์ปาเปนเพิ่มขึ น ท้าให้โปรตีนมีโมเลกุลเล็กลงในระดับ
โปรตีนที่ท้าให้เกิดรสขม (bitter peptide) (อรัญ หันพงศ์กิตติกูล, 2556) จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีรสขมเพิ่มขึ นอย่าง
ชัดเจน (ตารางที่ 2) และเมื่อน้าผลิตภัณฑ์น ้านมไก่มาทดสอบความชอบ 9 ระดับ พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ
น ้านมไก่ที่หมักด้วยเอนไซม์ปาเปนนาน 8 นาที มากที่สุดในทุกคุณลักษณะ (แสดงดังตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น ้านมไก่โดยใช้วิธี Multi-sample 
               difference test ที่เติมเอนไซม์ปาเปนจากเปลือกมะละกอหมักเนื อสันในไก่ในระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน 

 

ระยะเวลาในการหมัก(นาท)ี ความเป็นเน้ือเดียวกัน ความขม 
0 5.7±0.43c 2.6±0.35b 

8 7.1±0.34b 2.8±0.34b 

16 9.6±0.42a 4.8±0.39a 

หมายเหตุ : ตัวอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้วิธี 9-point hedonic scale ของผลิตภัณฑ์   
  น ้านมไก่ ที่ใช้เอนไซม์ปาเปนจากเปลือกมะละกอหมักเนื อสันในไก่ในระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน 

 

ระยะเวลาในการหมัก (นาที) กล่ิน 
ความเป็นเน้ือ

เดียวกัน 
เน้ือสัมผัส ความชอบรวม 

0 7.3±0.55b 6.7±0.47b 7.2±0.59b 6.9±0.59b 

8 7.8±0.62a 7.8±0.50a 7.8±0.52a 7.7±0.47a 

16 6.4±0.60c 5.9±0.55c 6.6±0.60c 6.4±0.49c 
หมายเหตุ : ตัวอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) 
 

2. ผลการศึกษาการใช้ซูคราโลสเปน็สารทดแทนความหวานในผลิตภัณฑ์น้้านมไก่พร้อมดื่ม 
จากการศึกษาการใช้ซูคราโลสเป็นสารทดแทนความหวานพบว่าผู้บริโภคไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในด้าน

ความเป็นเนื อเดียวกัน ในขณะที่ผู้บริโภคจะรู้สึกว่ามีรสหวานเพิ่มขึ นเล็กน้อยเมื่อเติมซูคราโลสทดแทนซูโครส ถึงแม้ว่า
การเติมซูคราโลสในปริมาณเทียบเท่ากับความหวานของน ้าตาลซูโครสในสูตร ทั งนี เนื่องจากซูคราโลสเป็นสารทดแทน
ความหวานที่มีความคงตัวดี ทนต่อความร้อนสูง ไม่ท้าให้เกิดรสขม อีกทั งการบริโภคซูคราโลสจะให้ความรู้สึกหวานติด
ในล้าคอเล็กน้อย (ศิวาพร ศิวเวชช, 2546) และเม่ือน้าผลิตภัณฑ์มาทดสอบความชอบ 9 ระดับพบว่าผู้บริโภคให้
คะแนนความชอบน ้านมไก่ที่ใช้ซูคราโลสเป็นสารทดแทนความหวานมากกว่าการใช้น ้าตาลซูโครสในทุกคุณลักษณะ 
(P<0.05) (ตารางที่ 4) 
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   ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้วิธี 9-point hedonic scale ของผลิตภัณฑ์น ้านมไก ่
   ที่ใช้ซูคราโลสเป็นสารทดแทนความหวาน 

หมายเหตุ : ตัวอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) 
 

จากการศึกษาการใช้ซูคราโลสเป็นสารทดแทนความหวานในผลิตภัณฑ์น ้านมไก่ พบว่า น ้านมไก่สูตรที่ใช้                
ซูคราโลสจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตลดลง 30.39 กรัม ทั งนี เป็นผลมาจากซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานประเภท
ไม่ให้พลังงาน คือสารที่สามารถให้ความหวานได้เช่นเดียวกับน ้าตาล หรือหวานกว่าน ้าตาลและควรเป็นสารที่ไม่มีสี ไม่
มีกลิ่น ไม่มีรส มีความคงตัวและสามารถละลายได้ดีในอาหารไม่ให้แคลอรี่ แก่ผู้บริโภค (ศิวาพร ศิวเวชช, 2546) ซ่ึง
สามารถลดน ้าตาล 20 กรัมจากสูตรปกติโดยคาร์โบไฮเดรตที่เหลืออยู่คือน ้าตาลแล็กโตสซ่ึงเป็นน ้าตาลในนมแล็กโตส 
เป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทน ้าตาลโมเลกลุคู่ที่ประกอบด้วยน ้าตาลกลูโคส 1 โมเลกุลกับน ้าตาลกาแลคโตส แลคโตสเป็น
น ้าตาลรีดิวส์เป็นน ้าตาลที่พบเฉพาะในน ้านม (วรรณา ตุลยธัญ , 2549) ปริมาณโปรตีนและไขมันยังมีปริมาณเท่าเดิม
ส่งผลพลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภคของน ้านมไก่ที่ใช้ซูคราโลสเป็นสารทดแทนความหวานจึงมีเพียง 172.4 kcal ซ่ึงลด
ปริมาณแคลอรี่ลงได้ถึงร้อยละ 40.96 เมื่อเทียบกับสูตรปกติ (ตารางที่ 5) 

 

ตารางที่ 5 ปริมาณสารอาหารในน ้านมไก่พร้อมด่ืมที่ใช้ซูคราโลสและซูโครส 
 

สารอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซูโครส  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซูคราโลส  
โปรตีน(กรัม) 29.80 29.80 
คาร์โบไฮเดรต(กรัม) 40.45 10.60 
ไขมัน (กรัม) 1.20 1.20 
พลังงาน (Kcal) 291.80 172.40 

 
3. ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้้านมไก่พาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม 

จากการศึกษาการพาสเจอร์ไรซ์ผลิตภัณฑ์น ้านมไก่ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที พบว่าจะ
ท้าให้โปรตีนในเนื อไก่ที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ปาเปนจับตัวกันมีขนาดใหญ่ขึ นอีกครั ง และเกิดการตกตะกอน
หลังจากตั งไว้ระยะเวลาหนึ่ง การน้ากัวร์กัม ร้อยละ 0.1 มาเป็นสารให้ความคงตัว ท้าให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวมากขึ น 
ไม่ตกตะกอนหลังจากการให้ความร้อน เม่ือน้าผลิตภัณฑ์น ้านมไก่มาทดสอบความชอบ 9 ระดับ พบว่า น ้านมไก่ที่ผ่าน
การพาสเจอร์ไรซ์จะได้รับคะแนนความชอบสูงกว่าน ้านมไก่ (ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์) ในด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น 
เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม อย่างมีนัยส้าคัญ (P<0.05) ทั งนี เนื่องจากกัวร์กัม มีคุณสมบัติให้ผลิตภัณฑ์มีความคง
ตัวส่งผลให้น ้านมไก่ที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์มีลักษณะที่หนืดขึ นจึงได้รับคะแนนชอบสูงกว่า (ตารางที่ 6) 

 
    ตารางที่ 6 ผลการทดสอบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-point hedonic scale ของผลิตภัณฑ์                                                                
                 น ้านมไก่ที่ผ่านและไม่ผ่านการพาสเจอไรซ์ 

 

ตัวอย่าง ลักษณะปรากฏ กล่ิน เน้ือสัมผัส ความชอบรวม 
ไม่พาสเจอร์ไรซ์ 5.90±1.21b 5.70±0.73b 6.25±0.72b 6.45±0.76b 

พาสเจอร์ไรซ์ 7.80±0.83a 6.70±1.22a 8.10±0.72a 8.45±0.69a 

หมายเหตุ : ตัวอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) 
  

ชนิดสารให้ความหวาน ความเป็นเน้ือเดียวกัน ความหวาน ความชอบรวม 
ซูโครส 7.85±0.49a 6.35±0.49b 6.30±0.66b 

ซูคราโลส 7.65±0.81b 8.15±0.67a 8.20±0.83a 
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4. ผลการศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้้านมไก่พร้อมดื่ม 
 จากการทดสอบความชอบ 5 ระดับของผู้บริโภคทั่วไปจ้านวน 50 คนต่อผลิตภัณฑ์น ้านมไก่พร้อมดื่ม 

พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้คะแนนความชอบในคุณลักษณะลักษณะปรากฏ กลิ่นรส อยู่ระหว่างชอบปานกลางถึงชอบ
มาก และในคุณลักษณะด้านรสชาติ เนื อสัมผัส ความชอบโดยรวมอยู่ระหว่างชอบมากถึงชอบมากที่สุด (ตารางที่ 7) 
โดยผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 94 และยินดีซื อร้อยละ 84 แสดงดังภาพที่ 1 

 
ตารางที ่7 คะแนนความชอบของผู้บริโภคทัว่ไป ต่อผลิตภัณฑ์น ้านมไก่พร้อมด่ืม 

 

คุณลักษณะ 

จ้านวนผู้บริโภค (คน) 
 

ชอบมาก
ที่สุด 

ชอบมาก 
ชอบปาน

กลาง 
ชอบน้อย 

ชอบน้อย
ที่สุด 

คะแนน
ความชอบเฉลี่ย 

ลักษณะปรากฏ 9 30 10 1 0 3.94±0.68 
กลิ่นรส 8 32 9 1 0 3.94±0.65 
รสชาติ 24 20 6 0 0 4.36±0.69 
เนื อสัมผัส 16 24 9 1 0 4.10±0.76 
ความชอบโดยรวม 27 19 3 1 0 4.44±0.70 

 

 
 

 

ภาพที่ 2 การยอมรับผลิตภัณฑ์น ้านมไก่พร้อมด่ืมของผู้บรโิภค 
 
สรุปผลการทดลอง 

การใช้เอ็นไซม์ปาเปนจากเปลือกมะละกอหมักไก่ นาน 8 นาที ท้าให้น ้านมไก่มีความเป็นเนื อเดียวกัน และ
ได้รับคะแนนความชอบจากผู้ทดสอบชิมสูงสุดการใช้ซูคราโลสเป็นสารทดแทนความหวานสามารถลดพลังงานต่อหน่วย
บริโภคลงได้ 119.40 kcal นอกจากนี การพาสเจอร์ไรส์ที่ระดับ 60 องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที โดยใช้กัวร์กัมเป็น
สารให้ความคงตัว พบว่าผลิตภัณฑ์จะได้รับคะแนนความชอบจากผู้ทดสอบสูงขึ น และผู้บริโภคทั่วไปให้การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์น ้านมไก่ที่พัฒนาร้อยละ 94 
 
  

 94% 

6% 

ยอมรับ 

ไม่ยอมรับ 

84% 

16% 

ชื อ 

ไม่ซื อ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปริมาณมันม่วงผงที่เหมาะสมต่อการท าขนมชั้นและอายุการเก็บรักษาของแป้ง
ขนมชั้นผสมมันม่วงผงกึ่งส าเร็จรูป งานวิจัยเริ่มจากการเตรียมมันม่วงผง โดยน ามันเทศสีม่วงมานึ่งให้สุก อบแห้งแล้ว
บดให้ละเอียด ได้มันม่วงผงสีม่วงแดง กลิ่นหอม และมีรสหวาน น ามันม่วงผงมารวมกับแป้งผสม (ประกอบด้วยแป้งมัน
แป้งเท้ายายม่อมและแป้งข้าวเจ้า) กะทิผง น้ าตาลทราย เกลือ และน้ า โดยใช้มันม่วงผงทดแทนแป้งผสมในปริมาณ 0, 3, 6 
และ 9% โดยน้ าหนักแป้ง เม่ือท าเป็นขนมชั้นได้ขนมชั้นสีม่วง น ามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า ผู้ทดสอบ
ให้คะแนนความชอบรวมของขนมชั้นจากแป้งผสมมันม่วงผง 6% มากกว่า  9, 3 และ 0% ตามล าดับ (p<0.05) น ามันม่วงผง
และส่วนผสมของแห้งมาบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์จะได้เป็นแป้งขนมชั้นกึ่งส าเร็จรูป จากนั้นส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคทั่วไป พบว่า ผู้บริโภคทุกคนให้การยอมรับและยินดีซ้ือผลิตภัณฑ์ในราคา 60 บาท (330 กรัม) การเก็บรักษาของ
แป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูปที่อุณหภูมิห้อง (28-30oC) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ความชื้น, aw, pH และ TBA  
มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก (p>0.05) ส่วนจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดและยีสต์-รา ไม่เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของแป้ง 
แต่เมื่อประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า สีเปลี่ยนไป มีกลิ่นหืน ความมันวาวและความเหนียวนุ่มลดลง ดังนั้น
แป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูปจึงมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 2 สัปดาห์ 
 

ค าส าคัญ : มันม่วง  มันม่วงผง  ขนมชั้น  แป้งขนมชั้นกึ่งส าเร็จรูป 
 
Abstract 

The objective of this study was to investigate the concentration of purple sweet potato powder on Kanom 

Chan and the shelf life of purple sweet potato Kanom Chan mixed flour was also studied. The experiment was 

started from preparing the purple sweet potato powder by steaming, drying and grinding process, respectively. 
Purple sweet potato powder was dark red-purple, aroma and sweet. The purple sweet potato powder was mixed 

with premix flour ( tapioca flour,  arrowroot flour and  rice flour), coconut milk powder, sugar, salt and water. The 

purple sweet potato powder at 0, 3, 6 and 9% of total flour weight was studied. Kanom Chan was cooked and 

sensory evaluation was performed. The sensory evaluation revealed that Kanom Chan flour mixed with 6% of 

purple sweet potato flour showed higher score in overall liking aspect than 9, 3 and 0%, respectively (p<0.05). The 

purple sweet potato powder and the other dried ingredients were packed into aluminium foil bag to make the 

purple sweet potato Kanom Chan mixed flour. Consumer test indicated that all panelists were accepted and willing 

to buy the purple sweet potato Kanom Chan mixed flour at 60 baht/pack (330 grams). The shelf life of purple sweet 

potato Kanom Chan mixed flour that kept in at room temperature (28-30o
C) for 4 weeks was studied. It was found 

that, the moisture content, aw, pH and TBA of the samples were slightly changed during the storage time (p>0.05). 
Total viable count and yeast and mold count of the samples were less than the standard of flour product that was 

described by Thai community product standard. However, the sensory evaluation revealed that the product color 

was changed and the rancidity was occurred. The product was less glossy and gooey. Therefore, the shelf life of 

purple sweet potato Kanom Chan mixed flour was about 2 weeks. 

 
Keywords: Purple Sweet Potato, Purple Sweet Potato powder, Kanom Chan, Kanom Chan Mixed Flour 

49



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

บทน า 
มันเทศเป็นพืชหัวที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะมันเทศสีม่วงซ่ึงมีสารแอนโทไซยานินในปริมาณสูง สาร

แอนโทไซยานินท าหน้าที่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระในกระบวนการเมทาบอลิซึมภายในสิ่งมีชีวิต ต้านมะเร็งล าไส้ ต้าน
ปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและน้ าตาลในเลือด กระตุ้นให้เส้นผมด า ชะลอผมหงอก ช่วย
ให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และมีฤทธิ์ต้านรังสียูวี (กรรณิการ์ กุลยะณี, 2557) การวิจัยมันม่วงในผลิตภัณฑ์อาหาร มักแปรรูป
มันม่วงเป็นมันม่วงผงหรือแป้งมันม่วง โดยสไลด์มันม่วงเป็นแผ่นบาง ๆ ก่อนอบแห้ง อาจแช่มันม่วงในกรดซิตริก 
(Hutasoit, Julianti & Lubis, 2018) หรือโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์เพื่อยับย้ังเอนไซม์ (Ho, Anwar, Suhaimi, Rosli & 
Tang, 2017) หรือนึ่งมันม่วงเพื่อท าลายเอนไซม์และสารพิษ (Phomkaivon, Surojanametakul, Satmalee, Poolperm 
& Dangpium, 2018) จากนั้นน ามันม่วงผงมาผสมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสม โดยสามารถใช ้
มันม่วงผงทดแทนแป้งสาลีในขนมปังได้ 30% (วิมล วรรณุวาศ, ณัฏฐา คงโนนกอก และอโนชา สุขสมบูรณ์, 2556) 
ในมัฟฟินได้ 50% (พาขวัญ ทองรักษ์ และคนอื่น ๆ, 2559) จนถึง 75% (Fuengkajornfung & Piaseu, 2018) ในหม่ันโถว
ได้ 15-30% (ญานิล ชัยณรงค์, กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ และอโนชา สุขสมบูรณ์, 2557) และทดแทนแป้งข้าวเหนียวในขนม
ไดฟูกุโมจิได้ 20% (ธนาภรณ์ เลียบทอง, คนันท์นาฎ เรืองสกุล, ทิตยา ชนะกุล, อินทัช สาระกุล และสิริโสภา จุนเด็น, 
2559) ทั้งนี้การเพิ่มปริมาณมันเทศผงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีสีม่วงและความแน่นเนื้อเพิ่มขึ้น แต่ปริมาตรจ าเพาะและ 
ความยืดหยุ่นลดลง 

จากคุณประโยชน์และกระแสความนิยมของมันม่วงในปัจจุบัน รวมกับการอนุรักษ์ความเป็นไทย ผนวกเข้ากับ
วิถีชีวิตที่ต้องการความสะดวกสบาย การน ามันม่วงมาผสมในขนมไทยเพื่อให้สีสันและท าเป็นแป้งกึ่งส าเร็จรูปเพื่อสะดวก
ต่อการใช้งานจึงเป็นที่น่าสนใจ ขนมชั้นเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งท าจากแป้งผสมกะทิ น้ าตาล และเกลือ ลักษณะเป็นชั้น
บาง ๆ ซ้อนกันหลายชั้น เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มและรสชาติหวานมัน ปัจจุบันการผลิตขนมชั้นมีน้อยลงเพราะใช้เวลาในการ
ท านานและต้องมีสัดส่วนของแป้ง กะทิ น้ าตาล และเกลือท่ีเหมาะสม จึงจะได้ขนมชั้นที่มีรสชาติกลมกล่อมและมีเนื้อ
สัมผัสเหนียวนุ่ม อีกทั้งผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรีและขนมขบเคี้ยวมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์
ขนมไทย ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการท าแป้งขนมชั้นกึ่งส าเร็จรูปเพื่อสะดวกต่อการบริโภค เพียงแค่เติมน้ าและนึ่งให้สุกก็จะ
ได้ขนมชั้นที่มีความเหนียวนุ่ม นอกจากนั้นเพื่อให้ขนมชั้นมีสีสันสวยงาม จึงน ามันม่วงผงมาใส่ในแป้งขนมชั้นกึ่งส าเร็จรูป
ท าให้ขนมชั้นมีสีม่วงจากสีธรรมชาติและเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ขนมชั้น 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปริมาณมันม่วงผงที่เหมาะสมต่อการท าขนมชั้นและอายุการเก็บรักษาของแป้งขนมชั้นผสมมันม่วง 
กึ่งส าเร็จรูป 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. ศึกษาปริมาณมันม่วงผงที่เหมาะสมต่อการท าขนมชั้น 
เตรียมมันม่วงผง โดยน ามันเทศสีม่วงพันธุ์พิจิตร 1 มาล้างให้สะอาด ปอกเปลือก แช่น้ า สไลด์เป็นแผ่นๆ

หนา 3 มิลลิเมตร นึ่งนาน 3 นาที อบแห้งที่อุณหภูมิ 55oC จนมีความชื้น 6-7% จากนั้นบดให้ละเอียดและร่อนผ่าน
กระชอนขนาด 80 เมช น ามันม่วงผงมาทดแทนแป้งผสม (แป้งมัน+แป้งเท้ายายม่อม+แป้งข้าวเจ้า) ในปริมาณ 0, 3, 6 
และ 9% โดยน้ าหนักแป้ง เติมส่วนผสมอื่น ๆ ตามตารางที่ 1 และท าเป็นขนมชั้นตามขั้นตอนดังภาพที่ 2 น าขนมชั้นที่
ได้มาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบพรรณนาเชิงปริมาณด้านความเข้มของสีม่วง ความมันวาว ความเหนียว 
ความยากของการลอกชั้น ความหวานและกลิ่นมันเทศ ใช้ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝน 15 คน ร่วมกับการให้คะแนน
ความชอบ 9 ระดับ (9 = ชอบมากที่สุด, 5 = เฉยๆ และ 1 = ไม่ชอบมากที่สุด) ใชผู้้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝน 30 คน 
คัดเลือกปริมาณมันม่วงผงที่เหมาะสมต่อการท าขนมชั้น  
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ตารางที่ 1 ปริมาณส่วนผสมต่าง ๆ ในการท าขนมชั้น 
 

ส่วนผสม 
ปริมาณ (กรัม) 

มันม่วงผง 0% มันมว่งผง 3% มันม่วงผง 6% มันม่วงผง 9% 
แป้งผสม* 100 97 94 91 
มันม่วงผง 0 3 6 9 
กะทิผง 20 20 20 20 
น้ าตาลทราย 100 100 100 100 
เกลือ 0.7 0.7 0.7 0.7 
น้ าส่วนที่ 1 40 40 40 40 
น้ าส่วนที่ 2 160 160 160 160 
หมายเหตุ  *แป้งผสม = แป้งมัน+แป้งเท้ายายม่อม+แป้งขา้วเจา้ อัตราสว่น  2:2:1 โดยน้ าหนกั 

 
แป้งผสม  มันม่วงผง  กะทิผง  น้ าตาลทราย และเกลือ 

 
ผสมให้เข้ากันด ี

 
เติมน้ าส่วนที่ 1 นวดประมาณ 10 นาที จนแป้งนุ่ม 

 
เติมน้ าส่วนที่ 2 

 
คนให้เข้ากัน 

 
ตักแป้งหยอดชั้นละ 40 กรัม ลงในถาดสี่เหลี่ยมขนาด 12 x 12 x 4.5 เซนติเมตร 

 
นึ่งแปง้แต่ละชั้นให้สกุด้วยไฟแรง นาน 10 นาที 

 
พักให้เย็น 

 
ขนมชั้น 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการท าขนมชั้นผสมมันม่วง 

 
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาของแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงก่ึงส าเร็จรูป 

น าแป้งผสม มันม่วงผง กะทิผง น้ าตาลทราย และเกลือมารวมกัน จะได้แป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่ง
ส าเร็จรูป บรรจุแป้งขนมชั้น 330 กรัม ในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ขนาด 6 x 9 นิ้ว เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง (28-30oC) 
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ตรวจสอบคุณภาพทุกสัปดาห์ ได้แก่ ความชื้น (AOAC, 2005) ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ (aw) (aw meter 
ตรา Aqua Lab รุ่น Series 3 TE) ค่า pH (pH meter ตรา Orion รุ่น 410 A) ค่า Thiobarbituric Acid (TBA) (Tarladgis, 
Watts, Younathan & Dugan, 1960) จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (AOAC, 2005)  ยีสต์และรา (AOAC, 2005)  ประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบพรรณนาเชิงปริมาณของแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูปด้านกลิ่นมันเทศและกลิ่น
หืน โดยใช้ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝน จ านวน 15 คน น าแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูปมาท าขนมชั้น แล้วประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ โดยใช้ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝน จ านวน 15 คน 
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3. ส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วไปต่อขนมชั้นที่ท าจากแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงก่ึงส าเร็จรูป 
น าแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูปมาท าขนมชั้น แล้วส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วไปในเขต

จังหวัดสงขลา จ านวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามและการให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 = ชอบมากที่สุด และ  
1 = ชอบน้อยท่ีสุด) 

4. การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
การศึกษาในข้อ 1 และ 2 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : 

CRD) การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสวางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Completely 
Block Design : RCBD) วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  

1. ปริมาณมันม่วงผงที่เหมาะสมต่อการท าขนมชั้น  
จากการน ามันเทศสีม่วงพันธุ์พิจิตร 1 (ภาพที่ 2ก) มาท ามันม่วงผง ได้เป็นผงละเอียด สีม่วงแดง (ภาพที่ 2ข) 

มีกลิ่นหอมของมันเทศและมีรสหวาน เม่ือน ามาทดแทนแป้งผสมในปริมาณ 0, 3, 6 และ 9% ได้ขนมชั้น ดังภาพที่ 3 
 

  
  

ก. มันเทศสีม่วง ข. มันม่วงผง 
 

ภาพที่ 2 มันเทศสีม่วงพนัธุ์พิจิตร 1 และมันม่วงผง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ขนมชั้นที่ใช้มันม่วงผงทดแทนแปง้ผสมในปริมาณ 0, 3, 6 และ 9% ของน้ าหนกัแป้ง 
  

0% 

6% 

3% 

9% 
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เม่ือประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบพรรณนาเชิงปริมาณได้ผลดังตารางที่ 2 จะเห็นว่า การเพิ่ม
ปริมาณมันเทศผงส่งผลให้ขนมชั้นมีสีม่วงเข้มขึ้น ความมันวาว ความหวาน และกลิ่นมันเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่ความเหนียว
ลดลงและการลอกแต่ละชั้นยากขึ้น เม่ือให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ ได้ผลดังตารางที่ 3 จะเห็นว่า การเพิ่มมันเทศผง
จนถึง 6% ได้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติและความชอบรวมมากขึ้น แต่หากเพิ่มจนถึง 9% 
คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ ส ีและความชอบรวมกลับลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เพราะขนมชั้น
มีสีม่วงเข้มมากเกินไป ส่วนด้านเนื้อสัมผัสได้คะแนนความชอบลดลง เนื่องจากความเหนียวลดลงและการลอกแต่ละชั้น
ยากขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มปริมาณแป้งมันม่วงทดแทนแป้งสาลีท าเค้กไมโครเวฟ (ณัฏฐา สถิรรัตน์, จิณห์วรา เจริญพันธ์ 
และอโนชา สุขสมบูรณ์, 2555) และขนมปัง (วิมล วรรณุวาศ, ณัฏฐา คงโนนกอก และอโนชา สุขสมบูรณ์, 2556) มีความ
ยืดหยุ่นลดลง เม่ือพิจารณาความชอบรวม การใช้มันเทศผง 6% ได้คะแนนความชอบมากที่สุด รองลงมาคือ 9, 3 และ 
0% ตามล าดับ ดังนั้นจึงเลือกใช้มันม่วงผงทดแทนแป้งผสมในปริมาณ 6% ของน้ าหนักแป้ง มาศึกษาในข้อต่อไป 

 
ตารางที่ 2 คะแนนคณุภาพทางประสาทสัมผัสแบบพรรณนาเชิงปริมาณของขนมชั้นที่ใช้มันม่วงผงทดแทนแป้งผสม 

ในปริมาณต่าง ๆ 
 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
 
ตารางที่ 3 คะแนนคณุภาพทางประสาทสัมผัสแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับของขนมชั้นที่ใชมั้นม่วงผงทดแทน 

แป้งผสมในปริมาณต่าง ๆ 
 

มันม่วงผง
(%) 

ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส 
ความชอบ

รวม 
0 5.06d±0.83 4.40c ±1.25 5.53c±0.68 6.20b±1.06 7.26a±0.77 5.56c±0.99 
3 6.06c±0.83 6.20b±1.35 6.40b±0.70 6.66b±1.01 6.80ab±0.74 6.86b±0.76 
6 8.13a±1.22 7.93a ±1.15 7.20a±0.92 7.66a±0.80 6.73b±1.22 8.13a±1.00 
9 7.46b±0.98 7.53ab±1.18 7.26a±1.05 7.80a±0.96 5.40c±0.92 7.40b±0.70 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
 

2. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาของแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูป 
การน าแป้งผสม มันม่วงผง กะทิผง น้ าตาลทราย และเกลือ มารวมกัน จะได้แป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่ง

ส าเร็จรูป ดังภาพที่ 4 เม่ือบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์และเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง พบว่า ตลอด 4 สัปดาห์  
แป้งขนมชั้นมีความชื้น, aw, pH และ TBA เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 4 เช่นเดียวกับ
จุลินทรีย์ทั้งหมดและยีสต์-รา ดังตารางที่ 5 ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มแป้ง เช่น แป้งทุเรียน 
(มผช.872/2547) ก าหนดให้ความชื้นต้องไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ าหนัก จ านวนจุลินทรียทั้งหมดต้องไม่เกิน 1×106 
โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม และราต้องไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 
2547) การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า แป้งมีลักษณะปรากฏและสียังคงเหมือนเดิม กลิ่นมันเทศลดลง
แตก่ลิน่หืนเพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 6 สาเหตมุาจากกะทิผงมีกลิ่นหืน โดยเป็นการเหม็นหืนแบบคีโตนิค (ketonic rancidity)  
  

มันม่วงผง 
(%) 

ความเข้มของ 
สีม่วง 

ความมันวาว ความเหนียว 
ความยากของ
การลอกชัน้ 

ความหวาน กลิ่นมันเทศ 

0 0.00d±0.02 3.12d±0.25 10.86a±0.77 3.99d±0.04 6.03d±0.75 0.00d±0.01 
3 5.62c±0.35 6.42c±0.47 7.52b±0.39 6.17c±0.75 8.58c±0.77 6.21c±0.72 
6 12.04b±1.42 10.08b±1.04 5.99c±0.44 7.18b±0.78 11.60b±0.72 10.62b±0.83 
9 13.92a±1.60 13.17a±1.87 3.92d±0.52 8.16a±0.91 14.41a±0.57 14.04a±1.08 
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ซ่ึงเกิดจากการท างานของเชื้อราประเภท xerophilic ในสภาวะที่มีน้ าและออกซิเจนจ ากัด การเหม็นหืนแบบนี้มักพบ 
ในอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวแบบโซ่สั้น ท าให้เกิดกลิ่นรสผิดปกติ เช่น กลิ่นเหม็นอับและกลิ่นหืนในเนื้อมะพร้าวแห้งและ
เนย (พธิญดา แก้วสวี, 2552) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 แป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูป 

 
ตารางที่ 4 ผลของการเปลี่ยนแปลงความชื้น, aw, pH และ TBA ของแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึง่ส าเร็จรูป 

ระหว่างการเกบ็รักษา 
 

อายุการเก็บรกัษา 
(สัปดาห์) 

ความชื้นns 
(%) 

aW
ns

 pHns 
TBAns 

(mg malonaldehyde/kg) 
0 3.23±0.56 0.46±0.01 6.07±0.01 0.158±0.01 
1 3.68±0.30 0.47±0.02 6.18±0.02 0.176±0.00 
2 4.26±0.10 0.47±0.01 6.20±0.06 0.176±0.02 
3 4.49±0.76 0.49 ±0.00 6.21±0.04 0.188±0.01 
4 4.51±0.79 0.49±0.00 6.21±0.02 0.194±0.03 

หมายเหตุ : ns = ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 

ตารางที่ 5 ผลของการเปลี่ยนแปลงจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดและยีสต์-ราของแปง้ขนมชั้นผสมมันม่วงกึง่ส าเร็จรูป 
ระหว่างการเกบ็รักษา 

 

อายุการเก็บรกัษา 
(สัปดาห์) 

จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 
(CFU/g) 

ยีสต์-รา 
(CFU/g) 

0 ไม่พบ ไม่พบ 
1 ไม่พบ ไม่พบ 
2 <10 <10 
3 <10 <10 
4 <10 <10 
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ตารางที่ 6 ผลของการเปลี่ยนแปลงคะแนนคณุภาพทางประสาทสัมผัสแบบพรรณนาเชิงปริมาณของแปง้ขนมชั้น 
 ผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูประหว่างการเก็บรักษา 
 

อายุการเก็บรกัษา (สัปดาห์) กลิ่นมันเทศ กลิ่นหืน 
0 10.79a±0.00 0.07d±0.00 
1 10.31b±0.68 1.31d±0.34 
2 7.42c±0.43 2.65c±0.57 
3 4.30d±0.35 10.25b±0.99 
4 0.20e±0.02 13.04a±0.31 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05)  
 

เม่ือน าแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูปที่เก็บรักษาไว้มาท าขนมชั้น พบว่า ขนมชั้นจากแป้งที่เก็บไว้
นานขึ้น มีความมันวาวลดลงและสีเปลี่ยนจากสีม่วงแดงเป็นสีม่วงน้ าเงิน ดังภาพที่ 6 การประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ ได้ผลดังตารางที่ 7 พบว่า คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ
และความชอบโดยรวมลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในสัปดาห์ที่ 3 ส่วนคะแนนความชอบด้านสี กลิ่น 
รสชาติ และเนื้อสัมผัสเริ่มลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในสัปดาห์ที่ 2  ดังนั้นแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่ง
ส าเร็จรูปจึงมีอายุการเก็บรักษาได้ประมาณ 2 สัปดาห์ 
 

 

 

 

 

 ก. 0 สัปดาห์  ข. 2 สัปดาห์  ค. 4 สัปดาห์ 
 

ภาพที่ 6 ขนมชั้นจากแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูปที่เกบ็รกัษาไวเ้ป็นระยะเวลาต่าง ๆ 
 

ตารางที่ 7 ผลของการเปลี่ยนแปลงคะแนนคณุภาพทางประสาทสัมผัสแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับของขนมชั้น 
จากแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึง่ส าเร็จรูปที่เกบ็รักษาไว้เป็นระยะเวลาต่าง ๆ 

 

อายุการ
เก็บรกัษา 
(สัปดาห์) 

ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส 
ความชอบ

รวม 

0 7.27a±0.59 7.86a±0.52 7.53a±0.64 7.47a±1.18 7.80a±0.86 7.67a±0.62 
1 7.53a±0.92 7.46ab±0.13 7.60a±0.91 7.47a±1.18 7.60a±0.74 7.60a±0.91 
2 7.47a±0.92 7.20b±0.64 6.27b±0.46 6.73b±0.59 6.47b±0.64 7.20a±0.77 
3 6.53b±0.63 6.46c±0.72 6.00b±0.85 6.47bc±0.83 4.87c±1.25 5.67b±0.62 
4 6.40b±0.64 5.66d±1.03 5.80b±0.70 6.00c±0.62 4.07d±0.88 3.93c±0.62 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
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3. ความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วไปต่อขนมชั้นที่ท าจากแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงก่ึงส าเร็จรูป 
จากการน าขนมชั้นที่ท าจากแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูปและแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูป

บรรจุถุงอลูมิเนียมฟอยล์ มาส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วไปในเขต อ.เมือง จ.สงขลา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
ให้คะแนนขนมชั้นในทุกคุณลักษณะอยู่ในระดับชอบมากจนถึงชอบมากที่สุด ดังตารางที่ 8 แสดงว่า ขนมชั้นจากแป้ง
ขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูปเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค หากวางจ าหน่ายแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูปใน
ราคา 60 บาท/ถุง (330 กรัม) ทุกคนตัดสินใจซ้ือ เพราะสะดวกต่อการท าและแป้งขนมชั้นกึ่งส าเร็จรูปที่มีจ าหน่าย
ตามท้องตลาดเป็นแป้งสีขาว ซ่ึงต้องเติมสีผสมอาหารเอง แต่แป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูปมีสีภายในตัว และมี
กลิ่นหอมของมันเทศ อีกทั้งเม่ือท าเป็นขนมชั้น ขนมชั้นที่ได้มีความเหนียวนุ่มและมีสีสันสวยงาม ดังนั้นแป้งขนมชั้น
ผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูปจึงมีโอกาสในการวางจ าหน่ายได้ 

 
ตารางที่ 8 จ านวนผู้บริโภคที่ใหค้ะแนนความชอบในขนมชั้นสีม่วงที่ท าจากแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูป 

 

คุณลักษณะ 
จ านวนผู้บริโภค (คน) 

ชอบมากที่สุด ชอบมาก ชอบปานกลาง ชอบน้อย ชอบน้อยที่สุด 
ลักษณะปรากฏ 19 69 12 - - 
สี 41 55 3 1 - 
กลิ่น 45 49 5 1 - 
รสชาติ 43 50 7 - - 
เนื้อสัมผัส 31 49 16 4 - 
ความชอบรวม 37 56 7 - - 
 
สรุปผลการทดลอง 

มันม่วงผงสามารถใช้เป็นสารให้สีแก่ขนมชั้นได้ โดยทดแทนแป้งผสมในปริมาณร้อยละ 6 ของน้ าหนักแป้ง  
เพราะได้คะแนนความชอบมากที่สุด การท าแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูป จะน ามันม่วงผงมารวมกับส่วนผสมที่
เป็นของแห้ง ได้แก่ แป้งมัน แป้งเท้ายายม่อม แป้งข้าวเจ้า กะทิผง น้ าตาลทราย และเกลือ ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
บรรจุใส่ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ แล้วปิดให้สนิท เม่ือต้องการท าขนมชั้น เพียงแค่ผสมกับน้ าและนึ่งให้สุกก็จะได้ขนมชั้นสี
ม่วง จึงสะดวกต่อการท า อย่างไรก็ตามแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูปที่ได้นั้นมีอายุการเก็บรักษาสั้นเพียง 2 
สัปดาห์ เนื่องจากสีเปลี่ยนไป มีกลิ่นหืน ความมันวาวและความเหนียวนุ่มลดลง จึงควรหาวิธีการเพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาของแป้งขนมชั้นกึ่งส าเร็จรูปให้นานขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคงตัวของสารสกัดมะหาดที่สกัดแอลกอฮอล์ 70 และ 95 % โดย
ประเมินความคงตัวของสารสกัดท่ีถูกเก็บเป็นเวลา 28 วัน (4 สัปดาห์) ท่ีอุณหภูมิ 4 °C อุณหภูมิห้อง และ 45 °C โดย
วิเคราะห์ ความเป็นกรดด่าง หาปริมาณฟีนอลิกรวม ปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวม ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับย้ัง
เอนไซม์ไทโรซิเนส ผลการทดสอบความคงตัวที่อุณหภูมิ 4 °C อุณหภูมิห้อง และ 45 °C เม่ือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง หลัง 
28 วัน พบว่า สารสกัดมีความเป็นกรดมากขึ้นเม่ือเทียบก่อนทดสอบสารสกัดมะหาด 70% ค่า pH เท่ากับ 6.56 สารสกัด
มะหาด 95% มี pH เท่ากับ 7.07  ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์
รวมในสารสกัดมะหาด พบว่า ก่อนทดสอบปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดมะหาด 70% และสารสกัดมะหาด 95% มีค่า
เท่ากับ 299.52 ± 21.66 และ 348.71 ± 61.54 mg GAE/g extract ตามล าดับ หลังจากสารสกัดมะหาด  70% ถูกเก็บเป็น
เวลา  28 วัน  ที่อุณหภูมิ 4°C, อุณหภูมิห้อง และ45°C ปริมาณฟีนอลิกไม่มีการเปลี่ยนแปลง และสารสกัดมะหาด 95% ท่ี
อุณหภูมิ 4°C ปริมาณฟีนอลิกไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ  45°C มีปริมาณฟีนอลิกลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.01 และก่อนทดสอบปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดมะหาด 70% และสารสกัดมะหาด 
95% เท่ากับ 7.75 ± 0.24 และ 10.03 ± 0.87 mg QE/g extract  ตามล าดับ เม่ือสารสกัดมะหาด 70% ถูกเก็บเป็นเวลา 
28 วัน ท่ีอุณหภูมิ 45°C ปริมาณฟลาโวนอยด์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ท่ีอุณหภูมิ 4°C และอุณหภูมิห้อง ปริมาณฟลาโวนอยด ์
ลดลง ส าหรับสารสกัดมะหาด 95% เก็บเป็นเวลา  28 วัน พบว่า ปริมาณฟลาโวนอยด์ไม่มีเปลี่ยนแปลงในที่อุณหภูมิต่างกัน 
ส าหรับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ก่อนทดสอบฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดมะหาด 70% และสารสกัดมะหาด 95% มี
ค่า IC50  เท่ากับ 0.081 ± 0.002 และ 0.074 ± 0.004 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามล าดับ  เม่ือเก็บสารสกัดมะหาด 70% เป็น
เวลา 28 วัน ที่อุณหภูมิ 4°C, อุณหภูมิห้อง และ 45°C ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระไม่มีการเปลี่ยนแปลง และสารสกัดมะหาด 95% 
เก็บเป็นเวลา 28 วัน ที่อุณหภูมิ 4°C ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C หลัง
เก็บไว้เป็นเวลา 28 วัน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  )p < 0.01) ส่วนฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนส ก่อน
ทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ไทโนซิเนสของสารสกัดมะหาด 70% และสารสกัดมะหาด 95% มีค่า IC50  เท่ากับ 0.026 ± 
0.004 และ 0.020 ± 0.003  มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามล าดับ เม่ือสารสกัดมะหาด 70% ถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4°C เป็นเวลา  
28 วัน พบว่าฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เม่ือเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C เป็นเวลา 
28 วัน ฤทธิ์ในการยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  )p < 0.01) ส าหรับสารสกัดมะหาด 95% หลังเก็บไว้ที่
อุณหภูมิ 4°C อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C เป็นระยะเวลา 21 วัน มีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
แต่เม่ือเก็บไว้เป็นเวลา 28 วัน พบว่า ฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  )p < 0.01) แสดงให้เห็นว่า
อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นและระยะเวลาในการเก็บสารสกัดมีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสลดลง รวมถึง
สารฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ของสารสกัดลดลงเช่นกัน ดังนั้นการเก็บสารสกัดมะหาดท่ีอุณหภูมิ 4°C หรืออุณหภูมิต่ า  
จะช่วยให้สารสกัดมีความคงตัวของคุณภาพของฤทธิ์ทางชีวภาพและปริมาณของสาร 
 
ค าส าคัญ : มะหาด  สารประกอบฟีนอลิก  ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ  ฤทธิ์การยับย้ังไทโรซิเนส 
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Abstract 
The objective was the study of stability of antioxidant and tyrosinase inhibitory activities of 

Artocarpus lakoocha Roxb extracts when extracts were kept for 28 days at 4°C, room temperature and 45°C. 

Hartwood of A. lakoocha was extracted with 70% and 95% ethanol by a maceration technique. To evaluate 

the stability of extracts, the total phenolic, flavonoid, antioxidant and tyrosinase inhibitory activities were 

analyzed. Results showed that the pH of extracts after 28 days was decreased, or acid was increased. In 

pretesting, the total phenolic of extracts 70% and 95% were 299.52 and 348.71 mg GAE/g, respectively, and 

the total flavonoid of extracts 70% and 95% were 10.03 and 7.75 mg QE/g, respectively. The total phenolic 

of extract 70% at 4°C, room temperature and 45°C and extract 95% at 4°C, after 28 days were not 

statistically significant difference. But extract 95% at room temperature and 45°C had statistically significant 

reduction of phenolic compound (p < 0.01), compared to the pretest. The flavonoid compounds of extract 

95% kept at 4°C, room temperature and 45°C and extract 70% kept at 45°C for 28 days were not statistically 

significant difference (p < 0.01). But the extracts 70% at 4°C and room temperature for 28 days showed 

significant reduction of the total of flavonoid compounds (p < 0.01), compared to the pretest. Before testing, 

antioxidant activities (IC50) of extracts 70% and 95% were 0.081 ± 0.002 and 0.074 ± 0.004 mg/ml, 

respectively, and IC50 of tyrosinase inhibitory activities were 0.026 ± 0.004 and 0.020 ± 0.003 mg/ml for 

extracts 70% and 95%, respectively. After keeping for 28 days at 4°C, room temperature and 45°C, the 

antioxidant activity of extract 70% was not changed and no changing of this activity was also observed in 

extract 95% at 4°C for 28 days. But at room temperature and 45°C, the antioxidant activity of extract 95% 

was significantly reduced (p < 0.01). To inhibit the enzyme tyrosinase activity, extract 70 % kept at 4°C for 

28 days had no different activity, but this activity was significantly reduced when extract was kept at room 

temperature and 45°C. Extract 95% kept at 4°C, room temperature and 45°C for 21 days had no decreasing 

activity to inhibit tyrosinase but after 28 days, the activity of extract was significantly reduced (p < 0.01). 

The storage of extracts at high temperature and long period could be effect on antioxidant and tyrosinase 

inhibitory activities was detected. Therefore, the 4°C or low temperature is suggested for keeping extracts. 

 
Keywords: Artocarpus lakoocha, Phenolic, Flavonoid, Antioxidant, Tyrosinase inhibition 
 
บทน า 

ปัจจุบันเครื่องส าอางเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคมากขึ้นและพบว่า การใช้สารสกัดจาก
ธรรมชาติมาผลิตเป็นเครื่องส าอางเพิ่มมากขึ้น และแพร่หลายในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่หลายชนิด  มะหาดเป็นพืช
สมุนไพรที่นิยมน าแก่นมาใช้ เม่ือน ามาสกัดจะได้สารสกัดหยาบที่มีสีน้ าตาล เม่ือน ามาผสมในครีมหรือโลชั่นก็จะได้
ผลิตภัณฑ์สีน้ าตาล และความคงตัวของสารสกัดมะหาดในผลิตภัณฑ์จะอยู่ได้ไม่นาน (Tengamnuay et al., 2006) 
มะหาดมีคุณสมบัติทางชีววิทยาและเภสัชวิทยาซ่ึงมีฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิ ต้านแบคทีเรีย ลดความดันโลหิต 
(Bunyapraphatsana & Chokechaijaroenporn, 1999) ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และมีความเป็นพิษต่อเซลล์ 
(Singhatong, Leelarungrayub & Chaiyasut, 2010) มะหาดมีสารส าคัญ ได้แก่ ไตรเทอร์ปีน (Triterpene) ฟลาโวนอยด ์
(Flavonoid) และสติวบีน (Stilbene) ซ่ึงพบสาร Oxyresveratrol ที่เป็นองค์ประกอบหลักในแก่นมะหาด ซ่ึงมีฤทธิ์
ยับย้ังการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Likhitwitayawuid et al., 2006) และใช้เป็นสารท าให้ผิวขาวกระจ่างใส 
นอกจากนี้ยังมีสารจ าพวกฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ (Toshio et al., 2003) และต้านการอักเสบ 
(Wei et al., 2005) เนื่องจากความคงตัวของสารสกัดเม่ืออยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์จะอยู่ได้ไม่นานจะมีการเสื่อมสลาย
ของสารส าคัญ อาจท าให้ประสิทธิภาพลดลง สารส าคัญจึงเป็นปัญหาหลักที่ท าให้กลุ่มผู้วิจัยสนใจศึกษาความคงตัวของ
สารสกัดซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาความคงตัวของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสของ
สารสกัดมะหาดในการเก็บที่อุณหภูมิต่างกัน เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดแก่นมะหาดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความคงตัวของสารสกัดมะหาดในการเก็บที่อุณหภูมิต่างกัน โดยวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิก 
ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์การยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนส  
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
1. วัตถุดิบ ผงแก่นมะหาด (Artocarpus lakoocha Roxb.) ซ้ือจากบริษัท เวชพงศโ์อสถ (ฮกอันตึ๊ง) จ ากัด 

กรุงเทพฯ  
2. การสกัดแก่นมะหาดด้วยวิธีการหมัก ในการสกัดแก่นมะหาด โดยการชั่งผงมะหาด 200 กรัม หมักด้วย 

70% ethanol และ 95% ethanol ในอัตราส่วนของผงมะหาดต่อ ethanol เป็น 1: 5 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจาก
นั้นน ามากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้วน ากากมาสกัดซ้ า 2 ครั้ง น าสารสกัดที่สกัดได้ 3 ครั้ง มารวมกันแล้ว
น าไป ระเหยโดยเครื่อง rotary evaporator ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 45°C หลังจากนั้นเก็บสารสกัดที่อุณหภูมิ 4°C  

3. การทดสอบความคงตัวของสารสกัดมะหาดที่ถูกเก็บในอุณหภูมิที่ต่างกัน 
น าสารสกัดแก่นมะหาดถูกเก็บท่ีอุณหภูมิ 4°C, อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C เป็นเวลา 28 วัน หรือ 4 

สัปดาห์ โดยวันที่ 7, 14, 21, 28 สารสสกัดถูกน ามาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีโดยการวัด pH และวิเคราะห์คุณสมบัติ
ทางกายภาพโดยการวัดสี หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์รวม และทดสอบฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส 

    3.1 การวัดความเป็นกรดด่าง สารละลายของสารสกัดถูกวัดด้วยเครื่อง pH meter 
    3.2 การวัดสี โดยเครื่อง chromameter ตามระบบ CIE Lab scale (∆L, ∆a, ∆b, ∆E)   
    3.3 การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในสารสกัดมะหาด ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu assay 

ดัดแปลงมาจากวิธีของ Rangsriwong et al., (2009) มีขั้นตอน ท าการทดสอบในจานหลุม 96 หลุม โดยเติมน้ ากลั่น
ปริมาตร 126 ไมโครลิตร เติมสารสกัดความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตร 4.5 ไมโครลิตร เติม 2% Na2CO3 
ปริมาตร 90 ไมโครลิตร ตั้งไว้ 3 นาที แล้วเติม 50% Folin’s Reagent ปริมาตร 4.5 ไมโครลิตร น าไปบ่มที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Micro-
plate reader และค านวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัด โดยเปรียบเทียบจากกราฟมาตรฐานของ 
Gallic acid รายงานเป็นหน่วย mg Gallic acid equivalent (mg GAE)/g extract ท าการทดสอบ 3 ซ้ า  

   3.4 การหาปริมาณฟลาโวนอยด์รวมในการสกัดมะหาด ด้วยวิธี Aluminium chloride assay ดัดแปลง
จากวิธีของ Meda et al., (2005) ท าการทดสอบในจานหลุม 96 หลุม โดยเติมสารสกัดความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร และเติม 2% AlCl3 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมสารให้เข้ากัน แล้วน าไปบ่มที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 415 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Micro-
plate reader แล้วน าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้วิเคราะห์จากกราฟมาตรฐานของ Quercetin เพื่อหาปริมาณ
สารประกอบฟลาโวนอยด์ รายงานเป็นหน่วย mg Quercetin equivalent (mg QE)/g extract 

   3.5 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะหาด ด้วยวิธี DPPH assay ดัดแปลงมาจาก 
Itsarasook et al., (2014) ท าการทดสอบใน 96 well plates โดยสารสกัดที่ละลายในเอทานอลปริมาตร 75 
ไมโครลิตร และเติมสารอนุมูลอิสระ DPPH ปริมาตร 150 ไมโครลิตร แล้วบ่มที่อุณหภูมิห้องในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที 
จากนั้นน าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Micro-plate reader L-Ascorbic acid  
ใช้เป็นสารมาตรฐาน รายงานผลเป็นโดยค านวณหาร้อยละในการต้านอนุมูลอิสระ จากสูตร 

% Free radical scavenging =  ((ODcontrol - ODtest sample)/ODcontrol) ×100 
  ODcontrol = ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของสารละลาย DPPH 
  ODsample test = ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของสารตัวอย่างผสมกับ DPPH 

   3.6 การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดมะหาด ด้วยวิธี Dopachrome 
method โดยดัดแปลงมากจาก Sukanya et al., (2013) ได้ท าการทดสอบในจานหลุม 96 หลุม โดยเติม 20 mM 
Phosphate buffer ปริมาตร 140 ไมโครลิตร  เติมสารสกัดที่ละลายในเอทานอลปริมาตร 20 ไมโครลิตร เติมเอนไซม์
ไทโรซิเนสปริมาตร 20 ไมโครลิตร แล้วเติม 4mM L-DOPA ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผสมสารในแต่ละหลุมให้เข้ากัน
แล้วท าการบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 30 นาที แล้วน าไปอ่านค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 475 นาโนเมตร 
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ใช้ Kojic acid เป็นสารมาตรฐานในการทดสอบ โดยจะท าการทดสอบทั้งหมด 3 ซ้ า รายงานผลโดยค านวณหาร้อยละ
ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส จากสูตร 

% Tyrosinase inhibition = (ODcontrol - ODblank)-( ODsample test - ODsample blank)  X 100 
          (ODcontrol - ODblank) 

  ODcontrol = ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของเอนไซม์ไทโรซิเนสและ L-DOPA 
 ODsample test = ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของสารสกัด เอนไซม์ไทโรซิเนสและ L-DOPA 
 ODblank = ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดไดข้อง L-DOPA 
 ODsample blank = ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของสารสกัด และ L-DOPA 

    3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจากการทดลองถูกน ามาหาค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี One way ANOVA โดยก าหนดค่าความนัยส าคัญทางสถิติ p < 0.01 
 
ผลการทดลอง  

การศึกษาความคงตัวของสารสกัดมะหาดที่ถูกเก็บในอุณหภูมิ 4°C, อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C เป็น
เวลา 28 วัน และท าการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของสารสกัดมะหาด โดยการวัดค่าความเป็นกรดด่าง และ
คุณสมบัติทางกายภาพของสารสกัดมะหาด โดยวัดสี หาปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์รวม และการ
ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดมะหาด 

1. ความเป็นกรดด่างของสารสกัดมะหาด ความเป็นกรดด่างของสารสกัดมะหาดที่ละลายใน propylene 
glycol (PG) ท่ีถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4°C, อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ดังแสดงในตารางที่ 1 
พบว่า สารสกัดมะหาด 70% ก่อนทดสอบและหลังเก็บที่อุณหภูมิ 4°C และอุณหภูมิ 45°C มีความเป็นกรดอ่อน
ใกล้เคียงกัน ค่าเท่ากับ 6.56 แต่ที่อุณหภูมิห้อง ค่า pH ลดลงหรือมีความเป็นกรดมากขึ้น ส าหรับสารสกัดมะหาด 
95% pH เริ่มต้น เท่ากับ 7.07 เม่ือเก็บไว้ 4 สัปดาห์ที่อุณหภูมิ 4°C ค่า pH ใกล้เคียงกับค่า pH เริ่มต้น แต่เมื่อเก็บไว้ที่
อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C สารสกัดมีค่า pH ลดลงหรือมีความเป็นกรดมากขึ้น 

 
ตารางที่ 1 คุณสมบัติความเปน็กรด-ด่าง ของสารสกัดหลังเกบ็ไวท้ี่ อุณหภูมิ 4 °C อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45 °C 

 

เวลา (วัน) อุณหภูมิ pH ของมะหาด 70% pH ของมะหาด 95% 

0 
(ก่อนทดสอบ) 

4°c 6.56 7.07 

  
     28 

4°c 
อุณหภูมิห้อง 

45°c 

6.49 
5.79 
6.31 

7.16 
5.92 
6.87 

                         หมายเหตุ pH ของ PG = 6.6 
 

2. สีของสารสกัดมะหาด สารสกัดมะหาดมีสีน้ าตาลด า การทดสอบวัดค่าสีด้วยเครื่อง chromameter โดย
ค่าสี ซ่ึงก่อนทดสอบสารสกัดมะหาด 70% มีค่า ∆L, ∆a, ∆b เท่ากับ 24.88, 3.63, 2.03 ตามล าดับ และสารสกัด
มะหาด 95% มีค่า ∆L, ∆a, ∆b เท่ากับ 22.94, 3.14, 1.90 ตามล าดับ หลังทดสอบ 4 สัปดาห์ สารสกัดมะหาด 70% 
มีค่า ∆L, ∆a, ∆b เท่ากับ 22.48, 1.90, 0.77 ตามล าดับ และสารสกัดมะหาด 95% มีค่า ∆L, ∆a, ∆b เท่ากับ 20.51, 
1.26, 0.25 ตามล าดับ จากผลแสดงว่า สารสกัดมะหาด 70% และสารสกัดมะหาด 95% มีค่าสีใกล้เคียงกันกับก่อน
ทดสอบ (สีน้ าตาลด า) หรือสีสารสกัดไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01)  
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3. ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดมะหาด การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมโดยเทียบจากกราฟของสาร
มาตราฐาน Gallic acid ดังแสดงในภาพที่ 1 กราฟของสารมาตราฐาน มีสมการเส้นตรง y = 0.233x + 0.050 และ 
R2= 0.994 ก่อนทดสอบปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดมะหาด 70% และสารสกัดมะหาด 95% มีค่าเท่ากับ 299.52 
± 21.66 และ 348.71 ± 61.54 mg GAE/g extract ตามล าดับ เม่ือสารสกัดมะหาด 70% ถูกเก็บเป็นเวลา 28 วัน 
พบว่าที่อุณหภูมิ 4°C, อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C ปริมาณฟีนอลิกไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p 
< 0.01 (ภาพที่ 2A) สารสกัดมะหาด 95% ท่ีถูกเก็บเป็นเวลา 28 วัน พบว่า ที่อุณหภูมิ 4°C ปริมาณฟีนอลิกไม่มี
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.01 แต่ที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C มีปริมาณฟีนอลิกลดลงอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.01 (ภาพที่ 2B) 

 

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงปริมาณของสารประกอบฟนีอลิกของ Gallic 

 

 
ภาพที่ 2 ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดมะหาดที่ถูกเกบ็ที่อุณหภูมิ 4°C, อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C  

A) สารสกัดมะหาดถูกสกัดด้วยเอทานอล 70%, B) สารสกัดมะหาดที่ถูกสกัดด้วยเอทานอล 95% (* p < 0.01) 
 

4. ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดมะหาด วิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมโดยเทียบจากสาร
มาตราฐาน Quercetin (ภาพที่ 3) กราฟของสารมาตราฐาน Quercetin มีสมการเส้นตรง y = 11.832x + 0.2842 
และ R2= 0.9955 ก่อนทดสอบปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดมะหาด 70% และสารสกัดมะหาด 95% เท่ากับ 
10.03 ± 0.87 และ 7.75 ± 0.24 mg QE/g extract  ตามล าดับ เม่ือสารสกัดมะหาด 70% ถูกเก็บเป็นเวลาท่ี 28 วัน 
พบว่า อุณหภูมิ 45°C ปริมาณฟลาโวนอยด์ไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.01 แต่ท่ีอุณหภูมิ 4°C 
และ อุณหภูมิห้องในวันที่ 21 และ 28 พบว่าปริมาณฟลาโวนอยด์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.01 ดังแสดง
ในภาพที่ 4A ส าหรับสารสกัดมะหาด 95% ท่ีถูกเก็บเป็นเวลา 28 วัน พบว่า ปริมาณฟลาโวนอยด์ไม่มีเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.01 ดังแสดงในภาพที่ 4B 
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ภาพที่ 3 กราฟของสารมาตราฐาน Quercetin 

 

 
ภาพที่ 4 ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดมะหาดที่ถูกเก็บทีอุ่ณหภูมิ 4°C, อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C  

A) สารสกัดมะหาดถูกสกัดด้วยเอทานอล 70%, B) สารสกัดมะหาดที่ถูกสกัดด้วยเอทานอล 95% 
 

5. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะหาด L-Ascorbic acid เป็นสารมาตรฐาน (ภาพที่ 5) ในการ
ทดสอบฤทธิ์ในต้านอนุมูลอิสระของ L-Ascorbic acid มีค่า IC50 เท่ากับ 0.004425 ± 0.00001 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
จากผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะหาด 70% และ 95% วิเคราะห์หาค่า IC50 ของสารสกัดในการ
ต้านอนุมูลอิสระได้ 50% ก่อนทดสอบฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดมะหาด 70% และสารสกัดมะหาด 95% 
มีค่า IC50  เท่ากับ 0.081 ± 0.002 และ 0.074 ± 0.004 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามล าดับ เม่ือเก็บสารสกัดมะหาด 70% 
ไว้ที่อุณหภูมิ 4°C, อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°Cเป็นเวลา 28 วัน พบว่า ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระไม่มี
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) ดังแสดงในภาพที่ 6A ส าหรับสารสกัดมะหาด 95% ท่ีอุณหภูมิ 4°C 
เก็บเป็นเวลา 28 วัน พบว่า ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.01) แต่ที่อุณหภูมิห้อง และ
อุณหภูมิ 45°C เก็บไว้เป็นเวลา 28 วัน พบว่า ค่า IC50 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.01) ดังแสดงในภาพที่ 6B 
แสดงว่าฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระลดลง 

 

 
ภาพที่ 5 กราฟแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ L-Ascorbic acid 
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ภาพที่ 6 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะหาด 70% (A), มะหาด 95% (B) หลังเก็บไว้ที่อณุหภูมิ 4°C 

อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C เป็นระยะเวลาเวลา 7, 14, 21 และ 28 วัน 
 
6. ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโนซิเนสของสารสกัดมะหาด Kojic acid เป็นสารมาตรฐานที่มีฤทธิ์ในการยับย้ัง

เอนไซม์ไทโรซิเนส มีค่า IC50  เท่ากับ 0.496 ± 0.006 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (ภาพที่ 7) การทดสอบฤทธิ์การยับย้ัง
เอนไซม์ไทโนซิเนสของสารสกัดมะหาด 70% และ 95% วิเคราะห์หาค่า IC50 ของสารสกัดในการยับย้ังเอนไซม์ไทโน
ซิเนสได้ 50% ก่อนทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ไทโนซิเนสของสารสกัดมะหาด 70% และสารสกัดมะหาด 95% มีค่า 
IC50  เท่ากับ 0.026 ± 0.004 และ 0.020 ± 0.003 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามล าดับ สารสกัดมะหาด 70% เก็บไว้ที่
อุณหภูมิ 4°C เป็นเวลา 28 วัน พบว่า ฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.01) แตเ่ม่ือเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C เป็นเวลา 28 วัน พบว่า ค่า IC50 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (p < 
0.01) ดังแสดงในภาพที่ 8A แสดงว่าฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสลดลง ส าหรับสารสกัดมะหาด 95% หลังเก็บ
ไว้ที่อุณหภูมิ 4°C อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C เป็นระยะเวลา 21 วัน พบว่า ฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสไม่มี
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.01) แตเ่ม่ือเก็บไว้เปน็เวลา 28 วัน พบว่า พบว่า ค่า IC50 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
(p < 0.01) ดังแสดงในภาพที่ 8B แสดงว่าฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสลดลง 

 
ภาพที่ 7  กราฟแสดงฤทธิก์ารยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสของ Kojic acid 

 
ภาพที่ 8 ฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซเนส (IC50) ของสารสกัดมะหาด 70% (A), มะหาด 95% (B) หลังเก็บไว้ที ่

อุณหภูมิ 4°C, อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C เป็นระยะเวลาเวลา 7, 14, 21 และ 28 วัน 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
เม่ือเก็บสารสกัดมะหาดไว้เป็น 28 วัน ที่อุณหภูมิ 4°C พบว่า ค่า pH ใกล้เคียงกับค่า pH ก่อนทดสอบ แต่

เม่ือเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 45°C สารสกัดมีค่า pH ลดลงหรือมีความเป็นกรดมากขึ้น แสดงว่า เม่ืออุณหภูมิ
สูงขึ้น pH จะมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรสารสกัดมีความเป็นกรดอ่อน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Chaikham & Prangthip (2015) ได้ท าการวิจัยพบว่าในการให้ความร้อนแก่น้ าสกัดย่านาง เม่ือท าการเพิ่มอุณหภูมิ  
ก็จะท าให้เกิดการสลายตัวของแอนโทไซยานินเพิ่มขึ้นและเป็นกรดเพิ่มขึ้น การหาปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัด
มะหาดท่ีสกัดด้วยเอทานอล 70% และสกัดด้วยเอทานอล 95% เม่ือเก็บไว้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ4°C, 
อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C พบว่า เม่ือเก็บสารสกัดเป็นระยะเวลานาน ท าให้มีปริมาณฟีนอลิกลดลง  
เม่ืออุณหภูมิเพิ่มมากขึ้นท าให้ปริมาณฟีนอลิก ลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chen & Lin (2007) การศึกษา
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในกลอยลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น ส าหรับปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดมะหาด 
เม่ือเก็บไว้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 4°C, อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C พบว่าเม่ือเก็บสารสกัดเป็นระยะ
เวลานาน ท าให้มีปริมาณฟลาโวนอยด์รวมลดลง แสดงว่าอุณหภูมิเพิ่มมากขึ้น ท าให้ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมลดลง
เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Margarita และคณะ (2015)  การศึกษาความคงตัวของสารใบมะกอก  
เก็บสารสกัดไว้ที่ 4°C, อุณหภูมิห้อง และ 45 °C เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าอุณหภูมิสูงท าให้ปริมาณฟลาโวนอยด์ลดลง 
ส าหรับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ พบว่าสารสกัดมะหาด 70% เก็บที่อุณหภูมิ 4°C, อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C 
เป็นเวลา 28 วัน ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส าหรับสารสกัดมะหาด 95% ที่อุณหภูมิ 4°C เก็บ
เป็นเวลา 28 วัน พบว่า ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C เก็บไว้เป็น
เวลา 28 วัน พบว่าฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระลดลง แสดงให้เห็นว่าสารสกัดมะหาดมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยาภรณ์ จันตรี (2015) จากการทดสอบฤทธิ์การยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนส พบว่าสารสกัด
มะหาด 95% มีฤทธิ์การยับย้ังดีกว่า สารสกัดมะหาด 70 % สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยาภรณ์ จันตรี (2015) เม่ือ
เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4°C อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C เป็นระยะเวลา 21 วัน พบว่า ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสไม่มี
การเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อเก็บเป็นเวลา 28 วัน พบว่า ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสลดลง แสดงให้เห็นว่า อุณหภูมิ และ
ระยะเวลาในการเก็บสารสกัดมะหาดมีผลต่อปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระและการยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนส 
 
สรุปผลการทดลอง 

สารสกัดมะหาดมีความเป็นกรดอ่อน ค่า pH อยู่ระหว่าง 5.50-7.07 ซ่ึงเม่ือเก็บไว้ระยะเวลา 28 วัน ท่ี
อุณหภูมิ 4°C ค่า pH ไม่เปลี่ยนแปลง แต่เก็บที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C มีผลท าให้สารสกัดมี pH ลดลงหรือมี
ความเป็นกรดมากขึ้น การทดสอบสีของสารสกัด พบว่า สีของสารสกัดมะหาด 70% และสารสกัดมะหาด 95% มีค่าสี
ใกล้เคียงกันกับก่อนทดสอบ (สีน้ าตาลด า) หรือสีขิงสารสกัดไม่เปลี่ยนแปลง ปริมาณฟีนอลิกของสารสกัดมะหาด 70% 
เก็บเป็นเวลา 28 วัน พบว่า ที่อุณหภูมิ 4°C, อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C ปริมาณฟีนอลิกไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
สารสกัดมะหาด 95% เก็บเป็นเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิ 4°C ปริมาณฟีนอลิกไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เก็บที่อุณหภูมิห้อง 
และ 45°C เป็นเวลา 28 วัน พบว่า ปริมาณฟีนอลิกลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.01 และสารสกัดมะหาด 
70% เก็บเป็นเวลา 28 วัน พบว่า อุณหภูมิ 4°C และอุณหภูมิ 45°C ปริมาณฟลาโวนอยด์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่
อุณหภูมิห้อง เก็บเป็นเวลา 28 วัน ปริมาณฟลาโวนอยด์ลดลง ส าหรับสารสกัดมะหาด 95% เก็บเป็นเวลา 28 วัน 
พบว่า ปริมาณฟลาโวนอยด์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส าหรับฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะหาด ที่น ามาเก็บ
ไว้ที่อุณหภูมิ 4°C, อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C เป็นเวลา 7, 14, 21 และ 28 วัน เปรียบเทียบกับสารสกัดก่อนท า
การทดสอบ พบว่า เม่ือเก็บสารสกัดมะหาด 70% ไว้ที่อุณหภูมิ 4°C, อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C เป็นเวลา  
28 วัน ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส าหรับสารสกัดมะหาด 95% ที่อุณหภูมิ 4°C เก็บเป็นเวลา 
28 วัน พบว่า ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C เก็บไว้เป็นเวลา 28 วัน 
พบว่า ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.01) ส่วนฤทธิ์ในยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัด
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มะหาด 70% เม่ือเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4°C เป็นเวลา 28 วัน พบว่า ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่
เม่ือเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C เป็นเวลา 28 วัน ฤทธิ์ในการยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ (p < 0.01) ส าหรับสารสกัดมะหาด 95% หลังเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4°C อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 45°C เป็น
ระยะเวลา 21 วัน พบว่า ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อเก็บไว้เป็นเวลา 28 วัน พบว่า ฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.01) แสดงให้เห็นว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและระยะเวลาในการเก็บ
สารสกัดท าให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสลดลง ดังนั้นการเก็บสารสกัดที่อุณหภูมิ 4°C หรือ
อุณหภูมิต่ ากว่า จะช่วยให้สารสกัดมีความคงตัวของสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ รวมถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารในการต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ท าการสังเคราะห์สาร (E)-2-((2,4-Diiodophenylimino)Methyl)Phenol (2a) และออกแบบ
อนุพันธ์ที่มีการปรับเปลี่ยนหมู่แทนที่บนวงอะโรมาติกของ (E)-2-((2,4-Diiodophenylimino)Methyl)Phenol (2a) 
จ านวน 4 โครงสร้าง (2b, 2c, 2d และ 2e) จากนั้นท าการศึกษาการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุลของที่ออกแบบในกลุ่ม
อนุพันธ์จ านวน 5 โครงสร้างกับเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส จ านวน 10 ชนิด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง
พบในมนุษย์ ดังนี้ 1AX9, 1GQS, 5HF9, 1QTI, 4M0F และ 4M0E  กลุ่มที่สองพบในสัตว์ ดังนี้ 1QON, 1W76, 3I6M 
และ 3ZV7 ผลจากการศึกษาค่าพลังงานการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุล พบว่าเอนไซม์ (PDB:1QON) กับโครงสร้างท่ี
ออกแบบจ านวน 5 โครงสร้าง ดังนี้ 2a, 2b, 2c, 2d และ 2e มีค่าพลังงานต่ าที่สุดเท่ากับ (-8.9Kcal/mol), 
(-9.1 Kcal/mol), (-8.6 Kcal/mol), (-9.3 Kcal/mol) และ (-9.2 Kcal/mol) ตามล าดับ ดังนั้นพบว่าโครงสร้าง 2c 
เกิดอันตรกิริยาดีที่สุดกับกรดอะมิโนจ านวน 6 เรซิดิว ดังนี้ Tyr370A, Tyr374A, Phe371A, Trp83A, Tyr71A, 
Glu237A โดยพบว่าเกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโนจ านวน 2 เรซิดิว ดังนี้ Tyr370A, Glu237A  

 

ค าส าคัญ : เอนไซม์อะซิทิลโคลนีเอสเทอเรส  อนุพนัธ์อิมมิน  โมเลกุลลาร์ด็อกกิง๊ 
 
Abstract 

 This research was to synthesized the substance (E) -2 - ((2,4Diiodophenylimino) Methyl) Phenol 

(2a) and designed derivatives by modifying the group on the aromatic ring of (E) -2 - ((2,4-

Diiodophenylimino) Methyl) Phenol (2a), was gave 4 compounds (2b, 2c, 2d and 2e). Then, the molecular 

binding of the design 5 compounds with acetylcholinesterase enzyme was studied. The 10 types of enzyme 

were divided to 2 groups. The first group, found in humans, was 1AX9, 1GQS, 5HF9, 1QTI, 4M0F and 

4M0E. The second group was found in animals as follows: 1QON, 1W76, 3I6M and 3ZV7. The results of 

the molecular binding energy study revealed that the enzyme (PDB: 1QON) and 5 designed ligands as 

follows: 2a, 2b, 2c, 2d and 2e with the lowest energy value (-8.9 Kcal / mol), (-9.1 Kcal / mol),                                     

(-8.6 Kcal / mol), (-9.3 Kcal / mol) and (-9.2 Kcal / mol) respectively. Therefore, the 2c structure provided 

the best interaction with the 6 amino acids, Tyr370A, Tyr374A, Phe371A, Trp83A, Tyr71A, Glu237A.                        

It was found that hydrogen bonding with 2 amino acids was found as follows: Tyr370A and Glu237A 

 

Keywords: Acetylcholinesterase, Immin derivatives, Molecular Docking 

 
บทน า 
 โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease หรือ AD) เป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด โรคอัลไซเมอร์                    
คือรูปแบบหนึ่งของความจ าเสื่อมที่ท าให้เกิดการถดถอยทางความจ า ความคิดและทักษะอื่น อย่างช้าๆ และต่อเนื่อง     
ในระยะสุดท้ายของโรคผู้ป่วยจะไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม สื่อสาร หรือท ากิจวัตรประจ าวันของตนได้ ผู้ป่วย
จึงต้องการผู้ดูแลตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดหรือหยุดย้ังการด าเนินโรคไม่ให้เข้าสู่
ระยะสุดท้าย แต่การรักษาอาจช่วยชะลออาการบางอย่างและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ ยาที่ใช้ในการรักษา                   
โรคอัลไซเมอร์มียาจ านวน 5 ชนิดที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รักษาอาการของโรคอัลไซเมอร์ Aricept (donepezil), 
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Razadyne(galantamine), Exelon(rivastigmine), Namenda(memantine) และNamzaric (donepezil and 
memantine) โดยเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการเกิดโรคอัลไซเมอร์มีอยู่ 2 ชนิด คือ Acetylcholinesterase (AChE) และ 
Butyrylcholinesterase (BuChE) ส าหรับเอนไซม์ AChE  และ BuChE สามารถพบได้ในแมลง โดยมีงานวิจัยจ านวน
มากที่ศึกษาสารออกฤทธิ์ในการยับย้ังเอนไซม์ดังกล่าว เช่น สารก าจัดแมลงในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและ                         
กลุ่มคาร์บาเมต  สารที่เป็นต้นแบบของออร์แกโนฟอสเฟต ที่มีการศึกษาไว้ คือ temephos (O,O,O,O-
tetramethyl-O,O-sulfanediylbis(1,4-phenylene)) ที่เป็นสารก าจัดแมลงโดยการยับย้ังเอนไซม์ AChE และ 
ฮอร์โมนจูวีไนล์ ที่มีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ และการศึกษาอันตรกิริยาของสารกับเอนไซม์ AChE ด้วยเทคนิค                  
โมเลกุลาร์ด็อกกิง๊ (Glauber V. and others. 2019) การศึกษาการเข้ายึดจบักนัของโปรตีนและลิแกนด์ ที่มีการเข้ายึด
จับกันของสารและโปรตีนหลายชนิดโดยใช้วิธี PADIF (protein per atom score contributions derived 
interaction fingerprint) โดยใช้โปรแกรม GOLD เพื่อศึกษาคัดกรองเสมือนจริงทางด้านการเข้ายึดจับกันของโปรตีน
และสารยับย้ังที่มีค่าคะแนนการเข้ายึดจับกันของโปรตีน-ลิแกนด์ ท่ีมีค่าเฉพาะ และท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่า
คะแนนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้จะช่วยในการออกแบบสารที่มีความจ าเพาะเจาะจงกับโปรตีนเพื่อช่วยในการท านาย
ฤทธิท์างชีวภาพของสารได้จากค่าคะแนนการเข้ายึดจับของโปรตีนและลิแกนด์ (Jasper J.B. and others. 2018)  
 งานวิจัยนี้จะศึกษาการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุลของเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่หนึ่งพบในมนุษย์ ดังนี้ 1AX9, 1GQS, 5HF9, 1QTI, 4M0F และ 4M0E กลุ่มที่สองพบในสัตว์ ดังนี้ 1QON, 
1W76, 3I6M และ 3ZV7 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้ได้มีฤทธิ์ยับยั้งสูงในแต่ละครั้งไม่สามารถทราบได้เลยว่าสาร
ที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างมานั้นมีฤทธิ์ยับย้ังสูงหรือต่ า ถ้าท าการสังเคราะห์โครงสร้างจริงของสารที่น ามาทดสอบหาค่า
ฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยการทดลองทีละโครงสร้างท าให้สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
สังเคราะห์สาร (E)-2-((2,4-Diiodophenylimino)Methyl)Phenol (2a) และออกแบบอนุพันธ์ โดยปรับเปลี่ยนหมู่
แทนที่บนวงอะโรมาติกและศึกษาหาการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุลและความสัมพันธ์ของสารที่สามารถเข้ายึดจับกับ
เอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสในโรคอัลไซเมอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์
ทางชีวภาพที่ดี และสามารถน าไปเป็นต้นแบบในการสังเคราะห์ได้ในระดับห้องปฏิบัติการ 
 
วัตถุประสงค ์

1. สังเคราะห์ (E)-2-((2,4-Diiodophenylimino)Methyl)Phenol(2a) 
2. ออกแบบหมู่แทนที่บนวงอะโรมาติกของโครงสร้าง (E)-2-((2,4-Diiodophenylimino)Methyl)Phenol  
3. ท านายการยึดจับเชิงโมเลกุลและความสัมพันธ์ของโครงสร้างสารกับเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส 

 
อุปกรณ์และวธิีการทดลอง 
 1. สารเคมี 2,4-Diiodoaniline, Salicylaldehyde และ Methanol 
 2. โปรแกรม Gview,DS Viewer, AutoDockTools และ VEGA ZZ 

 

วิธีการทดลอง  
 การสังเคราะห์ (E)-2-((2,4-Diiodophenylimino)Methyl)Phenol (2a) น าสาร 2,4-Diiodoaniline 
(0.29 mmol) ละลายด้วยเอทานอล (methanol; 3 mL) เติมซาลิไซลัลอัลดีไฮด์ (salicylaldehyde; 0.32 mmol) 
กวนทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ   80 ºC ตกตะกอนด้วยเอทานอลเย็น จากนั้นท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค                      
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และแมสสเปกโตรสโคปี  
  

 การเตรียมโครงสร้างของตัวรับ (Receptor) ดาวน์โหลดเอนไซม์จ านวน 10 ชนิด จากเว็บไซต์ Protein 
Data Bank (PDB) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่งพบในมนุษย์ ดังนี้ 1AX9, 1GQS, 5HF9, 1QTI, 4M0F และ 
4M0E  กลุ่มที่สองพบในสัตว์ ดังนี้ 1QON, 1W76, 3I6M และ 3ZV7 เปิดโปรแกรม AutoDock Tools และเปิดไฟล์
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เอนไซม์นามสกุลเป็น .pdb จากนั้นท าการเติมไฮโดรเจนในเอนไซม์และบันทึกไฟล์ที่เป็นโครงสร้างของตัวรับ 
(Receptor) นามสกุลเป็น .pdbqt  
  

 การเตรียมโครงสร้างของสารยับยั้ง (ligand) เปิดโปรแกรม Gview วาดโครงสร้าง 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 
I40 และ LD66 (ภาพที่ 1) จากนั้นท าการค านวณหาโครงสร้างเสถียร (Optimization) และบันทึกไฟล์ที่เป็นโครงสร้าง
ของสารยับย้ัง (ligand) นามสกุลเป็น .mol จากนั้นท าการเปลี่ยนนามสกุลโดยการเปิดโปรแกรม DS Viewer เปิดไฟล์
ที่เป็นนามสกุล .mol จากนั้นบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdb และเปิดโปรแกรม AutoDockTools และเปิดไฟล์สาร
ยับย้ัง (ligand) ของสารกลุ่มอนุพันธ์อิมมินนามสกุลเป็น .pdb จากนั้นท าการตรวจหาต าแหน่งที่จะเป็นศูนย์กลางใน
การหมุนส่วนต่างๆของโครงสร้างของสารยับย้ัง ( ligand) และบันทึกไฟล์ที่เป็นโครงสร้างของสารยับย้ัง (ligand) 
นามสกุลเป็น .pdbqt 
 
 
 
 
 

  

2a : R1=OH, R2=H, R3=H 
2b : R1=OH, R2=OH, R3=H 
2c : R1=OH, R2=H, R3=OH 
2d : R1=H, R2=OH, R3=H 
2e : R1=H, R2=H, R3=OH 

I40 LD66 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างที่ออกแบบอนุพันธุก์ลุ่มอิมมิน 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, I40, และ LD66 
 
 การค านวณการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุล 
 เปิดโปรแกรม VEGA ZZ และเปิดไฟล์โครงสร้างของสารยับย้ัง (ligand) ของสาร 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, I40
และ LD66 นามสกุลเป็น .pdbqt เพ่ือค านวณหาจุดศูนย์กลางของสารยับยั้ง (ligand) จากนั้นค านวณหาค่าการเข้ายึด
จับเชิงโมเลกุล 
 
ผลการทดลอง 
 การสังเคราะห์ (E)-2-((2,4-Diiodophenylimino)Methyl)Phenol (2a) สารผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็น                   
ผงสีเหลืองเข้มร้อยละ (%) ผลผลิตทั้งหมด เท่ากับ 118.2 mg คิดเป็น 91% ผลการวิเคราะห์พิสูจน์เอกลักษณ์ทาง
โครงสร้างของสารแสดงได้ดังนี้ 1H NMR (400 MHz, (CD3)2CO) δ12.69 (s, 1H, OH), 8.86 (s, 1H, CH), 8.33                     
(s, 1H, CH), 7.87 (d, J=7.4 Hz,1H, CH), 7.63 (m, 1H, CH), 7.48 (m, 1H, CH), 7.31 (d, J=7.0 Hz, 1H, 
CH),7.00 (d, J57.7 Hz, 2H, CH). 13C NMR (101 MHz, (CD3)2CO) δ166.08, 162.15, 147.57, 139.91, 134.99, 
134.37, 121.65, 120.37, 120.17, 120.13, 118.05, 117.95, 98.40, 92.25. MALDI-TOF MS ที่ค านวณได้ 
C13H9I2NO 448.877, ที่วิเคราะห์ได้ 450.042 (Nopparat T. and others. 2018) 
 ผลการศึกษาของการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุล ผลของค่าพลังงานการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุล (-kcal/mol) ของ
เอนไซม์ท่ีดีจะมีค่าพลังงานการเข้ายึดจับกันที่ต่ า ผลของค่าพลังงานการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุลที่ท าการทดลองในครั้งนี้มี
เอนไซม์ AChE ทั้งหมด 10 ชนิด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งเอนไซม์ในมนุษย์ (1AX9, 1GQS, 5HF9, 1QTI, 
4M0F และ 4M0E) กลุ่มที่สองเอนไซม์ในสัตว์ (1QON, 1W76, 3I6M และ 3ZV7) กับโครงสร้างที่ออกแบบจ านวน        
5 โครงสร้าง (2a, 2b, 2c, 2d,2e) ค่าการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุลของเอนไซม์และโครงสร้างที่ออกแบบทั้งหมดแสดง                
ดังตารางที่ 2 

70



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 
“ศาสตรพ์ระราชา พัฒนาคณุภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสรมิเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

ตารางที่ 2 คา่พลังงานของการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุล (-kcal/mol) ของเอนไซม ์
 

 

โครงสร้าง 
การเข้ายึดจับเชิงโมเลกุล (-kcal/mol) ของเอนไซม ์

1AX9 1GQS 5HF9 1QON 1W76 3I6M 1QTI 3ZV7 4M0F 4M0E 
2a -8.0 -7.8 -6.9 -8.9 -8.4 -8.6 -7.7 -6.7 -8.4 -7.0 
2b -8.0 -8.1 -7.0 -9.1 -8.6 -8.6 -8.8 -8.8 -9.0 -7.1 
2c -7.9 -7.4 -7.5 -8.6 -8.1 -8.5 -8.6 -8.6 -8.1 -7.6 
2d -8.0 -8.0 -6.9 -9.3 -6.6 -8.5 -8.1 -8.2 -8.6 -6.8 
2e -7.2 -8.0 -6.5 -9.2 -8.0 -8.2 -8.1 -8.0 -8.6 -7.5 

ลิแกนด์* -6.53a -6.24a -7.75a -12.66a -9.97a -128a 10.37a -7.89a -1410a -1211a 

*หมายเหตุ3aEDR, 4aSAF, 5aHI6, 6aI40, 7aGNT, 8aG3X, 9aNHG, 10a1YK และ11a1YL 
 

 จากตารางที่ 2 ค่าพลังงานของการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุล (-kcal/mol) ของเอนไซม์กับโครงสร้างที่ออกแบบ 
พบว่าโครงสร้างทั้ง 5 โครงสร้าง มีค่าการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุลได้ดีกับเอนไซม์ที่มีรหัส PDB:1QON เมื่อเทียบกับ
เอนไซม์ทั้งหมด แต่เมื่อเทียบกับโครงสร้างมาตรฐาน I40 พบว่ามีค่าที่น้อยกว่าผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่า
พลังงานการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุลของเอนไซม์ (PDB:1QON) กับ I40, L66, 2a, 2b, 2c, 2d และ 2e จะมีค่าพลังงาน
เท่ากับ -12.66, -9.5, -8.9,-9.1, -8.6, -9.3 และ -9.2 Kcal/mol ตามล าดับ ดังนั้นท าให้มีค่าความสัมพันธ์ความ
แตกต่างระหว่าง I40 กับ LD66 เท่ากับ -3.16 Kcal/mol และมีค่าความสัมพันธ์ท่ีแตกต่างระหว่าง LD66 กับ 2a, 2b, 
2c, 2d และ 2e เท่ากับ -0.6, -0.4, -0.9, -0.2 และ -0.3 Kcal/mol ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 ผลของสัมพันธ์ของสารประกอบกับเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส (1QON) 

 
การศึกษาอันตรกิริยาของโครงสร้าง 2a-2e กับเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส (PDB:1QON) พบว่า

โครงสร้างท่ีออกแบบจ านวน 5 โครงสร้าง สามารถเกิดอันตรกิริยากับกรดอะมิโนบริเวณเร่งของเอนไซม์                                
อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส (PDB:1QON) แต่โครงสร้าง 2c เกิดอันตรกิริยากับกรดอะมิโนบริเวณเร่งกับกรดอะมิโน
จ านวน 6 เรซิดิว ดังนี้ Tyr370A, Tyr374A, Phe371A, Trp83A, Tyr71A, Glu237A และยังพบว่าเกิดพันธะ
ไฮโดรเจนกับกรดอะมิโนจ านวน 2 เรซิดิว ดังนี้ Tyr370A และ Glu237A  การเกิดพันธะไฮโดรเจนกับเอนไซม์ได้
เพราะโครงสร้าง 2c มีหมู่ไฮดรอกซิลบนวงอะโรมาติกจ านวน 2 หมู่บนวงอะโรมาติกในต าแหน่งเมทตา จึงสามารถเกิด
พันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโนได้ดีกว่าโครงสร้างอื่นๆ ดังภาพที่ 3 และตารางที่ 3 
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ภาพที่ 3 การแสดงผลการเข้ายึดจับของสารประกอบ 2c กับเอนไซม์ 1QON 
 

ตารางที่ 3 การแสดงผลการเข้ายึดจับของสารประกอบ 2c กับเอนไซม์ 1QON 
 

Molecular 
Docking 

 

Residues 
 

Distance (Å) 
 

Type ΔG 
(kcal/mol) 

2c Trp-83 
Try-370 
Try-370 
Try-374 
Phe-371 
Try-71 
Glu237 

3.977 
3.165 
4.358 
3.961 
3.879 
3.716 
2.837 

Pi-Pi-Stacked 
Hydrogen Bond 
Pi-Pi-Stacked 
Pi-Pi-Stacked 
Pi-Pi-Stacked 
Pi-Pi-Stacked 

Hydrogen Bond 

-8.6 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของโครงสร้างที่จะมีฤทธิ์การยับย้ังเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสใน
โรคอัลไซเมอร์ และอาจจะเป็นทางเลือกในการพัฒนาโครงสร้างยาในการยับย้ังเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสใน
โรคอัลไซเมอร์ นอกจากนี้สารในกลุ่มนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการสังเคราะห์ และน าไปพัฒนาเป็นสารก าจัดแมลงได้ 
ข้อมูลค่าที่ได้จากการการท านายนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้  เนื่องจากเป็นการท านายฤทธิ์ทางชีวภาพในการ
ยับย้ังเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส และอาจจะถูกคัดเลือกโครงสร้างที่สามารถถูกพัฒนาเป็นยาและใช้ใน
ห้องปฏิบัติการจริง 
 
สรุปผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้สามารถสังเคราะห์ (E)-2-((2,4-Diiodophenylimino)Methyl)Phenol (2a) ได้ร้อยละของการ
สังเคราะห์ คิดเป็น 91% และเมื่อท าการการปรับเปลี่ยนหมู่แทนที่บนวงอะโรมาติกของโครงสร้าง 2a ผลจาก
การศึกษาค่าพลังงานการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุล พบว่าเอนไซม์ (PDB:1QON) กับโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนหมู่แทนที่
จ านวน 5 โครงสร้าง มีค่าพลังงานต่ าที่สุด ดังนั้นพบว่าโครงสร้าง 2c เกิดอันตรกิริยาดีที่สุดกับกรดอะมิโน 6 เรซิดิว 
ดังนี้ Tyr370A, Tyr374A, Phe371A, Trp83A, Tyr71A และ Glu237A โดยพบว่าเกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน 
2 เรซิดิว ดังนี้ Tyr370A และ Glu237A  พบว่าหมู่แทนที่บนวงอะโรมาติกที่เป็นหมู่ไฮดรอกซิลจ านวน 2 หมู่ ที่อยู่ใน
ต าแหน่งที่ 1 และ 3 (ต าแหน่งเมทตา) จะเกิดอันตรกิริยาที่ดีกับเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส สารที่ท าการ
ออกแบบสามารถน าไปเป็นต้นแบบในการสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและน าไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการเป็น
สารยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสได้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้สนใจที่จะศึกษาการสังเคราะห์อนุพันธ์รีซอร์ซีนอลอีเทอร์และอนุพันธ์รีซอร์ซีนอลเอสเทอร์ซ่ึง
สังเคราะห์ได้จ านวน 8 ชนิด และท าการพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสร้างด้วย 1H-NMR spectroscopy และ Mass 
spectrometry ท าการทดสอบฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของอนุพันธ์รีซอร์ซีนอลอีเทอร์ และอนุพันธ์รีซอร์ซีนอล      
เอสเทอร์ด้วยวิธี diphenyl-picryhydray (DPPH) radical scavenging พบว่า สารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ดีที่สุดคือ 3-(benzyloxy)phenol (1b) โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 6.41 mg/ml และจากผลการศึกษาเทคนิคโมเลกุลาร์  
ด็อกกิ้ง (Molecular Docking) ของอนุพันธ์รีซอร์ซีนอลอีเทอร์และอนุพันธ์รีซอร์ซีนอลเอสเทอร์กับเอนไซม์ไทโร
ซิเนสพบว่าสารสังเคราะห์ชนิด 3-butoxy phenol (1a) เกิดอันตรกิริยาที่ดีกับกรดอะมิโน จ านวน 6 เรซิดิว ดังนี้ 
Val283, His263, His85, Met280, His259, Ser282 และเกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน Met280 จากผล
การศึกษาโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง พบว่าสารสังเคราะห์ที่ได้สามารถน าไปพัฒนาต่อไปเป็นสารยับย้ังการท างานของเอนไซม์
ไทโรซิเนสได้ในอนาคต 

 
ค าส าคัญ : การต้านอนุมูลอสิระ  รีซอร์ซีนอลอีเทอร ์ รีซอร์ซีนอลเอสเทอร์  โมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง 
 
Abstract 

 This research was synthesized of resorcinol ether derivatives and resorcinol ether derivatives gave 8 

types and can be identified by 1H-NMR spectroscopy and mass spectrometry. The resorcinol ether 

derivatives and resorcinol ester derivatives were investigated for the antioxidant activity using 2, 2 - 

diphenyl, 1- picryl hydrazyl (DPPH) radical scavenging activity. The synthetic compound with the best 

antioxidation activity is 3- (benzyloxy) phenol (1b) with IC50 equal to 6.41 mg / ml. The results of molecular 

docking studied of resorcinol ether derivatives and resorcinol ester derivatives with tyrosinase enzymes. It 

was found that 3-butoxy phenol (1a) had good interactions with amino acids of tyrosinase enzymes in the 

amount of 6 residues as follows: Val283, His263, His85, Met280, His259, Ser282 and hydrogen bonding 

with amino acids Met280. New synthetic can be further developed to inhibit the activity of tyrosinase in the 

future 

 
Keywords: Antioxidant, Resorcinol ether derivatives, resorcinol ester derivatives, Molecular Docking  
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บทน า 
รีซอร์ซินอล (Resorcinol) หรือ Benzene-1,3-diol เป็นสารที่มีลักษณะเป็นผลึกรูปเข็มไม่มีสีสามารถ

ละลายน้ าและแอลกอฮอล์ได้ดี รีซอร์ซินอลสามารถน ามาใช้เป็นยาต่อต้านและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
ต่างๆ โดยมีรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยาใช้ภายนอกเช่น ยาขี้ผึ้ง โลชั่นหรือสารละลาย ตัวยาจะท าให้ผิวหนังที่หยาบด้าน
หลุดลอกได้อีกด้วย 

เอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) เป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ของสารประกอบฟีนอล 
(Phenolic compound) โดยทั่วไปเอนไซม์ไทโรซิเนสจะพบในเยื้อเนื้อสัตว์และพืช ถูกสังเคราะห์ขึ้นใน Rough 
Endoplasmic Reticulum ภายในโครงสร้างของเอนไซม์มีทองแดง (Cu) ซึ่งมีหน้าที่ท างานรวมกับออกซิเจน
เพื ่อ เ ร ่ง ให ้ปฏ ิก ิร ิย า เก ิด ได ้เ ร ็วขึ ้น  เอนไซม์ไทโรซิเนสเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่ งในกระบวนการสร้างเม็ดสี 
(Melanogenesis) ซ่ึงกระบวนการนี้ท าให้ผิวหนังมีสีหมองคล้ าลง โดยเอนไซม์ชนิดนี้จะเร่งปฏิกิริยาในขั้นเริ่มต้นของ 
กระบวนการ คือ เร่งปฏิกิริยาของ L-Tyrosine และ 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine (L-DOPA) ให้เป็น 
DOPAquinone กระบวนการสร้างเม็ดสี (Melanogenesis) เริ่มต้นจากเซลล์เมลาโนไซต์ (Melanocytes) บริเวณชั้น
ล่างผิวหนังก าพร้า ถูกกระตุ้นโดยแสงแดด จะมีผลให้มีการสร้างเม็ดสีที่มีชื่อว่า เมลานิน (Melanin) จากนั้นเมลานินจะ
ถูกน ามาสู่ชั้นผิวหนังก าพร้าด้วยเซลล์คีราติโนไซต์ (Keratinocytes) เมลานินจะท าหน้าที่กรองรังสีไว้เพื่อปกป้องเซลล์
และป้องกันการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอ  

โมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง (Molecular Docking) วัตถุประสงค์ของโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง คือ ท านายลักษณะการวางตัว
ของสารเมื่อจับกับโมเลกุลเป้าหมายแล้วค านวณหาค่าพลังงานการจับระหว่างสารกับโมเลกุลเป้าหมายนั้นโดยค านวณ
จากทุกพันธะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Van der Waals, Hydrogen Bonding, Electrostatic, และ Hydrophobic จากนั้น
น าค่าพลังงานการจับที่ค านวณได้มาเรียงล าดับ โดยที่ค่าพลังงานการจับต่ าสุดจะเป็นค่าการจับระหว่างสารกับโมเลกุล
เป้าหมายที่เสถียรที่สุด (Jacob et al., 2012) จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า รีซอร์ซินอล (Resorcinol) หรือ 
Benzene-1,3-diol เป็นสารที่สามารถน ามาใช้เป็นยาต่อต้านและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียต่างๆ เราจึง
สนใจที่จะสังเคราะห์อนุพันธ์รีซอร์ซินอลโดยการเติมหมู่แทนที่และศึกษาหาการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุลและความสัมพันธ์
ของสารที่สามารถเข้ายึดจับกับบเอนไซม์ไทโรซิเนส เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารที่มีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่ดีและใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องส าอาง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของอนุพันธ์รีซอร์ซีนอลอีเทอร์และอนุพันธ์รีซอร์ซีนอล
เอสเทอร์ 

2. เพื่อศึกษา Molecular Docking ของอนุพันธ์รีซอร์ซีนอลอีเทอร์และอนุพันธ์รีซอร์ซีนอลเอสเทอร์กับเอนไซม์
ไทโรซิเนส 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 1. สารเคมี รีซอร์ซีนอล อะซิโตไนไตรล์ บิวทิลโบรไมด์ เบนซิลคลอไรด ์อาเซติลคลอไรด์ เบนโซอิลคลอไรด ์
 2. โปรแกรม Gview,DS Viewer, AutoDockTools และ VEGA ZZ 
 
วิธีการทดลอง 
 การสังเคราะหอ์นุพันธ์รีซอร์ซินอลอีเทอร์  
 ชั่งสารอนุพันธ์รีซอร์ซีนอล 0.5 กรัม เติมโพแทสเซียมคาร์บอเนต 1 กรัมและ อะซิโตไนไตรล์ 10 มิลลิลิตร 
เติมบิวทิลโบรไมด์ 1 กรัม ลงในสารละลายแล้วน าไปรีฟลักซ์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และแยกสารบริสุทธิ์ที่ได้ด้วยเทคนิค
คอลัมน์โครมาโทกราฟี และติดตามด้วยทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี (TLC) โดยใช้ตัวท าละลาย Hexane: ethyl 
acetate (อัตราส่วน 8:2)  
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 ชั่งสารอนุพันธ์รีซอร์ซีนอล 0.5 กรัม ใส่ในขวดก้นกลม จากนั้นเติมโพแทสเซียมคาร์บอเนต 1 กรัมและ                  
อะซิโตไนไตรล์ 10 มิลลิลิตร เติมเบนซิลคลอไรด์ 1 กรัม ลงในสารละลายแล้วน าไปรีฟลักซ์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และ
แยกสารบริสุทธิ์ที่ได้ด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟีและติดตามด้วยทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี (TLC) โดยใช้ตัวท า
ละลาย Hexane: ethyl acetate (อัตราส่วน 8:2)  
 การสังเคราะห์อนุพันธ์รีซอร์ซินอลเอสเทอร์  
 ชั่งสารอนุพันธ์รีซอร์ซีนอล 0.5 กรัม เติมไพริดีน 0.8 กรัมและไดคลอโรมีเทน 10 มิลลิลิตร เติมอาเซติล    
คลอไรด์ 0.7 มิลลิลิตร คนสารละลายที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที แยกสารบริสุทธิ์ที่ได้ด้วยเทคนิคคอลัมน์       
โครมาโทกราฟีและติดตามด้วยทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี (TLC) โดยใช้ตัวท าละลาย Hexane: ethyl acetate               
( อัตราส่วน 8.5 :1.5 ) 
 ชั่งสารอนุพันธ์รีซอร์ซีนอล 0.5 กรัม ใส่ในขวดก้นกลม จากนั้นเติมไพริดีน 0.8 กรัมและไดคลอโรมีเทน     
10 มิลลิลิตร น าไปคนให้เข้ากันโดยใช้เมกเนติกบาร์คนสารผสมให้เข้ากันเม่ือสารละลายหมด เติมเบนโซอิลคลอไรด์     
1 มิลิลิตร ภายใต้อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที และแยกสารบริสุทธิ์ที่ได้ด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟีและ
ติดตามด้วยทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี (TLC) โดยใช้ตัวท าละลาย Hexane: ethyl acetate (อัตราส่วน 8.5 :1.5 ) 
 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิคทางสเปกโตรสโคปี น าสารที่แยกบริสุทธิ์แล้วมาวิเคราะห์หาโครงสร้าง
สารโดยเครื่องมือทางสเปกโตรสโคปีดังนี้ นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (Nuclear Magnetic-
Resonance Spectrometer) และ แมสสเปกโตรเมทรี (Mass spectrometry) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจากการ
วิเคราะห์หาสูตรโครงสร้างสารต่อไป 

การวิเคราะห์การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของอนุพันธ์รีซอร์ซีนอลอีเทอร์อนุพันธ์รีซอร์ซีนอลเอส
เทอร์ด้วยวิธีการท าลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (diphenyl-picryhydray (DPPH) radical scavenging) 

 ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสังเคราะห์ด้วยวิธี DPPH scavenging ท าการทดลองในจาน 96 หลุม    
(96-well plate) โดยเติมสารสังเคราะหท์ี่ละลายในเอทานอลปริมาตร 75 ไมโครลิตรและอนุมูลอิสระ DPPH ปริมาตร 
150 ไมโครลิตรโดยมีกลุ่มควบคุมประกอบด้วยเอทานอลปริมาตร 75 ไมโครลิตรและอนุมูลอิสระ DPPH ปริมาตร 150 
ไมโครลิตรซ่ึงท าการทดสอบ 3 ซ้ าและเขย่าผสมสารในหลุมแล้วน าไปบ่มในที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที
จากนั้นน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร น าค่าที่ได้จากการวัดค่าการดูดกลืนแสงค านวณค่า
การต้านอนุมูลอิสระได้จากสูตรดังนี้ 

 
% inhibition = (A control-A sample) / (A control) x100 

Acontrol = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวควบคุม 
Asample = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง 

 

 การเตรียมโครงสร้างของตัวรับ (Receptor) ดาวน์โหลดเอนไซม์ไทโรซิเนส ที่เว็บไซต์ Protein Data Bank 
(PDB) เปิดโปรแกรม AutoDockTools และเปิดไฟล์เอนไซม์นามสกุลเป็น .pdb จากนั้นท าการเติม Hydrogens ใน
เอนไซม์และบันทึกไฟล์ที่เป็นโครงสร้างของตัวรับ (Receptor) นามสกุลเป็น .pdbqt  
 การเตรียมโครงสร้างของสารยับยั้ง (ligand)เปิดโปรแกรม Gview วาดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสาร
สังเคราะห์จากนั้นท าการค านวณปรับโครงสร้าง (Optimization) และบันทึกไฟล์ที่เป็นโครงสร้างของสารยับย้ัง 
(ligand) นามสกุลเป็น .mol จากนั้นท าการเปลี่ยนนามสกุลโดยการเปิดโปรแกรม DS Viewer เปิดไฟล์ที่เป็นนามสกุล 
.mol จากนั้นบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdb และเปิดโปรแกรม AutoDockTools และเปิดไฟล์สารยับย้ัง (ligand) 
ของสารสังเคราะห์นามสกุลเป็น .pdb จากนั้นท าการตรวจหาต าแหน่งที่จะเป็นศูนย์กลางในการหมุนส่วนต่างๆของ
โครงสร้างของสารยับยั้ง (ligand) และบันทึกไฟล์ที่เป็นโครงสร้างของสารยับยั้ง (ligand) นามสกุลเป็น .pdbqt 
 การค านวณการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุล เปิดโปรแกรม VEGA ZZ และเปิดไฟล์โครงสร้างของสารยับย้ัง 
(ligand) ของสารสังเคราะห์นามสกุลเป็น .pdbqt เพื่อค านวณหาจุดศูนย์กลางของสารยับย้ัง (ligand) จากนั้น
ค านวณหาค่าการเข้าจับเชิงโมเลกุล 
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ผลการทดลอง 
 

 การสังเคราะห์อนุพันธ์รีซอร์ซินอลอีเทอร์และอนุพันธ์รีซอร์ซินอลเอสเทอร์ได้ทั้งหมด 8 ชนิด (1a-1h) 
โครงสร้างและร้อยละผลิตภัณฑ์แสดงดังตารางที่ 1 ข้อมูลนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (Nuclear 
Magnetic-Resonance Spectrometer) และข้อมูลแมสสเปกโตรเมทรี (Mass spectrometry) แสดงดังนี้ 

ผลการสังเคราะห์อนุพันธ์รีซอร์ซินอลอีเทอร์ 4 ชนิด  
 3-butoxyphenol (1a). ของเหลวสีเหลืองอมน้ าตาล   1H-NMR (400 MHz, CDCl3); (ppm) 6.49       
( d, 2H, CH), 6.47 ( d, 2H, CH), 6.40 ( s, 1H, CH) 7.11 ( t, 3H, CH ), 5.0 ( s, 3H, COH ), 3.93 ( t, 3H, CH2 ), 
1.74 ( m, 1H, Ar-H ), 1.48 ( m, 1H, Ar-H ), 0.97 ( t, 3H, CH3); MALDI-TOF MS ที่ค านวณได้ C10H14O2  
166.10 m/z ที่วิเคราะห์ได้ 167.00 m/z 
 1,3-dibutoxybenzene (1b). ของเหลวสีเหลืองใส   1H-NMR (400 MHz, CDCl3); (ppm) 7.25       
(s, 3H, Ar-H) 7.15 (t, 3H, Ar-H ) 6.49 (d, 2H, Ar-H) 6.47 (d, 2H, Ar-H ) 3.93 (t, 3H, CH2-Ar ) 1.74 (dd, 4H , 
CH2) 1.45 (m, 1H, CH2) 0.98 (t, 3H, CH3 ); MALDI-TOF MS ที่ค านวณได้ C14H22O2 222.33 m/z ที่วิเคราะห์ได้ 
223.00 m/z 
2 

3-(benzyloxy)phenol (1c). ของเหลวสีเหลืองอ่อน 1H-NMR (400 MHz, CDCl3); (ppm) 7.47~7.33 
(m, 5H), 6.96~6.86 (m, 4H), 5.05 (s, 2H), 3.80 (s, 3H) ); MALDI-TOF MS ที่ค านวณได้ C13H12O2  200.24 m/z 
ที่วิเคราะห์ได ้200.98 m/z                   

1,3-bis(benzyloxy)benzene (1d). ของแข็งสีขาว 1H-NMR (400 MHz, CDCl3); (ppm) 6.61      
(d, 2H, Ar-H) 6.62 ( d, 2H, Ar-H ) 7.10 (m, 1H, CH2-Ar) 6.68 (s, 1H, CH) 5.10 (s, 1H, C-O) 7.30 (ddd, 6H, 
Ar-H) 7.47 (d, 2H , CH) ; MALDI-TOF MS ที่ค านวณได้ C20H18O2 290.36 m/z ที่วิเคราะห์ได้ 290.99 m/z  

ผลการสังเคราะห์อนุพันธ์รีซอร์ซินอลเอสเทอร์ 4 ชนิด            
 3-hydroxyphenyl acetate (1e). ของเหลวใสไม่มีสี 1H-NMR (400 MHz, CDCl3); (ppm) 5.20 
(s,3H,COH), 6.56 (m,1H,Ar-H), 6.99 (d,2H,CH), 6.92 (s,1H,CH), 7.23 (dd, 4H, CH), 2.29 (s,3H,CH3);    
MALDI-TOF MS ที่ค านวณได้ C8H8O3 152.15 m/z ที่วิเคราะห์ได้ 153.15 m/z 
 1,3-phenylene diacetate (1f). ของเหลวสีเหลืองใส   1H-NMR (400 MHz, CDCl3); (ppm) 7.37 
(t,3H,Ar-H) 7.26(s,1H,CH)  6.98 (d,2H,CH) 6.92 (s,1H,CH) 2.29 (s,1H,CH3) 2.29 (s,1H,CH3); MALDI-TOF MS 
ที่ค านวณได้ C10H10O4 194.19 m/z ที่วิเคราะห์ได้ 194.96 m/z                   

3-hydroxyphenyl benzoate (1g). ของแข็งสีขาว 1H-NMR (400 MHz, CDCl3); (ppm) 8.69 
(b,1H,COH) 6.75 (t,1H,Ar-H) 6.78 (t,1H,CH) 8.16 (t,1H,CH) 7.25 (t,1H,CH) 8.18 (t,1H,CH) 7.27 (t,1H,CH) 
7.58 (t,1H,Ar-H) 7.60 (t,1H,CH) 7.62 (t,1H,CH) ); MALDI-TOF MS ที่ค านวณได้ C13H10O3 214.22 m/z          
ที่วิเคราะห์ได ้214.97 m/z  

สารสังเคราะห์ 1,3-phenylene dibenzoate (1h). ของแข็งสีขาว  1H-NMR (400 MHz, CDCl3); 
(ppm) 7.28 (s,1H,CH) 7.30-7.59 (m, 1H, J=7.30 Hz, CH) 7.61-7.63 (dd,1H,J=7.60 Hz,Ar-H) 7.72-7.74 
(t,3H,J=7.74 Hz,CH) 8.19-8.21 (d,1H,J=8.20 Hz,CH) ); MALDI-TOF MS ที่ค านวณได้ C20H14O4 318.33 m/z    
ที่วิเคราะห์ได ้318.93 m/z 
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ตาราง 1 แสดงโครงสร้าง น้ าหนกัสารที่สังเคราะห์ได้ ร้อยละของสารที่สังเคราะหไ์ด้ และค่าพลงังานเข้ายึดจับ 
   

 
ชื่อสาร 

 
โครงสร้างสาร 

น้ าหนัก 
ผลผลิต 

(g) 

ร้อยละของสาร
ที่สังเคราะห์ได ้
(% yield) 

ค่าพลังงาน 
การเข้ายึดจบั 

ของลิแกนด์กับเอนไซม์ 
 (kcal/mol) 

3-butoxyphenol (1a) 
 

0.547 65.82 -5.7 

1,3-dibutoxybenzene (1b) 
 

0.445 40.05 -5.0 

3-(benzyloxy) phenol (1c) 

 

0.601 30.01 -6.9 

1,3-bis(benzyloxy)benzene (1d) 

 

1.034 71.26 -7.4 

3-hydroxyphenyl acetate (1e) 
 

0.382 50.26 -5.9 

1,3-phenylene diacetate (1f) 
 

0.622 64.04 -5.8 

3-hydroxyphenyl benzoate (1g) 

 

0.681 63.57 -7.1 

1,3-phenylene dibenzoate (1h) 

 

0.834 52.39 -8.1 

 
 การวิเคราะห์การทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระอนุพันธ์รีซอร์ซีนอลอีเทอรอ์นุพันธ์รีซอร์ซีนอลเอสเทอร์
ด้วยวิธีการท าลายอนุมูลอิสระดพีีพีเอช (diphenyl-picryhydray (DPPH) radical scavenging) 
 จากการทดลองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสังเคราะห์ทั้งหมด 8 ชนิด ทดสอบโดยเทคนิค DPPH Radical 
Scavenging และจากการทดสอบการย้ังย้ังปฏิกิริยาออกซิเดชั่น โดยอาศัยหลักการจับอนุมูลอิสระด้วย DPPH 
Radical Scavenging เม่ือท าการละลายในเอทานอลจะเห็นเป็นสารละลายสีม่วง เม่ือ DPPH รับอิเล็กตรอนหรือ
ไฮโดรเจนเรดิคัล จะท าให้มีค่าเสถียรมากขึ้นและเป็นผลให้ค่าการดูดกลืนแสงลดลงผู้วิจัยวัดสมบัติการยับย้ัง DPPH 
Radical Scavenging แล้วน ามาหาค่าความเป็นเส้นตรงที่ความเข้มข้น 0.1-100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรและน ามาหา
ค่า IC50 จากการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์การยับย้ังอนุมูลอิสระของสารสังเคราะห์ทั้งหมด 8 ชนิด (1a-1h) แสดงดัง
รูปภาพที่ 1 และจากการทดลองพบว่าสารสังเคราะห์ชนิด 3-(benzyloxy)phenol (1c) มีเปอร์เซ็นต์การยับย้ังอนุมูล
อิสระที่ดีท่ีสุดและมีค่า IC50= 6.418 (mg/ml)  
 

 
 

ภาพที่ 1 % DPPH ของสารสังเคราะห์ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
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 ผลการศึกษาของการเข้ายึดจับเชิงโมเลกุล 
 ผลของค่าพลังงาน Affinity Binding (kcal/mol) ของเอนไซม์ ที่แข็งแรงที่สุดจะมีค่าพลังงานต่ าที่สุดของ    
ลิแกนด์ที่ได้รับการออกแบบจะมีอันตรกิริยาที่ยอดเยี่ยมที่สุดกับตัวรับ ผลของค่าพลังงาน Affinity Binding ที่วิเคราะห์
กบัเอนไซม์ไทโรซิเนสกับลิแกนด์ที่ได้รับการออกแบบ 8 รูปแบบ (1a-1h) ดังตารางที่ 1 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างของสารสังเคราะห์ชนิด 3-butoxy phenol (1a) กับเอนไซม์ไทโรซิเนส 

 
จากผลการศึกษาเทคนิคโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง (Molecular Docking) ของโดยใช้แบบจ าลองโฮโมโลจีโครงสร้าง

ของเอนไซม์ไทโรซิเนสกับอนุพันธ์รีซอร์ซีนอลอีเทอร์อนุพันธ์รีซอร์ซีนอลเอสเทอร์ชนิด (1a-1h ) พบว่าสารสังเคราะห์
ชนิด 3-butoxy phenol (1a) เกิดอันตรกิริยาที่ดีกับกรดอะมิโนของเอนไซม์ไทโรซิเนสจ านวน 6 เรซิดิวดังนี้ Val283, 
His263, His85, Met280, His259, Ser282 และเกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน Met280 แสดงดังรูปภาพที่ 2 
 

สรุปผลการทดลอง 
การสังเคราะห์อนุพันธ์รีซอร์ซีนอลอีเทอร์และอนุพันธ์รีซอร์ซีนอลเอสเทอร์ ซ่ึงสังเคราะห์ได้จ านวน 8 ชนิด 

และท าการพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสร้างด้วย 1H-NMR spectroscopy และ Mass spectrometry ท าการทดสอบฤทธิ์
การต้านออกซิเดชันด้วยวิธี diphenyl-picryhydray (DPPH) radical scavenging พบว่าสารสังเคราะห์               
ที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันดีที่สุดคือ 3-(benzyloxy)phenol (1c) โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 6.41 mg/ml และจากผล
การศึกษาเทคนิคโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง (Molecular Docking) ของอนุพันธ์รีซอร์ซีนอลอีเทอร์และอนุพันธ์รีซอร์ซีนอลเอส
เทอร์กับเอนไซม์ไทโรซิเนสพบว่าสารสังเคราะห์ชนิด 3-butoxy phenol (1a) เกิดอันตรกิริยาที่ดีกับกรดอะมิโน
จ านวน 6 เรซิดิวดังนี้ Val283, His263, His85, Met280, His259, Ser282 และเกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน 
Met280 
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พันธะไฮโดรเจนระหว่าง Met 
280  
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บทคัดย่อ 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่เพาะปลูกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยยางพารามีคุณสมบัติท่ีเหนียว
และมีความยืดหยุ่นสูงจึงได้น ายางพารามาประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น จากคุณสมบัติเด่นของยางพาราผู้วิจัยสนใจที่จะน ายางพารามา
ทดแทนกาวสังเคราะห์ เพราะวัสดุดังกล่าวส่วนใหญ่ท ามาจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มีสารประกอบของฟอร์มัลดีไฮด์
และฟีโนลิกเรซิน ซ่ึงเป็นสารอันตรายที่ส่งผลเสียต่อผู้ใช้งาน ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการเตรียมกาวจากยางพารา
ทั้งหมด 2 สูตรคือ สูตร 1 เติม Zinc-2-mercaptobenzthiazole (ZMBT) เปรียบเทียบสูตร 2 ไม่เติม ZMBT      
(No ZMBT) และผสมสารให้ความเหนียวคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl cellulose; CMC) ท่ีความ
เข้มข้น 1% w/v ในอัตราส่วนต่างๆ ที่ 15, 30 และ 45 phr ตามล าดับ จากนั้นศึกษาลักษณะทางกายภาพและสมบัติ
เชิงกล โดยตรวจสอบความหนืดด้วยเครื่อง RV Brookfield Viscometer ความต้านทานแรงเฉือนและความต้านทาน
แรงลอกด้วยเครื่อง Universal testing machine (UTM) จากผลการทดสอบพบว่ากาวยางพาราสูตรที่ดีที่สุดคือ สูตร 
2 (No ZMBT) ที่ความเข้มข้น 1%CMC 15 phr w/v โดยลักษณะทางกายภาพเป็นของเหลวหนืดสีขาวอมเหลือง มีค่า
ความหนืดเท่ากับ 2,800 Cp มีค่าความต้านทานแรงเฉือนเท่ากับ 177.14 KPa และมีค่าความต้านทานแรงลอกเท่ากับ 
79.33 N โดยทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 521-2527 
 

ค าส าคัญ : ยางพารา  กาวยางพารา  Carboxymethyl cellulose   
 
Abstract  

Natural rubber is an economic of Thailand that is widely cultivated. Because natural rubber has a 

tough and highly flexible property, it has been used in various industrial applications. Such as automotive 

industry, furniture industry and medical industry etc. However the outstanding properties of natural rubber, 

the researcher is interested in replacing natural rubber with synthetic polymer because most of these 

materials are made of formaldehyde and phenolic resins. Is a hazardous substance that adversely affects 

users. In this research, to studied the preparation of adhesives from natural rubber all 2 formulas are formula 

1, add Zinc-2-mercaptobenzthiazole (ZMBT), compare formula 2, do not add ZMBT (No ZMBT) and mixed 

with Carboxymethyl cellulose; CMC concentration 1% w/v at various ratios 15, 30 and 45 phr, respectively. 

Then study the physical characteristics and mechanical properties by checking viscosity with RV Brookfield 

Viscometer, shear resistance and peeling strength by Universal testing machine (UTM)  .  From the test results, 

it was found that the adhesives from natural rubber, the best formula 2 (No ZMBT) at concentration 1%CMC 

15 phr w/v in various ratios. The physical characteristics are yellow-white viscous liquid with as to 2,800 Cp 

with shear strength as to 177.14 KPa and with peel strength as to 79.33 N according to TIS 521-2527 

standard. 

 
Keywords:  Rubber, Rubber Adhesives, Carboxymethyl cellulose   
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บทน า 
 ยางพาราเป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออก
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก และยังเป็นประเทศที่มีเนื้อที่ปลูกยางพาราเป็นอันดับ 2 ของ
โลก โดยสถานการณ์ยางพาราในปี 2560 เป็นช่วงที่มีปริมาณยางออกสู่ตลาดสูง ท าให้ราคายางในสภาพปกติมีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลง ซ่ึงสาเหตุมาจากปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ยางไม่สมดุลกันและส่งผลต่อราคาขาย ปัจจัยต่างๆ
ที่พบท าให้ราคายางพาราลดลง จึงมีการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อ
ลดความผันผวนของราคายางในประเทศ และมีการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์
ยาง เพื่อมุ่งหวังให้มีการพัฒนายางพาราเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวยางและเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศ 
(การยางแห่งประเทศไทย, 2560) ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยางแห้งมีอยู่หลายชนิด เช่น เครื่องมือแพทย์ ยางรถยนต์ 
ยางบล็อกปูพื้น ยางกันซึม เป็นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ ายางข้น เช่น ถุงมือ สายยาง พื้นรองเท้า ลูกโปร่ง หมอน 
ที่นอน และกาว เป็นต้น ผลผลิตของยางพารายังสามารถพัฒนาต่อไปได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยางใช้กับชีวิตประจ าวัน
ของคนทั่วโลก หากมีการสนับสนุนให้มีการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้น จะท าให้รายได้จากยางพารามีมูลค่าเพิ่มมาก
ขึ้นด้วย ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะน ายางพารามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กาวที่ใช้ในการยึดติดเข้าด้วยกัน เช่น 
อุตสาหกรรมไม้อัด กระดาษอัด หรือการท าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ โดยที่กาวประเภทต่างๆมีกระบวนการผลิต คุณสมบัติ 
และการน าไปใช้ในการงานที่แตกต่างกัน กาวที่ใช้ มักจะผลิตจาก พอลิเมอร์สังเคราะห์ และส่วนใหญ่มักจะมี
องค์ประกอบของสารเคมีบางอย่างที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นพิษสูง เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์ โทลูอีน และ ฟีนิล-
มีเทน ซ่ึงไม่ค่อยจะเป็นผลดีต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมมากนัก จะส่งกลิ่นเหม็นท าลายสุขภาพของผู้ใช้งาน 
 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี และคณะ (2548) ไดศ้ึกษาผลของความหนืดของน้ ายางมีผลต่อพฤติกรรมการเตรียม
ฟองยางและสมบัติของยางฟองน้ า พบว่าการเพิ่มปริมาณของสารเพิ่มความหนืด (Carboxylmethyl Cellulose; 
CMC) ใน 60% น้ ายางข้นชนิดแอมโมเนียต่ า (LA latex) มีผลท า ให้ความหนืดของน้ ายางเพิ่มสูงขึ้น ความตึงผิวของ
น้ ายางค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้น ท า ให้การตีฟองยากขึ้น ต้องใช้ระยะเวลาการตีฟองนานขึ้น เวลาเจลของฟองยางจะลดลง
ตามสัดส่วนของความหนืดน้ ายางที่เพิ่มขึ้น ยางฟองน้ าที่วัลคาไนซ์แล้วมีสมบัติการหดและยุบตัวลดลงตามความหนืดที่
เพิ่มสูงขึ้น ในการผลิตฟองน้ าพบว่า การใส่สารตัวเติมแคลเซียมคาร์บอเนต (0 , 20, 40, 60,  80  และ-100 phr) 
ร่วมกับ CMC (0.1,  0.25,  0.5,  1  และ  1.5 phr) ในน้ ายางคอมปาวด์ที่ระดับ TSC เท่ากัน มีผลท าให้ฟองน้ าที่   
วัลคาไนซ์แล้ว มีเปอร์เซ็นต์การหดตัวและยุบตัวลดลง ความหนาแน่นและความแข็งของฟองน้ าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า
ฟองน้ าที่ไม่ใส่สารตัวเติมแคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับ CMC 

สุรศักดิ์ เทพทอง และคณะ (2555) ได้ศึกษาการท ายางปูพื้นสนามตะกร้อจากน้ ายางธรรมชาติ โดยใช้น้ ายาง
ข้น DRC 60%  สารเพิ่มความหนืด 10% CMC  สารเสริมแรงเป็นซิลิกาในรูปของสารแขวนลอย 50% และยางใน
รถยนต์สับบดละเอียด  จากนั้นน ามาผสมกันและอัดขึ้นรูปเป็นยางปูพื้นสนามตะกร้อโดยศึกษาปริมาณยางในรถยนต์ที่
ต่างกันคือ 30, 40, 50, 60, 70 และ 80 phr  จากผลการทดลองพบว่าความแข็งของชิ้นทดสอบและสมบัติความ
ต้านทานแรงดึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณยางในรถยนต์บดและให้ค่าสูงสุดที่การใช้ปริมาณยางในรถยนต์ 60 phr  
การทดสอบความแข็งแรงต่อการยึดติดพบว่าสมบัติความแข็งแรงมีค่าลดลงตามปริมาณยางในรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากท าให้การยึดติดกันระหว่างอนุภาคของยางในรถยนต์กับยางยึดกันได้ไม่ดีระหว่างผิวของยาง และการศึกษา
ปริมาณซิลิกาที่ต่างกันคือ 5, 10, 15, 20 และ 25 phr  พบว่าสัดส่วนของซิลิกาที่ต่างกันจะท าให้ค่าความต้านทานต่อ
แรงอัดมีแนวโน้มและความแข็งลดลงเม่ือปริมาณซิลิกาเพิ่มขึ้น 
 จากงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสมบัติของกาวยางธรรมชาติให้มีสมบัติที่ดีขึ้น  ซ่ึงในงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษากาวจากน้ ายางธรรมชาติเพื่อใช้ยึดติดวัสดุ  โดยใช้น้ ายางข้นเตรียมให้เป็นกาว จากยางพารา และ
ปรับปรุงคุณสมบัติด้านความเหนียว โดยใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Caboxymethyl Cellulose; CMC) เป็นสารให้
ความเหนียว โดยผู้วิจัยคาดว่าการทดลองนี้จะสามารถพัฒนากาวจากน้ ายางพาราให้มีสมบัติการยึดติดที่ดีขึ้น เพื่อเป็น
การเพิ่มมูลค่าของยางพาราที่มีในประเทศให้ดีขึ้นในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาการปรบัปรงุคุณสมบัติบางประการของกาวจากน้ ายางพารา โดยใช้สารให้ความเหนียวคือ คาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลส (Caboxymethyl Cellulose; CMC) 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 สารเคม ี
 น้ ายางข้น (DRC 60.0%), 10% Potassium hydroxide (KOH; W/W), 50% Sulfur (S; W/W), 50% 
Zinc oxide (ZnO; W/W),  50% Zinc diethyldithiocarbamate (ZDEC; W/W), 50% Wingstay L , 50% Zinc-
2-mercaptobenzthiazole (ZMBT; W/W), 1% Carboxymethyl cellulose (CMC; W/V)  
 สารเคมีทุกชนิดน าเข้าโดย บริษทั เคมีคอล แอนด์ แมทททีเรียลส์ จ ากัด ประเทศไทย 

 เครื่องมือ 
 1.เครื่องทดสอบแรงดึง Universal testing machine รุ่น Zwick Z005 ย่ีห้อ INSTRON   
 2. เครื่องวัดความหนืด อาร์ วี บรูกฟิลด์ (RV Brookfield Viscometer) รุ่น Electronic Drive ย่ีห้อ 
Brookfield Ametek  

 วิธีการทดลอง 
 1. การเตรียมกาวจากน้ ายางพารา 
   1.1 การเตรียมน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ 
  การเตรียมน้ ายางพรีวัลคาไนซ์มี 2 สูตร ได้แก่ สูตร 1 (ZMBT) เตรียมน้ ายางข้น DRC 60% 100 g 
เติม 10% KOH 0.5 g เติม Wing stay L 1 g เติม 50% ZnO 1 g เติม 50% S 2 g เติม 50% ZDEC 0.5 g เติม 
50% ZMBT 0.5 g กวนเป็นเวลา 30  นาทีจนเป็นเนื้อเดียวกัน สูตร 2 (No ZMBT) เตรียมน้ ายางข้น DRC 60% 100 
g และเติมสารเหมือนสูตร 1 แต่ไม่ใส่ 50% ZMBT กวนเป็นเวลา 30  นาทีจนเป็นเนื้อเดียวกัน ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 สรุปการเตรียมน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ 
 

สารเคมี 
ปริมาณสารที่เติม (g) 

สูตร 1 (ZMBT) สูตร 2 (No ZMBT) 
น้ ายางข้น DRC 60% 100 100 
10% KOH 0.5 0.5 
50% Wing stay L 1 1.5 
50% ZnO 1 2 
50% S 2 2 
50% ZDEC 0.5 1 
50% ZMBT 0.5 - 

 
   1.2 การเตรียมกาวจากน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ผสมสารให้ความเหนียว 
  น าน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ที่เตรียมได้จากหัวข้อ 1.1 มาผสมกับสารให้ความเหนียว 1%CMC ที่ปริมาณ 
15, 30, 45 phr กวนผสมเป็นเวลา 30 นาที จนกระทั่งสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ได้สูตรกาวยางพารา แสดงดัง
ตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2 สรุปการเตรียมน้ ายางพรีวัลคาร์ไนซ์ผสมสารให้ความเหนียว 
 

สูตร ปริมาณ 1%CMC ที่ใช้ (phr) 

1 (ZMBT) 

1% CMC  0  phr 
1% CMC  15  phr 
1% CMC  30  phr 
1% CMC  45  phr 

2 (No ZMBT) 

1% CMC  0  phr 
1% CMC  15  phr 
1% CMC  30  phr 
1% CMC  45  phr 

 2. การทดสอบสมบัติเชิงกล 
   2.1 การทดสอบลักษณะทางกายภาพ 
  น ากาวยางพาราที่เตรียมได้เทใส่ภาชนะใส ต้ังทิ้งไวเ้ป็นเวลา 30 นาที จากนั้นใช้แท่งแก้วคนไปใน
ทิศทางเดียวกัน สังเกตผลการทดลอง พิจารณาสี ความเข้ากันไดเ้ป็นเนื้อเดียวกนั 
  2.2 การทดสอบความหนืด ด้วยเครื่อง อารว์ี บรูกฟิลด์ ( Rv Brookfield Viscometer) 
  น าตัวอย่างเทลงในอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ปริมาณ 500 มิลลิลิตร  กวนตัวอย่างในเครื่อง
ควบคุมอุณหภูมิจนกระทั่งตัวอย่างมีอุณหภูมิ 27± 2 องศาเซลเซียส แล้วทดสอบโดยเลือกแกนและความเร็ว ที่
เหมาะสม (จ านวนรอบต่อวินาที) ให้ทดสอบ 3 ครั้ง 
   2.3 การทดสอบหาความต้านแรงเฉือน (Shear Strength) ด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงชนิด
อัตราการเคลื่อนที่ของปากจับคงที่แบบลูกตุ้ม (constant rate of traverse, pendulumtype)  
     1) วิธกีารเตรียมตัวอย่างทดสอบ 
   ใช้แปรงโลหะขัดแผ่นอะลูมิเนียมให้ผิวขรุขระ ท าให้สะอาดโดยใช้คาร์บอนเตตระคลอไรด์
ล้างแล้วเช็ดให้แห้งทาตัวอย่างบนผิวหน้าแผ่นทดสอบแต่ละชนิด ให้ได้ความหนาของชั้นกาวยาง 0.025 มิลลิเมตร ทิ้ง
ไว้ให้กาวแห้ง ประกบแผ่นทดสอบทั้ง 2 ชนิดเข้าด้วยกัน ใช้ลูกกลิ้งรีดไปมา แล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
หลังจากนั้นตัดและตกแต่งชิ้นทดสอบตามต้องการ โดยมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ ±1.5 มิลลิเมตร 
    2) สภาวะการทดสอบ 
   เตรียมชิ้นทดสอบแล้วให้ทดสอบต่อไปภายในเวลา 24 ชั่วโมง โดยน าตัวอย่างจับส่วน
ปลายของชิ้นทดสอบให้แน่นด้วยปากจับในลักษณะที่ผิวทากาวยางของชิ้นทดสอบอยู่ทิศทางเดียวกันกับแรงดึงใช้แรง
ดึงโดยที่อัตราการแยกของปากจับเท่ากับ 50 มิลลิเมตรต่อนาที แล้วอ่านค่าแรงดึงสูงสุดเป็นกิโลปาสกาล และทดสอบ
ชิ้นทดสอบจ านวน 5 ชิ้นแล้วหาค่าเฉลี่ย 
  2.4 การทดสอบหาความต้านแรงลอก (Peeling strength) ด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงชนิด
อัตราการเคลื่อนที่ของปากจับคงที่แบบลูกตุ้ม (constant rate of traverse, pendulumtype) 
    1) วิธกีารเตรียมตัวอย่างทดสอบ 
   ใช้แปรงโลหะขัดแผ่นอะลูมิเนียมให้ผิวขรุขระ ท าให้สะอาดโดยใช้คาร์บอนเตตระคลอไรด์
ล้างแล้วเช็ดให้แห้งทาตัวอย่างบนผิวหน้าแผ่นทดสอบแต่ละชนิด ให้ได้ความหนาของชั้นกาวยาง 0.025 มิลลิเมตร ทิ้ง
ไว้ให้กาวแห้ง ประกบแผ่นทดสอบทั้ง 2 ชนิดเข้าด้วยกัน ใช้ลูกกลิ้งรีดไปมา แล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
หลังจากนั้นตัดและตกแต่งชิ้นทดสอบตามต้องการ โดยมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ ±1.5 มิลลิเมตร 
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   2). สภาวะการทดสอบ 
   เตรียมชิ้นทดสอบแล้วให้ทดสอบต่อไปภายในเวลา 24 ชั่วโมง โดยพับผ้าใบทบกลับ 180 
องศา แล้วลอกให้ถึงขีดที่ก าหนด จับส่วนปลายของชิ้นทดสอบให้แน่นด้วยปากจับ ใช้แรงดึงโดยที่อัตราการแยกของ
ปากจับเท่ากับ 50 มิลลิเมตรต่อนาที อ่านค่าแรงดึง 3 จุดบนชิ้นทดสอบ แต่ละจุดห่างกันประมาณ 25 มิลลิเมตร ไม่
นับค่าที่ได้จากช่วง 25 มิลลิเมตรแรก และ 25 มิลลิเมตรสุดท้าย แล้วหาค่าเฉลี่ยของแรงเป็นนิวตันต่อความกว้าง 25 
มิลลิเมตร ให้ทดสอบชิ้นทดสอบจ านวน 5 ชิ้น แล้วหาค่าเฉลี่ย 
 
ผลการทดลอง  
 ผลการทดสอบการเตรียมน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ (ก่อนการเกิดวัลคาไนซ)์ 
 ลักษณะทางกายภาพโดยการสังเกตของน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ที่เติม ZMBT และ ไม่เติม ZMBT แสดงดังตาราง
ท่ี 3 และ 4 จากผลการทดลองพบว่าน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ทั้ง 2 แบบ ท่ีปริมาณสารให้ความเหนียวความเข้มข้น 0 phr 
มีลักษณะเป็นของเหลวข้นสีขาวอมเหลือง และเม่ือเติมสารให้ความเหนียวที่ความเข้มข้น 15 , 30 และ 45 phr 
ตามล าดับ มีลักษณะเป็นของเหลวหนืดขึ้นและยังคงมีสีขาวอมเหลือง  
 

ตารางที่ 3 น้ ายางพรีวัลคาไนซ์ทีเ่ติมสารตัวเร่งปฏิกิริยา (ZMBT) 
 

สูตร ชื่อตัวอยา่ง รูปตัวอยา่ง ลักษณะทางกายภาพ 
1 กาว 1% CMC 0 phr 

 

- ลักษณะเป็นของเหลวข้นมีสีขาวอมเหลือง 
- เป็นเนื้อเดียวกันและไม่เกิดตะกอน CMC 

2 กาว 1% CMC 15 phr 

 

- ลักษณะเป็นของเหลวหนืดมีสีขาวอมเหลือง 
- เป็นเนื้อเดียวกันและไม่เกิดตะกอน CMC 

3 กาว 1% CMC 30 phr 

 

- ลักษณะเป็นของเหลวหนืดมีสีขาวอมเหลือง 
- เป็นเนื้อเดียวกันและไม่เกิดตะกอน CMC 

4 กาว 1% CMC 45 phr 

 

- ลักษณะเป็นของเหลวหนืดมีสีขาวอมเหลือง 
- เป็นเนื้อเดียวกันและไม่เกิดตะกอน CMC  

 
ตารางที่ 4 น้ ายางพรีวัลคาไนซ์ทีไ่ม่เติมสารตัวเร่งปฏิกิริยา (NO ZMBT) 

 
สูตร ชื่อตัวอยา่ง รูปตัวอยา่ง ลักษณะทางกายภาพ 
1 กาว 1% CMC 0 phr 

 

- ลักษณะเป็นของเหลวข้นมีสีขาวอมเหลือง 
- เป็นเนื้อเดียวกันและไม่เกิดตะกอน CMC 

2 กาว 1% CMC 15 phr 

 

- ลักษณะเป็นของเหลวหนืดมีสีขาวอมเหลือง 
- เป็นเนื้อเดียวกันและไม่เกิดตะกอน CMC 

3 กาว 1% CMC 30 phr 

 

- ลักษณะเป็นของเหลวหนืดมีสีขาวอมเหลือง 
- เป็นเนื้อเดียวกันและไม่เกิดตะกอน CMC 

4 กาว 1% CMC 45 phr 

 

- ลักษณะเป็นของเหลวหนืดมีสีขาวอมเหลือง 
- เป็นเนื้อเดียวกันและไม่เกิดตะกอน CMC 
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 การทดสอบความหนืดด้วยเครื่อง RV Brookfield Viscometer ของน้ ายางพรีวัลคาไนซ์สูตร 1 (ZMBT) 
และ สูตร 2 (No ZMBT) แสดงดังภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 1% CMC (phr) และค่าความหนืด 
(Viscosity; cP)   ผลการทดสอบพบว่าสูตร 1 และสูตร 2 ที่ความเข้มข้น 0, 15, 30 และ 45 phr โดยสูตร 1 มีค่า คือ 
3,580 Cp, 5,833 Cp, 4,660 Cp และ 5,050 Cp ตามล าดับ และสูตร 2 มีค่า คือ 1,650 Cp, 2,800 Cp, 2,750 Cp 
และ 2,700 Cp ซ่ึงสูตร 1 มีค่าความหนืดสูงกว่าสูตร 2 ที่ผสมสารให้ความเหนียวทุกความเข้มข้น เนื่องจาก ZMBT 
เป็นสารตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการคงรูปของยาง ซ่ึงในกระบวนการเตรียมน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ก่อนการเตรียม ZMBT 
ได้มีการเติมสารตัวเร่งปฏิกิริยาอีกหนึ่งชนิด คือ (zinc-N-diethyl dithiocarbamate; ZDEC) เป็นไปได้ว่าสารตัวเร่ง
ปฏิกิริยาอาจมีปริมาณมากเกินไป ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการเกิดวัลคาไนซ์ได้เร็วขึ้น  (สารเคมีส าหรับยาง, ภัณฑิลา 
ภูมิระเบียบ, 2556) จึงท าให้ค่าความหนืดสูงขึ้น และเม่ือเติมสารให้ความเหนียวที่ความเข้มข้น 15 , 30 และ 45 phr 
ตามล าดับ มีค่าความหนืดสูงกว่าน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ที่ไม่เติมสารให้ความเหนียว เนื่องจาก CMC มีคุณสมบัติเป็นสาร
ให้ความเหนียว ซ่ึงมีความหนืดสูงกว่าน้ ายาง (ผลความหนืดของน้ ายางต่อการท ายางฟองน้ า, เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี 
และคณะ, 2547) อย่างไรก็ตามค่าความหนืดที่ได้จากการวิเคราะห์มีความแตกต่างกัน ซ่ึงความเข้มข้นที่ 15 phr มีค่า
ความหนืดสูงที่สุด แต่ที่ความเข้มข้น 30 phr และ 45 phr มีค่าความหนืดลดลง ทั้งนี้เนื่องจาก CMC อาจจับตัวกัน
เป็นก้อน ไม่เกิดการกระจายตัวท าให้ค่าความหนืดไม่คงที่ 
 

 
 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณ 1%CMC (phr) และค่า Viscosity (Cp) ของน้ ายางพรีวัลคาไนซ ์
 

ผลการทดสอบกาวยางพารา (หลังการเกิดวัลคาไนซ)์ 
 ผลการทดสอบความต้านแรงเฉือน 

จากภาพที่ 2a (แบบไม่แช่น้ า) กราฟแสดงการเปรียบเทียบความต้านทานแรงเฉือนของกาวจากยางพาราสูตร 
1 (ZMBT)  และสูตร 2 (No ZMBT) ซ่ึงผสมสารให้ความเหนียว CMC ที่ความเข้มข้น 0, 15, 30 และ 45 phr โดย
สูตร 1 มีค่าเท่ากับ 177.10 KPa, 79.77 KPa, 105.42 KPa และ 202.22 KPa ตามล าดับ และสูตร 2 มีค่าเท่ากับ 
136.49 KPa, 177.14 KPa, 169.68 KPa และ 128.73 KPa ตามล าดับ โดยเปรียบเทียบสูตร 1 และสูตร 2 ที่ 
1%CMC 0 phr สังเกตได้ว่าสูตร 1 มีค่าความต้านทานแรงเฉือนสูงกว่าสูตร 2 และที่ 1%CMC 15 phr สังเกตได้ว่า
สูตร 1 มีค่าความต้านทานแรงเฉือนสูงกว่าสูตร 2 จากนั้นที่ 30 phr และ 45 phr สูตร 1 มีแนวโน้มค่าความต้านทาน
แรงเฉือนเพิ่มขึ้น และสูตร 2 มีแนวโน้มค่าความต้านทานแรงเฉือนลดลง เนื่องจากกาวยางพาราสูตร 2 ที่ผสมสารให้
ความเหนียวควรใช้ไม่เกิน 30 phr เพราะการใช้ปริมาณสารให้ความเหนียวที่ความเข้มข้น 45 phr ท าให้ความ
ต้านทานแรงเฉือนลดลง อย่างไรก็ตามปริมาณ CMC ที่เพิ่มขึ้นมีผลท าให้ความต้านทานแรงเฉือนลดลง ซ่ึงสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของสุกฤทธิรา รัตนวิไล และคณะ (2550) และจากภาพที่ 2b (แบบแช่น้ า) กราฟมีการเปรียบเทียบความ
ต้านทานแรงเฉือนของกาวจากยางพาราสูตร 1 และสูตร 2 ซ่ึงผสมสารให้ความเหนียว CMC ที่ความเข้มข้น 0, 15, 30 
และ 45 phr โดยสูตร 1 มีค่าเท่ากับ 11.26 KPa, 5.71 KPa, 5.06 KPa และ 18.40 KPa ตามล าดับ และสูตร 2 มีค่า
เท่ากับ 46.58 KPa, 15.29 KPa, 77.29 KPa และ 86.60 KPa ตามล าดับ โดยเปรียบเทียบสูตร 1 และสูตร 2 ที่ 
1%CMC 0, 15, 30 และ 45 phr พบว่าสูตร 2 มีค่าความต้านทานแรงเฉือนสูงกว่าสูตร 1 เนื่องจากสูตร 2 สามารถ
ทนต่อการเสื่อมสภาพได้ดีกว่าสูตร 1 ดังนั้นกาวจากยางพาราสูตร 1 และสูตร 2 แบบไม่แช่น้ าและแบบแช่น้ า ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2544) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณ 1%CMC (phr) และค่าความต้านทานแรงเฉอืน (KPa) 

ของกาวยางพารา a (แบบไม่แชน่้ า) และ b (แบบไม่แชน่้ า) 
 

 ผลการทดสอบความต้านแรงลอก 
 จากภาพที่ 3a (แบบไม่แช่น้ า) กราฟแสดงการเปรียบเทียบความต้านทานแรงลอกของกาวจากยางพาราสูตร 
1 (ZMBT) และสูตร 2 (No ZMBT)  ซ่ึงผสมสารให้ความเหนียว CMC ที่ความเข้มข้น 0, 15, 30 และ 45 phr โดย
สูตร 1 มีค่าเท่ากับ 50.50 KPa, 66.19 KPa, 54.70 KPa และ 62.28 KPa ตามล าดับ และสูตร 2 มีค่าเท่ากับ 64.91 
KPa, 79.33 KPa, 70.20 KPa และ 54.10 KPa ตามล าดับ พบว่าสูตร 1 และสูตร 2 มีแนวโน้มค่าความต้านทานแรง
ลอกเหมือนกัน ซ่ึงกาวจากยางพาราสูตร 2 มีค่าความต้านทานแรงลอกสูงกว่าสูตร 1  จากภาพที่ 3b (แบบแช่น้ า) 
กราฟมีการเปรียบเทียบความต้านทานแรงลอกของกาวจากยางพาราสูตร 1 และสูตร 2 ซ่ึงผสมสารให้ความเหนียว 
CMC ที่ความเข้มข้น 0, 15, 30 และ 45 phr โดยสูตร 1 มีค่าเท่ากับ 27.31 KPa, 28.18 KPa, 32.35 KPa และ 
32.86 KPa ตามล าดับ และสูตร 2 มีค่าเท่ากับ 35.55 KPa, 52.26 KPa, 44.90 KPa และ 43.39 KPa ตามล าดับ โดย
เปรียบเทียบสูตร 1 และสูตร 2 ที่ 1%CMC 0, 15, 30 และ 45 phr พบว่าสูตร 2 มีค่าความต้านทานแรงลอกสูงกว่า
สูตร 1 เนื่องจากสูตร 2 สามารถทนต่อการเสื่อมสภาพได้ดีกว่าสูตร 1 ดังนั้นกาวจากยางพาราสูตร 1 และสูตร 2 แบบ
แช่น้ า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2544) 

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 1%CMC (phr) และค่าความต้านทานแรงลอก (N) 

ของกาวยางพารา a (แบบไม่แชน่้ า) และ b (แบบไม่แชน่้ า)  

สูตร 1 (ZMBT) 
สูตร 2 (No ZMBT) 
มอก. 521-2527 
 

สูตร 1 (ZMBT) 
สูตร 2 (No ZMBT) 
มอก. 521-2527 
 

a b 
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สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลอง การเตรียมกาวจากน้ ายางธรรมชาติที่ผสม 1% Carboxymethyl cellulose (CMC) สูตรที่
ดีที่สุด คือ สูตร 2 (No ZMBT) ท่ี 1%CMC 15 phr โดยมีการทดสอบสมบัติความหนืด มีค่า 2,800 Cp อยู่ในช่วง
มาตรฐานเท่ากับ 1,500 – 5,000 Cp ทดสอบความต้านแรงเฉือน มีค่า 177.14 KPa อยู่ในช่วงมาตรฐานเท่ากับ 220 
KPa และทดสอบความต้านแรงลอก มีค่า 79.33 N อยู่ในช่วงมาตรฐานเท่ากับ 50 N ซ่ึงเปรียบเทียบจากมาตรฐาน 
มอก. 521-2527 พบว่าค่าความหนืด ค่าความต้านทานแรงเฉือน และค่าความต้านทานแรงลอกเพิ่มขึ้นตามปริมาณ 
CMC แต่ถ้าเติมปริมาณ CMC มากเกินไป อาจท าให้ความเข้ากันได้ของกาวและ CMC น้อยลง ค่าจะมีแนวโน้มลดลง 
จึงควรเลือกปริมาณ CMC ที่เหมาะสม 

กิตติกรรมประกาศ  
 ในงานวิจัยเรื่องการศึกษาสมบัติเชิงกลของกาวยางธรรมชาติที่ผสม Carboxymethyl Cellulose (CMC) 
ต้องขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
กระบวนการ  คณะบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ให้การสนับสนุนและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการท าวิจัยจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ข้อเสนอแนะ 
ในการเตรียมสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบควรจะเตรียมในปริมาณมาก ๆ  
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพซิลิกาที่เตรียมได้จากเปลือกข้าวโพดและเถ้าซังข้าวโพด 
 

Comparison of Efficiency of Silica from Corn Husk and Corn Cob Ash 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของซิลิกาที่ท าการสกัดได้จาก เถ้าซังข้าวโพดหวาน เถ้าเปลือก
ข้าวโพดขาว เถ้าซังข้าวโพดขาว ด้วยสกัดสารด้วยแอลคาไลน์ เบส 1M โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ได้สารละลาย
โซเดียมซิลิเกตและปรับค่าสารละลายให้มีค่า pH เท่ากับ 7 โดยเติม 3M กรดไฮโดรคลอริก (HCl) จะได้ตะกอนซิลิกา 
กรอง และอบให้แห้ง เมื่อวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันทางเคมีของซิลิกา ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี พบหมู่ไซลอกเซน
(siloxan group) และหมู่ซิลินอล (silanol group) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก าจัดสีเมทิลีนบลูของซิลิกา     
ที่สกัดได้จากเถ้าตัวอย่างจากข้าวโพด เปรียบเทียบกับซิลิกาเชิงพาณิชย์ พบว่า ซิลิกาที่สกัดได้ (0.1กรัม /15 มิลลิลิตร) 
สามารถก าจัดสีเมทิลีนบลู ที่มีความเข้มข้น 6x10-4 M ได้ 100% ภายในเวลา 15 นาที มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าซิลิกา   
เชิงพาณิชย์ (1.6 กรัม/15 มิลลิลิตร) เม่ือท าการปรับลดอัตราส่วนน้ าหนักซิลิกา (0.01 กรัม/15 มิลลิลิตร) พบว่าซิลิกา
จากเถ้าซังข้าวโพดหวาน มีประสิทธิภาพในการก าจัดสีเมทิลีนบลูได้ดีที่สุด 
 
ค าส าคัญ : เถ้าซังข้าวโพด  ข้าวโพด  ซิลิกา 
 
Abstract 
 This research is to study of comparison efficiency of silica from white corn bark ash, White corn 

cob ash and sweet corn cob ash by using alkaline base extraction with alkaline base (Sodium hydroxide 

(NaOH) 1 M) obtained sodium silicate solution. The pH was adjusted to 7 by adding acid (Hydrochloric acid 

(HCl) 3M) from sodium silicate, filtered and dried. Analysis of silica with Infrared Spectroscopy, it found 

siloxan groups and silanol groups. Comparison of methylene blue color removal efficiency of extracted silica 

from corn cob ash compared to the commercial silica. The extracted silica (0.1g / 15 mL) had 100% removal 

within 15 minutes in the 6 x10
-4

 M methylene blue concentration better commercial grade silica 

(1.6g/15mL). Reduce the silica weight ratio (0.01g/15mL), the silica from sweet corn cob ash give removal 

efficiency of methylene blue. 

 
Keywords: Corn Cob Ash, Corn, Silica 

 
บทน า 

ซิลิกาได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม เซรามิค 
อุตสาหกรรมยาใช้เพื่อเป็นสารช่วยเพิ่มแรงตึงผิว ช่วยในการกระจายตัวของยาชนิดที่เป็นของเหลว อุตสาหกรรม 
น้ ามันและปิโตรเคมี ใช้เป็นสารช่วยเร่งให้เกิดปฏิกิริยา นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แยกสารต่างๆ และน ามาท าเ ป็น
ซิลิโคนได้อีกด้วย ในด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ซิลิกายังใช้เป็นตัวดูดซับสารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตรายใช้ในการกรองน้ าดื่ม 
กรองอากาศเพื่อกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซิลิกายังใช้ในการก าจัดกรดไขมันอิสระที่มีอยู่ในน้ ามัน ก่อนที่จะน าน้ ามันไป
ผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น แหล่งวัตถุดิบส าหรับการผลิตซิลิกาส่วนมากได้มาจากทรายจะเห็นได้ว่าในปีหนึ่งๆ จะมีความ
ต้องการซิลิกาเป็นจ านวนมาก ขณะเดียวกันปริมาณเปลือกข้าวโพด และซังข้าวโพดที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวที่มีจ านวน
มากเช่นเดียวกัน การสกัดซิลิกาจากซังข้าวโพดมีงานวิจัยที่ผ่านมามีจ านวนมาก การสกัดซิลิกาจากเถ้าซังข้าวโพดมี
หลายวิธี เช่น การสกัดซิลิกาจากเถ้าซังข้าวโพดจากประเทศไนจีเรียท าได้ดังนี้ ท าการเผาซังข้าวโพด ที่อุณหภูมิ 650 
องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง ท าการสกัดสารละลายโซเดียมซิลิเกตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
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(1N NaOH) และตกตะกอนซิลิกาด้วยกรดไฮโดรคลอริก (3N HCl) (Okoronkwo, E. A., et.al. 2013) นอกจากนี้         
ยังสามารถใช้อุณหภูมิในการเผาซังข้าวโพดที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง และท าการสกัด
สารละลายโซเดียมซิลิเกตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (3N NaOH) ให้ความร้อน 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 
ชั่วโมง ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง (Ajayi, B.A., & Owoeye S.S. 2015) พบว่าการ
ใช้ความร้อนร่วมด้วยท าให้สามารถสกัดสารละลายโวเดียมซิลิเกตได้ดีที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ส าหรับการเตรียม
ซิลิกาในประเทศไทย มีการเตรียมซิลิกาจากซังข้าวโพดหวาน ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัด สงขลา ท าโดยการเผาซังข้าวโพด 
ที่อุณหภูมิ 600-800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ท าการสกัดโซเดียมซิลิเกตด้วยสารละลายโซเดียม ไฮดรอกไซด์ 
(1N NaOH) และตกตะกอนซิลิกาด้วยกรดไฮโดรคลอริก (1N HCl) (Chanadee ,T. & Chaiyarat, S. 2016) การ
ตกตะกอนซิลิการ มีการใช้ความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น จาก 1 N เป็น 3N HCl ได้ เช่น การน าซิลิกาที่สกัดได้จากซังข้าวโพด 
จากประเทศเกาหลีใต้ ท าการสกัดสารละลายซิลิเกต จากการเผาซังข้าวโพดที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง ท าการสกัดสารละลายโซเดียมซิลิเกตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (1N NaOH) และ
ตกตะกอนซิลิกาด้วยกรดไฮโดรคลอริก (3N HCl) จากนั้นน าซิลิกาที่สกัดได้ไปศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดสี ของ   
เมทิลีนบลูพบว่าซิลิกาที่สกัดได้ (0.1กรัม/20มิลลิลิตร) มีประสิทธิภาพในการก าจัดสีของเมทิลีนบลู ความเข้มข้น   
6x10-4 M ได้ 100% ภายในเวลา 15 นาที ได้ดีกว่าซิลิกาเชิงพาณิชย์ (1.6 กรัม/20 มิลลิลิตร) (Palanivel, V., and 
other., 2015). ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมซิลิกาจากเปลือกข้าวโพดและซังข้าวโพด จากบ้านค่าย 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ซิลิกาที่สกัดได้เทียบกับซิลิกาเชิงพาณิชย์ในการก าจัดสี     
เมทิลีนบลู ซ่ึงเป็นสีย้อมชนิดแคตไออนิก โดยศึกษาที่อุณหภูมิห้องเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-เบส
ของสารละลาย 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบการสกัดซิลิกาจากเถ้าเปลือกข้าวโพดขาว ซังข้าวโพดขาว และซังข้าวโพดหวาน 

2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการก าจัดสีเมทิลีนบลู ของซิลิกาที่เตรียมได ้กับซิลิกาเชิงพาณิชย์ 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 สารเคม ีโซเดียมไฮดรอกไซด์ ไฮโดรคลอริก ซิลเวอรไ์นเตรต และเมทิลีนบล ู
 
 วิธีการทดลอง 

เตรียมตัวอย่างเถ้าจากซังข้าวโพดโดยน าซังข้าวโพดขาวและซังข้าวโพดหวานมาล้างให้สะอาด ยกเว้นเปลือก
ข้าวโพดขาวไม่ต้องล้าง ตากแดดให้แห้งสนิท ท าการหั่นให้เป็นชิ้นขนาดเล็กประมาณ 1-3 เซนติเมตร น าเข้าเตาเผา
โดยชั่งตัวอย่าง 100 กรัม ใส่ลงในถาดอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดหนา เผาท่ีอุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 
ทิ้งไว้ให้เย็นท่ีอุณหภูมิห้อง จากนั้นท าการเตรียมสารละลายโซเดียมซิลิเกต ท าการชั่งน้ าหนักชนิดตัวอย่างละ 10 กรัม 
เติมลงในบีกเกอร์เติม 1M โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) 100 มิลลิลิตรโดยใส่ลงไป 2 ชุด ดังนี้  

 วิธีที่ 1. แช่เถ้าตัวอย่างและคนสารละลายที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง กรองตะกอนออกด้วยกระดาษ
กรอง No. 41 จะไดส้ารละลายโซเดียมซิลิเกตจากนั้นวางไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง 
 วิธีที่ 2. แช่เถ้าตัวอย่างให้ความร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส คนสารละลายเป็นเวลา 1 ชั่วโมงกรองตะกอนออก
ด้วยกระดาษกรอง No. 41 จะไดส้ารละลายโซเดียมซิลิเกตจากนั้นวางไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง 

การตกตะกอนซิลิกาน าสารละลายโซเดียมซิลิเกตของสารตัวอย่างทั้งหมดมาปรับสภาพด้วยสารละลายกรด 
3M ไฮโดรคลอริก (HCl) ให้มีค่า pH เท่ากับ 7 จากนั้นตัง้ทิ้งไว้ 8-10 ชั่วโมง จนเกิดเจล กรองสารละลายออกโดยการ
ใช้ปั้มดูดอากาศ จากนั้นน าซิลิกาที่สกัดได้ไประเหยให้แห้งโดย ท าการอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสจนแห้งสนิท
จากนั้นชั่งน้ าหนัก และน าไปละลายน้ าเพื่อก าจัดเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ออกแล้วทดสอบสารละลายด้วย
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สารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) จ านวน 1-3 หยดลงในน้ าล้างตะกอนจนกว่าจะไม่เกิดตะกอนสีขาวน าไปกรอง
แล้วอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส และชั่งน้ าหนักที่แน่นอน 

 

ผลการทดลองหรือผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ผลการเตรียมเถ้าตัวอย่าง (ตารางที่ 1) ร้อยละของน้ าหนักเถ้าตัวอย่างหลังจากการเผา เม่ือเปรียบเทียบแล้ว
พบว่าเปลือกข้าวโพดขาวมีน้ าหนักมากที่สุดคือ ร้อยละ 2.10 ซังข้าวโพดหวาน และซังข้าวโพดขาว ร้อยละ 1.46 และ 
1.22 ตามล าดับ 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบน้ าหนกัเถ้าของตัวอย่าง 
 

ตัวอย่าง 
น้ าหนักก่อนเผา 

(กรัม) 
น้ าหนกัหลังเผา 

(กรัม) 
ร้อยละ 

โดยน้ าหนัก 
เปลือกข้าวโพดขาว 101.46 2.1308 2.10 
ซังข้างโพดขาว 102. 38 1.2575 1.22 
ซังข้าวโพดหวาน 100.77 1.4788 1.46 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบน้ าหนกัซิลิกาที่ได้จากเถ้าตัวอย่าง 2 กรัม : 1M NaOH 20 มิลลิลิตร 

 

ตัวอย่างเถ้า น้ าหนักเถ้า(กรัม) 
น้ าหนักซิลิกา 

(กรัม) 
ร้อยละ 

โดยน้ าหนัก 
เปลือกข้าวโพดขาว  
(สกัดทีอุ่ณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส) 

2.1308 0.3054 14.33 

ซังข้าวโพดขาว  
(สกัดทีอุ่ณหภูมิห้อง) 

2.0517 0.1746 8.51 

ซังข้าวโพดขาว  
(สกัดทีอุ่ณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส) 

2.1574 0.1209 5.60 

ซังข้าวโพดหวาน  
(สกัดทีอุ่ณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส) 

2.0764 0.1950 9.39 

 
จากตารางที่ 2 ผลการสกัดซิลิกาจากสารละลายโซเดียมซิลิเกตพบว่า สามารถซิลิกาได้มากที่สุดคือซิลิกาที่

สกัดได้จากเถ้าเปลือกข้าวโพดขาว สกัดทีอุ่ณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส (14.33 wt/wt)  
 เม่ือน าซิลิกาไปวิเคราะห์ด้วย เครื่องอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ปรากฏแถบกว้างที่ความยาวคลื่น 3397.81 
cm¹ แสดงพันธะแบบยืด (stretching) ของหมู่ไฮดรอกซิล (-OH ) ที่อยู่ในหมู่ซิลานอล (silanol groups) และท่ี
ความยาวคลื่น 1026.53cm¹ แสดงแถบยืดพันธะ (Si-O-Si )ที่อยู่ในหมู่ไซลอกเซน (siloxan group) ซ่ึงเป็นหมู่หลักที่
แสดงว่าเป็นสารประกอบซิลิกา 
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 A   F  E  D  C  B 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การก าจัดสีเมทิลีนบลูของซิลิกาเชิงพาณิชย์ 
 
จากภาพที่ 1 เป็นการแสดงการก าจัดสีเมทิลีนบลู ที่ความเข้มข้น 6x10-4 M โดยใช้ของซิลิกาเชิงพาณิชย์ 

หนัก 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 กรัม ตามล าดับ พบว่าซิลิกาที่น้ าหนัก 1.6 กรัม สามารถก าจัดสีเมทิลีนบลูได้ 100% ใน
เวลา 15 นาที ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับการทดลองของ Palanivel, V. และคณะที่ท าการทดสอบการก าจัดสี
ของเมทิลีนบลูด้วยซิลิกาเชิงพาณิชย์ 

 

 

      A    D   E   C   B 

ภาพที่ 2 การก าจัดสีเมทิลีนบลูของซิลิกาสกัดของแต่ละตัวอย่างทีน่้ าหนัก 0.1 กรัม 

 
จากภาพที ่2 เป็นการแสดงการก าจัดสีเมทิลีนบลูโดยใช้ซิลิกา หนัก 0.1 กรัม พบว่าซิลิกาจากซังข้าวโพดขาว 

เปลือกข้าวโพดขาว (อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส) ซังข้าวโพดขาว (อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส) และซังข้าวโพดเหลือง
(อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส) มีค่าการก าจัดสีเมทิลีนบลู ดังนี้ 93.5, 97.5, 99.0 และ 100 % ตามล าดับ แสดงให้เห็น
ว่าซังข้าวโพดเหลืองมีค่าการดูดซับสีเมทิลีนบลูที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถก าจัดสีเมทิลีนบลู100 % ในเวลา15 นาท ี
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      A    B   C   D   E     
 
 
 

ภาพที่ 3 การก าจัดสีเมทิลีนบลูของซิลิกาสกัดของแต่ละตัวอย่างทีน่้ าหนัก 0.01 กรัม 
  
จากภาพที่ 3 เป็นการแสดงการก าจัดสีเมทิลีนบลูโดยใช้ 0.01 กรัม ของซิลิกาแต่ละชนิดพบว่าซิลิกาจาก      

ซังข้าวโพดขาว เปลือกข้าวโพดขาว (อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส)  ซังข้าวโพดขาว (อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส) และ
ซังข้าวโพดเหลือง (อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส) การก าจัดสีเมทิลีนบลูดังนี้ 54.5, 65.0, 86.5 และ 87.5 % ตามล าดับ 
แสดงให้เห็นว่าซังข้าวโพดเหลือง มีประสิทธิภาพการก าจัดสีเมทิลีนบลูได้ดีที่สุดก าจัดสีเมทิลีนบลู 87.5 % ในเวลา 15 
นาท ีตัวอย่างซิลิกาลิกาเชิงพาณิชย์ และซิลิกาที่สกัดได้จากซังข้าวโพดเหลือง แสดงดังภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 ลักษณะซิลิกาเชิงพาณชิย์และซิลิกาสกัดจากเถ้าซังข้าวโพดหวาน 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากการทดลอง มีวิธีการทดสองในการสกัดซิลิกา 2 วิธี แตกต่างกันที่การให้ความร้อน และอุณหภูมิห้องซึ่งมีผล
ต่อสีของผลิตภัณฑ์คือเมื่อให้อุณหภูมิจะท าให้ซิลิกาที่ได้มีสีขาวมากขึ้น ในขั้นตอนการสกัดสารละลายโซเดียมซิลิเกตถ้า
ไม่ได้ให้อุณหภูมิในขณะที่ท าการสกัดสารละลายโซเดียมซิลิเกตจากเถ้าตัวอย่าง จะท าให้ซิลิกาที่ได้ไม่เป็นสีขาวกลายเป็น   
สีเทา ดังนั้น วิธีที่ 2 การให้อุณหภูมิเป็นวิธีที่ดีกว่า 
  

93



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลองการสกัดซิลิกาจากเถ้าเปลือกข้าวโพดขาว เถ้าซังข้าวโพดขาว และ เถ้าซังข้าวโพดหวาน สกัด

สารด้วยแอลคาไลน์ เบส 1 M โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ได้สารละลายโซเดียมซิลิเกต การใช้อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซยีส ในการสกัดสารละลายจากเถ้าตัวอย่างจะท าให้ซิลิกาที่ได้มีสีขาว และปรับค่าสารละลายให้มีค่า pH เท่ากับ 7 
โดยเติม 3 M กรดไฮโดรคลอริก (HCl) ได้ตะกอนซิลิกา กรองและอบให้แห้ง เม่ือวิเคราะห์ซิลิกาด้วยเครื่อง 
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี พบหมู่ไซลอกเซน (siloxan group) และหมูซิ่ลินอล (silanol group)  

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก าจัดสีเมทิลีนบลู ของซิลิกาที่สกัดได้จากเถ้าตัวอย่างจากข้าวโพด เทียบ
กับซิลิกาเชิงพาณิชย์ พบว่า ซิลิกาที่สกัดได้ (0.1กรัม/15 มิลลิลิตร) สามารถก าจัดสีเมทิลีนบลูที่มีความเข้มข้น      
6x10 

-4 M ได้100% ภายในเวลา 15 นาทีมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าซิลิกาเชิงพาณิชย์ (1.6กรัม/15 มิลลิลิตร) เม่ือ
เปรียบเทียบน้ าหนักซิลิกา (0.01กรัม/15 มิลลิลิตร) พบว่าซิลิกาจากเถ้าซังข้าวโพดหวานมีประสิทธิภาพในการก าจัดสี
เมทิลีนบลูได้ดีที่สุด 
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งานวิจัยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและก าหนดมาตรการความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานปั่นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยของชิ้นส่วนอุปกรณ์ปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะ โดยใช้
ทฤษฎกีารวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) มาวิเคราะห์หาลักษณะ
ข้อบกพร่อง สาเหตกุารเกิดที่เป็นไปได้ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยการประเมินเป็นค่าตัวเลขแสดงล าดับความเสี่ยง (Risk 
Priority Number : RPN) เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงของชิ้นส่วนอปุกรณ์ปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนอืศีรษะ ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะที่มีค่าตัวเลขแสดงล าดับความเสี่ยงสูงสุด ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับรอกเสียหายท าให้
โหลดหลุดล่วงอุปกรณ์นี้อยู่ในชุดรอก และอุปกรณ์ควบคุม โดยมีค่า RPN 18 และน าหลัก 3E มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่ได้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 
ค าส าคัญ : การจัดการความปลอดภัย  การประเมินความเสี่ยง  ปั้นจ่ันเหนือศีรษะ  อันตรายจากปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะ   
 
Abstract 

The objective of this research is to analyze the risk factors of overhead electric crane equipment via 

assessing risk levels using Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) as well as creating safety measures for 

operators and machines. The research found that overhead crane with the highest RPN value 18 is the highest 

damage level. The damage is in the equipment part which is used with the damaged pulley causing the load to 

fall off (Hoist and Wire rope). This research operated a measuring guideline to ensure safety for the overhead 

electric crane operator and prevent the damages may occur to the machine by applying the 3E principle for 

preventing the cause. 

 

Keyword: Safety Management, Risk Assessment, Electric Over Head Crane, Danger of Electric Over Head Crane 

 
บทน า 

 อุตสาหกรรมถือว่าเป็นกิจกรรมทางเศรฐกิจที่ส าคัญของประเทศ และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมาก 
จากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยได้ด าเนินการอยู่ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เช่น อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ อาหาร บรรจุภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ และเหล็ก เป็นต้น ซ่ึงอุตสาหกรรมสามารถจ าแนกประเภทตามลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปได้ 2 ประเภทดังนี้ 1.อุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) 2.อุตสาหกรรมเบา (Light Industry) ในทุก
อุตสาหกรรมได้มีการน าเครื่องจักรกลเข้ามาเพื่อช่วยทุ่นแรงมนุษย์ และเพิ่มก าลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หาก
กล่าวถึงเครื่องจักรกลที่เกือบทุกอุตสาหกรรมต้องน ามาใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่และน้ าหนักมากคงหนีไม่พ้น 
เครนเหนือศีรษะ (Over Head Crane) หรือปั้นจ่ันเหนือศีรษะ หรือปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะ เม่ือมีการใช้งานอย่าง
แพร่หลายก็มักจะเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ จากรายงานสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 
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ในอุตสาหกรรมในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2559 พบว่ามีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรติดอันดับ 2 ของการเกิด
อุบัติเหตุจากการท างาน ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับที่สูง มีงานวิจัยจาก The Ministry of Manpower and the National 
Crane Safety Taskforce ได้ท าการประเมินความเสี่ยงเครนโดยใช้เทคนิค Fault Tree Analysis (FTA) ซ่ึงได้สรุปสาเหตุ
หลักที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุคือ การจัดการควบคุมดูแล ความผิดพลาดส่วนบุคคล และความไม่พร้อมของเครื่องจักรกล จาก
สาเหตุความไม่พร้อมของเครื่องจักรท าให้ผู้วิจัยสนใจที่อยากจะทราบว่าส่วนประกอบใดของเครนที่หากเสียหายหรือเกิด
การท างานผิดพลาดแล้วจะส่งผลกระทบต่อตัวเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานบ้าง ในที่นี้จะประเมินความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) เพื่อให้ทราบถึงอุปกรณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานและความเสียหายของเครื่องจักร เนื่องจากเครนมีส่วนประกอบของอุปกรณ์หลายอย่างประกอบ
เข้าด้วยกันถึงจะสามารถท างานได้ และหากอุปกรณ์ใดเสียหายอาจส่งผลถึงอุปกรณ์อื่น โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ 
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ า พ.ศ. 2552 (ทวี ทองสว่าง, 2560, 331) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานกับปัน้จั่นไฟฟ้า
เหนือศีรษะ 

2. เพื่อศึกษาหาจุดเสี่ยงอันตรายของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบปั้นจั่นไฟฟ้าเหนือศีรษะ 
3. เพื่อก าหนดมาตรการความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่นไฟฟ้าเหนือศีรษะให้มีประสิทธิภาพ 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. ประเภทและส่วนประกอบของปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะ 
เครน ตามภาษาของทางราชการ เรียกว่า “ปั้นจ่ัน” คือเครื่องจักรกลที่ใช้ส าหรับยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง

และเคลื่อนย้ายสิ่งของในลักษณแขวนลอยไปตามแนวราบ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ดั งนี้ 1. ปั้นจ่ันชนิดเคลื่อนที่ 
(Mobile Cranes) คือปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคมุและเครื่องต้นก าลังซึ่งจะติดตั้งอยู่บนยานพาหนะที่ขับเคลื่อน 2. 
ปั้นจ่ันชนิดอยู่กับที่ (Stationary Cranes) หมายความว่า ปั้นจ่ันที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องต้นก าลังซึ่งจะติด
ตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้งหรือบนล้อเลื่อน ซ่ึงในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะ (Overhead Crane) มี
ส่วนประกอบดังนี้ 

1. รอกไฟฟ้า (Electric Hoist) มีลักษณะเป็นเครื่องช่วยผ่อนแรงในการยกวัตถุน้ าหนักขึ้น-ลงและซ้าย-ขวา  
2. ชุดคานเครน (Box Girder หรือ Beam) มีลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็กประกอบเป็นคานทรงสูงหรือคานเหล็ก

ส าเร็จรูปหน้าตัดเป็นรูปตัว “ I ” มีความยาวตามแนวขวางเท่ากับความกว้างของอาคารโรงงานหรือพื้นทีใช้งานเครนไฟฟ้า  
3. ชุดขาเครนขับเคลื่อน (End Carriages) มีลักษณะเป็นชุดเครื่องประกอบเข้ากับคานเครน ปกติจะใช้

เป็นคู่ เพื่อใช้รองรับส่วนปลายทั้ง 2 ข้างของคานเครน ใชเ้พื่อขับเคลื่อนชุดเครนไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ตามแนวยาวไปพร้อมกัน 
4. ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแนวขวาง (Cross Travelling Power Supply) มีลักษณะเป็นชุดอุปกรณ์ราง

ไฟฟ้าที่ใช้ยึดแขวนติดตั้งกับทางวิ่งเครนแนวขวางของโรงงาน ใช้ในการติดต้ังแขวนยึดสายไฟ 
5. ชุดรางไฟฟ้าตามแนวยาว (Long Travelling Power Rail) ลักษณะเป็นชุดอุปกรณ์รางไฟฟ้าที่ใช้ยึด

แขวนติดตั้งกับทางวิ่งเครนตลอดแนวความยาวของโรงงาน เพื่อจ่ายไฟฟ้าหลักให้กับชุดเครนไฟฟ้า  
6. ชุดอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย(Crane’s Safety Accessories) มีลักษณะเป็นชุดอุปกรณ์ลิตมิตสวิทช์

และสัญญาณเตือนอันตรายต่างๆ ที่ถูกน ามาออกแบบให้ใช้กับชุดเครนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งสัญญาณเตือน การ
ป้องกันหรือตัดการท างาน ที่เกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนที่ การใช้งานให้อยู่ภายในขอบเขตที่ก าหนด 

7. ชุดทางวิ่งเครน และรางวิ่งเครน (Runway and Ralls) ส าหรับชุดทางวิ่งเครน โดยจุดประสงค์คือใช้ทาง
วิ่งเครนรองรับน้ าหนักทั้งหมดของเครนรวมถึงโหลดที่ยกและกระจายน้ าหนักลงสู่พื้น  
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ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของ Over Head Crane 
 

2. การชี้บ่งและการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ กระบวนการวิเคราะห์ถึงปัจจัย หรือสถานการณ์ต่างที่เป็น

สาเหตุท าให้อันตรายที่มีอยู่และแอบแฝงอยู่ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การเกิดเพลิงไหม้ การระเบิด 
สาเคมีรั่ว โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของเหตุการณ์แหล่านั้น 

การชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) คือ กระบวนการแจกแจงข้อมูลเกีย่วกับอันตรายจากการท างานที่
เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา หรือยังไม่เคยเกิดขึ้น แต่มีแนวโน้มท่ีอาจเกิดได้ โดยในกระบวนการดังกล่าวนี้ประกอบด้วยการ
ค้นหาว่าอันตรายเกิดที่ไหน  เกิดกับใครหรือเกิดอะไร  ลักษณะการเกิดเป็นอย่างไร  และสาเหตุที่อาจจะเกิดเพราะอะไร 
แล้วน ามาพิจารณาวิธีการในการป้องกันและควบคุม 

3. แนวคิดของการวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis) 
เทคนิคการชี้บ่งอันตรายจากความล้มเหลวที่พบได้บ่อย ของอุปกรณ์แต่ละตัวของเครื่องจักรหรือระบบ แล้ว

วิเคราะห์ผลที่เกิดจากความล้มเหลวนั้น ความล้มเหลวคือ การช ารุด การเสียหาย หรือการเบี่ยงเบนไปจากสภาวะปกติ ซ่ึง
จะต้องระบุอุปกรณ์เป็นตัวๆ เม่ือท าการวิเคราห์หน้าที่ของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการเพื่อก าหนดลักษณะข้อบกพร่อง 
และก าหนดสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้วิเคราะห์จะต้องท าการประเมินค่าความ
เสี่ยงโดยอาศัยตัวเลขแสดงล าดับความเสี่ยง (Risk Priority Number : RPN) ซ่ึง RPN=S x O x D โดยที่ (กิติศักด์ พลอย
พานิชเจริญ, 2556) 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Severity-S) คือ แนวโน้มความรุนแรงที่อาจเกิดผลกระทบต่อข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นนั้น  

โอกาสเกิดขึ้น (Occurrence-O) คือ ความเป็นไปได้ของสาเหตุหรือกลไกลเฉพาะหนึ่งจะเกิด ซ่ึงลักษณะ
ข้อบกพร่องที่การพิจารณาจากความเป็นไปได้ (likelihood of occurrence) ในการเกิดสาเหตุที่ใช้ปัจจุบัน 
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การตรวจจับ (detection-D) คือ ความสามารถในการควบคุมของระบบการควบคุมในปัจจุบันในการ
วิเคราะห์เพื่อประเมินตัวเลขแสดงล าดับความเสี่ยง (Risk Priority Number : RPN) ควรมีการก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับการ
ประเมินไว้ก่อนเสมอโดยทั่วไปจะใช้สเกล 1-10 (อาจจะใช้สเกล 1-5, 1-25 หรือ 1-100 ก็ได)้  
 
วิธกีารด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาทฤษฎีการบ่งชี้ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ผู้วิจัยได้เลือกเทคนิคการวิเคราะห์อาการขัดข้อง
และผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ เพราะปั้นจ่ันไฟฟ้า
เหนือศีรษะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายๆ ชนิดเข้าด้วยกัน และแต่ละชิ้นส่วนมีความสัมพันธ์ต่อกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุจะ
ส่งผลกระทบต่อกันและต่อคนได้ แต่ในการประเมินความสี่ยงโดยวิธีนี้จะไม่ประเมินในส่วนพฤติกรรมของคน 

2. ออกแบบส ารวจปัญหาของปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะ และจัดท าแบบสอบถามปัญหาของปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือ
ศีรษะโดยแบบสอบถามได้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการสอบถามข้อมมูลทั่วไป เช่น ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ 
และขนาดของปั้นจ่ัน ส่วนที่สองจะเป็นการสอบถามความคิดเห็นจากประสบการณ์ของผู้ท าแบบสอบถาม โดยการให้
ประเมินเป็นระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ โดยจะเรียงค าแนนจาก 1-5 ซ่ึงอุปกรณ์นั้นไม่มีผลกระทบที่
สังเกตเห็นได้ จนไปถึง มีผลกระทบการเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือเครื่องจักรโดยไม่มีการแจ้งเตือน, โอกาสเกิดขึ้นของ
ข้อบกพร่อง โดยจะเรียงค าแนนจาก 1-5 ซ่ึงเกือบไม่มีโอกาสเกิดข้อบงพร่อง ไปจนถึง เกิดข้อบงพร่องเป็นประจ า และการ
ตรวจจับของระบบควบคุม โดยจะเรียงค าแนนจาก 1-5 ซ่ึงมีระบบการควบคุมและม่ันใจได้ว่าสามารถตรวจจับข้อบกพร่อง
ได้ ไปจนถึง ไม่มีระบบการตรวจจับใดๆ เพื่อให้ทราบความคิดเห็นที่แท้จริงจากผู้ร่วมท าแบบสอบถาม ซ่ึงจะแบ่งเป็น 3 
กลุ่ม คือผู้ใช้งานโดยตรง วิศวกรผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานวิชาชีพ (Safety Officer) 

3. รวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจและน ามาวิเคราะห์ปัญหาของการเกิดความเสี่ยงของปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้ข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 100 คน ซ่ึงจะใช้ค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลและน ามาเทียบกับ
ตารางคะแนนใหม่ซ่ึงท าอยู่ในรูปของเลขทศนิยม 2 ต าแหน่งให้กลายเป็นจ านวนเต็ม เพื่อน าข้อมูลใหม่ที่ได้ไปใช้วิเคราะห์
หาเลขแสดลงล าดับบของความเสี่ยง (RPN-Risk Priority Number) เป็นไปตามหลักของ FMEA ซ่ึงถ้าคะแนน RPN เกิน 
12 จะน ามาพิจารณาความเสี่ยงเร่งด่วน แต่หากคะแนน RPN ต่ ากว่า 12 จะไม่น ามาพิจารณาเป็นความเสี่ยงเร่งด่วน แต่
อย่างไรก็ตามหากพบข้อใดมีคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ก็จะต้องน าพิจารณาเสี่ยงเร่งด่วนเช่นกัน 

4. สรุปผลจากข้อมูลข้างต้นและจัดท ามาตรการความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะและ
การป้องกันเครื่องจักร โดยท ามาตรการให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับใช้งานส าหรับผู้ที่
สนใจต้องการน าไปปรับปรุงใช้ 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการท าแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 100 ชุด มีข้อมูลเบื้องต้นของประชากรทั้งหมด 3 กลุ่มคือ ผู้ใช้งาน
โดยตรง วิศวกรผู้ดูแลควบคุม และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานวิชาชีพ (Safety Officer) และแบ่งข้อมูลตาม
ขนาดพิกัดน้ าหนักได้ดังนี้ (1) ขนาดพิกัดน้ าหนัก 1-5 ตัน 45% (2) ขนาดพิกัดน้ าหนัก 6-10 ตัน 22% (3) ขนาดพิกัด
น้ าหนักมากกว่า 10 ตัน 33% และสามารถเปรียบเทียบผลเฉลี่ยการมีมาตรการป้องกันกับไม่มีมาตรการป้องกัน อยู่ที่ 
64.8% กับ 35.2% ได้ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหายและผลกระทบ (FMEA) ของปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะ ดัง
ตารางที่ 1 และจากผลการวิเคราะห์ FMEA จะมีค่า Risk Priority Number (RPN) ผู้วิจัยจึงได้จัดเรียงล าดับค่า RPN ใหม่
โดยเรียงจากมากไปหาน้อย เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้งาน ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหค์ุณลกัษณะความเสียหายและผลกระทบของปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะ 
 

การวิเคราะหอ์าการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis) 
เครื่องจักร : ปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะ  วิเคราะห์โดย : 
วันที่...................................................  ผู้ทบทวน : 

ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ ์

ลักษณะ
ข้อบกพรอ่ง 

ผลกระทบ 

คว
าม

รุน
แร

ง (
S) 

สาเหตุข้อบกพร่อง 

คว
าม

ถี่ 
(O

) 

กา
รต

รว
จจั

บ 
(D

) 

RP
N 

1.ชุดคาน ขา
ขับและ ราง
วิ่ง 

ล้อรองรับคาน
หลุดจากรางวิ่ง 

เสี่ยงที่เครนจะหลุด
ออกจากรางและคาน
ไปขูดกบัราง 

4 คานรับน้ าหนักเกินท าให้ล้อ
ได้รับน้ าหรนกัเกินลัเสียหาย 
หรือรางวิ่งไม่ได้ระดับ/ไม่
ราบเรียบ 

2 2 16 

2.ชุดคาน ขา
ขับและ ราง
วิ่ง 

คานหัก คานหล่นใส่ผู้ปฏิบัติ
และส่ิงของข้างล่าง
เสียหาย 

3 - ละเลยการการดูแลและ
ตรวจสภาพของเครน 
- ลิมิตสวิทซ์การยกน้ าหนักไม่
ท างานท าให้เกินพกิัดการยก 
- คานไม่ได้มาตรฐานตาม
กฏหมาย 

2 2 12 

3.ชุดคาน ขา
ขับและ ราง
วิ่ง 

ล้อน าไม่ท างาน ไม่สามารถเคลื่อน
เครนได ้

4 - มอเตอร์เกียร์ที่ติดอยู่กับล้อ
น าไม่ท างานหรือเสียหาย 
- สายไฟหรือสาย 
สัญญาณหลุดหรอืขาด 
- เบรกไม่ปลดหรือเบรกติด 

2 2 16 

4.ชุดคาน ขา
ขับและ ราง
วิ่ง 

ล้อตามไม่หมุน มอเตอร์ล้อน าท างาน
หนัก และรางวิง่อาจ
เกิดความเสียหาย 

3 - มีเศษสิ่งสกปกรกเข้าไป
ติดขัดที่ล้อ 
- ล้อเสียหายจากการชนหรือ
การท างานแบบผิดวิธ ี
- ลูกปืนล้อติด ล้อตาย 

2 2 12 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหค์ุณลกัษณะความเสียหายและผลกระทบของปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะ(ต่อ) 
 

ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ ์

ลักษณะ
ข้อบกพรอ่ง 

ผลกระทบ 

คว
าม

รุน
แร

ง (
S) 

สาเหตุข้อบกพร่อง 

คว
าม

ถี่ 
(O

) 

กา
รต

รว
จจ

ับ 
(D

) 

RP
N 

5.ชุดรอกไฟฟ้า
และอุปกรณ์
ควบคุม 

ล้อส าหรับเคลื่อ
ที่แนวราบไม่
ท างานตามสั่ง 

จะไม่สามารถควบคุม
การท างานได ้

3 - รีโมทควบคุมมีปัญหา 
- สายไฟหรือสายสัญญาณในตู้
คอนโทรลหลุดหรือขาด 
- มอเตอร์เกียร์ชุดเคลื่อนที่
แนวเสียหายหรือเบรกเสียหาย 

2 2 16 

6.ชุดรอกไฟฟ้า
และอุปกรณ์
ควบคุม 

ไม่สามารถใช้
รอกไฟฟ้ายก
ของได ้

ไม่สามารถใช้งานใน
การยกได ้

3 - ลิมิตสวิทซ์การยกโหลดไม่
ท างาน 
- รีโมทควบคุมมีปัญหา และ
สายไฟต่างๆ เสียหาย 
- มอเตอร์เกียร์ชุดยกเสียหาย
หรือเบรกเสียหาย 

2 2 12 

7.ชุดรอกไฟฟ้า
และอุปกรณ์
ควบคุม 

โหลดหลุดล่วง เกิดความเสี่ยงร้ายแรง
ต่อผู้ปฏิบัติงานและ
ทรัพย์สิน 

3 - ลวดสลิงขาด 
- ตะขอเกี่ยวเสียหาย 
- การผูกมัดและจับยึดไม่ม่ันคง 

2 3 18 

8.ชุดอุปกรณ์
ไฟฟ้าและ 
อุปกรณค์วาม
ปลอดภัย 

ท างานเกิดลิมิต
ที่ก าหนดในทุก
แนวแกน 

คานจะไม่หยุดในจุดที่
ก าหนด หรือยกสงู
เกินก าหนด ส่งผลให้
เกิดความเสี่ยงที่จะมี
อันตรายต่อผู้ใช ้

3 - เซ็นเซอร์หรือลิมิตสวิทชไ์ม่
ท างานหรือเสียหาย 
- สายสัญญาณหลุดหรือช ารุด 
- รีเลย์หรืออินเวอร์เตอร์
เสียหาย 

2 2 12 

9.ชุดอุปกรณ์
ไฟฟ้าและ 
อุปกรณค์วาม
ปลอดภัย 

เกิดความร้อน
ขึ้นในระบบของ
เครนและที่
สายไฟ 

เกิดความร้อนที่
อุปกรณแ์ละขดลวด
หากสะสมมากจะ
ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม ้

3 - อุปกรณ์ปอ้งกนัเฟสไม่
ท างาน เพราะไฟมาไม่ครบทั้ง 
3 เฟส 
- อุปกรณโ์อเวอร์ฮีทไม่ท างาน 
เพราะสายสัญญาณหรือ
ไฟเลี้ยงอปุกรณ์มีปญัหา 
- อุปกรณ์รบัสัญญาณไม่สั่งตัด
การท างาน 

2 2 12 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหค์ุณลกัษณะความเสียหายและผลกระทบของปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะ (ต่อ) 
 

ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ ์

ลักษณะ
ข้อบกพรอ่ง 

ผลกระทบ 

คว
าม

รุน
แร

ง (
S) 

สาเหตุข้อบกพร่อง 

คว
าม

ถี่ 
(O

) 

กา
รต

รว
จจั

บ 
(D

) 

RP
N 

10.ชุด
อุปกรณไ์ฟฟ้า
และ อุปกรณ์
ความ
ปลอดภัย 

ไม่มีเสียงและแสง
เตือนการท างาน
ของเครน 

ไม่มีใครทราบว่า
ตอนนี้เครนก าลัง
ท างานอยู่และอาจ
เข้าไปอยู่ใต้รัศมีของ
การท างานได้ จะท า
ให้เกิดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัตเิหตุสูง
มาก 

3 - ล าโพงและสายไฟเสียหาย 
- รีไฟกระพริบเตื่อนการ
ท างานและสายไฟเสียหาย 
- ค าสั่งการท างานจากปุ่มกด
และจากอุปกรณร์ับค าสัง่ไม่
ท างาน 

2 2 12 

11.ชุด
อุปกรณไ์ฟฟ้า
และ อุปกรณ์
ความ
ปลอดภัย 

ปุ่มตัดการท างาน
ฉุกเฉินไม่ท างาน 

กรณีที่เกิดเหตุ
อันตราย จะส่งผลให้
เกิดความเสียหาย
แน่นอน เพราะไม่
สามารถหยุดการ
ท างานได ้

4 - ปุ่ม และสายไฟตัดระบบไม่
ท างาน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่รู้ทราบว่า
ต้องตัดการท างานยังไง 
- ความเสื่อมสภาพตามเวลา 
และการไม่ดูแลรักษา 

2 2 16 

12.ชุด
อุปกรณไ์ฟฟ้า
และ อุปกรณ์
ความ
ปลอดภัย 

สายไฟหักงอหรือ
ขาด 

ไม่สามารถใช้งาน
เครนได้ หรืออาจ
ส่งผลกระทบต่อ
อุปกรณ์ทางด้าน
ไฟฟ้าได้ เช่นท าให้ 
Overload relay ตัด
การท างานเพราะ
ไฟฟ้าที่จ่ายมาไม่ครบ
เฟส 

3 - การจัดสายไฟไม่เป็น
ระเบียบหรืออุปกรณ์จัด
สายไฟช ารุด 
- เกิดความเสียหายจากสัตว์
เช่น หน,ู นก 
- ความเสื่อมสภาพตามเวลา 
และการไม่ดูแลรักษา 

2 2 12 
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ตารางที่ 4 การแสดงค่า RPN เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
 

ล าดับ ลักษณะข้อบกพร่อง ค่า RPN 

1 เสียหายในส่วนอุปกรณ์ใช้รว่มกับชุดรอกท าให้โหลดหลุดลว่ง 18 

2 เสียหายในส่วนปุ่มตัดการท างานฉุกเฉินไม่ท างาน 16 

3 เสียหายในส่วนล้อรองรับคานหลดุจากรางวิ่ง 16 

 
ตารางที่ 5 การแสดงค่า RPN เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย(ต่อ) 

 

ล าดับ ลักษณะข้อบกพร่อง ค่า RPN 

4 เสียหายในส่วนล้อน าไม่ท างาน 16 

5 เสียหายในส่วนคานท าใหค้านหกั 12 

6 เสียหายในส่วนล้อตามไม่หมุน 12 

7 เสียหายในส่วนล้อเคลื่อนทีแ่นบราบของชุดรอกที่ไม่ท างาน 12 

8 เสียหายในส่วนรอกไฟฟ้าไม่สามารถใช้ยกโหลดได ้ 12 
9 เสียหายในส่วนอุปกรณค์วามปลอดภัยท าให้ ท างานเกิดลิมิตที่ก าหนด 

ในทุกแนวแกน 
12 

10 เสียหายในส่วนสายไฟท าให้เกิดความร้อนขึ้นในระบบ 12 

11 เสียหายในส่วนสัญญาณการท างาน คือไม่มีเสียงและแสงเตือน 12 

12 เสียหายในส่วนสายไฟหักงอหรือขาด 12 
 
ผลการวิจัยพบว่า ชิ้นส่วนอุปกรณ์ปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะที่มีค่า RPN สูงที่สุดซ่ึงมีระดับความเสียหายสูงสุด คือ 

เสียหายในส่วนชุดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับรอกเสียหายท าให้โหลดหลุดล่วงอุปกรณ์นี้อยู่ในชุดรอกไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม มี
ค่า RPN 18 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะที่มีค่า RPN น้อยที่สุดซ่ึงมีระดับความเสียหายระดับต่ าแต่ยังเกิด 12 
คือ ปุ่มตัดการท างานฉุกเฉินไม่ท างานอยุ่ในชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ความปลอดภัย, เสียหายล้อรองรับคานและรางวิ่ง
เสียหายจนล้อหลุดออกจากรางวิ่งอยู่ในชุดอุปกรณ์ชุดคาน ขาขับและรางวิ่ง, ความเสียหายในส่วนล้อน าไม่ท างานอุปกรณ์นี้
อยู่ในชุดคานมีค่า RPN คือ 16 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะถือว่าเป็นเครื่องจักรกลที่มีโอกาสเกิดความบงพร่องของอุปกรณ์ และอาจส่งผลกระทบให้
เกิดความเสียหายในส่วนของเครื่องจักรไปจนถึงเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้ ซ่ึงในการใช้งานปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะควรมีการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางการป้องกันและลดความเสี่ยง เพราะในแต่ละสถานที่หรือแต่ละประเภทที่ใช้งานจะเกิด
ความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงอัตรายของอุปกรณ์ของปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือ
ศีรษะ และประเมินระดับความเสี่ยง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect 
Analysis : FMEA) พร้อมทั้งจัดท ามาตรการความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะที่มีค่า RPN สูงที่สุดซ่ึงมีระดับความเสียหายสูงสุด คือ เสียหายในส่วนชุดอุปกรณ์ที่ใช้
ร่วมกับรอกเสียหายท าให้โหลดหลุดล่วงอุปกรณ์นี้อยู่ในชุดรอกไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม มีค่า RPN  18 ซ่ึงควรมีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยกที่ใชง้านให้เป็นไปตามมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจ่ัน และหม้อน้ า พ.ศ. 2552 โดยก าหนดค่าความปลอดภัย(Safety 
factor) ส าหรับอุปกรณ์ผูก มัด หรือยึดโยง คือ ลวดสลิง ≥ 5, โซ ่≥ 4, เชือก ≥ 5, ห่วงตะขอและอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจาก
ที่ก าหนด ≥ 3.5 และชิ้นส่วนอุปกรณ์ปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือศีรษะที่มีค่า RPN น้อยที่สุดซ่ึงมีความเสียหายระดับต่ าแต่ยังเกิน 12 
ได้แก่ ปุ่มตัดการท างานฉุกเฉินไม่ท างานอยุ่ในชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ความปลอดภัย, เสียหายล้อรองรับคานและราง
วิ่งเสียหายจนล้อหลุดออกจากรางวิ่งอยู่ในชุดอุปกรณ์ชุดคาน ขาขับและรางวิ่ง, ความเสียหายในส่วนล้อน าไม่ท างาน
อุปกรณ์นี้อยู่ในชุดคานมีค่า RPN คือ 16 แต่หากดูจากข้อมูลทั้งหมดคะแนนความรุนแรงอยู่ในระดับ 3 – 4 ซ่ึงหมายความ
ว่าคะแนนความรุนแรงอยู่ในระดับกลางไปถึงสูง หากเกิดเหตุขัดข้องขึ้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายสูงหรืออุบัติเหตุใน
ระดับที่สูง จึงควรใส่ใจดูแลตรวจเช็คในทุกอุปกรณ์ แต่โอกาสในการเกิดเหตุอยู่ในระดับที่ค่อนข้างไปทางต่ านั้นคือมีโอกาส
เกิดข้อบกพร่องค่อนข้างน้อย และจากคะแนนการตรวจจับของระบบควบคุมอยู่ในระดับที่ค่อนข้างไปทางต่ านั้นแสดงว่ามี
ประสิทธิภาพในการตรวจจับที่สูงท าให้ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าจะตรวจพบข้อบกพร่อง ในการจัดท ามาตรการความปลอดภัยได้
ใช้มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ า พ.ศ. 2552 ในหมวดที่ 2 มาเป็นแนวทางในการจัดท า และได้น าหลักการ 3E มาใช้เพื่อที่จะ
ก าหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยดังนี้  

1. ด้านวิศวกรรม (Engineering) มีการออกแบบแผนระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน ออกแบบฟอร์มใน
การตรวจเช็คสภาพเบื้องต้น โดยเน้นในส่วนที่เสี่ยงสูงและตามองเห็นเป็นหลัก การน าอุปกรณ์ช่วยยกมาใช้ควรจัดท าข้อมูล
อุปกรณ์อย่างชัดเจน เช่นวันที่เริ่มใช้งาน วันที่ท าการตรวจเช็คสภาพ เป็นต้น หากพบว่ามีปัญหาควรแยกออกจากของที่
ใช้ได้ และ จัดท าคู่มือการใช้สัญญาณสื่อสารหรือรูปภาพสัญญาณมือไว้ที่จุดปฏิบัติงานให้เห็นชัดเจน 

2. ด้านการศึกษา (Education) สอนวิธีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมก่อนปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขั้นตอน ให้
ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล มีการฝึกอบรมส าหรับผู้บังคับปั้นจั่น การให้สัญญาณมือ และการตรวจเช็คสภาพ
เบื้องต้น และท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจ่ันและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ 

3. ด้านการออกกบังคับ (Enforcement) ก าหนดให้ก่อนปฏิบัติงานต้องมีการตรวจเช็คสภาพปั้นจ่ันไฟฟ้าเหนือ
ศีรษะและอุปกรณ์ช่วยยกอย่างเคร่งครัด หากพบสิ่งผิดปกติห้ามใช้งาน และแจ้งให้หัวหน้างานทราบเพื่อแจ้งให้ซ่อมแซม
ต่อไป ก าหนดแผนการซ่อมบ ารุงในเชิงป้องกันและจัดเก็บประวัติความเสียหายของอุปกรณ์พร้อมทั้งรายละเอี ยดในการ
ซ่อมอย่างชัดเจน ก าหนดข้อบังคับในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน
ข้อบังคับ 
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บทคัดย่อ 

การตายจากอุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายส าคัญที่พบในการตายแบบผิดธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจส าหรับประเทศไทย การวิจัยนี้สนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการตายจากอุบติเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด โดยเก็บตัวอย่างเลือด น้ าลูกตา และปัสสาวะจากผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจ านวน 22 คน 
(ชาย 19 และหญิง 3) ที่มีการส่งศพชันสูตร ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศูนย์
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในระหว่าง เมษายน 2560 ถึงกันยายน 2561 จากข้อมูลพบการตายสูงสุดในช่วงอายุ 45-54 ปี 
การตรวจหาแอลกอฮอล์ในตัวอย่างเลือด (BAC) ตรวจพบจ านวน18 ตัวอย่าง เป็นเพศชาย 16 คน และหญิง 2 คน มีค่าเฉลี่ย
ของระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 208.15 mg% และ 240.65 mg% ตามล าดับ ส่วนแอลกอฮอล์ในน้ าลูกตา (VAC) ตรวจพบ
เฉพาะในเพศชาย 9 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 225.32 mg% โดยค่า BAC ที่ตรวจพบมีค่าเกิน 50 mg% ที่ถือเป็นระดับเมาตาม 
พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ผลการตรวจคัดกรองหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบ GPO Meth Cassette 
พบผลบวก 4 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามการตรวจยืนยันด้วยเทคนิค TLC ไม่พบสารเมทแอมเฟตามีน การตรวจวิเคราะห์หา
มอร์ฟีนด้วยเทคนิค Immunochromatography ให้ผลเป็นลบ การตรวจสารออกฤทธิ์ส าคัญในกัญชาด้วย GC-MS พบ 
tetrahydrocannabinol carboxylic acid (THCA) จ านวน 1 ตัวอย่าง เป็นเพศชายจากการตายจากอุบัติเหตุจราจร และมี
ค่าเฉลี่ยของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและน้ าลูกตา 115.83 mg% และ 110.23 mg% ตามล าดับ การศึกษาน าร่องในครั้งนี้
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดร่วมกับการตายแบบผิดธรรมชาติจากเหตุ
อุบัติเหตุ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในตัวอย่างประชากรขนาดใหญ่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องได้รับการศึกษาต่อไป  
 

ค าส าคัญ : การตายผิดธรรมชาติ  อุบัติเหต ุ แอลกอฮอล์  สารเสพติด 
 
Abstract 
 An accidental death is the main problem in unnatural death that caused economic losses in Thailand. This 

research aims to investigate the relationship of an accidental death and relevant factors; alcohol and narcotic drugs. 

Blood, vitreous humor, and urine were collected from the 22 corpses (19 males and 3 females) inspections conducted 

at Srinagarind Hospital and Khon Kaen Hospital, Khon Kaen Province during the period of April, 2017 to September, 

2018. The most common age of death at 45-54 years was observed in this study. The average blood alcohol 

concentration (BAC) was detected in 18 specimens (16 males and 2 females). The BAC was 208.15 mg% and 240.65 

mg% in male and female, respectively. The vitreous humor alcohol concentration (VAC) was detected only in male 

(9 corpses). The VAC was 225.32 mg%. The BAC reported in the present study was over 50 mg % which is 

considered as drunk by the recommends of Thailand’s Road Traffic Act, B.E. 2522. Detection of methamphetamine 

using a GPO Meth Cassette in 18 alcohol-positive samples showed 4 positive results. However, when confirmed by 

TLC, methamphetamine was not observed in presumptive positive urine samples. Morphine analysis by 

Immunochromatography was negative. By GC-MS, the active compound of cannabis; tetrahydrocannabinol 

carboxylic acid was detected in one of an accidental death with an average BAC of 115.83 mg% and VAC of 110.23 

mg%. These preliminary results revealed an association of either alcohol-related death or narcotics used and unnatural 

death due to accident. However, a larger sample size is needed for future investigation. 

 
Keywords: Unnatural death, Accident, Alcohol, Narcotic drug
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บทน า 
อุบัติเหตุจราจรนับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยมีสถิติ 

การตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในอัตราที่สูงที่สุดในโลก (WHO, 2019) และการตายจากอุบัติเหตุจัดเป็นอันดับสอง
ของสาเหตุการณ์ตายรองจากโรคมะเร็งเท่านั้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2562) โดยในปี พ.ศ.2560 มีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจ านวน 85,944 ครั้ง ผู้เสียชีวิตจ านวน 8,746 คน และผู้บาดเจ็บ 3,785 คน และสามอันดับแรกของการเกิด
อุบัติเหตุเกิดจากรถจักรยานยนต์ (37.38 %) รถยนต์นั่ง (23.28 %) และรถบรรทุกขนาดเล็ก (17.71%) และ  
กลุ่มผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ที่จัดเป็นวัยแรงงานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  
โดยมูลเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุคนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถเร็ว ขับรถตามกระชั้นชิด ฝนตก  
ถนนลื่น ขับรถไม่ช านาญ รวมทั้งการเมาสุราและสารเสพติด (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2561) 
นอกจากนี้ยังอาจพบการใช้ยาที่ใช้รักษาโรค อาทิ ไดอะซีแปม , คลอเฟนนิรามีน ยานอนหลับ ร่วมด้วย (Siripun & 
Paitoon, 2006) จากทัศนะคติในการยอมรับวัฒนธรรมการดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ าวัน หรือการดื่ม
เพื่อสังสรรค์และการเข้าสังคม ท าให้ประเทศไทยติดอันดับ 1 ของการบริโภคแอลกอฮอล์ในอาเซียน และมีสถิติการดื่ม
ของสตรีที่มีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อายุเฉลี่ยของผู้ด่ืมนั้นลดต่ าลง โดยพบการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ดื่มที่อายุต่ ากว่า 
15 ปี รวมทั้งการขาดความตระหนักรู้ถึงผลเสียและอันตรายต่อสุขภาพจากการบริโภคแอลกอฮอล์ (ศูนย์วิจัยปัญหา
สุรา, 2556) เป็นที่ทราบกันดีถึงผลของแอลกอฮอล์ต่อร่างกาย และสมรรถนะในการขับขี่ยวดยานพาหนะ ในผู้ที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดความบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งปัญหา
อื่นๆ อาทิ ปัญหาทางสังคม ปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรงในครอบครัว (แพรวพรรณ สุวรรณกิจ, ชนิตา วีระพันธ์, 
สุดารัตน์ หอมนาน, อลีณา ศรีประจันทร์ และโตมร ทองศรี, 2559) การวิจัยน าร่องนี้จึงสนใจที่จะศึกษาการตายจาก
อุบัติเหตุและปัจจัยร่วมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต คือการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้ยา หรือสารเสพติดร่วม โดย
ศึกษาในศพที่ส่งชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยการเก็บตัวอย่างเลือด น้ าลูกตา และปัสสาวะเพื่อการตรวจวิเคราะห์ระดับ
ของแอลกอฮอล์ และปัจจัยร่วมของยาเสพติดที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประกอบใน
การพิจารณาแนวทางในการวางแผนเพื่อป้องกันเหตุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาการตายจากอุบัติเหตุและปัจจัยร่วมของแอลกอฮอล์ และสารเสพติดที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต ใน
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ตัวอย่างในการศึกษาคัดเลือกจากผู้เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติที่ชันสูตรพลิกศพที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
คณะแพทย์ศาสตร์ และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่เก็บตัวอย่างเลือด น้ าลูกตา และปัสสาวะใน
ระหว่างเดือน เมษายน 2560 - กันยายน 2561โดยเป็นศพผู้เสียชีวิตที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นการเสียชีวิตแบบผิด
ธรรมชาติโดยแพทย์นิติเวชในสาเหตุการตายจากอุบัติเหตุ ที่เสียชีวิตมาแล้วไม่เกิน 24 และงดเว้นการเก็บตัวอย่างใน
ศพผู้เสียชีวิตที่ผ่านการรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 24 ชั่วโมง หรือมีการเน่าเกิดขึ้น  วิธีการเก็บตัวอย่างและการ
รวบรวมข้อมูลผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รหัสโครงการ HE601016 และ KE60083) โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของแพทย์นิติเวช 
 2. การเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะและน้ าลูกตา 
 2.1 ตัวอย่างเลือด  
      เก็บโดยเจาะจากเส้นเลือดด าโคนขา (femoral vein) ปริมาณ 10 ml แบ่งตัวอย่างเลือดปริมาตร 
2 ml ใส่ลงหลอดเก็บตัวอย่างที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิดโซเดียมฟลูออไรด์ (1% NaF) จ านวน 1 หลอด ปิดฝาหลอด
ให้สนิท ปิดฉลากระบุหมายเลขตัวอย่าง ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตัวอย่าง จากนั้นเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ 4°C เพื่อ
ใช้ในการตรวจวิเคราะห์หาระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 
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      ตัวอย่างเลือดที่เหลือเก็บใน Clotted blood tube (Serum clot activator tube) ผสมให้เข้ากัน 
ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง (≈25oC) เป็นเวลา 30 นาที น าไปปั่นที่ความเร็ว 1000 xg (15 นาที) เก็บซีรั่มที่แยกได้ใส่ใน
หลอดเก็บซีรั่ม ปิดปิดฝาหลอดให้สนิท ปิดฉลากระบุหมายเลขตัวอย่าง ชนิดตัวอย่าง ปริมาณ เก็บรักษาตัวอย่างที่
อุณหภูมิ -80° C เพื่อใช้ในการตรวจยาหรือสารพิษที่ไม่ทราบชนิด 
 2.2 ตัวอย่างน้ าลูกตา  
      เก็บโดยใช้ syringe เจาะผ่านตาขาวเข้าไป ตัวอย่างเก็บจากลูกตาทั้งสองข้าง ปริมาณข้างละ 1 ml 
เก็บรวบรวมใส่หลอดสุญญากาศที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิดโซเดียมฟลูออไรด์ (1%  NaF) ปิดฝาหลอดให้สนิท  
ปิดฉลากระบุหมายเลขตัวอย่าง ชนิดตัวอย่าง ปริมาณ เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ 4°C เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์
หาระดับแอลกอฮอล์ 
 2.3 ตัวอย่างปัสสาวะ  
      เก็บด้วยการเจาะจากกระเพาะปัสสาวะโดยตรง (suprapubic tap) ปริมาณ 50 ml เก็บใส่กระป๋อง
ส าหรับใส่ปัสสาวะ ปิดฝาภาชนะให้สนิท ปิดฉลากระบุหมายเลขตัวอย่าง ชนิดตัวอย่าง และปริมาณ แล้วเก็บรักษา
ตัวอย่างที่อุณหภูมิ 4°C เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์หายาหรือสารพิษที่ไม่ทราบชนิด 
 3. การวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด และน้ าลูกตา 
 ปิเปตตัวอย่างเลือด หรือน้ าลูกตาปริมาตร 0.5 ml ใส่ลงในขวด vial เติมสาร n-propanol (Internal 
standard) ปริมาตร 1 ml ลงใน vial ปิดฝาให้สนิท น าลงลงแช่ใน water bath (80 °C) เป็นเวลา 3 นาที  
น า syringe ดูดไอระเหยที่เกิดจากการ incubate ปริมาตร 1.5 ml ฉีดเข้าเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี 
(Chromatography,GC) (Agilent รุ่น 6890N, USA) ชนิด capillary column หน่วยตรวจวัดชนิด Flame 
Ionization Detector (FID) โดยมีสภาวะการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
 Temperatures : injector     =   50 °C 
    Oven         =   40 °C 
    Detector    =   180 °C 
 Carrier flow : 2ml/min 
 Column : HP-5 5% phenyl methyl siloxane 30m x 0.32mm x 0.25µm 
           Mode inlet : split 
             Carrier gas : He, N (make up gas), H air zero 
 ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์น ามาค านวณหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด น้ าลูกตา ด้วยการเปรียบเทียบกับ
กราฟมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นแน่นอน ค่าที่ได้จากการค านวณแสดงเป็น mg% 
 4. การตรวจคัดกรองหาสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ 
  เมทแอมเฟตามีนในปัสสาสะตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจสารเสพติด GPO องค์การเภสัชกรรม (GPO 
Meth Cassette ) ตามวิธีที่ระบุ ด้วยการหยดปัสสาวะลงบนหลุมทดสอบ จ านวน 3หยด แล้วอ่านผลในเวลา 1-5 นาที
การอ่านผลทดสอบของชุดตรวจใช้หลักการภูมิคุ้มกันวิทยาโดยดูแถบสีที่เกิดขึ้น ผลเป็นบวก (positive) หากเกิดแถบสี
เกิดขึ้นเพียงเส้นเดียวที่ต าแหน่งควบคุมคุณภาพ (C) และไม่มีแถบสีเกิดขึ้นที่ต าแหน่งทดสอบ (T)  และผลเป็นลบ 
(negative) เม่ือเกิดแถบสีเกิดขึ้น 2 เส้น ที่ต าแหน่งทดสอบ (T) และต าแหน่งควบคุมคุณภาพ (C)  การแปลผลไม่ได้ 
เกิดได้ 2 กรณี คือ ไม่มีแถบสี ทั้งต าแหน่งทดสอบ (T) และต าแหน่งควบคุมคุณภาพ (C) หรือเกิดแถบสีเฉพาะต าแหน่ง
ทดสอบ (T) แต่ไม่มีแถบสีที่ต าแหน่งควบคุม (C) ตัวอย่างที่ให้ผลเป็นบวก น ามาตรวจเพื่อยืนยันผล (confirmation) 
หาสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยวิธี Thin-Layer Chromatography (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 
ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
 5. การตรวจยืนยันสาร Tetrahydrocannabinol carboxylic acid ในปัสสาวะ ด้วยวิธี Gas 
chromatography-mass spectrometry  
  น าตัวอย่างปัสสาวะ 5 ml ใส่ลงในหลอดทดลอง เติม 10.0 N KOH 50 µl เขย่าให้เข้ากัน ก่อนน าไปบ่ม
ที่อุณหภูมิ 60ºC เป็นเวลา 15 นาที น าออกมาวางที่อุณหภูมิห้อง แล้วเติม 50% Acetic acid 50 µl เติม 0.1M 
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KH2PO4 200 µl และเติม Acetonitrile 1 ml เขย่าด้วย vortex mixer ประมาณ 1 นาที น าตัวอย่างที่เตรียมได้มา
สกัดด้วย SPE column น าตัวอย่างที่สกัดได้ไปท า derivatization โดยเติม Ethyl acetate 50 µl และ BSTFA 
(with 1%TMCS) 50 µl น าไปบ่มที่ 75ºC เป็นเวลา 25 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นน ามาวิเคราะห์ด้วย GC-MS  
(ย่ีห้อ Varian) โดยมีสภาวะการวิเคราะห์ดังนี้ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
  Column  : HP-5ms; 30M, 0.25mm ID, DF 0.25 หรือเทียบเท่า 
  Flow rate  : He 2.0 ml/minute  
  Injection mode : 1 ml, splitless 
  MS mode   : EI SCAN 50-500 amu หรือกว้างกว่า,  
      SIM 371, 473, 474, 488, 489 
  Library   : NIST, Wiley, MPW2007 หรือมากกว่า 
  Oven Temperature : เริ่มต้นไม่สูงกว่า 150°C จนถึงไม่ต่ ากว่า 310 °C  
  Detection & Identification ชนิดของสารที่ตรวจพบเปรียบเทียบจาก mass spectrum ของ 
Tetrahydrocannabinol carboxylic acid (THCA) 
   Mass spectrum (Q, Q1, Q2)*  371, 473, 488  
   RT       8.35 
   Q = Quantitation ion, Q1 = Qualifier ion 1, Q2 = Qualifier ion 2 
 6. การหาสารมอร์ฟีนในปัสสาวะ ด้วยวิธี Immonochromatography 
  ท าการตรวจยืนยันด้วยการหยดปัสสาวะลงบนหลุมทดสอบ จ านวน 3หยด แล้วอ่านผลในเวลา 1-5 นาที
การอ่านผลทดสอบของชุดตรวจใช้หลักการภูมิคุ้มกันวิทยาโดยดูแถบสีที่เกิดขึ้น ผลเป็นบวก (positive) หากเกิดแถบสี
เกิดขึ้นเพียงเส้นเดียวที่ต าแหน่งควบคุมคุณภาพ (C) และไม่มีแถบสีเกิดขึ้นที่ต าแหน่งทดสอบ (T) และผลเป็นลบ 
(negative) เม่ือเกิดแถบสีเกิดขึ้น 2 เส้น ที่ต าแหน่งทดสอบ (T) และต าแหน่งควบคุมคุณภาพ (C) การแปลผลไม่ได้ 
เกิดได้ 2 กรณี คือ ไม่มีแถบสี ทั้งต าแหน่งทดสอบ (T) และต าแหน่งควบคุมคุณภาพ (C) หรือเกิดแถบสีเฉพาะต าแหน่ง
ทดสอบ (T) แต่ไม่มีแถบสีที่ต าแหน่งควบคุม (C) (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  

จากตัวอย่างผู้เสียชีวิต 52 ตัวอย่าง ที่ส่งชันสูตรพลิกศพที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รวบรวมระหว่าง เมษายน 2560 ถึง  
กันยายน 2561 มีจ านวน 22 ตัวอย่างที่ตายจากอุบัติเหตุที่สามารถเก็บตัวอย่างเลือด น้ าลูกตา และ ปัสสาวะเพื่อใช้ใน
การตรวจวิเคราะห์และเลือกใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นเพศชาย 19 ตัวอย่าง และเพศหญิง 3 ตัวอย่าง  
ผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) และน้ าลูกตา (VAC) (ตารางที่ 1 และ 2) จากผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 
22 คน ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด จ านวน 18 ตัวอย่าง ในเพศชายพบในทุกช่วงอายุระหว่าง 15-64 ปี โดยพบสูงสุด
กลุ่มอายุ 45-54 ปี รองลงมาคือ อายุ 15-24, 35-44, 25-34 และ 55-64  ปีตามล าดับ  แต่ระดับ BAC สูงสุดตรวจพบ
ที่กลุ่มอายุ 35-44 ปี ในขณะที่เพศหญิง พบระดับ BAC สูงสุดในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้น รองลงมาคืออายุ 45-54 ปี  
ซ่ึงกลุ่มอายุดังกล่าวจัดเป็นวัยแรงงานที่มีความส าคัญต่อครอบครัวและการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจ และอัตรา  
การตายจากอุบัติเหตุที่เกิดในชายสูงกว่าหญิง (6.3:1) สอดคล้องกับรายงานจ านวนและสาเหตุการตายของประชากร
ไทยใน พ.ศ. 2550-2557 จากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นในอัตราสูงรองจากการตายจากโรคมะเร็ง โดยสถิติ  
การตายของชายเกิดสูงกว่าหญิงทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) 
และรายงานของ WHO (2019) ที่พบว่าประเทศไทยมีสถิติการตายบนท้องถนนมากที่สุดในโลก โดยมีสาเหตุจากเมา
แล้วขับ-ขับรถเร็ว โดยในการศึกษานี้พบระดับของ BAC เฉลี่ยสูงกว่า 50 mg% ที่ถือว่าเป็นระดับเมาสุราตาม  
พ.ร.บ.จราจรทางบก ปี พ.ศ.2522 โดยในเพศชายมีค่าเฉลี่ย 208.15 mg% และในเพศหญิงมีค่าเฉลี่ย 240.65 mg% 
ส่วนระดับแอลกอฮอล์ในน้ าลูกตา (VAC) ตรวจพบเฉพาะในเพศชายโดยมีค่าเฉลี่ย 225.32 mg% จากอัตราส่วนของ 
VAC:BAC = 1.2:1 และสามารถใช้ประมาณระดับ BAC ในระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงก่อนการตาย (Ioan, Jitaru, 
Damian R. & Damian S.I., 2015) ในการศึกษานี้พบอัตราส่วนระหว่าง VAC:BAC ในแต่ละกลุ่มอายุอยู่ที่  
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0.96-1.37 เท่า ซ่ึงชี้ให้เห็นได้ว่าการตายจากอุบัติเหตุในการศึกษานี้น่าจะมีปัจจัยจากการดื่มสุราเข้ามาเกี่ยวข้อง และ
ในขณะที่เกิดเหตุนั้นอาจเกิดจากการเมาแล้วขับ เป็นที่ทราบกันดีถึงผลของต่อร่างกาย อารมณ์ ความจ า และ
พฤติกรรม (Oscar-Berman & Marinković, 2007) การบริโภคแอลกอฮอล์มีผลท าให้การรับรู้และการตัดสินใจลดลง 
จากรายงานของสุรศักดิ์ มีบัว (2561) ในผู้ที่มีระดับแอลกอฮอล์เกิน 100 mg % จะท าให้สมรรถภาพในการขับรถ
ลดลงร้อยละ  15 โดยเฉลี่ย และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นเป็น 6 เท่า ส่วนผู้ที่มีระดับแอลกอฮอล์ เกิน 150 mg % 
สมรรถภาพในการขับขี่จะลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 33 และมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นเป็น 40 เท่า เม่ือเปรียบเทียบ
กับคนที่ไม่ดื่มสุรา และแสดงถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเพิ่มมากขึ้นจาก
การดื่มแอลกอฮอล์  

จากการตรวจวิเคราะห์หายาและสารพิษในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การตรวจคัดกรองหาสารเมทแอมเฟตามีน
ด้วยชุดทดสอบ GPO Meth Cassette ตรวจพบผลบวก (positive) จ านวน 4 ตัวอย่าง ตัวอย่างปัสสาวะทั้ง 4  
เม่ือน ามาท าการตรวจยืนยันด้วยเทคนิค TLC ไม่พบสารเมทแอมเฟตามีน และการตรวจวิเคราะห์หามอร์ฟีนด้วย
เทคนิค Immunochromatography ให้ผลเป็นลบ แต่ตรวจพบสารสารออกฤทธิ์ส าคัญในกัญชาคือ 
tetrahydrocannabinol carboxylic acid (THCA) จ านวน 1 ตัวอย่าง เป็นเพศชายจากการตายจากอุบัติเหตุจราจร 
และมีค่าเฉลี่ยของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและน้ าลูกตาสูงกว่ากฎหมายก าหนด คือ 115.83 mg% และ 110.23 
mg% ตามล าดับ กัญชาเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท การเสพกัญชามีผลต่อการตอบสนองต่อการสั่ง
การ การตัดสินใจ และความสามารถในการขับขี่ยวดยานพาหนะ จากการศึกษาของ Volkon and others (2016) 
พบว่าระดับของสารออกฤทธิ์ส าคัญของกัญชาคือ Tetrahydrocannabinol (THC) ในเลือด 2-5 ng/ml จะท าให้
ความสามารถในการขับขี่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นเม่ือเสพร่วมกับการดื่มสุราที่มีผลต่อจิตและประสาทเช่นกัน ย่อม
ส่งผลต่อการเพิ่มอัตราการเกิดอุบัติให้สูงขึ้นมากกว่าเดิม จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงปัจจัยร่วมของสุราและการใช้สาร
เสพติดและการตายจากอุบัติเหตุของประชากรจังหวัดขอนแก่น ดังนั้นการสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียของ
แอลกอฮอล์แก่ประชาชนยังเป็นสิ่งจ าเป็น แต่อย่างไรก็ตามจ านวนตัวอย่างในการศึกษายังมีจ านวนน้อย และอาจไม่ใช่
ตัวแทนทั้งหมดของประชากรจังหวัดขอนแก่น การเพิ่มขนาดของตัวอย่างในการศึกษายังจ าเป็น และต้องได้รับ
การศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 
 

ตารางที่ 1 ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) ของผู้เสียชีวิตแบบผดิธรรมชาติจากอุบัติเหตุ 
 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวน 
(คน) 

ระดับแอลกอฮอล์ (mg %) (mean±sd) 
ชาย หญิง 

ทั้งหมด ตรวจพบ BAC ทั้งหมด ตรวจพบ BAC 

15-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

65 ขึ้นไป 

4 
2 
4 
8 
2 
2 

4 
2 
3 
7 
2 
1 

4 
2 
3 
6 
1 
- 

168.28±99.05 
197.00±237.88 
270.19±45.43 
217.54±138.29 

147.48 
- 

- 
- 
1 
1 
- 
1 

- 
- 
- 
1 
- 
1 

- 
- 
- 

199.86 
- 

281.43 

รวม 22 19 16 208.15±117.79 3 2 240.65±57.68 
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ตารางที่ 2 ระดับแอลกอฮอล์ในน้ าลูกตา (VAC) ของผูเ้สียชีวิตแบบผิดธรรมชาติจากอุบัติเหต ุ
 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับแอลกอฮอล์ (mg %) (mean±sd) 
ชาย หญิง 

ทั้งหมด ตรวจพบ VAC ทั้งหมด ตรวจพบ VAC 

15-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

65 ขึ้นไป 

4 
2 
4 
8 
2 
2 

4 
2 
3 
7 
2 
1 

4 
- 
2 
2 
1 
- 

183.53±121.50 
- 

259.66±1.93 
296.87±33.24 

180.69 
- 

- 
- 
1 
1 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 22 19 9 225.32±91.49 3 - - 
 

สรุปผลการทดลอง 
จากตัวอย่างผู้เสียชีวิตจ านวน 22 คน พบปัจจัยร่วมของการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยตรวจ

พบแอลกอฮอล์ในเลือด และน้ าลูกตาจ านวน 19 คน เป็นเพศชาย 16 เพศหญิง 3 ระดับแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบ 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 50 mg% ที่ถือว่าเป็นระดับเมาสุราตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ปี พ.ศ.2522 และตรวจพบการใช้ 
สารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทคือกัญชาร่วมด้วยในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจ านวน 1 คน  
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Fluoride Concentration in Drinking Water from Entrepreneurs in Phayao Province 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในน้้าบริโภคจากผู้ประกอบการน้้าดื่มชุมชน
และเอกชนในจังหวัดพะเยา โดยท้าการเก็บน้้าตัวอย่างและวิเคราะห์ฟลูออไรด์ในช่วง มกราคม-มีนาคม 2562 เปรียบเทียบ
กับมาตรฐานน้้าบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2553 ซ่ึงก้าหนดความเข้มข้น
ของฟลูออไรด์ไว้ไม่เกิน 0.7 มก./ล. ปัจจุบันมีผู้ประกอบการน้้าดื่มที่ขึ้นทะเบียนกับส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
จ้านวน 196 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการเอกชนประมาณร้อยละ 65 และผู้ประกอบการชุมชนร้อยละ 35 จากผลการสุ่ม
ตัวอย่างและวิเคราะห์ความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในน้้าดื่มจากผู้ประกอบการ จ้านวน 131 ราย ในพื้นที่ทั้ง 9 อ้าเภอของ
จังหวัดพะเยา พบว่าร้อยละ 67.9 ของจ้านวนตัวอย่างจากผู้ประกอบการทั้งหมด มีค่าความเข้มข้นฟลูออไรด์ไม่เกินค่า
มาตรฐานก้าหนดไว้ ยกเว้นพื้นที่บริเวณบางส่วนของ อ.ภูกามยาว อ.แม่ใจ อ.ดอกค้าใต้ และ อ.เชียงค้า ซ่ึงอาจเป็นพื้นที่เสียง
ต่อการได้รับฟลูออไรด์สูง และอาจน้าไปสู่ภาวะฟันตกกระของคนในชุมชน ค่าความเข้มข้นสูงสุดของฟลูออไรด์ที่พบในน้้าดื่ม
จากผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการเอกชน มีค่าเป็น 1.18 มก./ล. และ 1.39 มก./ล. ซ่ึงพบในพื้นที่ อ.ดอกค้าใต้ และ 
อ.เชียงค้า ตามล้าดับ ดังนั้นการควบคุมคุณภาพน้้าในกระบวนการผลิต การบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน และการก้ากับดูแล
คุณภาพน้้าโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสิ่งจ้าเป็นเพื่อควบคุมคุณภาพน้้าที่ผลิตจ้าหน่ายในท้องถิ่น 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความม่ันใจในการบริโภค ลดความเสี่ยงและป้องกันภาวะฟันตกกระที่อาจเกิดขึ้นต่อคนในชุมชน 

 

ค้าส้าคัญ: ฟลูออไรด์  น้้าบริโภค  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
 
Abstract 

This study aimed to investigate the fluoride concentration in drinking water from the community 

and private drinking water entrepreneur in Phayao Province. The drinking water samples were collected and 

determined for fluoride during January - March 2019. The fluoride concentrations were compared with the 

standard of drinking water in sealed containers according to the Ministry of Public Health No. 6 BE 2553, 

which the maximum of 0.7 mg/l. In 2019, there are 196 drinking water entrepreneurs registered with Phayao 

Provincial Public Health Office, of which 65 percent are private entrepreneurs and 35 percent are community 

entrepreneurs. The results of 131 water samples from community and private entrepreneurs in 9 districts of 

Phayao province, found that 67.9 percent of water samples have a fluoride concentration not exceeding the 

standard concentration, except some areas in Phu Kam Yao district, Mae Chai district, Dok Kham Tai and 

Chiang Kham district, which may be a high risk area for fluoride exposure and lead to dental fluorosis of 

people in the community. The highest fluoride concentration in drinking water from the community and the 

private entrepreneurs was 1.18 mg/L and 1.39 mg/L in the Dok Kham Tai and Chiang Kham district 

respectively. Therefore, water quality control in the treatment process, preventive maintenance and quality 

monitoring by relevant government agencies may be necessary to control the drinking water quality of the 

local entrepreneur. To ensure the safety consumption and reduce the risk in fluorosis that may occur with the 

people in the community. 

 
Keywords: Fluoride, Drinking water, Geographic information system 
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บทน้า 
น้้าด่ืมบรรจุขวดเปนชื่อเรียกที่คุนเคยกันโดยทั่วไป แตในทางกฎหมายไดก้าหนดไว้เป็น “น้้าบริโภคในภาชนะ

บรรจุที่ปดสนิท” ปัจจุบันการผลิตน้้าดื่มบรรจุขวดมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากความตองการใชในภาคธุรกิจ
โรงแรม ภัตตาคาร ร านอาหาร และชุมชน โดยมีกระทรวงสาธารณสุขท้าหน าที่ก้ากับดูแล และมีส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาท้าหนาที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้้าดื่ม ใหไดคุณภาพตามที่กฎหมายก้าหนด และ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค 

จากอดีตที่มีการค้นพบว่าฟลูออไรด์มีประโยชน์ต่อกระดูกและฟัน ฟลูออไรด์ในระดับที่เหมาะสมระหว่าง 0.5-
1.0 มก./ล. จะสามารถป้องกันฟันผุได้ โดยจะเข้าไปรวมตัวกับสารประกอบของฟันและกระดูก ท้าให้แข็งแรงขึ้น แต่
หากร่างกายได้รับฟลูออไรด์มากเกินไป จะก่อให้เกิดผลกระทบได้หลายทาง ได้แก่ การเกิดภาวะฟันตกกระ และภาวะ
ความผิดปกติต่อกระดูก ท้าให้กระดูกหนา เปราะ หักง่าย โก่งงอ ผิดรูปร่าง นอกจากนี้ยังมีผลต่อระบบอื่นๆ ในร่างกาย
อื่นที่ไม่ใช่ระบบโครงสร้าง เช่น ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ กล้ามเนื้อ และเม็ดโลหิต นอกจากนี้ยังพบว่าในพื้นที่ที่
ประชากรได้รับฟลูออไรด์มากเกินไป เด็กจะมีระดับไอคิวโดยเฉลี่ยต่้ากว่าชุมชนที่มีฟลูออไรด์ต่้า แม้ว่าฟลูออไรด์จะ
สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางก็ตาม แตน่้้าเป็นแหล่งที่มาหลักของฟลูออไรด์เข้าสู่ร่างกาย (กลุ่มพัฒนาความร่วมมือ
ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ, 2550)  

พื้นที่ทางตะวันตกของประเทศพบสายแร่ฟลูออไรด์เป็นแนวยาวเหนือ-ใต้ ตามแนวพรมแดน ท้าให้มีโอกาส
พบการปนเปื้อนของฟลูออไรด์สูงในแหล่งน้้าต่างๆ (ศูนย์ทัตสาธารณสุขระหว่างประเทศ, 2550) และผลการศึกษาของ 
ศันสณี รัชชกูล และคณะ (2552) พบว่า น้้าบาดาลในพื้นที่บริเวณดังกล่าว อยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคกว่า
ร้อยละ 15-20 จังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาการปนเปื้อนของฟลูออไรด์ในแหล่งน้้า แม้ว่าจะไม่ปรากฎ
แหล่งแร่ฟลูออไรด์ที่ส้าคัญในพื้นที่ก็ตาม (กรมทรัพยากรธรณี, 2549)  แต่จากผลการส้ารวจของส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา ปี 2545-2554 พบว่า แหล่งน้้าส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน 49 แห่ง ใน อ.เมือง ภูกามยาว ดอกค้าใต้ จุน และ
ปง พบความเข้มข้นของฟลูออไรด์สูงกว่า 0.7 มก./ล. และมีค่าสูงสุดถึง 4.79 มก./ล. ที่บ้านสันป่ากอก ต.ดงเจน อ.ภู
กามยาว และรองลงมาเป็น บ้านสันป่างิ้ว ต.บ้านต๋อม อ.เมือง มีค่า 3.85 มก./ล. ตามล้าดับ รวมทั้งผลการศึกษาของ 
กัลยารัตน์ เขื่อนแก้ว และจักรภัทร ติรักษา (2561) รายงานว่าพื้นที่บางส่วนของ 4 อ้าเภอ ได้แก่ อ.เชียงค้า อ.เชียง
ม่วน อ.ภูกามยาว และ อ.จุน ซ่ึงอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของจังหวัดเป็นพื้นเสี่ยงต่อการได้รับฟลูออไรด์สูง 
เนื่องจากการตรวจพบความเข้มข้นฟลูออไรด์ในน้้าบ่อตื้นและน้้าประปาสูงกว่าพื้นที่อื่นในจังหวัด สภาพทางธรณีวิทยา 
การไหลของน้้าใต้ดิน และการชะละลาย น่าจะมีผลโดยตรงกับระดับความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในน้้าจากแหล่งต่างๆ 
 ขณะที่มาตรฐานน้้าบริโภคของประเทศไทยได้ก้าหนดความเข้มข้นของฟลูออไรด์ เพื่อความแข็งแรงของ
โครงสร้างกระดูกและฟัน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่องน้้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิด
สนิท, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่องน้้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ฉบับที่ 2) และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องน้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 6) ซ่ึงก้าหนดไว้ไม่เกิน 0.7 มก./ล. 
(ยกเว้นน้้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและไอน้้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร) ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้น
พบว่า จังหวัดพะเยามีผู้ประกอบการน้้าดื่มที่ขึ้นทะเบียนกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัด ในปี พ.ศ. 2562 จ้านวน 196 
ราย ส่วนมากด้าเนินการโดยเอกชนจ้านวน 128 รายคิดเป็นร้อยละ 65 ที่เหลือด้าเนินการโดยชุมชนซ่ึงส่วนใหญ่ได้รับ
การสนับสนุนการลงทุนจากโครงการของรัฐบาลผ่านโครงการ SML และโครงการอื่นๆ เป็นต้น 

งานศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อส้ารวจความเข้มข้นฟลูออไรด์ในน้้าบริโภคจากผู้ประกอบการน้้าดื่ม
ต่างๆ ในจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักด้านฟลูออไรด์ เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังด้านฟลูออไรด์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
น้าไปใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาในพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการได้รับฟลูออไรด์สูงต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
งานศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อส้ารวจความเข้มข้นฟลูออไรด์ในน้้าบริโภคจากผู้ประกอบการน้้าดื่ม

ต่างๆ ในจังหวัดพะเยา และน้าเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนที่สารสนเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
ส้าหรับการพัฒนางานด้านทันตสาธารณสุขในท้องถิ่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

วิธีการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ 1) การวางแผนการเก็บตัวอย่างน้้าบริโภคในพื้นที่
ศึกษาในจังหวัดพะเยา โดยท้าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากผู้ประกอบการทั้งหมด ก้าหนดความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม
ตัวอย่าง 0.05 ตามสมการ Yamane (1973) ซ่ึงจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีจ้านวนผู้ประกอบการน้้าดื่มที่ขึ้นทะเบียน
กับส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาในปี 2562 จ้านวน 196 ราย พบว่าจะต้องท้าการสุ่มตัวอย่างจ้านวน 131 ราย 
กระจายตามแต่ละอ้าเภอทั้ง 9 อ้าเภอ 2) การเก็บตัวอย่างน้้า ด้าเนินการช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2562 ระบุต้าแหน่งของ
จุดเก็บตัวอย่างโปรแกรมแผนที่บนโทรศัพท์เคลื่องที่  และวิเคราะห์ความเข้มข้นของฟลูออไรด์ด้วยวิธีมาตรฐาน 
SPADNS ตาม AWWA et al. (1999) จ้านวน 3 ซ้้า ในห้องปฏิบัติการเคมี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
พะเยา และ 3) การพัฒนาแผนที่สารสนเทศความเข้มข้นของฟลูออไรด์ 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ผู้ประกอบการน้้าดื่มในจังหวัดพะเยาที่ถูกสุ่มตัวอย่างจ้านวน 131 ราย ในอ้าเภอต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนกับ
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดังตารางที่ 1 แสดงจ้านวนตัวอย่างน้้าที่ผลิตจากผู้ประกอบการน้้าดื่มในอ้าเภอ
ต่างๆ พบว่า ส่วนมากกระจายตัวอยู่ใน อ.เมือง จ้านวน 37 ราย รองลงมาเป็น อ.เชียงค้า 27 ราย และ อ.ดอกค้าใต้ 
17 ราย ตามล้าดับ จากการสุ่มเก็บตัวอย่างน้้าวิเคราะห์ความเข้มข้นฟลูออไรด์และแบ่งระดับความเข้มข้นฟลูออไรด์ที่
ตรวจพบออกเป็น 5 ระดับได้แก่ ไม่เกิน 0.70, 0.701-1.000, 1.001-1.500, 1.501-4.000 และมากกว่า 4.00 มก./ล. 
พบความเข้มข้นของฟลูออไรด์อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ร้อยละ 68 ของจ้านวนผู้ประกอบการน้้าดื่มทั้งหมด ซ่ึงตาม
มาตรฐานน้้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ก้าหนดไว้ไม่เกิน 0.7 มก./ล. โดยพบ
ความเข้มข้นฟลูออไรด์ในระดับที่ปลอดภัยทุกตัวอย่างใน อ.เมือง อ.ภูซาง และเชียงม่วน ขณะที่พบความเข้มข้น
ฟลูออไรด์ที่เกินมาตรฐานร้อยละ 32.1  

 

 
 

ภาพที่ 1 สัดส่วนระดับความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในน้้าดื่มจากผู้ประกอบการน้้าด่ืมชุมชนและเอกชน 
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 จากภาพที่ 1 เม่ือเปรียบเทียบระดับความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในน้้า โดยแบ่งความเข้มข้นออกเป็น 5 ระดับ
ได้แก่ ไม่เกิน 0.70, 0.701-1.000, 1.001-1.500, 1.501-4.000 และ มากกว่า 4.00 มก./ล. ตามล้าดับ พบว่า 
ผู้ประกอบการน้้าดื่มชุมชนและเอกชนทั้งจังหวัดพะเยา มีสัดส่วนของคุณภาพน้้าด้านฟลูออไรด์ในระดับที่ปลอดภัย
ใกลเ้คียงกัน คือ ร้อยละ 69.8 และ 67.0 ตามล้าดับ ขณะที่สัดส่วนของตัวอย่างน้้าที่มีความเข้มข้นของฟลูออไรด์ที่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 30.2 และ 33.0 ตามล้าดับ 

ส้าหรับตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนจ้านวนผู้ประกอบการน้้าดื่มชุมชนและเอกชนในอ้าเภอต่างๆ ของจังหวัด
พะเยา ซ่ึงจากการสุ่มตัวอย่าง พบว่าเป็นผู้ประกอบการชุมชนจ้านวน 43 และ ผู้ประกอบการเอกชนจ้านวน 88 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 32.8 และ 67.2 ตามล้าดับ 

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าต่้าสุดและสูงสุดของฟลูออไรด์ที่พบในตัวอย่างน้้าดื่มที่ผลิตจาก
ผู้ประกอบการชุมชนและเอกชน ในอ้าเภอต่างๆ พบว่า น้้าดื่มจากผู้ประกอบการชุมชนตรวจพบความเข้มข้นของ
ฟลูออไรด์สูงสุด 1.18 มก./ล. ในพื้นที่ อ.ดอกค้าใต้ รองลงมาเป็น 1.14 มก./ล. ที่ อ.เชียงค้า ส้าหรับน้้าดื่มจาก
ผู้ประกอบการเอกชนตรวจพบความเข้มข้นฟลูออไรดส์ูงสุด 1.39 มก./ล. ในพื้นที่ อ.เชียงค้า รองลงมาเป็น 1.14 มก./
ล. ที่ อ.ดอกค้าใต ้ตามล้าดับ โดยพบความเข้มข้นของฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่ อ.จุน ปง ภูกามยาว แม่ใจ 
ดอกต้าใต้ และเชียงค้า 
 จากภาพที่ 2 แผนที่ฟลูออไรด์ในน้้าดื่มจากผู้ประกอบการน้้าดื่มในจังหวัดพะเยา แสดงให้เห็น พื้นที่ที่ตรวจ
พบความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในน้้าดื่มเกินกว่ามาตรฐานน้้าบริโภคที่ก้าหนดไว้ กระจายตัวอยู่ในอ้าเภอต่างๆ ยกเว้น 
อ.เมือง อ.ภูซาง และ อ.เชียงม่วนอภิปรายผล 

จังหวัดพะเยามีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันวางตัวในแนวเหนือ -ใต้ และ
ตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้สลับกับแอ่งสะสมตะกอนที่วางตัวอยู่ในแนวเดียวกัน  จากแผนที่ธรณีวิทยา 
พบว่า หินที่ปรากฏในพื้นที่ประกอบด้วยหินตะกอน หินอัคนี ตะกอนร่วนกึ่งแข็ง และตะกอนร่วนที่ยังไม่แข็งตัว 

ฟลูออไรด์ในธรรมชาติส่วนใหญ่ได้มาจากการละลายของธาตุฟลูออรีนในแร่ประกอบหินต่างๆ ซ่ึงเป็นธาตุที่มี
น้้าหนักเบาและเคลื่อนที่ได้ง่ายในอุณหภูมิสูง สามารถจะตกผลึกร่วมกับแร่ที่ตกผลึกอันดับท้ายสุดของหินหลอมเหลวที่
มีองค์ประกอบทางเคมีแบบไรโอลิติก สามารถแทนที่ต้าแหน่งไฮดรอกซิลของแร่ในตระกูลไฮดรอกไซด์ได้ เนื่องจากมี
ขนาดใกล้เคียงกัน เช่น แร่อพาไทต์และไบโอไทต์ (Edmunds and Smedley, 2005) 
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ตารางที่ 1 ระดับความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในน้้าดื่มจากผู้ประกอบการน้้าด่ืมในจังหวัดพะเยา 
 

ฟลูออไรด์ (มก./ล.) ผู้ประกอบการน้้าด่ืมในอ้าเภอต่างๆ (ราย) รวม 

เมือง จุน ปง ภูกามยาว แม่ใจ ดอกค้าใต ้ เชียงค้า ภูซาง เชียงม่วน 
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ย 
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ะ 
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ย 
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ร้อ
ยล

ะ 

รา
ย 

ร้อ
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ร้อ
ยล

ะ 

รา
ย 

ร้อ
ยล

ะ 

รา
ย 

ร้อ
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ไม่เกิน 0.70 มก./ล. 37 100 3 30 4 57 4 80 6 46 8 47 12 44 13 100 2 100 89 68 
0.701-1.000 มก./ล. - - 6 60 2 29 - - 3 23 2 12 8 30 - - - - 21 16 
1.001-1.500 มก./ล. - - 1 10 1 14 1 20 4 31 7 41 7 26 - - - - 21 16 
1.501-4.000 มก./ล. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
มากกว่า 4.00 มก./ล. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
รวม 37 100 10 100 7 100 5 100 13 100 17 100 27 100 13 100 2 100 131 100 
 

ตารางที่ 2 ระดับความเข้มข้นของฟลูออไรดข์องน้้าด่ืมจากผู้ประกอบการน้้าด่ืมชุมชนและเอกชนในจังหวัดพะเยา 
 

ฟลูออไรด์ (มก./ล.) ผู้ประกอบการน้้าด่ืมในอ้าเภอต่างๆ (ราย) รวมทั้ง
จังหวัด เมือง จุน ปง ภูกามยาว แม่ใจ ดอกค้าใต ้ เชียงค้า ภูซาง เชียงม่วน 
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ชุม
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ไม่เกิน 0.70 มก./ล. 12 25 2 1 1 3 1 3 1 5 1 7 6 6 5 8 1 1 30 59 
0.701-1.000 มก./ล. - - - 6 - 2 - - 3 - - 2 2 6 - - - - 5 16 
1.001-1.500 มก./ล. - - - 1 - 1 1 - 1 3 4 3 2 5 - - - - 8 13 
1.501-4.000 มก./ล. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
มากกว่า 4.00 มก./ล. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
รวม 12 25 2 8 1 6 2 3 5 8 5 12 10 17 5 8 1 1 43 88 
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ตารางที่ 3 ระดับความเข้มข้นของฟลูออไรดข์องน้้าบริโภค ของผูป้ระกอบการน้้าด่ืมจังหวัดพะเยา 
 

อ้าเภอ จ้านวน
รวม 

ผปก. น้้าด่ืมชุมชน ผปก. น้้าด่ืมเอกชน 

จ้านวน เฉลี่ย SD ต่้าสุด สูงสุด จ้านวน เฉลี่ย SD ต่้าสุด สูงสุด 

เมือง 37 12 0.16 0.16 <0.1 0.58 25 0.11 0.11 <0.1 0.40 

จุน 10 2 0.44 0.14 0.34 0.53 8 0.84 0.21 0.37 1.09 

ปง 7 1 0.67 - 0.67 0.67 6 0.69 0.37 <0.1 1.03 

ภูกามยาว 5 2 0.53 0.74 <0.1 1.05 3 <0.1 - <0.1 <0.1 

แม่ใจ 13 5 0.87 0.23 0.50 1.12 8 0.66 0.41 <0.1 1.10 

ดอกค้าใต ้ 17 5 1.01 0.26 0.56 1.18 12 0.61 0.42 <0.1 1.14 

เชียงค้า 27 10 0.57 0.43 <0.1 1.14 17 0.80 0.30 0.19 1.39 

ภูซาง 13 5 0.14 0.16 <0.1 0.32 8 0.32 0.28 <0.1 0.62 

เชียงม่วน 2 1 <0.1  -  <0.1 <0.1  1 0.01 - <0.1  <0.1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 แผนที่ฟลูออไรด์ในน้้าดืม่จากผู้ประกอบการน้้าด่ืมในจังหวัดพะเยา  
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ระดับความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในน้้าจากแหล่งต่างๆ อาจสัมพันธ์กับหน่วยหินอัคนียุคเพอร์โม-ไทรแอสซิก 
(PTrv) และหินอัคนียุคจูแรสซิก (Jv) ชนิดแอนดีไซต์และไรโอไรต์ เนื่องจากหินอัคนีที่ปรากฏในจังหวัดพะเยามี
องค์ประกอบทางเคมีแบบไรโอลิติกจนถึงแอนดิซิติก ซ่ึงสามารถพบแร่ที่เป็นแหล่งก้าเนิดของฟลูออไรด์ในธรรมชาติได้ 
โดยเฉพาะแร่ไบโอไทต์ แอมฟิ-โบล และอพาไทต์ 

อย่างไรก็ตาม คุณภาพน้้าบริโภคที่ผลิตจากผู้ประกอบการต่างๆ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของกระบวนการ
ต่างๆ ที่ใช้ในผลิตน้้าที่ถูกออกแบบไว้ก่อนแล้ว ซ่ึงโดยมากมักประกอบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (Advance technology) 
ได้แก่ กระบวนการดูดซับ กระบวนการแลกเปลี่ยนอิออน และกระบวนการเมมเบรน เป็นต้น โดยเฉพาะกระบวนการ
ออสโมซิสแบบย้อนกลับ (Reverse osmosis, RO) ซ่ึงจัดเป็นกระบวนการเมมเบรนที่ถูกยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีที่
สามารถก้าจัดฟลูออไรด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ดีกระบวนการเหล่านี้ยังต้องได้รับการการดูแลหรือการ
บ้ารุงรักษาที่เหมาะสมตามระยะเวลาการใช้งาน จึงจะสามารถก้าจัดอนุภาคต่างๆ ออกจากน้้าดิบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะที่คุณสมบัติของน้้าดิบมักส่งผลต่อคุณภาพน้้าประปาในชุมชนโดยตรง เนื่องจากในกระบวนการผลิต
น้้าประปาชุมชน ประกอบด้วยกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน (Conventional treatment process) เท่านั้น ปราศจาก
เทคโนโลยีขั้นสูงที่จะสามารถก้าจัดฟลูออไรด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่น ผลศึกษาฟลูออไรด์ในน้้าประปาในจังหวัด
พะเยาของ กัลยารัตน์ เขื่อนแก้ว และจักรภัทร ติรักษา (2561) ที่ผ่านมา ซ่ึงพบว่าพื้นที่บางส่วนของ อ.เชียงค้า ภูกาม
ยาว และจุน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดทางตอนเหนือและทางตะวันตกของจังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่ เสี่ยงต่อการได้รับ
ฟลูออไรด์ ขณะที่ ศันสณี รัชชกูล และคณะ (2552) ซ่ึงศึกษาและรวบรวมข้อมูลความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในน้้า
บาดาลในประเทศไทย พบว่า จังหวัดพะเยามีแหล่งน้้าบาดาลที่ไม่ปลอดภัยกว่าร้อยละ 15-20 ซ่ึงหากใช้แหล่งน้้าดิบ
ดังกล่าวในการผลิตน้้าประปาชุมชน การบริโภคน้้าประปาโดยตรงอาจเสี่ยงต่อการได้รับฟลูออไรด์สูงได้ แต่หากถูกน้้า
ไปใช้ในการบวนการผลิตน้้าบริโภคของผู้ประกอบการ การเลือกใช้กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและการใช้เทคโนโลยีขั้น
สูงก็สามารถก้าจัดฟลูออไรด์ออกจากน้้าได้ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สรุปผลการทดลอง 

น้้าดื่มจากผู้ประกอบการน้้าดื่มชุมชนและเอกชนในจังหวัดพะเยา มีระดับความเข้มข้นของฟลูออไรด์อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานน้้าบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ก้าหนดไว้ร้อยละ 67.9 ของจ้านวนผู้ประกอบการ
ทั้งหมด ยกเว้นพื้นที่บางส่วนทางตอนเหนือและตะวันตกของจังหวัด ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่พบฟลูออไรด์ในแหล่งน้้าธรรมชาติ
ค่อนข้างสูง รวมทั้งสภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยา และการไหลของน้้าใต้ดิน อาจเป็นปัจจัยส้าคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพน้้า
ดิบที่ใช้ในการผลิตน้้าดื่มในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นการป้องกันปัญหาฟลูออไรด์ในพื้นที่อาจจ้าเป็นต้องอาศัยการควบคุม
คุณภาพในกระบวนการผลิตและการบ้ารุงรักษาระบบการผลิตน้้าตามขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการออสโมซีส
แบบย้อนกลับ (Reverse osmosis) ซ่ึงเป็นกระบวนการส้าคัญที่มีประสิทธิภาพในการก้าจัดฟลูออไรด์ออกจากน้้า 
หากได้รับการบ้ารุงรักษาและเปลี่ยนเย่ือกรองตามระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการก้ากับดูแลคุณภาพน้้าโดย
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมคุณภาพน้้าที่ผลิตและจัดจ้าหน่ายในท้องถิ่น ให้เกิดความ
ปลอดภัยและความม่ันใจในการบริโภคและลดความเสี่ยงและเป็นการป้องกันภาวะฟันตกกระที่อาจเกิดขึ้นต่อคนใน
ชุมชนในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

การวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการขยะสู่ความย่ังยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา หมู่บ้านปากพวก หมู่ 
3 ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จัดท าภายใต้โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยชุมชนแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และผลการจัดการเรียนรู้
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการลด คัดแยกขยะภายในชุมชน สู่ความย่ังยืนของชุมชน : กรณีศึกษา หมู่บ้านปากพวก หมู่ 3 
ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ในทุกขั้นตอน ซ่ึงผล
การศึกษาพบว่า แนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน คือ Pakpuak Village : P–P-V  โดย P-Problem 
based คือ การศึกษาปัญหาจากพื้นฐานเดิมของชุมชน  P-Participatory คือ การมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ และ V-Volunteer คือ มีจิตอาสาสมัคร และผลการจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการลด คัดแยกขยะภายในชุมชน สู่ความย่ังยืนของชุมชน พบว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ท าให้
เกิดการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้ น าชุมชน แกนน า-ชุมชน และประชาชน โดยมีทีมวิจัยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR) ผ่านช่วง 2 ระยะเวลาสู่เป้าหมาย การเป็นชุมชนปลอดถังขยะ ส่งผล
ให้คนในชุมชนเกิดความเคยชินต่อการคัดแยกขยะทุกครั้งก่อนทิ้ง สู่การจัดการขยะในชุมชนท่ีมีความย่ังยืน 
 

ค าส าคัญ : การจัดการขยะ  กองทุนขยะรีไซเคิล  มีส่วนรว่มของชุมชน  ความย่ังยืน 
 
Abstract 
 This research is conducted under the project of community model for waste management by 

community participation of Phrae Community College. The objectives of this research were to study the 

approach to waste management for sustainability by community participation and to study the learning 

management for transferring knowledge about reducing and sorting out waste: a case study of Pakpuak Village, 

Village Number 3, Denchai Sub-district, Denchai District, Phrae Province. All process of this research was 

participatory action research.  The study indicated that the community waste management approach was 

Pakpuak Village: P-P-V. P-Problem based was the study of problems from the data base of the community. P-

Participatory was participation in every step; joint thinking, joint decision making, and joint examination, and 

V-Volunteer was a volunteer-mind. The learning management results in transferring knowledge to reduce and 

sort waste in the community for the sustainability of the community, it was found that learning management to 

transfer knowledge leads to participatory planning for all sectors, including leaders, community leaders and 

villagers. The research team used the participatory action research (PAR) through the last 2 periods to the goal 

of being a trash-free community. As a result, people in the community were accustomed to sort garbage before 

leaving. To the sustainable waste management in the community. 
 

Keywords: Waste management, Recycling Waste Fund, Community participation, Sustainability 
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บทน า 
จากประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม โครงการ  การลดและ

การคัดแยกขยะมูลฝอย  มอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเภท 
(พ.ศ. 2559-2564) ต้องมีการด าเนินการ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นหน่วยสนับสนุนในการให้ความรู้ และสร้างวินัย
ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้กับนักเรียน นักศึกษา มีการก าหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ส่งเสริม
วินัยด้านการคัดแยกขยะและลดขยะในสถานศึกษา โดยให้มีการน าแนวทางของสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นต้นแบบที่ดีด้าน
การจัดการขยะแบบครบวงจร  มาถ่ายทอดโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และสภาพพื้นที ่

วิทยาลัยชุมชนแพร่มีการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน (Community College) เป็นการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นผู้เรียนที่พลาดโอกาสการเรียนรู้ในวัยเรียน ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแต่ไม่มีทุน
ทรัพย์และผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิต วิทยาลัยชุมชนจึงตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชนได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็นชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยตรงโดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่
สามารถเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน พึ่งพาตนเองได้สูก่ารเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผ่านการจัดการเรียนการสอนในทุก
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนแพร่  ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนบ้านปากพวก  หมู่ที่ 3 ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่  ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนในครัวเรือนยังไม่ได้รับการส่งเสริมการคัดแยะขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง 
มีการทิ้งขยะได้ตลอดเวลาท าให้มีขยะตกค้าง และประชาชนบางส่วนไม่ทิ้งขยะลงถังท าให้หมู่บ้านสกปรก และปัญหาที่
เกิดขึ้นมาจากประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย และไม่เห็นความส าคัญของ
ปัญหาการจัดเก็บขยะ ขาดความสามัคคี และทิ้งขยะไม่ถูกวิธี  ผลจากการศึกษาครั้งนี้ส่งผลให้ชาวชุมชนบ้านปากพวก 
หมู่ 3  เกิดความตระหนักและต้องการสร้างยุทธวิธีการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน  

จากผลการวิจัยของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้คณะวิจัยมีความตระหนักในเรื่อง
การจัดการขยะในชุมชน  และมีความสนใจพร้อมสนับสนุนในการให้ความรู้ และสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายให้กับชุมชนของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ และชุมชนในจังหวัดแพร่   ให้มีการจัดการขยะ
อย่างย่ังยืนเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณขยะที่ต่อน าไปก าจัดให้เหลือน้อยที่สุด 
อีกทั้งสามารถน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  จึงมีแนวคิดที่จะท าต้นแบบในพื้นที่บ้านปากพวก หมู่ 3 โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ  ซ่ึงประชาชนในชุมชนบ้านปากพวก หมู่ 3 มีความต้องการให้วิทยาลัยชุมชนแพร่
เข้าไปพัฒนาคนในชุมชนให้มีจิตส านึกการลด คัดแยกขยะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือน เพื่อให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยคณะวิจัยได้ด าเนินการผ่านโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นระยะเวลา 2 ปีต่อเนื่อง และจากแนวคิดดังกล่าวจึงได้ท าการวิจัย 
เรื่อง แนวทางการจัดการขยะสู่ความย่ังยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา หมู่บ้านปากพวก หมู่ 3 ต าบลเด่นชัย 
อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
ส าหรับถ่ายทอดสู่ชุมชนอื่นๆต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศกึษาแนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และผลการจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ในการลด 
คัดแยกขยะภายในชุมชน สู่ความย่ังยืนของชุมชน : กรณศีึกษา หมู่บ้านปากพวก หมู่ 3 ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร ่
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ในการด าเนินการวิจัยในโครงการได้ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR = Participatory 
Action Research) ระหว่างนักวิจัยในโครงการกับกลุ่มชุมชนบ้านปากพวก หมู่ 3 ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ
และร่วมรับประโยชน์ควบคู่ไปกับ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-Centered 
Development) และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ (Problem-Learning Process) ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
แบ่งเป็น 2 ช่วง แสดงในแผนภาพที่ 1 ดังต่อไปนี้  
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แผนภาพที่ 1 กระบวนการด าเนนิการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR = Participatory Action Research) 
 
ผลการทดลอง  

การวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการขยะสู่ความย่ังยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา หมู่บ้านปากพวก 
หมู่ 3 ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  ได้ด าเนินการวิจัยเป็นระยะเวลา 24 เดือน ทีมคณะผู้วิจัยได้ด าเนิน
กิจกรรม โดยแบ่งผลการด าเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ซ่ึงมีผลการด าเนินงานดังนี้  

ช่วงที่ 1 การสร้างความตระหนักรู้เรื่องขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน ์ 
กิจกรรมที่ 1 การชี้แจง ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายในชุมชน 

 การชี้แจง และประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ชาวชุมชนบ้านปากพวก หมู่ 3 เพื่อให้รับทราบถึงจุดประสงค์ของ
การจัดโครงการ และแนวทางการด าเนินโครงการผ่านทางผู้น าชุมชน คือ นายทองสอน บุตรจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านปากพวก  
หมู่ 3 ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยด าเนินการ 2 ช่องทาง คือ ผ่านทางเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และ
ผ่านการประชุมของหมู่บ้าน แสดงดังภาพที่ 1  ซ่ึงการการชี้แจง และประชาสัมพันธ์โครงการถือวา่เป็นสิ่งส าคัญที่สุดใน
การด าเนินโครงการว่าจะได้รับความร่วมมือจากชุมชนเพียงใด อาจนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าสู่กระบวนการในการมีส่วนร่วมของการวิจัยเนื่องจาก
ประชาชนในชุมชนคือผู้ที่ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ เพื่อเป็นต้นแบบแก่ชุมชนใกล้เคียงต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 1 การชี้แจง และประชาสมัพันธ์โครงการใหแ้ก่ชาวชุมชนบา้นปากพวก หมู่ 3  

แนวทางการจัดการขยะสู่ความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
กรณีศึกษา หมู่บ้านปากพวก หมู่ 3 ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  

 
ช่วงที่ 1 การสร้างความตระหนักรู้เรื่องขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์ ใช้กระบวนการ PAR ดังนี ้

 ร่วมคิด -  การชี้แจง ประชาสัมพันธ์ แกป่ระชาชนในการมีส่วนรว่มในการจัดการขยะภายในชุมชน 
ร่วมตัดสินใจ - การส ารวจความต้องการของชุมชนต่อการจัดการขยะภายในชุมชน 
ร่วมท า – กิจกรรมการน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
ร่วมตรวจสอบ - การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 ช่วงที่ 2 การจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูใ้นการลด คดัแยกขยะภายในชุมชน สู่ความยั่งยืน  
ใช้กระบวนการ PAR ดังนี ้
ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจ - การจัดท าแผนการด าเนินงานการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
ร่วมท า - กิจกรรมการจัดการ ขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ ภายในครัวเรือน และกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ 
ร่วมตรวจสอบ- การติดตามประเมินผลการด าเนินงานสู่ความย่ังยืน 
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กิจกรรมที ่2 การส ารวจความต้องการของชุมชนที่มีต่อการจัดการขยะภายในชุมชน 
 หลังจากได้ด าเนินการชี้แจง และประชาสัมพันธ์โครงการให้แกช่าวชุมชนบา้นปากพวก หมู่ 3 ได้รับทราบแล้ว

จึงได้ท าการส ารวจความต้องการของชุมชนต่อการจัดการขยะภายในชุมชนในวันประชุมของหมู่บ้าน โดยใช้วิธีการ
สมัครใจลงชื่อเข้าร่วมโครงการน าร่อง มีทั้งหมด 40 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เป็นแม่บ้าน มี
ความสนใจเกี่ยวกับการน าขยะที่มีอยู่ภายในบ้านไปใช้ประโยชน์ เรียงตามล าดับดังนี้ 1) การท าน้ าหมักชีวภาพจากขยะ
เศษอาหาร  2) การประดิษฐ์กระเป๋าจากซองกาแฟ  3) การประดิษฐ์ตะกร้าจากกระป๋องเบียร์/น้ าอัดลม  และ 4) การ
ประดิษฐ์ดอกไม้จากซองน้ ายาปรับผ้านุ่ม/ซองอื่นๆ  

กิจกรรมที่ 3 การน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
 เม่ือทราบความต้องการของชุมชนต่อการจัดการขยะภายในชุมชน คณะวิจัยจึงน าข้อมูลมาจัดท าแผนด าเนิน

กิจกรรมโดยจัดตามล าดับ แสดงดงัภาพที่ 2  ดังนี้ 
วันที่ 28 ธันวาคม 2559  การท าน้ าหมักชีวภาพจากขยะเศษอาหาร   
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  การประดิษฐ์กระเป๋าจากซองกาแฟ   
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560  การประดิษฐ์ตะกร้าจากกระป๋องเบียร์/น้ าอัดลม   
วันที่ 27 มิถุนายน 2560  การประดิษฐ์ดอกไม้จากซองน้ ายาปรับผ้านุ่ม/ซองอื่นๆ  
 

 
 

ภาพที่ 2 กิจกรรมการน าขยะไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน 
 

กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 หลังจากสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม คณะวิจัยร่วมกับผู้น าชุมชนบ้านปากพวก หมู่ 3 จัดกิจกรรม

เผยแพร่ผลงานการน าขยะไปใช้ประโยชน์ โดยเชิญนายอ าเภอเด่นชัย เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งเชิญหน่วยงานท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมชมผลงาน และชมการสาธิตการน าขยะไปใช้ประโยชน์ แสดงดังภาพที่ 3 ภายในงานคณะวิจัยได้ท าการ
ส ารวจความพึงพอใจต่อการสร้างความตระหนักรู้เรื่องขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็น
ตัวแทนของแหล่งข้อมูลโดยการสุ่มแบบเจาะจง คือ ผูล้งชื่อเข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน และประชาชนในหมู่บ้านปากพวก 
หมู่ 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 101 คน รวมจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจทั้งสิ้น 145 คน โดยแบบส ารวจแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
88 คน คิดเป็นร้อยละ 60.70  มีอายุระหว่าง 50-59 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 รองลงมาอายุ 60 ปีขึ้นไป 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 29.65  มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4  มีระดับ
การศึกษาชั้นประถมศึกษา จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 49 และมีอาชีพรับจ้าง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 
รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของผู้ ตอบแบบสอบถาม  พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้เรื่องขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์  
ในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =̅ .      = .   ) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย 
ตามประเด็นค าถามดังนี้ 1) อาจารย์และวิทยากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการสอน  2) มีความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามวิทยากร  3) ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการท ากิจกรรม  4) ท่านได้รับการปลูกฝังความรู้ในเรื่องการ
จัดการขยะ  5) กิจกรรมที่เข้าร่วมมีประโยชน์ต่อชุมชน  6) สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  7) เจ้าหน้าที่
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โครงการการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น  8) การประชาสัมพันธ์โครงการ  9) กิจกรรมตอบสนองความต้องการของชุมชน 
และ 10) การให้ค าแนะน าระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 
 

ภาพที่ 3 กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการน าขยะไปใช้ประโยชน ์
 

ช่วงที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการลด คัดแยกขยะภายในชุมชน สู่ความยั่งยืน  
กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแผนการด าเนินงานการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
 จากด าเนินการในช่วงที่ 1 ท าให้ทราบถึงประเภทของขยะ และวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านปากพวก หมู่ 3  

ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ น าไปสู่การจัดท าแผนการด าเนินงานการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยคณะวิจัยและแกนน าหมู่บ้านปากพวก หมู่ 3 จ านวน 15 คน ดังแสดงภาพที่ 4 ได้ร่วมกันวางแผนการจัดการขยะ
ภายในชุมชน โดยมีเป้าหมายคือ หมู่บ้านปลอดถังขยะ โดยมีการด าเนินงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 การจัดการ ขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ ภายในครัวเรือน  
ระยะที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ   
 

 
 

ภาพที่ 4 การจัดท าแผนการด าเนินงานการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
กิจกรรมที่ 2 การจัดการ ขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ ภายในครัวเรือน  
 การให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมการวางแผนการด าเนินงานการจัดการขยะภายในชุมชน  คณะวิจัยได้ให้ความรู้

เรื่องการคัดแยกขยะต้นทางภายในครัวเรือนแบบง่ายให้คนในชุมชนได้ฝึกทดลองปฏิบัติ คือ การแยกขยะเป็น 2 ชนิด 
คือ ขยะเปียก(ขยะอินทรีย์) กับ ขยะแห้ง(ขยะรีไซเคิลได้กับขยะรีไซเคิลไม่ได้)  ซ่ึงคณะวิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปริมาณขยะ โดยขออาสาสมัครครัวเรือนในหมู่บ้านจ านวน 20 ครัวเรือนและด าเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
แสดงดังภาพที่ 5 ผลการทดลองพบว่า อาสาสมัครครัวเรือนส่วนใหญ่การคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท (Four cans) 
ทุกครั้ง จ านวน 9 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาการคัดแยกขยะเปียกและขยะแห้ง (Two cans) จ านวน 8 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40 แสดงให้เห็นว่าการทดลองคัดแยกขยะต้นทางภายในครัวเรือนแบบง่ายให้คนในชุมชนได้
ฝึกทดลองปฏิบัติคนส่วนใหญ่สามารถท าได้จริง  ส าหรับปริมาณขยะพบว่ามีปริมาณขยะเฉลี่ย 2.85 กิโลกรัมต่อวัน 
ได้แก่ ขยะเปียก 61.40 %  ขยะรีไซเคิล 9.47 % และขยะรีไซเคิลไม่ได้และขยะอันตราย 29.13 % โดยมีปริมาณขยะ
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เฉลี่ย 2.02 กิโลกรัมต่อวัน ดังนั้นมีปริมาณขยะที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต้องทิ้ง
เฉลี่ย 0.83 กิโลกรัมต่อวัน ผลการติดตามดังกล่าวได้มาจากการจดบันทึกช่วงทดลอง 3 เดือน ซ่ึงจะการติดตามไป
เรื่อยๆ จนสิ้นสุดโครงการ 
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ภาพที่ 5 อาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองการจัดการ ขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ ภายในครัวเรือน 
 

กิจกรรมที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ ได้ด าเนินกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 3.1 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอย่างยั่งยืน 
 กลุ่มผู้น าชุมชนน าโดยผู้ใหญ่บ้านได้เสนอแนวคิด “ผ้าป่าขยะรีไซเคิล” เพื่อน าเงินที่ได้จากการขายขยะไปซ้ือ
เครื่องครัวส าหรับใช้ภายในหมู่บ้านต่อที่ประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน ซ่ึงในที่ประชุมได้ท าการวิพากษ์และเสนอ
ความเห็นที่หลากหลาย จนได้ข้อสรุป คือ ในที่ประชุมมีมติเห็นควรจัดต้ัง “กองทุนขยะรีไซเคิลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนบ้านปากพวก หมู่ที่ 3” มีเป้าหมายเพื่อสร้างกองทุนส าหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เฉพาะชาวชุมชนบ้าน
ปากพวก หมู่ที่ 3 จากนั้นได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มาจากคนในชุมชน แล้วท าการนัดหมายประชาชน
ในหมู่บ้านที่สนใจเข้าร่วมทดลองการด าเนินงานกองทุนฯ และจัดท า “คู่มือกองทุนขยะรีไซเคิลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนบ้านปากพวก หมู่ที่ 3” เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการบริหารจัดการกองทุนฯ และเมื่อคนในชุมชนมีความเข้าใจ
ขั้นตอนการด าเนินงานของกองทุน จึงจัดประชุมประชาชนในหมู่บ้านเพื่อก าหนดวันเปิดป้ายกองทุนฯ ร่างก าหนดการ
ในพิธีเปิด แบ่งหน้าที่ในการเตรียมงานให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม และก าหนดวันท าการกองทุนโดยก าหนดให้เป็นวัน
เดียวกับวันแจกเบี้ยผู้สูงอายุของทุกเดือน  จากนั้นในวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้ด าเนินการจัดพิธีเปิดป้าย “กองทุน
ขยะรีไซเคิลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านปากพวก หมู่ที่ 3” ใน โดยมีปลัดจังหวัดแพร่  นายวิเชียร  อนุสาสนนันท์ 
ประธานในพิธีเปิด 
 กิจกรรมที่ 3.2 ประดิษฐ์เก้าอี้สตูจากขวดน้ าพลาสติก 

จากการจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิลฯ ท าให้ทราบว่าขยะที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทขวดน้ าพลาสติก ซ่ึงมี
น้ าหนักเบากว่าจะรวบรวมให้ได้น้ าหนักเพียงพอต้องใช้เวลาสะสม  เม่ือถึงคราวประชุมหมู่บ้านคณะวิจัยจึงได้เสนอกิจกรรม 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขวดน้ าพลาสติก และได้ก าหนดวันจัดกิจกรรม ประดิษฐ์เก้าอี้สตูจากขวดน้ าพลาสติก ซ่ึงผลจากการจัด
กิจกรรม ประดิษฐ์เก้าอี้สตูจากขวดน้ าพลาสติก พบว่า ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลดขยะประเภทขวดน้ าพลาสติก 
ได้ครัวเรือนละ 14 - 16 ขวด และผ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้ 1 – 2 ผืน แล้วได้รับเก้าอี้สตูที่แข็งแรง สวยงาม น้ าหนักเบา รับน้ าหนักได้
ถึง 100 กิโลกรัม จ านวน 1 ตัว ไปใช้ในครัวเรือน ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมดังกล่าวมาก 
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดได้อีกด้วย แสดงดังภาพที่ 6 

 

  

 
ภาพที่ 6 กิจกรรม ประดิษฐ์เก้าอี้สตูจากขวดน้ าพลาสติก 
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กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานสู่ความย่ังยืน  
เม่ือสิ้นสุดโครงการ คณะวิจัยได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานโครงการจากประชาชนในหมู่บ้านปากพวก 

หมู่ 3 ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้ส ารวจข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแกนน าชุมชน จ านวน 15 คน 
และกลุ่มประชาชนซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของแหล่งข้อมูลโดยการสุ่มแบบเจาะจง คือ ผู้ที่น าขยะรีไซเคิลมา
บริจาคเข้ากองทุนฯ ในวันเปิดท าการเดือนกันยายน จ านวน 99 คน โดยกลุ่มแกนน าชุมชนประเมินผลการด าเนินงานโดย
ใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group) ส่วนกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้แบบส ารวจ 
ความคิดเห็น ได้ผลดังนี้ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group) กลุ่มแกนน าชุมชน จ านวน 15 คน พบว่า แกนน าชุมชนทุกคนมีความ 
พึงพอใจมากต่อโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยชุมชนแพร่ เนื่องจากโครงการ 
ท าให้หมู่บ้านปากพวก หมู่ 3 กลายเป็นชุมชนปลอดขยะ ถนนและบ้านน่ามอง คนในชุมชนมีความสามัคคีกันมากขึ้น เม่ือมี
งานของหมู่บ้านคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานอย่างเต็มใจ โดยเฉพาะของใช้กองกลางที่ได้จากการกองทุนขยะรีไซเคิลฯ
จะได้รับการเอาใจใส่ดูแลรักษาไม่ทิ้งขวางเหมือนแต่ก่อน และแกนน าทุกคนยืนยันว่าจะช่วยกันดูแลกองทุนขยะรีไซเคิลฯ 
 ให้คงอยู่ตลอดไป และรับรองว่าการจัดการขยะภายในชุมชนหมู่บ้านปากพวก หมู่ 3 มีความย่ังยืนแน่นอน 

จากการประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในหมู่บ้านปากพวก หมู่ 3 จ านวน 99 คน โดย
แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิผล ด้านผลกระทบ ด้านความสอดคล้องกับความต้องการชุมชน และด้านความ
ย่ังยืนของโครงการ พบว่า  

ด้านประสิทธิผล ได้ท าการเปรียบเทียบปริมาณขยะก่อน – หลัง ส่งเสริมกลุ่มตัวอย่างประชาชนในหมู่บ้าน
ปากพวก หมู่ 3 จ านวน 99 คน ดังนี้ ก่อนส่งเสริมมีน้ าหนักขยะเฉลี่ย 2.21 กิโลกรัมต่อวัน (SD. = 1.83) หลังส่งเสริมมี
น้ าหนักขยะเฉลี่ย 1.12 กิโลกรัมต่อวัน (SD. = 1.32) แสดงว่าปริมาณขยะลดลงเฉลี่ย 1.09 กิโลกรัมต่อวัน (SD. = 0.73)  

ด้านผลกระทบ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม พบว่า สภาพแวดล้อมโดยรวมดีขึ้นมาก 
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 80.8  ปริมาณขยะตกค้าง ไม่มีเลย จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาเห็นว่า
ปริมาณขยะตกค้างน้อยกว่าก่อนด าเนินโครงการ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 กลิ่นเหม็นขยะ ไม่มีเลย จ านวน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.8  ปัญหาเกี่ยวกับการรื้นค้นขยะ ไม่มีเลย จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 และปัญหาเกี่ยวกับแหล่ง
สะสมเชื้อโรค ไม่มีเลย จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 2) ด้านสังคม เกิดความสัมพันธ์ภายในชุมชนดีมาก จ านวน 81 
คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่อผู้น าชุมชนดีขึ้นมากจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 80.8 

ด้านความสอดคล้องกับความต้องการชุมชน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าโครงการมีขั้นตอน
การท างานไม่ยุ่งยาก ในระดับมาก จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 โครงการเห็นผลส าเร็จชัดเจนและรวดเร็ว ใน
ระดับมาก จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลงมาในระดับปานกลาง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4  มี
การท างานที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ในระดับมาก จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 กิจกรรมมี
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ในระดับมาก จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6  กิจกรรมที่จัดสามารถน าไปใช้
ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ในระดับมาก จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 และความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถน าไปต่อยอดได้ ในระดับมาก จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 

ด้านความย่ังยืนของโครงการ ได้ท าการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจต่อการคัดแยกขยะโดย
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และ ความต่อเนื่องของการคัดแยกขยะก่อนทิ้งต่อไปในอนาคต โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจต่อการคัดแยกขยะคิดเป็นร้อยละ 83.23 แต่ยังสับสนในขยะ 3 ชนิด คือ 
กล่องนม UHT แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ และภาชนะพลาสติกบรรจุ ยาสระผม/ครีมอาบน้ า ส่วนความต่อเนื่องของการ
คัดแยกขยะก่อนทิ้งต่อไปในอนาคตผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คัดแยกขยะแน่นอน จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 92.9 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
การจัดโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน วิ ทยาลัยชุมชนแพร่  โดยใช้

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR) เน้นการปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกันในทุกขั้นตอน ผ่าน 8 กิจกรรม 
พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัดให้ และต้องการให้มีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกิจกรรมที่จัดต้อง
ใช้ขยะในการประดิษฐ์ท าให้เกิดการคัดแยกขยะเพื่อน าขยะแต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์ส่งผลให้เกิดการสร้างนิสัยการคัด
แยกขยะด้วยความเต็มใจไม่ได้เกิดจากการบังคับ  ผู้น าชุมชนให้การสนับสนุนโดยการจัดระบบการจัดเก็บขยะ ตั้งแต่
การจัดท าโครงการถนนปลอดถังขยะเฉพาะเส้นทางที่สมัครใจเพื่อเป็นต้นแบบให้กับถนนเส้นทางอื่น การกระตุ้นผ่าน
เสียงตามสาย และการจัดบริเวณบ้านให้เป็นต้นแบบการคัดแยกขยะให้คนในหมู่บ้าน  สอดคล้องกับการศึกษาของ 
กมลดารา เหรียญสุวรรณ และคณะ (2556) ที่ศึกษา เรื่อง การพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะครบวงจรในระดับหมู่บ้าน 
: กรณีศึกษาหมู่บ้านวังป้อง ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะ 
ครบวงจรแบบมีส่วนร่วม ผ่าน 6 กิจกรรม พบว่าชาวชุมชนวังป้องส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อ
การจัดการขยะให้ถูกวิธี ตลอดจนมีการน าขยะบางอย่างไปขายให้เกิดรายได้ และจาก 8 กิจกรรมของหมู่บ้านปากพวก 
หมู่ 3 ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  น าไปสู่แนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน คือ 1) การมี
ฐานข้อมูลหมู่บ้านซ่ึงมาจากการศึกษาปัญหาจากพื้นฐานเดิมของชุมชน  2) สู่การมีส่วนร่วมของชุมชนทุกขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และ 3) การมีจิตอาสาจากคนในชุมชนที่มาจากความสมัครใจ ซ่ึงสอดคล้องกับกนกอร บุญมี, ธวัช ทะเพชร 
และ นภารัตน์ พุฒนาค (2560) ที่ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเป็ด อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน พบว่า แนวการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน น าเสนอแนวทางด าเนินการไว้ 3 
แนวทาง ดังนี้ (1) ด้านการวางแผนชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานการก าหนดนโยบายการจัดการขยะการ
วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนการเสนอ แนวคิดเรื่องการลดปริมาณขยะในชุมชน (2) ด้านการปฏิบัติมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะในชุมชน (3) ด้านการประเมินผล มีส่วนในการเป็นกรรมการติดตามผลการด าเนินการตามแผนของชุมชน  

ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการลด คัดแยกขยะภายในชุมชน สู่ความย่ังยืนของชุมชน จากผล
ด าเนินการในช่วงที่ 1 การสร้างความตระหนักรู้เรื่องขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์  ได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็น
อย่างดี ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักต่อการจัดการขยะภายในชุมชน การน าขยะที่คิดว่าไร้ค่าไปสร้าง
ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายและควรส่งเสริมอย่างต่อเนื่องคณะวิจัยจึงเริ่มด าเนินการในช่วงที่ 2 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการลด คัดแยกขยะภายในชุมชน สู่ความย่ังยืน ผลที่ได้รับจากการจัดตั้งกองทุนฯ คือ 
ประชาชนในชุมชนบ้านปากพวก หมู่ 3 มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกองทุน สนับสนุนกองทุนโดยการน าขยะรีไซเคิลมาบริจาคให้
กองทุน ส่งผลให้เม่ือด าเนินการกองทุนฯ ผ่านไป 2 เดือน สามารถขายขยะรีไซเคิลจ านวน 223 กิโลกรัม เป็นเงิน 3,357 บาท  
ท าให้ประชาชนในชุมชนมีความต้องการที่จะให้หมู่บ้านของตนเป็นหมู่บ้านปลอดขยะ และภายหลังจากปิดโครงการผ่านไป 
6 เดือน หมู่บ้านปากพวก หมู่ 3 ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้ประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะ 100 เปอร์เซ็น 
 
สรุปผลการทดลอง 

การวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการขยะสู่ความย่ังยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา หมู่บ้านปากพวก 
หมู่ 3 ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และผลการจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการลด คัดแยกขยะภายในชุมชน สู่ความย่ังยืนของชุมชน : 
กรณีศึกษา หมู่บ้านปากพวก หมู่ 3 ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้ด าเนินการวิจัยเป็นระยะเวลา 24 เดือน 
ได้ผลสรุปตามจุดประสงค์ดังนี้  

แนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และผลการจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการลด คัด
แยกขยะภายในชุมชน สู่ความย่ังยืนของชุมชน : กรณีศึกษา หมู่บ้านปากพวก หมู่ 3 ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  
จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 3 ช่วงเวลาได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR) ได้แนวทางเป็น
รูปแบบ คือ Pakpuak Village : P–P-V  โดย P แรกมาจากค าว่า problem based คือ การศึกษาปัญหาจากพื้นฐานเดิม
ของชุมชน  P ต่อมามาจากค าว่า Participatory คือ การมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วม-
ตรวจสอบ และ V มาจากค าว่า Volunteer คือ มีจิตอาสาสมัคร คณะวิจัยน าผลที่ได้จัดท าเป็นแผนภาพที่ 2 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 2 แนวทางการจัดการขยะสู่ความย่ังยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
: กรณีศึกษา หมู่บ้านปากพวก หมู่ 3 ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร ่

 
ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการลด คัดแยกขยะภายในชุมชน สู่ความย่ังยืนของชุมชน : 

กรณีศึกษา หมู่บ้านปากพวก หมู่ 3 ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ น ามาสร้างเป็นแผนภาพที่ 3 ดังนี ้
 

 
 

  

ผู้น า  
ประชาชน  
แกนน า 

นักวิชาการ/นักวิจัย 

วางแผนอย่างมีส่วนรว่ม 

PAR 

ให้ชุมชน       
ฝึกทดลอง
ปฏิบัติการ
จัดการขยะใน
ครัวเรือน 

ระยะที่ 1 

สร้างมูลค่าเพิม่ขยะ 2 ทาง 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
กองทุนขยะรีไซเคิล และ
สร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะ 

ระยะที่ 2 

การจดัการขยะที่ดี
ท าให้ไม่มีขยะใน
ชุมชน  สู่ชุมชน
ปลอดถังขยะ 

เป้าหมาย 

แนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านปากพวก หมู่ 3  
ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร ่

Pakpuak Village : P–P-V   
 

 

P-Problem 
based คือ 
การศึกษาปญัหา
จากพื้นฐานเดิม
ของชุมชน 
- การศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานของชุมชน 
เกี่ยวกบัปัญหาการ
จัดการขยะภายใน
ชุมชน ซ่ึงมีอยู่แล้ว 
 

P-Participatory คือ การมีส่วนรว่มทุกขั้นตอน 
ร่วมคิด –  การมีส่วนร่วมในการชี้แจง ประชาสัมพันธ ์
การวางแผนการด าเนินงานโดยประชาชนในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะภายในชุมชน 
ร่วมตัดสินใจ – การมีส่วนร่วมเสนอความต้องการของ
ชุมชนต่อการจัดการขยะภายในชุมชน และเลือกกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน 
ร่วมท า – การมีส่วนร่วมในกจิกรรมที่ไดน้ าขยะไปใช้
ประโยชน ์
ร่วมตรวจสอบ - การมีส่วนร่วมการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานโดยกลุ่มแกนน าชุมชน 
 

V-Volunteer คือ มีจิตอาสาสมัคร 
- การสร้างกลุ่มแกนน า 
- การเลือกตั้งคณะกรรมการ
กองทุนขยะรีไซเคิล 
- การติดตามผลการจัดกจิกรรม
อย่างต่อเนื่อง 
- การร่วมรับประโยชน์  ที่เกิดจาก
การเรียนรู้ร่วมกัน 
- ความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนจากกองทุน
ขยะรีไซเคิล 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการศึกษาได้ท าการเก็บตัวอย่างปัสสาวะแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่าง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ โดยกลุ่มตัวอย่างคือเด็กปฐมวัย
อายุระหว่าง 2-5 ปี จ านวนทั้งสิ ้น 419 คน ผลการวิจัย พบว่าปริมาณไอโอดีนที่ตรวจวัดได้จากปัสสาวะของ 
กลุ่มตัวอย่างจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 12 ศูนย์ พบปริมาณไอโอดีนที่ตรวจวัดได้มีค่าระหว่าง 45-1,316.5 
ไมโครกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยที่ตรวจวัดได้คือ 284.98 ไมโครกรัมต่อลิตร ค่าสูงสุดอยู่ที่ 1,316.5 ไมโครกรัมต่อลิตร  
มาจากตัวอย่างปัสสาวะของเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว จังหวัดสุร ินทร์ และ ค่าต่ าสุดอยู ่ที่   
45 ไมโครกรัมต่อลิตร จากตัวอย่างปัสสาวะของเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตลาดชัย จังหวัดบุรีรัมย์   
ปริมาณไอโอดีนที่ตรวจวัดได้จากกลุ่มตัวอย่างมีค่าไอโอดีนต่ ากว่ามาตรฐาน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.01 
และมีค่าไอโอดีนสูงกว่ามาตรฐาน จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 40.33 จะเห็นว่าเด็กปฐมวัยในในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีปริมาณไอโอดีนสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งอาจน าไปสูภาวะ 
คอพอกเป็นพิษและต่อมไทรอยด์อักเสบจากภูมิต้านทานตนเอง 
 
ค าส าคัญ : ไอโอดีน  เด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
Abstract 
 

The objective of this research is to analyze the urinary iodine content for early childhood in child 

development centers at northeastern region This research was conducted in four provinces in 

Nakhonratchasima, Surin, Chaiyaphum, and Buriram in the north-eastern of Thailand. The selective sampling 

group consisted of 419 pre-school children aged 2-5 years old. The research tools were the measurement of 

urinary iodine in pre-school children, children developmental tests for pre-schoolers and the satisfaction test of 

iodized menus. It was found from this research that iodine content measured from 12child development centers 

were in the range of 45-1,316.5 micrograms per liter. The average values among the samples were found 284.98 

micrograms per liter. The maximum value of urine samples was 1,316.5 micrograms per liter derived from Ban 

Nabua Child Development Center, Surin Province.The minimum value was found 45 micrograms per liter from 

urine samples  from Watbantaladchai Child Development Center, Buriram province. Twenty-one children were 

found lower iodine content than the required standard, accounted 5.01%, and 169 children were found higher 

iodine than the standard, accounted 40.33%.  The urinary iodine concentration of  early childhood in child 

development centers at northeastern region showed  mainly higher iodine than the standard level  which can 

lead to hyperthyroidism and autoimmune thyroid diseases. 

 

Keywords: Iodine, Early Childhood, Child Development Centers, Northeastern Region 
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บทน า 
ปัจจุบันปัญหาการขาดสารไอโอดีน และปัญหาการมีสารไอโอดีนมากเกินไปของเด็กปฐมวัยเป็นปัญหาที่รุ่น

แรงเพิ่มขึ้น การมีสารไอโอดีนที่ไม่เหมาะสมมีผลต่อสุขภาพของเด็กเช่น เป็นโรคคอพอก เนื่องจากไอโอดีนเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับธยัรอยด์ฮอร์โมน เม่ือขาดไอโอดีนต่อมธัยรอยด์ซ่ึงมีหน้าที่สร้างธัยรอยด์ฮอร์โมนจึงมีขนาด
โตขึ้น ซ่ึงเรียกทั่วไปว่าคอพอก (Endemic goiter) (Melse-Boonstra and Jaiswal, 2010) ซ่ึงที่จริงแล้วเป็นการ
ปรับตัวเพื่อต่อสู่กับการขาดสารไอโอดีนนั่นเอง แต่การขาดสารไอโอดีนยังท าให้มีผลต่อการพัฒนาสมองของเด็ก ท าให้
เกิดการเรียนรู้ช้า เชาว์ปัญญาต่ า มีผลต่อการพัฒนาสมอง การขาดในระดับเล็กน้อยอาจไม่ท าให้เกิดความผิดปกติ
ร่างกายอย่างชัดเจน แต่ยังคงมีผลต่อระดับเชาว์ปัญญา และหากขาดความรุนแรงอาจเป็นโรคเอ๋อ ( Endemic 
cretinism) ได้ โดยผู้ป่วยจะมีสติปัญญาต่ า เป็นใบ้ ระบบประสาท–กล้ามเนื้อท างานผิดปกติจนบางคนไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้และผู้ป่วยบางคนจะมีรูปร่างเตี้ย แคระแกรน (นันทยา จงใจเทศ และคณะ, 2561) โดยปกติแล้ว
ร่างกายต้องการไอโอดีนปริมาณเล็กน้อย แต่จ าเป็นต้องกินทุกวัน หากได้รับไม่เพียงพอการสร้างธัยรอยด์ฮอร์โมนจะ
ลดลงท าให้เป็น โรคขาดสารไอโอดีน เด็กทารกแรกเกิด–5 ปี ต้องมีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ ไม่ต่ ากว่า 90 
ไมโครกรัม/ลิตร และไม่ควรเกิน 300 ไมโครกรัม/ลิตร  (WHO, 2007) เพราะถ้ามีปริมาณปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ 
ไม่ต่ ากว่า 90 ไมโครกรัม/ลิตร  อาจท าให้เกินโรคคอพอกได้ และในทางตรงข้ามถ้ามีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะสูงเกิน
มาตรฐาน จะท าให้เกิดภาวะเสี่ยงเป็นคอพอกเป็นพิษ และต่อมไทรอยด์อักเสบจากภูมิต้านทานตนเอง (นันทยา จงใจ
เทศ และคณะ, 2561) ซ่ึงปัจจุบันแนวโน้มเด็กปฐมวัยของประเทศไทยมีปัญหาไอโอดีนเกินมาตรฐานทั้งนี้อาจเพราะมี
การรับประทานขนมขบเคี้ยวมาก ซ่ึงขนมเหล่านี้ค่อนข้างเค็ม 

  โรคขาดสารไอโอดีนและปริมาณไอโอดีสูงเกินมาตรฐานเป็นปัญหาสาธารณสุขด้านโภชนาการที่ส าคัญซ่ึงมี
ผลต่อสุขภาพและคุณภาพของประชาชนชาวไทย ในการแก้ไขปัญหาปริมาณสารไอโอดีนไม่เหมาะสม กระทรวง
สาธารณสุขได้จัดท าแผนควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และปัญหาไอโอดีนสูงเกินมาตรฐาน ผลักดันให้เด็กไทย
เฉียวฉลาด ต้องไม่ขาดไอโอดีน โดยใช้เกลือเสริมไอโอดีนเป็นมาตรการหลัก และบริโภคไอโอดีน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้
ท าการวิเคราะห์ปริมาณสารไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อใช้เป็นแนวในการวางแผน
ป้องกัน แก้ไขกรณีมีปริมาณสารไอโอดีนไม่เหมาะสมในเด็กปฐมวัยต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเก็บตัวอย่างเฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่างปัสสาวะในเด็กปฐมวัยใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ 
ทั้งหมด 12 ศูนย์ โดยเด็กปฐมวัยมีอายุระหว่าง 2-5 ปี มีการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 419 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอเมือง และอ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงท า
การเก็บทั้งหมด 5 ศูนย์ คือ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยารักษ์ – ล าโพง จ านวน 26 คน 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลพุดซา จ านวน 23 คน 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมะเกลือเก่า จ านวน 22 คน 4) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลมะเกลือใหม่ จ านวน 18 คน และ 5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งสะแบง จ านวน 21 คน รวม 110 คน 

กลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซ่ึงท าการเก็บข้อมูลทั้งหมด 2 
ศูนย์ คือ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว จ านวน 68 คน 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระทม จ านวน 54 คน รวม 
122 คน 
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กลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงท าการเก็บข้อมูลทั้งหมด 3 
ศูนย์ คือ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง จ านวน 30 คน 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลต าบลโพนทอง 
จ านวน 48 คน และ 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกา จ านวน 28 คน รวม 106 คน 

กลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึงท าการเก็บข้อมูลทั้งหมด 2 
ศูนย์ คือ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตลาดชัย จ านวน 65 คน 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสองห้อง จ านวน 
16 คน รวม 81 คน 

วิธีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 
 1. เตรียมขวดพลาสติกส าหรับเก็บปัสสาวะที่มีฝาปิด ขนาด 30 มิลลิลิตร เขียนเลขที่ ชื่อ– นามสกุล และรหัส 
ลงบนขวด 
 2. แจกขวดเก็บปัสสาวะแก่กกลุ่มตัวอย่าง ให้ตรงกับชื่อที่เขียนบนขวด 
 3. ให้กลุ่มเป้าหมายเก็บปัสสาวะใส่ขวดพลาสติก ประมาณ 10 มิลลิลิตร 

4. ปิดฝาขวดให้สนิท และควรใช้พาราฟิล์ม ปิดทับฝาขวดอีกครั้ง 
5. กรอกรายชื่อละเอียดในแบบฟอร์ม เก็บข้อมูล โดยเฉพาะ ชื่อ – นามสกุล และรหัส ให้ตรงกับรายชื่อบน

ขวดเก็บปัสสาวะ แล้วจึงน าขวดเก็บปัสสาวะมารวมใส่ถุงพลาสติกเรียงตามล าดับเลขที่ ปิดถุงให้เรียบร้อย เขียนชื่อ
พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง อ าเภอ จังหวัด ลงบนกระดาษกาวย่นติดมาบนถุง 

6. น าถุงพลาสติกที่ใส่ขวดปัสสาวะ ใส่ลงในกล่องโฟม ที่มี cooling pack และอุณหภูมิภายใน 4 องศา
เซลเซียส แล้วน าส่งห้องปฏิบัติการ  โดยการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ไอโอดี ท าตามวิธีของ Ohashi  et al, 
(2000) 

วิธกีารวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กปฐมวัยแสดงดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนในการวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กปฐมวัย 
 
  

132



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. ปริมาณไอโอดีนที่ตรวจวัดได้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนครราชสีมา 

 ปริมาณไอโอดีนที่ตรวจวัดได้จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 5 ศูนย์ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 110 คน พบว่า
มีค่าเฉลี่ยของไอโอดีนเท่ากับ 323 ไมโครกรัมต่อลิตร และค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้คือ 767 ไมโครกรัมต่อลิตร ที่มาจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมะเกลือใหม่ และค่าต่ าสุดที่ตรวจวัดได้คือ 52 ไมโครกรัมต่อลิตร ที่มาจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพุดซา และเม่ือพิจารณาในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ตรวจวัดเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
เท่ากับ 90 ไมโครกรัม/ลิตร (มาตรฐานตาม WHO, 2007)   พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณไอโอดีนต่ ากว่ามาตรฐาน 
(ต่ ากว่า 90 ไมโครกรัม/ลิตร) มีจ านวน 2 คน โดยเป็นเพศชาย 1 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพุดซาและ
เป็นเพศหญิง 1 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยารักษ์ – ล าโพง คิดเป็นร้อยละ 0.90 และร้อยละ 0.90 (ของ
กลุ่มตัวอย่างที่ตรวจวัดในจังหวัดนครราชสีมา) ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีจ านวน 54 คน โดย
เป็นเพศชาย 31คน และเป็นเพศหญิง 23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.18 และร้อยละ 20.91 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่
สูงกว่ามาตรฐาน (สูงกว่า 300 ไมโครกรัม/ลิตร) เป็นจ านวน 54 คน โดยเป็นเพศชาย 30 คน และเป็นเพศหญิง 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.27 และร้อยละ 21.82 ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณไอโอดนีที่ตรวจวัดได้จากศูนย์พัฒนาเดก็เล็กของจังหวัดนครราชสีมา 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต่ ากว่ามาตรฐาน

(คน) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(คน) 
สูงกว่ามาตรฐาน 

(คน) 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็หนองยารักษ์ – ล าโพง - 1 11 6 6 2 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลพุดซา 1 - 7 6 4 5 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลมะเกลือเก่า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลมะเกลือใหม่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ทุ่งสะแบง 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3 
6 
4 

6 
4 
1 

7 
6 
7 

6 
2 
9 

รวมทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 1 31 23 30 24 
ร้อยละของตัวอย่างทัง้หมด 0.90 0.90 28.18 20.91 27.27 21.82 
รวมจ านวนทั้ง 2 เพศ 2 54 54 
*หมายเหตุ: มาตรฐานตาม WHO (2007) ไม่ต่ ากว่า 90 ไมโครกรัม/ลิตร และไม่ควรเกิน 300 ไมโครกรัม/ลิตร 
 
 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างของเด็กปฐมวัยที่มีปริมาณไอโอดีนต่ ากว่ามาตรฐานมีเพียง  2 คน  
และกลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณไอโอดีนสูงเกินมาตรฐานสูงถึง จ านวน 54 คน และกลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณไอโอดีนอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานจ านวน 54 คน จากกลุ่มตัวอย่างของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 2-5 ปี ทั้งหมด 110 คน แสดงให้เห็น
ว่าเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 5 ศูนย์ ในจังหวัดนครราชสีมาได้รับไอโอดีนเกินเกณฑ์มาตรฐาน WHO ปี 
2007 ซ่ึงอาจน าไปสู่ปัญหาสุขภาพได้เช่นกัน เช่น เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะคอพอกเป็นพิษและต่อมไทรอยด์อักเสบจาก
ภูมิต้านทานตนเอง (Pennington J.A., 1989 ; นันทยา จงใจเทศ และคณะ, 2561) สาเหตุที่เด็กปฐมวัยได้รับปริมาณ
ไอโอดีนสูงเกินมาตรฐานอาจเนื่องจากมีการรับประทานขนมขบเคี้ยวในแต่ละวันในปริมาณที่มาก ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การทดลองของ Klunklin  and Channoonmuang  (2006) ที่พบว่า เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 2-6 ปี) ในเขตชนบท
ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นิยมบริโภค มากที่สุด คือขนมขบเคี้ยว ปริมาณที่รับประทาน ขนมขบเคี้ยว
ต่อคนต่อวัน เท่ากับ 20.2 กรัม  
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2. ปริมาณไอโอดีนที่ตรวจวัดได้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสุรินทร์ 
 ปริมาณไอโอดีนที่ตรวจวัดได้จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 2 ศูนย์ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 122 คน พบว่า
มีค่าเฉลี่ยของไอโอดีนที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 347.7 ไมโครกรัมต่อลิตร และค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้คือ 1,316.5 ไมโครกรัม
ต่อลิตร  ที่มาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว และค่าต่ าสุดที่ตรวจวัดได้คือ 73.5 ไมโครกรัมต่อลิตร ที่มาจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระทม และเม่ือพิจารณาในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ตรวจวัดเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
(มาตรฐานตาม WHO (2007) = 90 ไมโครกรัม/ลิตร ) พบกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ต่ ากว่ามาตรฐานมีจ านวน 2 คน โดย
เป็นเพศชาย 1คน และเป็นเพศหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.81 และร้อยละ 0.81  ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานมีจ านวน 52 คน โดยเป็นเพศชาย 23คน และเป็นเพศหญิง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.85 และร้อยละ 
23.77 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่สูงกว่ามาตรฐานเป็นจ านวน 68 คน โดยเป็นเพศชาย 45 คน และเป็นเพศหญิง 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 36.88 และร้อยละ 18.85 ตามล าดับ แสดงดังในตารางที่ 2 

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสุรินทร์มีปริมาณ
ไอโอดีนต่ ากว่ามาตรฐานมีเพียง  2 คน  และกลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณไอโอดีนสูงเกินมาตรฐานสูงถึง จ านวน 68 คน 
จากทั้งหมด 122 คน แสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสุรินทร์ได้รับไอโอดีนเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ( WHO , 2007) ทั้งนี้เนื่องจากเด็กปฐมวัยนิยมรับประทานขนมขบเคี้ยวเป็นอาหารว่างในแต่ละวันใน
ปริมาณที่มาก   

 
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณไอโอดนีที่ตรวจวัดได้จากศูนย์พัฒนาเดก็เล็กของจังหวัดสุรินทร์ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต่ ากว่ามาตรฐาน 

(คน) 
เกณฑ์มาตรฐาน (คน) สูงกว่ามาตรฐาน (คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านนาบวั 1 - 10 13 31 13 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านกระทม - 1 13 16 14 10 
รวมทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 1 23 29 45 23 
ร้อยละของตัวอย่างทัง้หมด 0.81 0.81 18.85 23.77 36.88 18.85 
รวมจ านวนทั้ง 2 เพศ 2 52 68 
*หมายเหตุ: มาตรฐานตาม WHO (2007) ไม่ต่ ากว่า 90 ไมโครกรัม/ลิตร และไม่ควรเกิน 300 ไมโครกรัม/ลิตร 
 

3. ปริมาณไอโอดีนที่ตรวจวัดได้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดชัยภูมิ 
 จากการตรวจวัดปริมาณไอโอดีนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 3 ศูนย์ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 106 คน 
พบว่าค่าเฉลี่ยของไอโอดีนที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 257.77 ไมโครกรัม/ลิตร และค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้คือ 898 ไมโครกรัม/
ลิตร ที่มาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกา และค่าต่ าสุดที่ตรวจวัดได้คือ  48.5 ไมโครกรัม/ลิตร ที่มาจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลต าบลโพนทอง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ตรวจวัดทั้งหมดใน
จังหวัดชยัภูมิ พบกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ต่ ากว่ามาตรฐานมีจ านวน 4 คน โดยเป็นเพศชาย 3 คน และเป็นเพศหญิง 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.83 และร้อยละ 0.94 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีจ านวน 69 คน โดยเป็นเพศ
ชาย 38 คน และเป็นเพศหญิง 31 คน คิดเป็นร้อยละ 35.84 และร้อยละ 29.24 ตามล าดับ และ กลุ่มตัวอย่างที่สูงกว่า
มาตรฐานเป็นจ านวน 33 คน โดยเป็นเพศชาย 22 คน และเป็นเพศหญิง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 และร้อยละ 
10.37 แสดงดังในตารางที่ 3 
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จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดชัยภูมิมีปริมาณ
ไอโอดีนต่ ากว่ามาตรฐานมีเพียง  4 คน เท่านั้น และกลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณไอโอดีนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 69 คน และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณไอโอดีนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 33 คน จากทั้งหมด 106 คน ซ่ึงจะเห็นว่าเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดชัยภูมิมีปริมาณสารไอโอดีนในปัสสาวะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง ร้อยละ 65.08 เป็น
เพศชาย ร้อยละ 20.75 และเพศหญิงร้อยละ 10.37 ) ทั้งนี้เนื่องจากเด็กปฐมวัยนิยมรับประทานขนมขบเคี้ยวเป็น
อาหารว่างในแต่ละวันในปริมาณที่มาก   
 

ตารางที่ 3 แสดงปริมาณไอโอดนีที่ตรวจวัดได้จากศูนย์พัฒนาเดก็เล็กของจังหวัดชัยภูมิ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต่ ากว่ามาตรฐาน 

(คน) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(คน) 
สูงกว่ามาตรฐาน 

(คน) 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านนางเม้ง 1 - 11 10 7 1 
โรงเรียนอนุบาลต าบลโพนทอง 2 1 21 14 8 2 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหนองหญ้ารังกา - - 6 7 7 8 
รวมทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 1 38 31 22 11 
ร้อยละของตัวอย่างทัง้หมด 2.83 0.94 35.84 29.24 20.75 10.37 
รวมจ านวนทั้ง 2 เพศ 4 69 33  
*หมายเหตุ: มาตรฐานตาม WHO (2007) ไม่ต่ ากว่า 90 ไมโครกรัม/ลิตร และไม่ควรเกิน 300 ไมโครกรัม/ลิตร 
 

4. ปริมาณไอโอดีนที่ตรวจวัดได้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณไอโอดีนที่ตรวจวัดได้จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 2 ศูนย์ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 81 คน พบค่า 
ค่าเฉลี่ยของไอโอดีนที่ตรวจวัดไดเ้ท่ากับ  211.48 ไมโครกรัม/ลิตร และค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้คือ 546 ไมโครกรัม/ลิตร 
ที่มาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตลาดชัย และค่าต่ าสุดที่ตรวจวัดได้คือ 45 ที่มาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
ตลาดชัย เม่ือพิจารณาในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ตรวจวัดทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์ พบกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ต่ ากว่า
มาตรฐานมีจ านวน 13 คน โดยเป็นเพศชาย 9 คน และเป็นเพศหญิง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 และร้อยละ 4.93  
ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีจ านวน 54 คน โดยเป็นเพศชาย 30 คน และเป็นเพศหญิง 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.03 และร้อยละ 29.62 ตามล าดับ และ กลุ่มตัวอย่างที่สูงกว่ามาตรฐานเป็นจ านวน 14 คน โดยเป็น
เพศชาย 6 คน และเป็นเพศหญิง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 และร้อยละ 9.87 ตามล าดับ แสดงดังในตารางที่ 4 

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณ
ไอโอดีนต่ ากว่ามาตรฐานจ านวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.04 (เพศชายร้อยละ 11.11 เพศหญิงร้อยละ 4.93)  ซ่ึง
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะขาดไอโอดีนมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตลาดชัยทั้งหมด ส่วน กลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณ
ไอโอดีนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.27 (เพศชายร้อยละ 7.40 เพศหญิงร้อยละ 9.87)   
โดยผลการทดลองพบว่ามีปริมาณไอโอดีนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐานมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน  
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ตารางที่ 4 แสดงปริมาณไอโอดีนที่ตรวจวัดได้จากศูนย์พัฒนาเดก็เล็กของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต่ ากว่ามาตรฐาน 

(คน) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(คน) 
สูงกว่ามาตรฐาน 

(คน) 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดบ้านตลาดชัย 9 4 23 20 4 5 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ อบต. หนองสองห้อง - - 7 4 2 3 
รวมทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 4 30 24 6 8 
ร้อยละของตัวอย่างทัง้หมด 11.11 4.93 37.03 29.62 7.40 9.87 
รวมจ านวนทั้ง 2 เพศ 13 54 14 
*หมายเหตุ: มาตรฐานตาม WHO (2007) ไม่ต่ ากว่า 90 ไมโครกรัม/ลิตร และไม่ควรเกิน 300 ไมโครกรัม/ลิตร 
 
สรุปผลการทดลอง 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ และบุรีรัมย์  จ านวน 12 ศูนย์  
พบปริมาณไอโอดีนที่ตรวจวัดได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 284.98 ไมโครกรัมต่อลิตร ค่าสูงสุดอยู่ที่ 1,316.5 ไมโครกรัมต่อลิตร 
ค่าต่ าสุดอยู่ที 45 ไมโครกรัมต่อลิตร  โดยมีปริมาณไอโอดีนท่ีต่ ากว่ามาตรฐาน (90 ไมโครกรัม/ลิตร, WHO (2007) ) 
เป็นร้อยละ 5.01 และมีค่าไอโอดีนสูงกว่ามาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 40.33  ซ่ึงจะเห็นว่าเด็กปฐมวัยในในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีปริมาณไอโอดีนสูงเกินมาตรฐาน ซ่ึงอาจน าไปสูภาวะคอพอกเป็น
พิษและต่อมไทรอยด์อักเสบจากภูมิต้านทานตนเองได ้
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ด้วยสมุนไพรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ในน ้าสมุนไพรที่ใช้สารธรรมชาติทดแทนความหวานจากน ้าตาล พบว่า
เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยที่ใช้หญ้าหวานทดแทนน ้าตาลทรายสูตรที่เหมาะสมคือ มีความเข้มข้นของ      
หญ้าหวาน เท่ากับ 0.6 µl/ml ส่วนเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ในน ้าเก๊กฮวยที่ใช้หล่อฮังก๊วยทดแทนน ้าตาลทราย สูตรที่
เหมาะสมคือ มีความเข้มข้นของหล่อฮังก๊วยเท่ากับ 4.2 µl/ml โดยได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบประสาทสัมผัสในค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ย 6.96 ± 1.67 และ 7.28 ± 1.27 ตามล้าดับ และเม่ือทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ พบว่า
เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยที่ใช้หญ้าหวานทดแทนน ้าตาลทรายสูตรที่เหมาะสมมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ    
ดีที่สุด โดยพบว่าปริมาณฟลาโวนอยด์ทั งหมดของเครื่องดื่มที่ใช้หญ้าหวานทดแทนน ้าตาลทราย และใช้หล่อฮังก๊วย
ทดแทนน ้าตาลทราย มีค่าเท่ากับ 554 ± 0.01 และ 375 ± 0.06 mg Quercetin/g extract ตามล้าดับ ส่วนปริมาณ 
ฟีนอลิกทั งหมดเท่ากับ 301 ± 0.01 และ 176 ± 0.02 mg GAE/g extract ตามล้าดับ ส่วนค่า IC50 เท่ากับ 22.63 
และ 48.89 mg/ml ตามล้าดับ และให้พลังงาน เท่ากับ 8.64 และ 22.28 แคลอรี ตามล้าดับ  
 
ค าส าคัญ: ว่านหางจระเข ้ เครื่องดื่มสมุนไพร  หญ้าหวาน  หล่อฮังก๊วย  สารทดแทนความหวานจากน ้าตาลทราย 
 
Abstract 

Aloe vera products in natural sweeteners for the substitution of original sweeteners from sugar were 

formulated. The suitable stevia concentration of aloe vera drink in Pandan juice, using stevia as sugar 

substitutes, was 0.0006ml/ml. the arhat fruit concentration of aloe vera drink in the Chrysanthemum juice, 

using arhat fruit as sugar substitutes was 0.0042 ml/ml. Those formulae were accepted by sensory testers 

with the average score of 6.96 ± 1.67 and 7.28 ± 1.27, respectively. Aloe vera drink in pandan juice, with the 

substitution of natural sugar, showed the best antioxidant activity. It was found that the total flavonoid 

contents of the stevia-substituted drink and arhat fruit-substituted drink for sugar were 554 ± 0.01 and 375 ± 

0.06 mg of Quercetin/g extract, respectively. The phenolic contents were 301 ± 0.01 and 176 ± 0.02 mg 

GAE/g extract, respectively, whereas IC50 values were 22.63 and 48.89 mg/mL, respectively. The calories 

tested showed the values of 8.64 and 22.28, respectively. 

 

Keyword: Aloe vera, Herbal drink, Stevia, Arhat fruit, Sugar-substituted sweetener 

 

บทน า 
 มนุษย์รู้จักสมุนไพรมาตั งแต่โบราณ โดยใช้เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องส้าอาง นอกจากนี  สมุนไพรยังมี
จ้าหน่ายตามร้านสมุนไพรและร้านขายยาแพทย์แผนโบราณ ว่านหางจระเข้ (Aloe barbadenisi Mill.) เป็นสมุนไพร
ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ที่ทุกคนรู้จักกันดี เป็นพืชที่มีเนื ออิ่มอวบ จัดอยู่ในตระกูลลิเลี่ยม (Lilium) 
แหล่งก้าเนิดดั งเดิมอยู่ในชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและบริเวณตอนใต้ของทวีปแอฟริกา พันธุ์ของว่านหางจระเข้มี
มากกว่า 300 ชนิด ซ่ึงมีทั งพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่มากจนไปถึงพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่า 10 เซนติเมตร ลักษณะพิเศษของ 
ว่านหางจระเข้ก็คือ มีใบแหลมคล้ายกับเข็ม เนื อหนา และเนื อในมีน ้าเมือกเหนียว ว่านหางจระเข้ประกอบด้วยสาร  
ต่าง ๆ หลายชนิด เช่น คาร์โบไฮเดรด โปรตีน เอ็นไซม์ สเตอรอล กรดอินทรีย์ วิตามิน เกลือแร่ รวมไปถึงองค์ประกอบ 
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ทางเคมีส้าคัญที่มีฤทธิ์ทางยา ได้แก่ แอนทราควิโนน และไกลโคโปรตีน และมีประโยชน์หลายประการ เช่น รักษาแผล
ไฟไหม้และน ้าร้อนลวก สมานแผลจากของมีคมและแผลถลอก หากได้รับบาดเจ็บจากของมีคม รักษาฝี และโรค
ริดสีดวงทวาร บรรเทาอาการปวดหัว ฟัน รวมไปถึงประโยชน์ด้านความงาม เช่น บ้ารุงเส้นผมให้เงางามและช่วยขจัด
รังแค ช่วยบ้ารุงหนังศีรษะ รักษาแผลบนศีรษะ รักษาสิวและรอยด่างด้า (เอนก หาลี และบุณยกฤต รัตนพันธุ์, 2560) 

น ้าว่านหางจระเข้ เป็นเครื่องดื่มที่คนทุกเพศ ทุกวัย นิยมดื่มเนื่องจากมีส่วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
และสร้างภูมิต้านทานโรค คุณสมบัติพิเศษของว่านหางจระเข้คือประมาณ 99% ของส่วนประกอบในว่านหางจระเข้ 
คือ น ้า แต่ในน ้ากลับเป็นแหล่งรวมสารอาหารประมาณ 200 ชนิด ซ่ึงเป็นคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ เฉพาะที่เกิด
ประโยชน์โดยตรงต่อผิวหนัง ผิวพรรณ คือ ว่านหางจระเข้ จะไปกระตุ้นการสร้างสารคอลลาเจนในเนื อเย่ือ มีส่วนช่วย
ในการสมานเนื อเย่ือเซลล์และเพิ่มความชุ่มชื นใต้ผิวหนัง อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ที่น้ามาท้าเป็น
เครื่องดื่มนั น ก็มักจะเติมสารให้ความหวาน เช่น น ้าตาล เพื่อให้เกิดความอร่อย และง่ายต่อการดื่ม ซ่ึงพบว่าน ้าตาลใน
เครื่องดื่มดังกล่าวเปรียบเสมือนภัยที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อให้เกิดทางเลือกแก่ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ว่านหางจระเข้ ในรูปเครื่องดื่มสมุนไพร ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะใช้สมุนไพรที่ให้ความหวาน เช่น หญ้าหวาน  (Stevia 

rebaudiana Bertoni) ที่ให้ความหวานที่ไม่ก่อให้เกิดพลังงาน และที่ส้าคัญก็คือ สารสกัดที่ได้จากหญ้าหวานที่มีชื่อว่า 
สตีวิโอไซด์ (Stevioside) นั นเป็นสารที่ให้ความหวานมากกว่าน ้าตาลถึง 200-300 เท่า (Goyal, Samser and Goyal, 
2010) นอกจากการใช้หญ้าหวานแล้ว การใช้หล่อฮั่งก้วย (Siraitia grosvenorii) ที่มีลักษณะเป็นลูกทรงกลม สีน ้าตาล 
ที่มีความหวานโดยธรรมชาติ สามารถให้ความหวานแทนน ้าตาล ไม่มีไขมันและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังช่วย
แก้ร้อนใน เป็นสารให้ความหวานเติมลงในผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ที่แปรรูปเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร ซ่ึงจะเกิดผลดีต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านสมุนไพรอย่างย่ังยืน 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ในน ้าสมุนไพรที่ใช้หญ้าหวานแทนน ้าตาลทราย 
2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ 
3. เพื่อประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ 

 
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย 

1. เตรียมส่วนผสมเข้มข้น ด้าเนินการโดยการเตรียมส่วนผสมหลักที่มีความเข้มข้น เพื่อให้สะดวกต่อการ
เตรียมเครื่องดื่มที่เหมาะต่อการน้าไปทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยเตรียมน ้าเชื่อมเข้มข้นที่อัตราส่วนต่าง ๆ ได้แก่
หญ้าหวาน 3 g ต่อน ้าสะอาด 1000 ml ซ่ึงสัดส่วนนี ได้จากการทดลองเตรียมเบื องต้นจากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านอาหารโดยปริมาณ 3 g/1000 ml เป็นปริมาณที่น ้าหญ้าหวานให้ความหวานมาก และเริ่มมีรสขมเจือปนซ่ึง
หากใช้สัดส่วนที่มากกว่านี น ้าหญ้าหวานจะมีความหวานมากจนขม น ้าหล่อฮังก๊วย 45 g ต่อน ้าสะอาด 1000 ml ซ่ึง
สัดส่วนนี ได้จากการทดลองเตรียมเบื องต้นจากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารโดยหล่อฮังก๊วยสัดส่วนนี เป็น
ปริมาณที่ให้ความหวานมากและเริ่มมีรสขมซ่ึงหากเพิ่มมากกว่านี จะมีรส และกลิ่นที่อาจส่งผลต่อการยอมรับเครื่องดื่ม 
ส่วนน ้าเชื่อม และน ้าใบเตยเตรียมส่วนผสมเข้มข้นตามสูตรดั งเดิมของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการน้าไปถ่ายทอดให้กับ
ผู้ผลิต โดยน ้าใบเตยเตรียมได้จากน้าใบเตยสด 60 g ต่อน ้าสะอาด 1000 ml น ้าเชื่อมเตรียมได้จาก น ้าตาลทรายขาว 
100 g ต่อน ้า 1000 ml นอกจากนี ได้เตรียมน ้าเก๊กฮวยไว้เพื่อผสมในหล่อฮังก๊วยโดยเตรียมจากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอาหาร ซ่ึงได้ทดลองจนได้สัดส่วนที่เหมาะสมคือ เก๊กฮวยแห้ง 40 g ต่อน ้าสะอาด 1000 ml  

2. เตรียมว่านหางจระเข้ ว่านหางจระเข้สดที่จะน้ามาผสมในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจะเตรียมโดยน ้ากาบใบว่าน
หางจระเข้มาล้างให้สะอาด หลังจากนั นปอกเปลือกออก น้ามาล้างจนหมดเมือกและน้าไปหั่นให้ได้ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร ตัดความยาวให้เหลือประมาณ 5 เซนติเมตร และน้าไปต้มให้สุกเพื่อใช้ส้าหรับผสม
ในเครื่องดื่ม  
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3. เตรียมส่วนผสมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
3.1 เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ในน า้ใบเตย ใช้หญ้าหวานเป็นสารใหค้วามหวานแทนน ้าตาล 

ในการเตรียมเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตย ใช้หญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน ้าตาลจะ
ท้าการเตรียมการเจือจางน ้าหญ้าหวานจากน ้าหญ้าหวานเข้มข้น ในการเตรียมเครื่องดื่มสูตรนี จะใช้ใบเตยเป็นส่วนผสม
เพื่อให้มีกลิ่นหอมซ่ึงเป็นลักษณะดั งเดิมของเครื่องดื่มจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทั งนี หญ้าหวานเป็นสมุนไพรที่ให้ความ
หวานแต่ไม่มีกลิ่นแรงซ่ึงต้องใช้ใบเตยเพื่อเสริมกลิ่นรส ในการท้านั นจะเป็นการเจือจางส่วนผสมต่าง ๆ โดยจะท้าโดย
ตวงน ้าหญ้าหวานจากสูตรเข้มข้นที่เตรียมไว้ ผสมกับน ้าเชื่อม และน ้าใบเตย โดยมีความเข้มข้นของหญ้าหวานแตกต่าง
กัน และให้น ้าเชื่อมที่ปริมาณคงที่โดยตวงมาจากน ้าเชื่อมสูตรเข้มข้น 80 g ใส่ในภาชนะ และเติมหญ้าหวานที่ตวงจาก
สูตรเข้มข้น จ้านวน 14 g และ 20 g ผสมในน ้าเชื่อมซ่ึงจะได้ความเข้มข้น 0.2 และ 0.3 µl/ml เพื่อให้ความหวานของ
เครื่องดื่มเพิ่มระดับขึ นไปและให้ผู้ชิมในการทดสอบประสาทสัมผัสเปรียบเทียบความหวานในระหว่างการชิม หลังจาก
นั นใช้น ้าใบเตยที่ตวงจากสูตรเข้มข้นลงในเครื่องดื่มให้มีปริมาตรสุดท้ายที่ 1000 g ทั งนี เครื่องดื่มทั ง 2 สูตรจะใส่เนื อ
ว่านหางจระเข้เท่ากันโดยให้มีปริมาณความเข้มข้นร้อยละ 40 (น ้าหนัก/ปริมาตรเครื่องดื่ม) ซ่ึงเป็นปริมาณเนื อว่านหาง
จระเข้ตามสูตรดั งเดิม โดยชั่งเนื อว่านหางจระเข้สดต้มสุกจ้านวน 84 gลงในน ้าเครื่องดื่มที่มีปริมาตร 200 ml สัดส่วน
ของหญ้าหวานและส่วนผสมอื่น ๆ แสดงไว้ในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 สัดส่วนของสว่นผสมในการเตรียมเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตย ใช้หญ้าหวาน 

เป็นสารใหค้วามหวานแทนน ้าตาล ในปริมาตรเครื่องดื่ม 200 ml 
 

ส่วนผสม ปริมาณ (g) ความเข้มข้น 
น ้าเชื่อม 80 38.0 µl/ml 
น ้าหญ้าหวาน สูตร 1  14 0.2 µl/ml 
                 สูตร 2  20 0.3 µl/ml 
น ้าใบเตย สูตร 1 116 33.1 µl/ml 
            สูตร 2 110 31.4 µl/ml 
เนื อว่านหางจระเข ้ 84 40 g/ml 

 
3.2 เครื่องดื่มว่านหางจระเข้โดยใช้หล่อฮังกว๊ยเปน็สารให้ความหวานแทนน ้าตาล 

ในการเตรียมเครื่องดื่มว่านหางจระเข้โดยใช้หล่อฮังก๊วยเป็นสารให้ความหวานแทนน ้าตาลจะท้าการ
เตรียม คล้ายคลึงกับเครื่องดื่มหญ้าหวาน โดยการใช้หล่อฮังก๊วยในเครื่องดื่มจะให้สี และกลิ่นที่มีความเฉพาะซ่ึงอาจจะ
มีผลต่อการยอมรับในเครื่องดื่ม ดังนั นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงต้องค้านึงถึงประเด็นของกลิ่นรสจากหล่อโดยท้าการ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มและท้าการ ผสมหล่อฮังก๊วยเพื่อลดความหวานจากน ้าตาลโดยมีรสขมเพียงเล็กน้อย 
โดยมีปริมาตรเครื่องดื่มเม่ือเตรียมเสร็จสิ น 200 ml โดยแบ่งปริมาณน ้าหล่อฮังก๊วยจากน ้า เข้มข้น 20 g 15 g และ 7 
g ลงในสารละลายพื นฐานที่มีน ้าเชื่อมเจือจาง 80 g น ้าใบเตยเจือจางตามสูตร และเนื อว่านหางจระเข้ 84 g ซ่ึงจะได้
ความเข้มข้นของน ้าหล่อฮังก๊วยรายละเอียดของส่วนผสมดังตารางที่ 2 อย่างไรก็ตามจากการทดลองในเบื องต้น พบว่า
กลิ่นจากใบเตยอาจไม่เหมาะต่อการผสมกับน ้าผล่อฮังก๊วยเนื่องจากยังไม่สามารถช่วยลดกลิ่นจากผลหล่อฮังก๊วยได้ 
คณะวิจัยจึงได้ท้าการเตรียมน ้าจากดอกเก๊กฮวยเพื่อน้ามาไว้ใช้ผสมในการทดสอบประสาทสัมผัสต่อไป ในกรณีที่ได้
ปริมาณความหวานของหล่อฮังก๊วยที่เหมาะสมแล้ว ซ่ึงในการผสมน ้าเก๊กฮวยจะท้าการผสมโดยตวงจากน ้าเก๊กฮวย
เข้มข้นมาใส่ในเครื่องดื่มในปริมาณเดียวกับน ้าต้มสุก  
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ตารางที่ 2 สัดส่วนของสว่นผสมในการเตรียมเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ในน ้าเชือ่มโดยใช้หล่อฮังกว๊ย 
เป็นสารใหค้วามหวานแทนน ้าตาล 

 
ส่วนผสม ปริมาณ (g) ความเข้มข้น 

น ้าเชื่อม 80 40.0 µl/ml 
น ้าหล่อฮังก๊วย สูตร 1  7 1.5 µl/ml 
                  สูตร 2  15 3.2 µl/ml 
                  สูตร 3  20 4.2 µl/ml 
น ้าใบเตย       สูตร 1 113 33.9 µl/ml 
                   สูตร 2 105 31.5 µl/ml 
                   สูตร 3 100 30.0 µl/ml 
เนื อว่านหางจระเข ้ 84 40 g/ml 
 

4. การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
4.1 ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยผู้เชี่ยวชาญ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มว่านหางจระเข้โดยใช้หญ้าหวาน และหล่อฮังก๊วยในการทดแทนความ
หวานจากน ้าตาล นั นจะท้าการทดลองสูตรในเบื องต้น โดยหาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และท้าการ
พัฒนาวิธีการและส่วนผสมในเบื องต้น หลังจากนั นน้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีประสบการณ์
มากกว่า 1 ปี จ้านวน 15 คน ทดสอบประสาทเครื่องดื่ม และท้าการติชม ตลอดจนให้ข้อแนะน้าในการปรับปรุงสูตร
เครื่องดื่ม และการท้าส่วนผสมในอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ทดสอบประสาทสัมผัสในขั นตอนต่อไป 

4.2 ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสจากบุคคลทั่วไป 
การทดสอบประสาทสัมผัสในชั นตอนนี  จะท้าการทดสอบโดยใช้เครื่องดื่มที่ได้รับค้าแนะน้าจาก

ผู้เชี่ยวชาญขั นตอนแรก มาทดสอบเพื่อหาสูตรที่เหมาะสม โดยผู้ทดสอบเป็นกลุ่มอาจารย์ และนักศึกษาจากโรงเรียน
การเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับการฝึกทางด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัสจ้านวน 30 คน โดยให้คะแนน
ความชอบ 9 ระดับ แต่ละต้ารับต้องได้คะแนนการยอมรับโดยรวม 6 คะแนน ขึ นไปจึงจะยอมรับ การทดสอบประสาท
ในขั นตอนนี  จะกระท้า 2 ครั ง โดยครั งแรกทดสอบการการยอมรับและข้อแนะน้าจากกลุ่มผู้ทดสอบประสาทสัมผัส 
หลังจากนั นน้าสูตรที่ท้าการปรับปรุงตามค้าแนะน้าไปทดสอบกับผู้ทดสอบกลุ่มเดิม เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีท่ีสุด 
 5. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์อาหาร 

5.1 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธ ีDPPH  

1.) การเตรียมสารสะลาย DPPH โดยการชั่ง DPPH 0.0078 g ละลายด้วยน ้ากลั่นใส่ขวดวัดปริมาตร 
100 ml ปรับปริมาตรด้วยน ้ากลั่นจนครบปริมาตร 100 ml 

2.) เตรียมสารละลายมาตรฐาน L-ascorbic acid ความเข้มข้น 2,1,0.5,0.25,0.125 mg/ml 
3.) การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ท้าโดยชั่งสารสกัด 10 mg/ml 
ปิเปตสารละลายสารสกัดตัวอย่างละ 50 µl ใส่ลงใน 96 well/plate ที่มีสารละลาย DPPH 150 µl 

จากนั นเก็บในที่มืดที่อุณหภูมิที่อุณหภูมิห้องเวลา 30 นาที แล้วน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 515 นาโน
เมตร โดยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ใช้น ้ากลั่นแทนสารละลายตัวอย่างเป็นสารละลายแบลงค์จากนั นน้าค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ได้มา 

 ค้านวณหาค่าเปอรเ์ซ็นต์การจับอนุมูลอิสระ DPPH  

 % DPPH free radical scavenging activity = [(A0-A1) / A0 คูณ 100]  
 โดยที่ A0 = ค่าการดูดกลืนแสงของแบลงค์  (น ้ากลั่น+DPPH) ที่เวลา 4 นาที  

 A1 = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง (สารสกัด+DPPH) ที่เวลา 4 นาที 
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5.2 การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมด (Total Phenolic Content) โดยใช้ Folin-

Ciocalteu method  
การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัด โดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu assay 

โดยเตรียมสาร เตรียมสารสกัดให้มีความเข้มข้น 1 mg/ml – 2 mg/ml แล้วปิเปตสารละลายของสารสกัดปริมาณ 
0.125 ml ผสมกับน ้ากลั่นและ Folin-ciocalteu reagent ปริมาณ 0.5 และ 0.125 ml ตามล้าดับแล้วบ่มทิ งไว้ 6 นาที 
จากนั นเติม 7% (w/v) sodium carbonate ปริมาณ 1.25 ml แล้วปรับปริมาตรให้ได้ 3 mlด้วยน ้ากลั่นแล้วบ่มไว้ 90 
นาที แล้วน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย ไมโครเพลทรีเดอร์ (microplate reader) ที่ความยาวคลื่น765 นาโนเมตร 
ค้านวณหาค่าปริมาณ สารประกอบฟีนอลิกรวมในสารสกัดโดยเทียบจากกราฟมาตรฐาน (calibration standard curve) 
ของ gallic acid ในหน่วย ค้านวณในรูปmgสมมูลของ gallic acid equivalent (GAE) ต่อสาร สกัด 1 g  

5.3 การวิเคราะห์หาปริมาณสารฟลาโวนอยด์ โดยใช้วิธี Aluminium Chloride method  
การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์ ด้วยวิธี Aluminium chloride assay ดัดแปลงจากวิธีของ 

Meda และคณะ (2005) เตรียมสารสกัดที่ความเข้มข้น 1 mg/ml ปิเปตต์ AlCl 3 ปริมาตร 100 µl จากนั นเติมสาร
สกัดที่ปริมาตร 100 µl ตั งทิ งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 นาที จึง น้าสารสกัดไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องไม
โครเพลทรีดเดอร์ (Microplante Reader) ที่ความ ยาวคลื่น 415 nm น้าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปค้านวณหา
สารประกอบฟลาโวนอยด์รวมในสารสกัด โดยเปรียบเทียบจากกราฟมาตรฐานของ quercetin ในรูปแบบ mgQE/g
สารสกัด (Quercetin equivalent, QE/g Extract) 

6. การประเมินคุณค่าทางโภชนาการ 
เม่ือได้ต้ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรว่านหางจระเข้ที่ใช้สารลดความหวานจากน ้าตาลแล้ว จึงน้ามาประเมิน

คุณค่าทางโภชนาการ โดยวิเคราะห์ พลังงาน ปริมาณสารอาหารหลัก อันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน และ
ปริมาณโซเดียม โดยใช้หลักการวิเคราะห์ตาม AOAC (2000)  
 
ผลการศึกษา 

1. สัดส่วนที่เหมาะสมของเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ในน้ าสมุนไพรที่ใช้สมุนไพรให้ความหวานแทนน้ าตาล  
จากการทดสอบประสาทสัมผัสในขั นตอนที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ การทดสอบประสาทสัมผัสในขั นตอนที่ 2 

โดยวิธีประยุกต ์และการทดสอบประสาทสัมผัสในขั นตอนที่ 3 ได้ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4 หลังจาก
ท้าการทดสอบประสารทสัมผัสในขั นตอนที่ 2 เสร็จสิ น ได้ท้าการปรับสูตรเครื่องดื่มเพื่อให้ได้รับการยอมรับมากขึ น 
โดยแต่ละชนิดของเครื่องดื่มท้าการปรับดังนี  

1.1 เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ผสมหญ้าหวานสูตรที่ 2 ท้าการปรับโดยเพิ่มสีผสมอาหารเป็นชนิดเดียวกับที่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช้ หลังจากนั น ทดลองเพิ่มความหวานของหญ้าหวานโดยปรับให้มีน ้าหญ้าหวานเพิ่มขึ นเป็นความ
เข้มข้น 0.6 µl/ml โดยเตรียมน ้าหญ้าหวานแห้ง 6 g ในน ้า 1000 ml ที่ต้มไว้ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส โดย
พิจารณาให้เป็นสูตร 3 แล้วจึงน้ามาเจือจางเพื่อท้าเครื่องดื่ม ซ่ึงเป็นส่วนผสมที่ต้องท้าการเตรียมขึ นใหม่ โดยผลการ
ทดสอบประสาทสัมผัสพบว่า เครื่องดื่มที่ผสมหญ้าหวานที่ระดับร้อยละ 0.06 ได้รับความชอบโดยรวมมากขึ น ที่ 6.96 
± 1.67 เม่ือเทียบกับสูตรที่ใช้หญ้าหวาน ร้อยละ 0.03 ทั งนี เรื่องของสี ได้รับคะแนนเพิ่มขึ นเม่ือเทียบกับการทดสอบ
ครั งแรก ซ่ึงผลการทดสอบครั งนี พบว่าสามารถเลือกสูตรหญ้าหวานที่ร้อยละ 0.06 

1,2 หลังจากการทดสอบประสาทสัมผัสในครั งที่ 2 พบว่า เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ผสมหล่อฮังก๊วยสูตรที่ 
3 ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมมากที่สุด ซ่ึงสูตรนี มีปริมาณหล่อฮังก๊วย 3.2 µl/ml แต่พบว่าผลการทดสอบทางด้าน
กลิ่นได้รับคะแนนต่้าซ่ึงแสดงให้เห็นว่าน ้าใบเตยยังไม่สามารถช่วยลดกลิ่นได้ดีเท่าที่ควร จึงท้าการปรับเป็นน ้าหล่อ
ฮังก๊วยสูตร 4 โดยใช้น ้าเก๊กฮวยในการผสมแทนน ้าใบเตยโดยเตรียมเก๊กฮวยเข้มข้นโดยน้าเก็กฮวยแห้ง 40 g ใส่ลงใน
ภาชนะที่ต้มน ้า 1000 g และต้มไปจนถึงอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั น ตวงเก๊กฮวย ใส่ลง
ในส่วนผสมสุดท้ายทดแทนน ้าใบเตยจากสูตรที่ 2 หลังจากนั นท้าการทดสอบประสาทสัมผัส ซ่ึงผลการทดสอบพบว่า
เครื่องดื่มที่ผสมเก๊กฮวยเม่ือเทียบกับผสมน ้าใบเตยพบว่า ได้รับความชอบโดยรวมเพิ่มขึ น และในดัชนีชี วัดเรื่องกลิ่น
ได้รับค่าคะแนนเพิ่มขึ น ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4  
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบประสาทสัมผัสของเครือ่งดื่มว่านหางจระเข้ผสมน ้าหญ้าหวาน ครั งที่ 3 
 

Parameter รสดั้งเดิม ผสมหญ้าหวานร้อยละ 
0.03 

ผสมหญ้าหวานร้อยละ 
0.06 

สี 7.90 ± 0.78 7.20 ± 1.26 7.03 ± 1.26 
กลิ่น 7.09 ± 1.64 6.41 ± 1.54 6.80 ± 1.19 
ความขม 6.38 ± 1.58 5.65 ± 1.56 5.96 ± 1.70 
ความหวาน 7.32 ± 1.44 6.06 ± 1.73 6.44 ± 1.70 
รสชาติ 7.77 ± 1.02 6.41 ± 1.86 6.79 ± 1.78 
ความชอบโดยรวม 7.87 ± 0.92 6.68 ± 1.69 6.96 ± 1.67 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบประสาทสัมผัสของเครือ่งดื่มว่านหางจระเข้ผสมน ้าหล่อฮงัก๊วย และน ้าเก๊กฮวยครั งที่ 3 

 
Parameters หล่อฮังก๊วย 3.2 µl/ml  

ผสมน้ าใบเตย 
หล่อฮังก๊วย 3.2 µl/ml 

ผสมน้ าเก๊กฮวย  
สี 6.71 ± 1.19 7.12 ± 1.51 
กลิ่น 5.68 ± 1.65 6.96 ± 1.55 
ความขม 6.03 ± 1.76 6.37 ± 1.53 
ความหวาน 5.75 ± 1.70 7.50 ± 1.39 
รสชาติ 5.84 ± 1.68 7.28 ± 1.37 
ความชอบโดยรวม 6.43 ± 1.54 7.28 ± 1.27 

 
2. ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ 

 ผลการทดสอบปริมาณฟีนอลิกทั งหมด (Total Phenolic content) สารฟาโวนอยด์ทั งหมด (Total 

flavonoids) และการตรวจสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของวิธี DPPH ของผลิตภัณฑ์น ้าว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตย
ผสมหญ้าหวาน และ ว่านหางจระเข้ในน ้าเก๊กฮวยผสมหล่อฮังก๊วย โดยการวิจัยนี เงื่อนไขของสารให้ความหวาน
แตกต่างกันได้แก่ ว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยผสมหญ้าหวาน สูตรที่ 1, ว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยผสมหญ้าหวาน สูตร
ที่ 2 ,ว่านหางจระเข้ในน ้าเก๊กฮวยผสมหล่อฮังก๊วย สูตรที่ 3, และ ว่านหางจระเข้ในน ้าเก๊กฮวยผสมหล่อฮังก๊วย สูตรที่ 
4 เปรียบเทียบกับน ้าว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยผสมน ้าเชื่อม (สินค้าในท้องตลาดย่ีห้อเพชรน ้าหนึ่ง) แสดงดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่า IC50, ค่า Total flavonoid, total phenolic compound  
ของผลิตภัณฑ์น ้าว่านหางจระเขผ้สมใบเตยในเงื่อนไขต่าง ๆ 

 
ผลิตภัณฑ์ IC50 

(mg/mL) 
Total flavonoid 

(mg Quercetin /g extract) 
Total phenolic 

(GAE/g crude extract) 

ว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยผสมน า้เชื่อม  
(สินค้าในท้องตลาดย่ีห้อเพชรน ้าหนึ่ง) 

24.38 422 ± 0.01 183 ± 0.02 

ว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยผสมหญ้าหวาน สูตรที่ 1 44.56 416 ± 0.02 198  ± 0.09 
ว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยผสมหญ้าหวาน สูตรที่ 2 22.63 554 ± 0.01 301 ± 0.01 
ว่านหางจระเข้ในน ้าเก๊กฮวยผสมหล่อฮังกว๊ย สูตรที่ 3 48.89 375 ± 0.06 176 ± 0.02 
ว่านหางจระเข้ในน ้าเก๊กฮวยผสมหล่อฮังกว๊ย สูตรที่ 4 61.5 110 ± 0.03 165 ± 0.00 
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จากผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารฟาโวนอยดท์ั งหมดในผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยในเงื่อนไขต่าง 
ๆ พบว่า ว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยผสมหญ้าหวาน สูตรที่ 2 มีปริมาณโฟวานอยด์ทั งหมดมากที่สุด (554 ± 0.01 mg 

Quercetin /g extract) รองลงมาได้แก่ ว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยผสมน ้าเชื่อม (สินค้าในท้องตลาดย่ีห้อเพชรน ้าหนึ่ง) 
(422 ± 0.01) ว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตย ผสมหญ้าหวาน สูตรที่ 1 (416 ± 0.02) , ว่านหางจระเข้ในน ้าเก๊กฮวยผสม
หล่อฮั่งก๋วย สูตรที่ 3 (375 ± 0.06) และ ว่านหางจระเข้ในน ้าเก๊กฮวยผสมหล่อฮั่งก๋วย สูตรที่ 4 (110 ± 0.03) 
ตามล้าดับ  

ส่วนปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมดในผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยในเงื่อนไขต่าง ๆ พบว่าผล
สอดคล้องกับปริมาณสารฟาโวนอยด์ โดยการทดลองพบว่าว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตย ผสมหญ้าหวาน สูตรที่ 2 มี
ปริมาณฟีนอลิกมากที่สุด (301 ± 0.01 mg GAE/g extract) รองลงมาได้แก่ ว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยผสมน ้าเชื่อม 
(สินค้าในท้องตลาดย่ีห้อเพชรน ้าหนึ่ง) (183 ± 0.02 mg GAE/g extract), ว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตย ผสมหญ้าหวาน 
สูตรที่ 1 (198  ± 0.09 mg GAE/g extract) , ว่านหางจระเข้ในน ้าเก๊กฮวยผสมหล่อฮั่งก๋วย สูตรที่ 3 (176 ± 0.02 
GAE/g extract) และ ว่านหางจระเข้ในน ้าเก๊กฮวยผสมหล่อฮั่งก๋วย สูตรที่ 4 (165 ± 0.00 mg GAE/g extract) 
ตามล้าดับ 

จากการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยในเงื่อนไขต่าง ๆ โดยแสดง
ค่า IC50 พบว่าว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตย ผสมหญ้าหวาน สูตรที่ 2 มีค่า IC50 ต่้าที่สุด (22.63 mg/mL)  เม่ือ
เปรียบเทียบกับเงื่อนไขอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตย ผสมหญ้าหวาน 
สูตรที่ 2 สูงที่สุดซ่ึงสอดคล้องกับปริมาณโฟวานอยด์ทั งหมดและปริมาณฟีนอลิกทั งหมดที่มีค่าสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบ
กบัเงื่อนไขอื่น ๆ  

4. คุณค่าทางโภชนาการ 
 จากการทดสอบประสาทสัมผัส พบว่าสูตรเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยผสมหญ้าหวานสูตรที่ความ
เข้มข้นของหญ้าหวานในน ้าใบเตย 0.0006 ml/ml และ เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ในน ้าเก๊กฮวยผสมหล่อฮังก๊วยสูตร 4 
ที่ความเข้มข้นของหล่อฮังก๊วย ร้อยละ 0.0042 ml/ml เป็นสูตรที่ได้รับความชื่นชอบมากที่สุด และเม่ือน้ามาค้านวณ
ข้อมูลโภชนาการ พบว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มว่านหางจระเข้มีคุณค่าทางโภชนาการ ดังแสดงในตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ต่อ 100 g 
 

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม คาร์โบไฮเดรต 
(g) 

โปรตีน 
(g) 

ไขมัน 
(g) 

โซเดียม 
(g) 

พลังงาน 
แคลอร ี

ว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตย
ผสมหญ้าหวาน สูตร 3 

2.12 0.04 0 2 8.64 

ว่านหางจระเข้ในน ้าเก๊กฮวย
ผสมหล่อฮังกว๊ย สูตร 4 

5.51 0.06 0 6 22.28 

 
อภิปรายผล 
 การใช้หญ้าหวานซ่ึงเป็นสมุนไพรที่สามารถให้ความหวานทดแทนน ้าตาลนั น สามารถกระท้าได้เนื่องจาก
น ้าตาลในหญ้าหวานจะกระตุ้นต่อมรับรสให้รับรู้ถึงรสหวานคล้ายคลึงกับน ้าตาล แต่สารให้ความหวานในหญ้าหวานจะ
ให้พลังงานต่้ากว่าน ้าตาล ซ่ึงท้าให้เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการลดพลังงานจากน ้าตาล และกลุ่มผู้บริโภคที่ต้อง
หลีกเลี่ยงการบริโภคน ้าตาล อย่างไรก็ตามรสหวานที่ได้จากหญ้าหวานนั นมีลักษณะที่แตกต่างจากรสหวานจากน ้าตาล
ทรายจากอ้อย โดยรสหวานจากหญ้าหวานเป็นความหวานที่จะท้าให้ผู้รับรสตอบสนองช้ากว่าน ้าตาล แต่จะท้าให้
ความรู้สึกถึงรสหวานภายในปากอยู่นานกว่าน ้าตาล (Parpinello et al, 2001) รสหวานที่ได้จากหญ้าหวานจะเจือด้วย
รสขมซ่ึงเกิดจากสารอนทรีย์อื่น ๆ ที่ไม่ให้ความหวาน แต่พบในใบ และรากของต้นหญ้าหวาน (Goyal et al, 2010) โดย
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รสขมจะเพิ่มขึ นเม่ือปริมาณของความเข้มข้นของสารประกอบที่ให้ความหวานในหญ้าหวานที่มากขึ น งานวิจัยนี พบว่า
ปัญหาของการเพิ่มความหวานโดยใช้หญ้าหวานเพื่อทดแทนน ้าตาลทั งหมดจะท้าให้เกิดรสขม และความรู้สึกหวานจะ
ยังคงอยู่ในช่องปาก และมีอาการหวานติดคอ ท้าให้ไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ทดสอบมากนัก ซ่ึงหากเพิ่มปริมาณน ้าชา
หญ้าหวานเพื่อให้ได้ความหวานที่ต้องการ จะท้าให้เกิดรสขมในเครื่องดื่ม จึงจ้าเป็นต้องท้าเครื่องดื่มที่ผสมกับน ้าตาล
ทรายโดยลดปริมาณน ้าตาลทรายลง โดย (Parpinello et al, 2001) ได้น้าเสนอจากงานวิจัยอื่นและสรุปว่า สารให้ความ
หวานในหญ้าหวานสามารถสร้าง synergist effect กับน ้าตาลทราย ท้าให้ความหวานเพิ่มขึ น โดยพบว่า สารให้ความ
หวานจากหญ้าหวาน ในปริมาณ 160 mg/L จะทดแทนน ้าตาลทรายได้ 34 g/L ซ่ึงแต่เดิมเครื่องดื่มต้นแบบที่กลุ่ม
วิสาหกิจผลิตมีปริมาณน ้าตาลทรายประมาณ ร้อยละ 10 แต่เม่ือน้าหญ้าหวานมาทดแทน ปริมาณน ้าตาลทรายที่ใช้ใน
เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ลดลง ซึ่งให้ผลดีต่อพลังงานและการได้รับน ้าตาลของผู้บริโภค เนื่องจากสารในกลุ่ม diterpene 

glycosides (stevioside and the rebaudiosides) เป็นสารให้ความหวานที่ได้จากใบหญ้าหวานนั นจะไม่ถูก metabolize 
และไม่ให้พลังงาน แต่ให้ความหวานมากกว่าน ้าตาลประมาณ 300 เท่า (Thomas and Glade, 2010)  

ปัญหาของรสขมที่พบในการใช้หญ้าหวานทดแทนน ้าตาล ท้าให้คณะวิจัยได้ทดลองหาวิธีการในการต้มใบ
หญ้าหวานแห้ง โดยหาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการท้าน ้าหญ้าหวานเข้มข้นเพื่อเป็นน ้า stock ในการน้ามาเจือจาง ซ่ึง
จะให้ความสะดวกในการน้าไปพัฒนาเครื่องดื่มอื่น ๆ ต่อไป โดยในงานวิจัยนี พบว่า ควรแช่ใบหญ้าหวานแห้งในน ้าที่ไม่
เดือดจัดที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส และแช่เพียงระยะเวลาสั น และช้อนใบแห้งออก เพราะหากแช่นานจะเกิดรสขม
ของหญ้าหวาน เนื่องจากการแตกตัวของสารประกอบที่ให้ความหวาน และส่งผลให้เกิดรสขมเพิ่มมากขึ น  ดังนั นใน
งานวิจัยนี จึงได้พัฒนาเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ที่ใช้หญ้าหวานที่ได้จากการแช่ใบหญ้าหวานแห้งในน ้าร้อนที่ให้ลักษณะ
เป็นน ้าเข้มข้น และน้ามาเจือจางผสมกับน ้าตาลทรายเพื่อช่วยลดการใช้น ้าตาลทรายลง แต่ยังคงความหวานและให้การ
ยอมรับในระดับที่น่าพอใจ 
 การใช้หล่อฮังก๊วย หรือ Siraitia grosvenorii ซ่ึงเป็นพืชสกุลแตง และผลให้ความหวานที่ได้จากสารในกลุ่ม
โปรตีนที่กระตุ้นต่อมรับรสหวานในมนุษย์ได้นั น สามารถน้ามาทดแทนน ้าตาลได้เช่นกัน หล่อฮังก๊วยยังมีสรรพคุณทาง
ยาตามต้ารายาจีนที่บ่งบอกว่ามีผลต่อการช่วยป้องกันโรคหวัด และมีฤทธิ์เย็น (Pavar et al, 2013) สารที่ให้ความหวาน
ในหล่อฮังก๊วยได้แก่ aglycone และ mogroside V ซ่ึงเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีลักษณะเป็นโปรตีน และมีส่วนที่
กระตุ้นต่อมรับรสหวานของมนุษย์ (Pavar et al, 2013) ในการน้าผลหล่อฮังก๊วยแห้งมาผสมในเครื่องดื่มว่านหางจระเข้
จะต้องผ่าออกเพื่อให้เนื อในสัมผัสน ้าร้อนที่ 95 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกับหญ้าหวาน และน้าไปเจือจางเพื่อทดแทน
ปริมาณน ้าตาลในเครื่องดื่มได้ดี อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลหล่อฮังก๊วยมีกลิ่นเฉพาะตัว การใช้ใบเตยเพื่อกลบกลิ่นไม่
สามารถท้าได้ จึงต้องใช้ดอกเก๊กฮวยที่มีกลิ่นแรงกว่าใบเตยในการผสมลงไปเพื่อช่วยลดกลิ่ นและท้าให้เครื่องดื่มมี
ลักษณะ รส และกลิ่นรสน่ารับประทานย่ิงขึ น  

หญ้าหวาน และหล่อฮังก๊วยมีฤทธิ์ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระได้ (Pavar et al, 2013) จากการวิเคราะห์ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH พบว่าค่า IC50 ในเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยที่มีหญ้าหวานเป็นสารให้ความ
หวานทดแทนน ้าตาลทรายสูตรที่เหมาะสมซ่ึงได้จากการศึกษาครั งนี  มีค่า IC50 ต่้าที่สุด แสดงให้เห็นว่าฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระของเครื่องดื่มดังกล่าวมีค่าสูงที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับปริมาณฟาโวนอยด์ทั งหมดและปริมาณฟีนอลิกทั งหมด
ที่มีค่าสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับเงื่อนไขอื่นๆ โดยสอดคล้องกับการทดลองของ สุชาดา มานอก และ ปวีณา ลิ มเจริญ 
(2558); อเนก หาลี และบุญยกฤต รัตนพันธุ์ (2560) ที่ค่า IC50 ต่้า จะท้าให้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยที่ใช้หญ้าหวานทดแทนน ้าตาลทรายสูตรที่เหมาะสมคือมีความเข้มข้น
ของหญ้าหวาน เท่ากับ 0.6 µl/ml ส่วนเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ในน ้าเก๊กฮวยที่ใช้หล่อฮังก๊วยทดแทนน ้าตาลทรายสูตร
ที่เหมาะสมคือมีความเข้มข้นของหล่อฮังก๊วย เท่ากับ 4.2 µl/ml ได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบประสาทสัมผัสในค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ย 6.96 ± 1.67 และ 7.28 ± 1.27 ตามล้าดับ 
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2. ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยที่ใช้หญ้าหวานทดแทนน ้าตาลทรายสูตร
ที่เหมาะสม มีค่าสูงที่สุด โดยมีปริมาณโฟวานอยด์ทั งหมดที่สุด (554 ± 0.01 mg Quercetin /g extract) และปริมาณ  
ฟีนอลิกทั งหมดที่มีค่าสูงสุด (301 ± 0.01 mg GAE/g extract) และมีค่า IC50 ต่้าที่สุด (22.63 mg/mL) ส่วนเครื่องดื่ม
ว่านหางจระเข้ในน ้าเก๊กฮวยที่ใช้หล่อฮังก๊วยทดแทนน ้าตาลทรายสูตรที่เหมาะสม มีปริมาณโฟวานอยด์ทั งหมด เท่ากับ 
375 ± 0.06 mg Quercetin /g extract และปริมาณฟีนอลิกทั งหมดที่มีค่า เท่ากับ 176 ± 0.02 mg GAE/g extract 
และมีค่า IC50 เท่ากับ 48.89 mg/ml 

3. เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ในน ้าใบเตยที่ใช้หญ้าหวานทดแทนน ้าตาลทราย และเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ใน
น ้าเก๊กฮวยที่ใช้หล่อฮังก๊วยทดแทนน ้าตาลทรายสูตรที่เหมาะสม ให้พลังงาน เท่ากับ 8.64 และ 22.28 แคลอรี 
ตามล้าดับ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาลักษณะสมบัติของกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ
ตะกอนเร่ง และศึกษาความเหมาะสมในการน ากากตะกอนไปใช้เป็นสารปรับปรุงดินส าหรับปลูกต้นดาวเรือง โดยผสม
กับดินร่วนและปุ๋ยคอกในสัดส่วนต่างๆ 5 รูปแบบ พารามิเตอร์ที่ใช้วัดการเจริญเติบโตของต้นดาวเรือง ประกอบด้วย 
ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น และความกว้างของดอก รวมทั้ง ท าการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของวัสดุปลูก 
และอุณหภูมิในอากาศ ตลอดระยะเวลาการทดลอง จากผลการศึกษา พบว่า กากตะกอน มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 
เท่ากับ 6.1 และมีปริมาณโลหะหนัก (As, Cd, Zn, Cr+6, Pb, Ni, Se, Hg, Cu) ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้
ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ของกรมควบคุมมลพิษ ตลอดจนมีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์เป็น
สารปรับปรุงดิน เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากมีค่าไนโตรเจน โพแทสเซียม และสารอินทรีย์ในปริมาณ
สูง โดยรูปแบบของวัสดุปลูกที่เหมาะสมส าหรับใช้ปลูกต้นดาวเรือง ได้แก่ วัสดุปลูกรูปแบบที่ 2 (T2; กากตะกอน 80% 
ร่วมกับดินร่วน 20%) เนื่องจากท าให้ต้นดาวเรืองมีความสูง ขนาดของล าต้น และความกว้างของดอก เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่หากต้องการให้ดอกดาวเรืองมีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด สามารถพิจารณาการใช้ปุ๋ยคอกร่วมกับกาก
ตะกอนและดินร่วน (วัสดุปลูกรูปแบบที่ 4-5) อย่างไรก็ตาม จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบของวัสดุปลูก
ที่แตกต่างกัน ไม่ท าให้ความสูงและความกว้างของดอกดาวเรือง มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
แต่ท าให้เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของต้นดาวเรืองที่ปลูกโดยวัสดุปลูกรูปแบบที่ 2 และ 3 แตกต่างกับที่ปลูกโดยวัสดุ
ปลูกรูปแบบอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในช่วงระยะเวลาการปลูก 3 วันแรก 
 

ค้าส้าคัญ : กากตะกอน  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  สารปรับปรุงดิน  
 
Abstract 

This research was an experimental research for studying of the characteristics of sludge from 

activated sludge process and feasibility study of the using of sludge as soil improvement for marigold 

cropping was also mentioned. The sludge was mixed with loam and manure in five different ratios. The 

growth of marigold was measured including the height, the stem diameter, and the wide of blossom. The pH 

value of growing media and the atmospheric temperature was also observed through the experiment. From 

the results, it was found that the pH of the sludge was 6.1 and the amount of heavy metals (As, Cd, Zn, Cr
+6

, 

Pb, Ni, Se, Hg, Cu) was not exceed the standard value according to the soil quality standard using for living 

and agricultural purpose of the Pollution Control Department. The utilization potential as soil improvement 

for increasing of the plant growth was shown due to high content of nitrogen, potassium, and organic matter 

was recorded. The second pattern of growing media (T2; sludge 80% combine with loam 20%) was observed 

as a suitable growing media pattern due to it provides the continuously increasing of height, stem size, and 

blossom width but if the best perfectly and biggest blossom width is required, the combination of manure, 

sludge, and loam (growing media pattern of 4-5) should be considered. However, the result of hypothesis test 

showed that the different of growing media patterns does not show any statistical significant different of 

height and blossom width (p< 0.05) but it shows the statistical significant different of stem diameter in the 

cropping of second and third growing media patterns within the first 3 days of cropping (p< 0.05). 

 

Keywords: Sludge, Wastewater treatment System, Soil Improvement 
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บทน้า 
น้ าเสียก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น อหิวาตกโรค 

บิด ท้องเสีย รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงน าโรคต่างๆ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อดิน น้ า อากาศ
และก่อให้เกิดผลกระทบในด้านการสูญเสียทัศนียภาพ โดยน้ าเสียที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติส่วนหนึ่งมาจากน้ า
เสียอุตสาหกรรม ซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ า รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคเกษตรกรรม
ตามล าดับ โดยอาจมีผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณเกลืออนินทรีย์หรือสารพิษในแหล่งน้ านั้น ส่วนการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจจากมลพิษทางน้ า เช่น การสูญเสียพันธุ์ปลาบางชนิด และจ านวนสัตว์น้ าลดลง เป็นต้น การบ าบัด
น้ าเสียดังกล่าว ท าได้โดยใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพทั้งแบบเคมีและชีวภาพ โดยการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบชีวภาพ จะมีกากตะกอนจุลินทรีย์หรือสลัดจ์ที่เกิดจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หลังจากการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน้ าเสีย เป็นผลผลิตตามมาด้วยเสมอ ดังนั้น หากมีการน ากากตะกอนเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ จึงถือเป็น
การใช้ประโยชน์จากของเสียที่เกิดขึ้นอย่างคุ้มค่า ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า มีการน ากากตะกอนไปใช้ประโยชน์ หลาย
รูปแบบ เช่น การใช้กากตะกอนร่วมกับกากขี้แป้งเพื่อเพาะช ายางช าถุง (อรวรรณ, 2553) การใชก้ากตะกอนจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารส าหรับปลูกต้นไม้ในคอนโด (สุทัศน์, 2560) การผลิตวัสดุปลูกจากกาก
ชานอ้อยและกากตะกอนระบบบ าบัดน้ าเสีย (สุปราณี และคณะ, 2560) เป็นต้น 

บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นตัวอย่างของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกาก
ตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่งในปริมาณมาก ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการส่งกากตะกอนไปก าจัดสูง 
รวมทั้งยังประสบปัญหาด้านพื้นที่ๆ ใช้ในการรวบรวมกากตะกอนดังกล่าว ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความเหมาะสมของการน ากากตะกอนที่เกิดขึ้น ไปทดลองใช้เป็นสารปรับปรุงดิน เพื่อใช้ในการปลูกไม้ประดับใน
บริเวณพื้นที่สีเขียวของบริษัทฯ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งกากตะกอนไปก าจัดให้กับบริษัทฯ อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาลักษณะสมบัติของกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง 
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการน ากากตะกอนไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน 
3. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไม้ประดับที่ทดลองปลูกโดยใช้วัสดุปลูกรูปแบบที่แตกต่างกัน 
 

สมมติฐาน 
 รูปแบบของวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน ท าให้การเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองแตกต่างกัน 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ใช้ตัวอย่างกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่งของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) และใช้ต้นกล้าดาวเรือง (ภาพที ่1) ในการทดลองปลูกโดยใช้วัสดุปลูกรูปแบบต่างๆ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กากตะกอนและต้นกลา้ดาวเรือง 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ส้าหรับการทดลอง  
1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูก ได้แก่ ส้อมพรวน ช้อนปลูก ถุงมือ ถุงใส่กากตะกอน และกระบะ

พลาสติก (กxยxส = 43x63x29 เซนติเมตร) 
2) วัสดุที่ใช้ในการทดลองปลกู (วสัดุปลูก) ได้แก ่กากตะกอน ดินร่วน และปุ๋ยคอก 
3) ไม้ประดับที่ใช้ทดลองปลกู คือ ต้นกล้าดาวเรือง ที่มีความสูงระหว่าง 15-20 เซนติเมตร 
4) เครือ่งมือที่ใช้วัดการเจริญเติบโตของต้นกล้าดาวเรือง ได้แก่ ไม้บรรทัด และเชือก 

 
วิธีการทดลอง 

1) เตรียมกากตะกอนส าหรับใช้เป็นวัสดุปลูก โดยตากในบ่อตากตะกอน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
และน ากากตะกอนส่วนหนึ่งไปท าการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติ  

2) รูปแบบของวัสดุปลูกที่ใช้ทดลองปลูกไม้ประดับ วัสดุปลูกที่ใช้ทดลองปลูกต้นกล้าดาวเรือง มี    
5 รูปแบบ (ภาพที่ 2) ดังนี้  

รูปแบบที ่1: T1 ใช้กากตะกอน 100% 
รูปแบบที ่2: T2 ใช้กากตะกอน 80% + ดินร่วน 20% 
รูปแบบที ่3: T3 ใช้กากตะกอน 50% + ดินร่วน 50% 
รูปแบบที ่4: T4 ใช้กากตะกอน 50% + ดินร่วน 40% + ปุ๋ยคอก 10% 
รูปแบบที ่5: T5 ใช้กากตะกอน 50% + ดินร่วน 30% + ปุ๋ยคอก 20% 
 

 วัสดุปลูกแต่ละรูปแบบ ใช้ต้นกล้าดาวเรือง จ านวน 6 ต้น โดยระยะระหว่างต้นกล้าดาวเรืองแต่ละ
ต้น เท่ากับ 20 เซนติเมตร ระยะห่างจากขอบแปลง เท่ากับ 10 เซนติเมตร ความลึกของหลุมที่ใช้ปลูก เท่ากับ 20 
เซนติเมตร  
 

 
 

ภาพที่ 2 จ านวนและต าแหน่งของต้นกล้าดาวเรอืงทีป่ลูกโดยใช้วสัดุปลูก 5 รูปแบบ 
 

3) พารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัด ได้แก่  
3.1) ลักษณะสมบัติของกากตะกอน ประกอบด้วย ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณโลหะหนัก       

(วิเคราะห์โดยวิธี Total Threshold Limit Concentration ด้วยเครื่อง AAS) และปริมาณสารอาหาร (TKN, Total 
Potassium, Organic Matter) 

3.2) พารามิเตอร์ที่ใช้วัดการเจริญเติบโตของต้นดาวเรือง ประกอบด้วย ความสูง ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางล าต้น และความกว้างของดอก 

3.3) ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของวัสดุปลูก (ตามวิธีของ Geotechnical Engineering Bureau, 
New York, 2015)  

3.4) อุณหภูมิในอากาศ  
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4) ขั้นตอนการทดลอง 
 ท าการเก็บข้อมูลลักษณะสมบัติของกากตะกอน และศึกษาความเหมาะสมของการน ากากตะกอน

ไปใช้เป็นสารปรับปรุงดินส าหรับปลูกต้นดาวเรือง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ภาพที ่3) 
 

5) การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานแบบ One-way ANOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1) ลักษณะสมบัติของกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง  
จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างกากตะกอน พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.1 มีปริมาณ Zn และ Cu 

สูงกว่าโลหะหนักอื่นๆ (As, Cd, Cr+6, Pb, Ni, Se, Hg) มีปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter) 36% มีค่าไนโตรเจน  
(TKN) และโพแทสเซียมรวม (Total Potassium) ในปริมาณสูง (6,235 และ 1,618 mg/kg) ซ่ึงปริมาณดังกล่าวนี้ มี
ค่าสูงกว่าปริมาณตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 โดยส่วนประกอบ
ของโลหะหนักในกากตะกอนดังกล่าว มีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 
ของกรมควบคุมมลพิษ (2547) (โครเมียม < 300 mg/kg นิกเกิล< 1600 mg/kg ทองแดง < 45 mg/kg เหล็ก <200 

ศึกษาลักษณะสมบัติของกากตะกอน
ตะกอน 

ทดลองใช้กากตะกอนส าหรับปลกูต้นดาวเรือง 

เก็บตัวอย่างกากตะกอน 

เตรียมวัสดุปลูก/อุปกรณ์ที่จะใชส้ าหรับปลกู 
และลงมือท าการทดลองปลกูต้นดาวเรือง 

วิเคราะห์และสรุปผลโครงการ 

วางแผนด าเนินการโครงการ 
 

วิ เคราะห์ลักษณะสมบัติของกากตะกอน     
(ค่าความเป็นกรด-ด่าง, ปริมาณโลหะหนัก, 
TKN, Total Potassium, Organic Matter) 
 

ศึกษาข้อมูลและวางแผนเกี่ยวกับรูปแบบ
ของวัสดุปลูกที่จะใช้ในการทดลอง 

เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของต้นดาวเรือง 
(ความสูง, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 

และความกว้างของดอก) 
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mg/kg ตะกั่ว <400 mg/kg แคดเมียม < 37mg/kg และสังกะสี <100 mg/kg) รวมทั้ง มีค่าน้อยกว่าปริมาณในกาก
ตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรมที่ระบุในการวิจัยของ Fristak, V. et.al. (2018) นอกจากนี้ ปริมาณของ
ไนโตรเจนและโพแทสเซียมรวม (TKN และ Total Potassium) ในตัวอย่างกากตะกอนที่มีค่าสูง แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์เป็นสารปรับปรุงดิน เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของพืช โดยธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุ
อาหารที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้ใบมีสีเขียวสด มีความแข็งแรง โตเร็ว ออกดอกและผลที่สมบูรณ์ 
(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2562) ส่วนธาตุโพแทสเซียม มีความส าคัญในการสร้างและการเคลื่อนย้ายอาหารพวก
แป้งและน้ าตาลไปเลี้ยงส่วนที่ก าลังเติบโต และส่งไปเก็บไว้เป็นเสบียงที่หัวหรือที่ล าต้นของพืช พืชที่ขาดโพแทสเซียม
มักเหี่ยวง่าย แคระแกร็น ใบล่างเหลือง และเกิดเป็นรอยไหม้ตามขอบใบ ซ่ึงถ้าปลูกพืชในดินเหนียวมักจะมี
โพแทสเซียมพอเพียง และไม่ค่อยมีปัญหาที่จะต้องใส่ปุ๋ยนี้เท่าใดนัก (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2562) รวมทั้ง 
การที่กากตะกอนมีปริมาณของ Cd ต่ า จะช่วยให้กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจาก Cd เป็นตัวยับย้ังอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช (Alpha, J.M. et.al., 2009) ซ่ึงดินโดยทั่วไป มักจะมี
ไนโตรเจนในปริมาณที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของพืช จึงเป็นสาเหตุให้ต้องมีการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีเพิ่มเติม
ให้กับพืช  

ในขณะที่การศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อน าฟอสฟอรัส (P) ในกากตะกอนจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียชุมชน ไปใช้ประโยชน์เป็นสารปรับปรุงดิน (Meng, X., et.al., 2018; Zhou, K., 2017; Bratina, B., 
et.al., 2016) ดังนั้น การใช้กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานเป็นสารปรับปรุงดิน เพื่อ เพิ่มปริมาณ
ไนโตรเจนและโพแทสเซียมให้กับดิน จึงเป็นทางเลือกที่โรงงานควรพิจารณา เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก าจัด
กากตะกอน และยังเป็นการน าของเสียที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าอีกด้วย  

 
ตารางที่ 1 ลักษณะสมบัติของกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง 

 
พารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัด ค่าที่ตรวจพบ 

ความเปน็กรด-ด่าง (pH)                        6.1 
อาร์เซนิก (As) (mg/kg) < 0.1 
แคดเมียม (Cd) (mg/kg) < 0.1 
สังกะส ี(Zn) (mg/kg) 82.8 
โครเมียม (Cr+6) (mg/kg) < 0.1 
ตะกั่ว (Pb) (mg/kg) 3.9 
นิกเกิล (Ni) (mg/kg) 2.5 
ทองแดง (Cu) (mg/kg) 21.9 
ซีลีเนียม (Se) (mg/kg) < 0.1 
ปรอท (Hg) (mg/kg) < 0.1 
อินทรียวัตถ ุ(Organic matter) (%) 36 
ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) 
(mg/kg) 

6,235 

โพแทสเซียมรวม (Total Potassium) (mg/kg) 1,618 
 
2) การศึกษาความเหมาะสมของการน ากากตะกอนไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน  
จากผลการทดลองน ากากตะกอนไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน (วัสดุปลูก) ส าหรับปลูกไม้ประดับ (ต้นดาวเรือง) 

เป็นระยะเวลาทั้งหมด 28 วัน โดยใช้ต้นกล้าดาวเรืองที่มีความสูงระหว่าง 15-20 เซนติเมตร อุณหภูมิในอากาศ
ระหว่างการปลูก มีค่า 28-33C พบว่า ในช่วงแรกของการปลูก (17 วัน) วัสดุปลูกทุกรูปแบบท าให้ต้นดาวเรืองมีความ
สูงเพิ่มขึ้น โดยวัสดุปลูกรูปแบบที่ 3 (T3; กากตะกอน 50% + ดินร่วน 50%) และรูปแบบที่ 5 (T5; กากตะกอน 50% 
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+ ดินร่วน 30% + ปุ๋ยคอก 20%) ท าให้ต้นดาวเรืองมีความสูงเพิ่มขึ้นมากกว่าวัสดุปลูกรูปแบบอื่นๆ อย่างไรก็ตาม 
หลังจากวันที่ 17 ต้นดาวเรืองที่ปลูกโดยใช้วัสดุปลูกรูปแบบที่ 2 (T2; กากตะกอน 80% ร่วมกับดินร่วน 20%) มีความ
สูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในแปลงที่ใช้วัสดุปลูกรูปแบบอื่นๆ (ภาพที่ 4) ส าหรับขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางล าต้นของต้นดาวเรือง มีการเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับผลของความสูงที่เพิ่มขึ้น โดยวัสดุปลูกที่ท าให้ต้น
ดาวเรืองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ T2 และ T3 (ภาพที่ 5) เนื่องจากกากตะกอนมีไนโตรเจน
และโพแทสเซียม เป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง และกากตะกอนสามารถปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชได้เร็ว จึงช่วยให้
ต้นดาวเรืองเจริญเติบโตได้ดี ซ่ึงสอดคล้องกับผลการทดลองของอรวรรณ (2553) ที่ระบุว่า การใช้กากตะกอนน้ าเสีย
ร่วมกับกากขี้แป้ง ท าให้มีปริมาณอินทรียวัตถุที่เพียงพอต่อการปลูกพืช และในงานวิจัยของ กัณฑมาศ และ ชมพูนุท 
(2556) ที่พบว่า การใสก่ากตะกอนน้ าเสียร่วมกับดินสมุทรปราการและดินสุพรรณบุรี เป็นการเพิ่มค่าไนโตรเจนทั้งหมด 
ค่าฟอสฟอรัส และค่าโพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช รวมทั้ง ในการศึกษาของ Leila, S., et.al. (2017) ที่พบว่า 
การใช้กากตะกอนเป็นสารปรับปรุงดิน เป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชที่ปลูก และท าให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดี  

ในขณะที่ความกว้างของดอกดาวเรืองที่ปลูกโดยวัสดุปลูกรูปแบบที่ 4-5 (T4-T5) ในงานวิจัยครั้งนี้ มีค่า
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 6) ทั้งนี้ น่าจะมาจากสารอินทรีย์ในปุ๋ยคอก ที่ช่วยให้ดอกดาวเรืองเจริญเติบโตได้อย่าง
เต็มที่ โดยค่าความเป็นกรด-ด่าง ของวัสดุปลูกตลอดระยะเวลาการทดลอง มีค่าระหว่าง 3.72-4.76, 4.07-5.42, 5.11-
6.50, 4.53-6.59 และ 4.92-5.52 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม หากในกากตะกอนที่จะน าไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน มี
โลหะหนักเป็นส่วนประกอบอยู่ในปริมาณสูง จะท าให้เกิดการสะสมในรากของพืชที่ปลูก และส่งผลให้ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของพืช เกิดความผิดปกติได้ (Singh, R.P. and Agrawal, M., 2007) จึงควรท าการศึกษาเพิ่มเติมใน
กรณีที่ต้องการน ากากตะกอนนี้ไปใช้ส าหรับปลูกไม้ยืนต้น ที่มีวงรอบอายุนานกว่าต้นดาวเรืองที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ 

 
3) การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไม้ประดับที่ทดลองปลูกโดยใช้วัสดุปลูกรูปแบบที่แตกต่างกัน 
จากผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นดาวเรือง ที่ทดลองปลูกโดยใช้วัสดุปลูกรูปแบบที่แตกต่างกัน 

โดยใช้สถิติเชิงอนุมานแบบ One-way ANOVA พบว่า  
3.1) รูปแบบของวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน ไม่ท าให้ความสูงของต้นดาวเรืองมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (p < 0.05)  
3.2) รูปแบบของวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน ท าให้เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของต้นดาวเรืองที่ปลูกโดยวัสดุปลูก

รูปแบบที่ 2 และ 3 แตกต่างกับที่ปลูกโดยวัสดุปลูกรูปแบบอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในช่วง
ระยะเวลาการปลูก 3 วันแรก 

3.3) รูปแบบของวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน ไม่ท าให้ความกว้างของดอกดาวเรืองมีค่าแตกต่างกันอย่าง           
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

 
ภาพที่ 4 ความสูงของต้นดาวเรืองที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการปลกู 
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ภาพที่ 5 ขนาดของเส้นผ่านศูนยก์ลางล าต้นของต้นดาวเรืองที่เพิม่ขึ้นตามระยะเวลาการปลูก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ความกว้างของดอกดาวเรืองที่เพิ่มขึน้ตามระยะเวลาการปลูก 
ภาพที่ 4 ความสูงของต้นดาวเรืองที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการปลกู 

ภาพที่ 6 ความกว้างของดอกดาวเรืองที่เพิ่มขึน้ตามระยะเวลาการปลูก 
 

สรุปผลการทดลอง 
1) ลักษณะสมบัติของกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง 
มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.1 และมีปริมาณโลหะหนัก (As, Cd, Zn, Cr+6, Pb, Ni, Se, Hg, Cu) ไม่

เกินค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ของกรมควบคุมมลพิษ ตลอดจนมี
ศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์เป็นสารปรับปรุงดิน เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของพืช  เนื่องจากมีค่าไนโตรเจน 
โพแทสเซียม และสารอินทรีย์ในปริมาณสูง 

2) การศึกษาความเหมาะสมของการน ากากตะกอนไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน 
รูปแบบของวัสดุปลูกที่เหมาะสมส าหรับใช้ปลูกต้นดาวเรือง ได้แก่ วัสดุปลูกรูปแบบที่ 2 (T2; กากตะกอน 

80% ร่วมกับดินร่วน 20%) เนื่องจากท าให้ต้นดาวเรืองมีความสูงและขนาดของล าต้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหาก
ต้องการให้ดอกดาวเรืองมีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด สามารถพิจารณาการใช้ปุ๋ยคอกร่วมกับกากตะกอนและดินร่วน 
(วัสดุปลูกรูปแบบที่ 4-5) 
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3) การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไม้ประดับที่ทดลองปลูกโดยใช้วัสดุปลูกรูปแบบที่แตกต่างกัน 
รูปแบบของวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน ไม่ท าให้ความสูงและความกว้างของดอกดาวเรือง มีค่าแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) แต่ท าให้เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของต้นดาวเรืองที่ปลูกโดยวัสดุปลูกรูปแบบที่ 2 และ 3 
แตกต่างกับที่ปลูกโดยวัสดุปลูกรูปแบบอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในช่วงระยะเวลาการปลูก 3 วันแรก 
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บทคัดย่อ 

วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น สื่อการจัดการความปวดในผู้สูงอายุ 
ท าการศึกษาระหว่าง 8 - 20 ตุลาคม 2561 เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามประสบการณ์ความปวดและการจัดการความปวดในผู้สูงอายุ และส่วนท่ี 2 
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้แอพพลิเคชั่นสื่อการจัดการความปวดในผู้สูงอายุ ตรวจสอบความตรงเนื้อหา
(content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ เท่ากับ .98 และน าแอพพลิเคชั่นสื่อการจัดการความปวดในผู้สูงอายุ มา
ตรวจสอบความสามารถในการน าไปใช้ (Usability) จากกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 30 คน กลุ่มตัวอย่าง  คือ  
ผู้สูงอายุที่มีความปวดภายในระยะเวลา 6 เดือน ที่ใช้บริการคลินิกหมอครอบครัววัดใต้ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จ านวน 
20 คน สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปวดที่ต าแหน่งข้อเข่า โดยจะปวดเม่ือ
เคลื่อนไหวส่วนนั้น ระดับความรุนแรงของการปวดส่วนใหญ่อยู่ที่ 4 คะแนน โดยวิธีการในการจัดการความปวดมีทั้ง  
1) แบบใช้ยา เช่น ยาพาราเซตามอล ยาคลายกล้ามเนื้อ ยานวด ยาหม่อง เป็นต้น และ 2) ไม่ใช้ยา เช่น การเปลี่ยนท่า
การนั่งพัก เป็นต้น การใช้สื่อในการจัดการความปวด ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อในการจัดการความปวดโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงอภิปรายผลได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. การใช้งานผู้สูงอายุมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก  
(  =4.35, SD = 0.61)  และ 2. เนื้อหาผู้สูงอายุมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก (  =4.26 , SD = 0.66) 
 
ค้าส้าคัญ : แอพพลิเคชั่น  การจัดการความปวด  ผู้สูงอายุ 
 
Abstract 

This’s descriptive research. Aims to develop applications for Pain management in the elderly. The 

study was conducted between 8 - 20 October 2018. The data collection tools consisted of 2 parts, Part 1 

General Information questionnaire, Pain experience questionnaire and pain management in the elderly. Part 2 

questionnaire Satisfaction with the use of pain management media applications in the elderly. Examining 

content validity from experts and applying content Validity equal to .98 And trial pain management 

applications to check the Usability from Professional nurses are working in community hospitals were 30 
people. And The sample group consisted is The elderly with Pain within the period of 6 months using the 

family clinic of Wat Tai, Muang District, Ubon Ratchathani Province. There were 20 randomly selected 

samples (Purposive Sampling). Data were analyzed using by descriptive statistical techniques. 

The results of the research concluded that the elderly who responded to the survey mostly pain at 

the knee when moving that part and pain score is 4 points. The pain management method is 1) Medicine, 

such as paracetamol Muscle relaxant drugs, massage pills, balm etc. and 2) Non-medicine such as changing 

posture, sitting, rest etc. The use of media in pain management for the elderly was satisfied with the use of 

media in managing pain at a high level. Which the results can be divided into 2 parts as follows: 1. The 

elderly are satisfied with the overall level (  =4.35, SD =0.61) and 2. The content of the elderly is satisfied at 

a high level (  =4.26, SD =0.66) 

 

Keyword: Application, Pain management, Elderly people
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บทน้า 
สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ พบว่าประเทศไทยจะเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2561 
โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าเด็กที่เกิดใหม่ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ, 2560)  การก้าวสู่สังคมสูงวัยเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนของสังคมไทย โดยประชากรที่
มีอายุตั้งแต่  60  ปีขึ้นไป  เพิ่มจาก  1.5  ล้านคนในปี  พ.ศ.2503  เป็นประมาณ  7.4  ล้านคน ในปีปัจจุบัน   และ
คาดว่าจะเพิ่มถึง 17.7  ล้านคน  ในปี  พ.ศ.2573  (รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยปี , 2551)  ซ่ึงจากสถานการณ์
ดังกล่าวจะเห็นว่าประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากเดิม เม่ือประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะ
ส่งผลต่อหลายๆด้าน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล การเพิ่มสวัสดิการ และเงิน
สงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ (โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2553) เนื่องจากเม่ือย่างเข้าสู่วัยชรา หรือผู้สูงอายุ อวัยวะต่างๆ ได้เสื่อมลงเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะแขนขา ข้อต่อ
ต่างๆ และกล้ามเนื้อ ก็จะมีความปวดเกิดขึ้นในร่างกาย ซ่ึงอาการปวดจะมีตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งถึงรุนแรงจนทนไม่
ไหว ความปวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. Acute pain มากกว่าร้อยละ 80 ของความปวดทั้งหมดเป็นความปวด
แบบเฉียบพลัน ซ่ึงจะน าผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้รวดเร็ว ระยะเวลาการด าเนินของโรคจึงไม่นานเกิน 6 เดือน acute pain 
ไม่ค่อยก่อให้เกิดปัญหาในทางการรักษามากนัก เนื่องจากการวินิจฉัยแยกโรคหรือหาสาเหตุของ การเกิดโรคนั้นชัดเจน
ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน อาจมีบ้างเป็นส่วนน้อยที่ให้การวินิจฉัยแยกจาก chronic pain ได้ยาก 2. Chronic pain  
ความปวดแบบเรื้อรัง เป็นความปวดชนิดที่มีความส าคัญมากในทุกประเทศทั่วโลกถึงแม้ว่าจะพบส่วนน้อยเพียงร้อยละ 
15-20 ของความปวดทั้งหมดก็ตาม แต่ก็เป็นโรคที่ก่อปัญหาอย่างมากมายทั้งกับแพทย์ผู้รักษาตัวผู้ป่วยเอง 

ความปวดเรื้อรังเหล่านี้กลายเป็นสาเหตุของการหยุดงาน ตกงาน การหย่อนหรือสูญเสียสมรรถภาพในการ
ท างาน ทั้งนี้เนื่องจากความปวดของผู้ป่วยจะยังคงมีอยู่แม้ว่าการบาดเจ็บหรือการอักเสบที่เกิดขึ้นมาได้หายเป็นปกติ
แล้วก็ตามซ่ึงท าให้ยากต่อการรักษา ความปวดเป็นปัญหาส าคัญและพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่มักมีความปวด
มากกว่าหนึ่งต าแหน่ง และเป็นความปวดเรื้อรังมากกว่าความปวดเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุมักจะได้รับ
ความทุกข์ทรมาน จากความปวดเรื้อรังมากกว่าวัยอื่น เนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์กับการเกิดความปวด
เรื้อรัง มีระดับความรุนแรงตั้งแต่ปานกลางถึงมาก มีอาการเป็นอยู่นาน เกิดได้หลายต าแหน่งและมีหลายปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ซ่ึงความปวดเรื้อรังเป็นสาเหตุที่น าไปสู่ภาวะทุพพลภาพและปัญหาด้านจิตสังคม (ปัทมา สุริต, 2554) ความ
ปวดเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ในขณะที่การจัดการความปวดส าหรับผู้สูงอายุมีความซับซ้อนหลายประการ 
พยาบาลจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความปวดทั้งวิธีใช้ยาและไม่ใช้ยา เพื่อเลือกมาประยุกต์ใช้
ส าหรับผู้สูงอายุแต่ละคนให้เหมาะสมตามบริบทแวดล้อม โดยมีเป้าหมายร่วมกับผู้สูงอายุและครอบครัว  (ลดาวัลย์ 
พันธุ์พาณิชย์, 2560) ซ่ึงเม่ือมีความปวดเกิดขึ้นผู้สูงอายุมักจะหาวิธีจัดการ ด้วยตนเองก่อนที่จะมาพบแพทย์และมักจะ
ใช้หลายวิธี เช่น การใช้ยาแก้ปวด ยานวด ยาลูกกลอนยาสมุนไพร การฝังเข็ม การนวดแผนไทย การใช้ลูกประคบ การ
หยุด เคลื่อนไหวบริเวณที่มีความปวด การออกก าลังกาย และการใช้อุปกรณ์ช่วย เป็นต้น (ปัทมา สุริต, 2554) การ
จัดการความปวดแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1.) การจัดการความปวดในผู้สูงอายุโดยใช้ยา ความปวดระดับเล็กน้อย 
ใช้ยาในกลุ่มที่ไม่เสพติด ที่ใช้บ่อยเช่น acetaminophen (Paracetamol) ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ 
(nonsteroidal anti-Inflammatory drugs : NSAID)  ความปวดระดับปาน เป็นการให้ยาอย่างต่อเนื่องจากขั้นที่ 1 
และเพิ่มยา ที่มีส่วนผสมของยาเสพติด (opioids) ชนิดอ่อนเม่ือมีอาการปวดมากขึ้น (break through pain 
medication)  ความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง เป็นการให้ยาต่อเนื่องจากขั้นที่ 1-2 และเพิ่มการใช้ยาในกลุ่มที่เสพ
ติดชนิดฤทธิ์แรง เช่น morphine, fentanyl, buprenorphine, methadone, oxycodone อย่างต่อเนื่อง 2.) การ
จัดการความปวดโดยไม่ใช้ยา เช่น การบ าบัดด้วยการกระท าต่อร่างกายหรือวิธีการทางกายภาพ คือการเปลี่ยนแปลง
พลังงานในตัวบุคคลที่มีผลในร่างกาย ท าให้เกิดการเผาผลาญ เช่น การนวดที่ส่งผลไปกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกส่วน
ปลาย ส่งเสริมการไหลเวียนของเลือด การบ าบัดด้วยอุณหภูมิร้อนเย็นเช่นการประคบเย็นประคบร้อน โดยความร้อน
จะท าให้หลอดเลือดขยายตัวและความเย็นจะช่วยลดการส่งสัญญาณประสาทความปวดในบริเวณนั้น การใช้ไฟ ฟ้า 
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กระตุ้น เส้นประสาทผ่านผิวหนัง ซ่ึงจะช่วยยับยั้งการน ากระแสประสาทความรู้สึก การออกก าลังกาย และการ จัดท่า
ลดความปวดด้วยการใช้หลักการไหลเวียนโลหิตและลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ การบ าบัดด้วยการเชื่อมโยงกายและจิต
หรือการบ าบัดทางจิตใช้แนวคิดความเชื่อมโยงระหว่างกายและจิต หรือที่เรียกว่ามิติทางด้านร่างกายอารมณ์จิต
วิญญาณและสังคมของบุคคล เช่น การบ าบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม การผ่อนคลายการเบี่ยงเบน
ความสนใจการสะกดจิตการสะท้อนกลับทางชีวภาพการใช้ดนตรีบ าบัด การบ าบัดด้วยพลังงานหรือการบ าบัดด้วยพลัง
ชีวิต การเจ็บป่วยสามารถพบได้ในระบบพลังงานจึงมีผู้สูงอายุส่วนมาก สนใจในการบ าบัดแบบใช้พลังงานเช่นการ
สัมผัสเพื่อหายการสัมผัสเพื่อบ าบัด (ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, 2560)  

การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรผู้สูงอายุในสังคมย่อมจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม หนึ่งในความ
เปลี่ยนแปลงนั้นคือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทกับสังคมในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกรรมทางการเงิน ด้านการอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ด้านคมนาคม และอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่จะ
ส่งผลต่อชีวิตประวันของผู้สูงอายุคือด้านการแพทย์และสุขภาพ ส าหรับการสื่อสารในยุคปัจจุบันนั้น อินเทอร์เน็ตท าให้
การสื่อสารระหว่างคนที่อยู่ห่างไกลกัน ด้วยการเชื่อมอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ที่เทคโนโลยีสามารถอ านวยความสะดวก
ได้ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต โดยการใช้งาน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมีการใช้งานประมาณ ร้อยละ 60 ของ
จ านวนประชากรทั้งหมด โดยมีการแบ่งสัดส่วนผู้ใช้งานแอพพลิเคชันไลน์ในประเทศไทย ดังนี้ กลุ่มอายุ 25-34 ปี คิด
เป็นร้อยละ 30 กลุ่มอายุ 16-24 ปี ร้อยละ 28 กลุ่มอายุ 35-44 ปี ร้อยละ 25 และกลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป ร้อยละ 5  
(กันตพล บันทดทอง, 2557) ซ่ึงถึงแม้กลุ่มผู้สูงอายุเม่ือเทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆ จะยังเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่า แต่มี
แนวโน้มการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ กิรณา สมวาทสรรค์ (2559) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร กับการส่งต่อ
ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ พบว่า มีการสื่อสารผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือจ านวนมากที่สุดร้อยละ 74.5 
รองลงมาได้แก่แท็บเล็ต และมีการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการใช้แอพพลิเคชันไลน์จากลูกหลานมากที่สุด ร้อยละ 29.0 
รองลงมา คือการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน โดยมีการใช้งานผ่านแอพพลิเคชันไลน์ในทุกๆวัน ร้อยละ 68.5 มีระยะเวลา
ที่ใช้งานในแต่ละครั้ง 30 นาที - 1 ชั่วโมง และผู้สูงอายุนิยมติดต่อสื่อสารกับกลุ่ม ลูก หลาน ญาติ พี่น้อง มากที่สุด  
ร้อยละ 46.3 และใช้งานแอพพลิเคชันไลน์เพื่อให้คนอื่นมองว่าเป็นคนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

จากการศึกษาที่ผ่านมาท าให้ทราบถึงความถี่และปริมาณการใช้แอพพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ แต่ยังขาดการ
ใช้ประโยชน์จากการใช้แอพพลิเคชันในเรื่องข้อมูลทางด้านการแพทย์และสุขภาพ ซ่ึงนิยมใช้ช่องทางการให้ความรู้ผ่าน
ทางออนไลน์ ท าให้ผู้สนใจสามารถได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้การเข้าถึงความรู้ได้ทุกเวลา โดยมีพื้นที่ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองวัดใต้อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ศึกษาและการเรียนรู้จากสภาพจริงของนักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และสามารถน ามาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ในวิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน ตลอดจนท าให้บุคคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลมีคามจ าเป็นที่ต้องมีความรู้ความ
สนใจในเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกบัผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุซ่ึงนอกจาก
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในด้านการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แล้วยังต้องต้องเข้าใจในด้านประโยชน์และวิธีการใช้
ตลอดจนการพัฒนาในสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุเพื่อให้สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 
สามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมผู้สูงอายุได้ จากข้อมูลดังกล่าว จึงได้มีการสร้างแอพพลิเคชันสื่อ มาใช้การจัดการความปวด
ในผู้สูงอายุ เพื่อมุ่งให้สามารถบรรเทาความปวดและมีวิธีจัดการความปวดเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง       
และเป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาและออกแบบการจัดการความ
ปวดให้เหมาะกับการใช้งานและความต้องการของผู้สูงอายุให้มากที่สุด อันจะก่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายในการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุเม่ือเจ็บป่วย 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาแอพพลเิคชั่นสือ่การจัดการความปวดในผู้สูงอายุ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ศึกษาเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ขึ้นไป ที่อาศัยในเขตบรกิารคลินกิหมอครอบครวัชุมชนวัดใต ้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
ค้านิยามศัพท ์

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ60ปขีึ้นไป และมีประสบการณป์วดภายในระยะเวลา 6 เดือน ที่มารับบริการใน
คลินิกหมอครอบครวัวัดใต้  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ความปวด หมายถึง ความรู้สึกไม่สุขสบายของผู้สูงอายุที่เกิดจากการกระตุ้นประสาทรับความเจ็บปวด      
ซ่ึงเกิดจากเนื้อเย่ือเกี่ยวพันในบริเวณที่เกิดอาการปวดนั้นบาดเจ็บหรือถูกท าลายจากสาเหตุต่างๆเป็นสิ่งที่ตรวจพบหรือ
แสดงออกให้เห็นว่าอาการปวดนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกเนื้อเย่ือ และทุกอวัยวะ โดยเฉพาะการปวดที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือ 
ปวดหลัง ปวดเข่าและปวดขา  

แอพพลิเคชั่นสื่อการจัดการความปวด หมายถึง โปรแกรมที่มีการแสดงภาพ ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอ
พร้อมค าบรรยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกระท าที่ช่วยลดและบรรเทาความปวดทั้งวิธีใช้ยาและไม่ใช้ยา  ใช้งานได้ บน
ระบบปฎิบัติการ iOS, Android และระบบปฏิบัติการอื่น ๆ   และอยู่ในพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตครอบคลุม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถน าผลจากการศึกษา ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและออกแบบการจัดการความปวดให้เหมาะกับ
การใช้งานและความต้องการของผู้สูงอายุต่อไป 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ศึกษา (STUDY POPULATION) 
ประชากรที่ศึกษา เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไป รู้สึกตัวดีสามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาไทยเข้าใจ และมี

ประสบการณ์ปวดภายในระยะเวลา 6 เดือน ที่มารับบริการในคลินิกหมอครอบครัววัดใต้  อ าเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี  และสมัครใจร่วมงานวิจัย ผู้วิจัยขอความยินยอมการเข้าร่วมการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแจ้งให้
ทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย จะลง
นามในเอกสารยินยอมให้ท าการวิจัยทุกรายก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน อย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นผู้สูงอายุที่ มีอายุ 60ปีขึ้นไป 
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion criteria)  รู้สึกตัวดีสามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาไทยเข้าใจ และมี
ประสบการณ์ปวดภายในระยะเวลา 6 เดือน ที่มารับบริการในคลินิกหมอครอบครัววัดใต้ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี และสามารถใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนได้ การคัดกลุ่มตัวอย่างออก (Exclusion criteria) เป็นผู้พิการ
ทางร่างกาย หรือจิตใจ ที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้และไม่สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัย   เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมวิจัยของ
อาสาสมัคร (Discontinuation criteria) ) เป็นผู้ที่มีอาการและมีอาการไม่สุขสบายต่าง ๆ หรือขอออกจากงานวิจัย
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม 
 

วิเคราะห์ปัญหาและทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับการ 

จัดการความปวดในผู้สูงอายุ 
 

การออกแบบพัฒนา
แอพพลิเคชั่นสื่อการ
จัดการความปวดใน

ผู้สูงอายุ 

การน า
แอพพลิเคชั่นสื่อ

ไปใช้ในการ
จัดการความปวด

ในผู้สูงอายุ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการความปวดในผู้สูงอายุ เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยวิธีผสม (Mixed sampling method) ทั้งวิธีสุ่มและไม่สุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มผู้สูงอายุ จ านวนทั้งสิ้น 20 
คน ใช้วิธีเลือกแบบสมัครใจ (Volunteer nonrandom method) กลุ่มตัวอย่างมีความสะดวก และมีเวลาในการให้
ข้อมูล ร่วมวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ตลอดจนวางแผนการด าเนินงานพัฒนา 

- สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิและศึกษาเกี่ยวกับสื่อในผู้สูงอายุ เพื่อน าเอา
ความรู้ที่ได้มาสรุปเป็นประเด็นหลักเพื่อสร้างแบบสอบถามตามสถานการณ์ในปัจจุบัน 

- ใช้วิธีสนทนากลุ่มโดยสอบถามเกี่ยวกับ การรับรู้ความปวด ช่วยกรุณาเล่าความรู้สึกขณะปวดและให้ฟัง
ความรู้สึก ขณะปวดให้ฟัง และเรื่องราวความเจ็บป่วยของ เช่น เริ่มเจ็บป่วยเม่ือไหร่? ท าอย่างอย่างไรเม่ือเกิดอาการ
ปวดทั้งใช้ยาและไม่ใช้ยา และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการความปวด 

- ผู้วิจัยถอดบทสนทนาจากเครื่องบันทึกเสียงน ามาเขียนเป็นบันทึกบทสัมภาษณ์ (field note) ของผู้ป่วยที่
เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด จากนั้น ผู้วิจัยที่ 1 และผู้วิจัยที่ 2 ต่างอ่านบันทึกบทสัมภาษณ์อย่างละเอียด และต่างวิเคราะห์
อย่างเป็นอิสระต่อกันด้วยวิธี inductive content analysis 

- เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ของผู้วิจัยทั้งสองคน และปรับเลือกเฉพาะผลการวิเคราะห์ที่เห็นพ้องต้องกัน 
(face validity) และน าข้อมูลที่ได้จากการถอดบทสนทนาจากเครื่องบันทึกเสียงมาวางแผนการด าเนินงานพัฒนา
แอพพลิเคชั่นสื่อการจัดการความปวดในผู้สูงอายุ 

ระยะที่ 2 การออกแบบพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อการจัดการความปวดในผู้สูงอายุ น าผลส ารวจมาพัฒนาสื่อ
การจัดการความปวด และน าเนื้อหามาตรวจสอบความถูกต้องและความตรงของเนื้อหา (content validity) 

ระยะที่ 3 การน าแอพพลิเคชั่นสื่อไปใช้ในการจัดการความปวดในผู้สูงอายุ ประเมินผลด้านการใช้งานและ
ด้านเนื้อหา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  

- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีสนทนากลุ่มโดยสอบถามเกี่ยวกับ การ
รับรู้ความปวด ช่วยกรุณาเล่าความรู้สึกขณะปวดและบอกความรู้สึกขณะปวดให้ฟัง และเรื่องราวความเจ็บป่วยของ 
เช่น เริ่มเจ็บป่วยเม่ือไหร่ ท าอย่างอย่างไรเม่ือเกิดอาการปวด และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความปวด 

- แบบประเมินผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อการจัดการความปวดในผู้สูงอายุ ด้านการใช้งานและด้านเนื้อหา
และผลลัพธ์การเรียนรู้ 

- แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลส่วนบุคคลใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ความถี่และค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) และสรุปเป็นความเรียงตามประเด็น 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสื่อการจัดการความปวดในผู้สูงอายุที่มาใช้บริการใน
คลินิกหมอครอบครัววัดใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  ผู้สูงอายุในคลินิกหมอครอบครัววัดใต้  อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
ประสบการณ์ความปวดและการจัดการความปวดที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยพัฒนามาจากข้อมูลค าถามที่มีผู้สร้างไว้แล้ว 
คือ งานวิจัยประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  โดยร้อยต ารวจโทหญิง พรรณทิพา เวช
รังสี  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2549 ประกอบด้วย 2 
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และตอนที่ 2. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ความปวดและ
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การจัดการความปวด ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจสื่อการจัดการความปวด ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านการ
ใช้งานและด้านเนื้อหาของสื่อ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาตามผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนที่ 3 สื่อการจัดการ
ความปวดที่พัฒนาขึ้นจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามประสบการณ์ความปวดและการจัดการความปวด ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบความสามารถในการน าไปใช้ (Usability) จากกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 30 คน ซ่ึงเป็นผู้ที่ท างานใน
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช จ านวน 1 คน คลินิกหมอครอบครัวในอ าเภอเมือง จ านวน 4 คน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในจังหวัดอุบล จ านวน 25 คน 

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลประสบการณ์ความปวดและ
การจัดการความปวดด้วยค่าจ านวนร้อยละ และข้อมูลด้านความพึงพอใจด้วยค่าเฉลี่ยทั้งรายด้านและโดยรวม  
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่  2  แบบสอบถามประสบการณ์ความปวดและการจัดการความปวดในผู้สูงอายุ  
ส่วนที่  3  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้สื่อการจัดการความปวดในผู้สูงอายุ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่มีอาการปวดในระยะเวลา 6 เดือนที่มารับบริการ
ในคลินิกหมอครอบครัววัดใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน 20  คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย(Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนข้อเสนอแนะสรุปเป็นความเรียง 
 
ผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60 ที่มีอายุระหว่าง 70 – 80 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 มี
สถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 50 ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อย 50 ส่วนมากมีอาชีพรับ
ราชการคิดเป็นร้อยละ 30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35 ใช้บริการแหล่ง
สุขภาพที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเป็นส่วนมากคิดเป็นร้อยละ 40.54  

 
1. ประสบการด้านความปวดและการจัดการความปวด 
กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาปวดภายใน 6 เดือนทั้งหมด ส่วนใหญ่มีต าแหน่งที่ปวดอยู่ที่เข่าหรือข้อเข่าคิดเป็น

ร้อยละ 31.91 รองลงมาคือปวดขาคิดเป็นร้อยละ 36.17 และปวดเอง/หลังคิดเป็นร้อยละ 14.89 ปวดมากที่สุดเวลา
เคลื่อนไหว้คิดเป็นร้อยละ 27.90 รองลงมาปวดเม่ืออยู่นิ่งคิดเป็นร้อยละ 20.93 และปวดเม่ือมีการสัมผัสหรือกระทบ 
คิดเป็นร้อยละ 11.63 มีระดับความปวดอยู่ที่ 4 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 35 วิธีจัดการความปวดประกอบด้วยการใช้ยา 
คือ กินยา Paracetamol, ยาคลายกล้ามเนื้อ การนวดทั้งไม่ทายาและทายาคือ ยาหม่อง น้ ามันนวด ครีมนวดสูตรเย็น 
นวดแผนไทย การไม่ใช้ยา คือ การอยู่นิ่งๆคือเหยียดขา เปลี่ยนท่าและนั่งพัก การฝังเข็ม(ฝังเข็มไฟฟ้ากระตุ้น) การ
ประคบน้ าร้อน การท ากายภาพในตอนเช้านั่งแกว่งขาและแขน วิธีผ่อนคลายความปวดเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจ
ออกจากความปวดโดยวิธีต่าง ๆ โดยส่วนมากผู้สูงอายุจะใช้วิธีผ่อนคลายความปวด คือ ดูข่าวจากโทรทัศน์และ
หนังสือพิมพ์  ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง อ่านหนังสื่อนั่งสมาธิ ฟังเพลงในวิทยุ เข้าสังคมหาเพื่อนพูดคุยกับเพื่อน ท าใจอดทน
กับความปวด  
 

2. ระดับความพึงพอใจหลังการใช้ส่ือในการจัดการความปวด 
ความพึงพอใจในการใช้งานสื่อการจัดการความปวดในผู้สูงอายุด้านการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก        

(  = 4.35, SD= 0.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านขนาดของตัวอักษรมีความ
เหมาะสมกับหน้าจอ (  = 4.60, SD = 0.68) รองลงมาคือการใช้งานง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน (  = 4.45, 
SD= 0.69) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาพรวมของการใช้งาน (  = 4.10, SD= 0.72) 

ความพึงพอใจในการใช้งานสื่อการจัดการความปวดในผู้สูงอายุด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก            
(  = 4.26, SD = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท าให้เข้าใจการจัดการความปวด
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ได้ดีย่ิงขึ้น (  = 4.50, SD = 0.51) รองลงมาเนื้อหาเข้าใจง่าย (  = 4.45, SD= 0.69) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 
เนื้อหามีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในการด ารงชีวิตของท่าน (  = 4.05, SD = 0.76) 

ความพึงพอใจต่อการใช้ในการใช้งานสื่อการจัดการความปวดในพยาบาลวิชาชีพด้านการใช้งานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.27, SD= 0.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยาก 
ไม่ซับซ้อน (  = 4.33, SD= 0.61) รองลงมาขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับหน้าจอ (  = 4.33, SD = 0.66) 
น้อยที่สุด คือ ความถูกต้องของการเข้าถึงเนื้อหา (  = 4.20, SD= 0.66) 

พบว่าความพึงพอใจในการใช้งานสื่อการจัดการความปวดในผู้สูงอายุด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก     
(  = 4.26, SD = 0.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านท าให้เข้าใจการจัดการความ
ปวดได้ดีย่ิงขึ้น (  = 4.43, SD = 0.63)   รองลงมา คือ ด้านเนื้อหาเข้าใจง่าย (  = 4.36, SD= 0.61) ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านเนื้อหาที่ได้จากสื่อตรงกับความคาดหวัง (  = 4.20, SD = 0.66) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 70 - 80 ปี ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับราชการ มีรายได้น้อยกว่า 1,000 บาทต่อ
เดือน แหล่งที่มาของรายไดส้่วนใหญ่จากเงินผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ใช้บริการแหล่งบริการสุขภาพที่ศูนย์แพทย์ชุมชน 

ผลการวิเคราะประสบการณ์ความปวดและการจัดการความปวดกลุ่มตัวอย่างในผู้สูงอายุที่ใช้บริการอยู่ใน
คลินิกหมอครอบครัวชุมชนวัดใต้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาปวดภายใน 6 เดือนทั้งหมด ส่วนใหญ่มีต าแหน่งที่ปวด
อยู่ที่เข่าหรือข้อเข่า สวนใหญ่มีอาการปวดเม่ือเคลื่อนไหวส่วนนั้น ระดับความรุนแรงของการปวดส่วนใหญ่อยู่ที่         
4 คะแนน  โดยวิธีจัดการความปวดประกอบด้วย 2 วิธี คือ 1)การใช้ยา ท้ัง ยา Paracetamol, ยาคลายกล้ามเนื้อ การ
นวดทายาคือ ยาหม่อง น้ ามันนวด ครีมนวดสูตรเย็น นวดแผนไทย และ2)การไม่ใช้ยา คือ การอยู่นิ่งๆคือเหยียดขา 
เปลี่ยนท่าและนั่งพัก การฝังเข็ม(ฝังเข็มไฟฟ้ากระตุ้น) การประคบน้ าร้อน การท ากายภาพในตอนเช้านั่งแกว่งขาและ
แขน วิธีผ่อนคลายความปวดเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจออกจากความปวดโดยวิธีต่างๆ โดยส่วนมากผู้สูงอายุจะใช้วิธี
ผ่อนคลายความปวดด้วยการเบี่ยงเบนความสนใจ คือ ดูข่าวจากโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์  ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง      
อ่านหนังสื่อนั่งสมาธิ ฟังเพลงในวิทยุ เข้าสังคมหาเพื่อนพูดคุยกับเพื่อน ท าใจอดทนกับความปวด  

ผลการวิเคราะความพึงพอใจการใช้สื่อการจัดการความปวดในผู้สงูอายุ ระดับความพึงพอใจด้านเนือ้หา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อมีระดับความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ระดับความพึงพอใจด้าน
การใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ยกเว้นในสว่นของ
ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับหน้าจอมีความพึงพอใจที่สดุ  
 
การอภิปรายผล 

จากการการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการจัดการความปวดในผู้สูงอายุที่มาใช้บริการคลินิกหมอครอบครัววัดใต้
อ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีประสบการความปวดภายใน 6 เดือน ระดับความปวดส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง     
มีอาการปวดเข่ามากที่สุดรองลงมาเป็นปวดขาและปวดหลัง ส่วนมากจะมีวิธีการจัดการความปวดมากกว่า 1 วิธี      
โดยวิธีการจัดการความปวดมีทั้งใช้ยา คือ ยากิน และยานวด โดยส่วนมากจะเป็นยาที่ได้จากศูนย์สุขภาพ การจัดการ
ความปวดโดยไม่ใช้ยาคือ การท ากายภาพบ าบัด การพักอยู่นิ่ง การนั่งสมาธิ การฟังเพลง ฯลฯ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปัทมา สุริต คือ (ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้วิธีจัดการความปวด มากกว่า 1 วิธี โดยเป็นวิธีใช้ยาร่วมกับวิธีไม่ใช้ยา ซ่ึง
วิธีใช้ยาที่ส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ ยานวด ส่วนวิธีไม่ใช้ยาที่ส่วนใหญ่ เลือกใช้ คือ การบีบนวดเอง โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ได้รับข้อมูลในการเลือกวิธีจัดการความปวดจากเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ ท าด้วยตนเอง ท าที่บ้าน คิดว่าปฏิบัติแล้วอาการ
ปวดดีขึ้นท าเมื่อมีอาการปวด) 
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การใช้สื่อในการจัดการความปวดผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อในการจัดการความปวดโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากซึ่งมีการอภิปรายผลแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

ด้านการใช้งานผู้สูงอายุมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากเนื่องจากการใช้งานสะดวก ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน  
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายท าให้ผู้สูงอายุสามารใช้สื่อได้ด้วยตัวเองเม่ือมีการปวดที่อยู่ที่บ้าน ขนาดของ
ตัวอักษรและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับหน้าจอท าให้ผู้สูงอายุสามารถอ่านได้สะดวก  ในการใช้งานจะใช้
อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อท าให้เกิดการล่าช้าและสถานที่ที่ไม่มีสัญญาณจะไม่สามารถใช้สื่อได้ท าให้ผู้สูงอายุที่อยู่
ชนบทเข้าถึงสื่อได้ยาก  

ด้านเนื้อหาผู้สูงอายุมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากอาจเป็นเพราะ เนื้อหาเข้าใจง่ายมีความกระชับ 
ชัดเจนท าให้ผู้สูงอายุเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามเนื้อหาที่มีในสื่อได้ เนื้อหาที่ได้จากสื่อตรงกับความคาดหวังต่อความ
ต้องการของผู้สูงอายุคือเนื้อหาการจัดการความปวดทั้ง 3 ระดับ การจัดการอาการปวดเข่า ปวดขา เละปวดหลัง มีทั้ง
การอธิบายและวีดีโอการสาธิตท าให้ผู้สูงอายุเข้าใจการจัดการความปวดได้ดีย่ิงขึ้นและเนื้อหาสามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 
 
การน้าไปใช้ประโยชน ์

ประชาชนทั่วไปมีสื่อการจัดการความปวดที่สามารถเข้าถึงได้ตามความต้องการ  อีกทั้งยังมีแนวทางหรือ
ทางเลือกการจัดการความปวดที่หลากหลายมากขึ้น สามารถจัดการและบรรเทาความได้ด้วยตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนาสื่อในการจัดการความปวดในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดมากกว่า 6 เดือนเพิ่ม 
2. ควรมีการพัฒนาสื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้นและเพิ่มวิธีการจัดการความปวด เช่น การใช้สมุนไพรใน

การจัดการความปวด และเพิ่มต าแหน่งบรรเทาความปวดในสื่อการจัดการความปวดหลายๆต่ าแหน่ง  
3 ควรมีการปรับการท าแอพพลิเคชั่นในการเพิ่มการดาวโหลดหลายช่องทางทั้ง  android และ ios และ   

ปรับการดาวโหลดให้มีเวลาเร็วขึ้น 
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* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding author)   

การศึกษาความน่าเชื่อถือระหว่างบุคคลและความตรงเชิงสภาพของการทดสอบ  
Balance Evaluation Systems Test (BESTest) ในผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี 

 
The Inter-rater Reliability and Concurrent Validity of Balance Evaluation Systems Test 
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บทคัดย่อ 
แบบประเมินการทรงตัว Balance Evaluation Systems Test (BESTest) เป็นแบบประเมินที่นิยมใช้ในผู้ที่

มีปัญหาทางระบบประสาท เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้สูงอายุ เป็นต้น ซ่ึงแบบประเมินนี้ แบ่งการประเมินเป็น 
6 ด้าน อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยใช้แบบประเมินนี้ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ดังนั้นการศึกษานี้ ต้องการศึกษาค่าความตรง
เชิงสภาพและค่าเฉลี่ยความสามารถในการทรงตัวโดยใช้การทดสอบ BESTest ในผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี 30 คน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ออกก าลังกายเป็นประจ า (active) และ กลุ่มที่ไม่ออกก าลังกายเป็นประจ า (inactive) 
อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการประเมิน การทรงตัวด้วย BESTest และ การทดสอบ Star Excursion Balance 
Test (SEBT) ท าการประเมินโดยผู้ประเมินที่ได้รับการฝึกฝนการใช้แบบประเมิน BESTest จ านวน 3 คน โดยที่ผู้
ประเมินจะไม่ทราบกลุ่มของอาสาสมัครและไม่สามารถปรึกษาการให้คะแนนกับผู้ประเมินคนอื่นได้ จากนั้นน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Intraclass correlation coefficients (ICC) Model (2,3) เพื่อวิเคราะห์ค่าความ
น่าเชื่อถือระหว่างบุคคล (Inter-rater reliability) และสถิติ Spearman’s Rank correlation วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนน BESTest และ SEBT จากการศึกษาพบว่าอาสาสมัครช่วงอายุ 20-39 ปี ไม่มีอาสาสมัครคนใดได้
คะแนนเต็มทุกหมวด โดยมีคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม active คือ 101.06±2.63 และกลุ่ม inactive คือ 99.06±5.16 มีค่า
ความน่าเชื่อถือระหว่างบุคคลในระดับที่ดีมาก ICC=0.918 (0.857-0.957) และมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างแบบประเมิน 
BESTest และ SEBT อยู่ในระดับปานกลาง (r=0.529-0.737) จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ว่าบุคคลในกลุ่มช่วง
อายุ 20-39 ปีนั้น มีแนวโน้มจะมีปัญหาการควบคุมการทรงตัวเล็กน้อย ทั้งกลุ่มที่ออกก าลังกายเป็นประจ าและกลุ่มที่
ไม่ออกก าลังกายเป็นประจ า ซ่ึงควรมุ่งเน้นให้มีการออกก าลังกายเพื่อป้องกันความเสื่อมในอนาคตต่อไปหลังจากช่วง
อายุนี้ได้ อย่างไรก็ตาม แบบประเมิน BESTest ยังไม่เหมาะในการประเมินความสามารถด้านการควบคุมการทรงตัวใน
กลุ่มที่ออกก าลังกายเป็นประจ า แต่สามารถประเมินได้ในกลุ่มที่ไม่ออกก าลังกายเป็นประจ าในบางข้อ ดังนั้น ถ้าจะใช้
แบบประเมิน BESTest ในการประเมินที่ชัดเจนที่สุด จึงเหมาะกับกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาในการทรงตัวมากกว่า  
 

ค าส าคัญ : ความตรงเชงิสภาพ  ความน่าเชื่อถือระหว่างบคุคล  การทดสอบBESTest  การทดสอบSEBT  
 
Abstract 

The Balance Evaluation Systems Test (BESTest) is a balance test that commonly used in people 

with neurological problems such as stroke or elderly. This assessment is divided into 6 areas. However, this 

assessment has never used in adulthood. Therefore, this study needs to study the inter-rater reliability and the 

concurrent validity of the BESTest test in people between the ages of 20-39 years. Thirty subjects in the 

study divided into 2 groups that included the regular exercise (active) and the inactive exercise. Both groups 

of subjects were assessed balance using the BESTest and the Star Excursion Balance Test (SEBT) by three 

examiners who were trained to use BESTest. The examiners were not known the group of subjects and could 

not consult the scoring with other examiner. The study was analyzed using descriptive statistics in baseline 

characteristics and balance scores. The Intraclass Correlation Coefficients (ICC) Model (2,3) was analyzed 

the inter-rater reliability. The Spearman's Rank correlation statistics was analyzed the correlation between 

the BESTest and SEBT scores. The result of this study found that subjects did not get the full scores in all 
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categories. The average score of the active group was 101.06 ± 2.63 and the inactive group was 99.06 ± 5.16. 

The BESTest showed a good inter-rater reliability which ICC was 0.918 (0.857-0.957). Moreover, the 

BESTest had moderate correlation with the SEBT (r = 0.529-0.737). The study concludes that subjects are 

likely to have a slightly balance control problem in both the regular exercise and the inactive exercise. The 

physician and physical therapy should focus on exercising to prevent further deterioration in the future of this 

age. However, the BESTest is not appropriated to assess in the regular exercise groups but can be evaluated 

in inactive groups. Therefore, the BESTest is clearly assessment and suitable to assess in the elderly or 

patients with impaired balance.  

 
Keywords: concurrent validity, inter-rater reliability, BESTest, SEBT  
 
บทน า 

ความสามารถด้านการทรงตัวในแต่ละช่วงวัย ประกอบด้วยการท างานของแต่ละระบบในร่างกายร่วมกัน 
เพื่อให้เกิดการทรงตัวที่เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยในวัยผู้สูงอายุ จะเห็นการลดลงของความสามารถในการทรงตัว
ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีการเสื่อมถอยของระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบการควบคุมการทรงตัว ท าให้
เกิดอุบัติการณ์การล้มได้ง่าย (Maffulli N, 2001) จากการศึกษาของ Varha Soni (2017) รายงานว่าวัยกลางคน อายุ
ระหว่าง  41 – 60 ปี เป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทรงตัว ช่วงวัยนี้จึงเป็นวัยที่เหมาะกับการ
ออกก าลังกายเสริมสร้างความแข็งแรง ชะลอความเสื่อมของร่างกายและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากปัญหา
การทรงตัว โดยแบบประเมินความสามารถในการทรงตัวที่นิยมใช้ในการประเมินผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 20-39 ปี คือ การ
ทดสอบ Star Excursion Balance Test (SEBT) ซ่ึงเป็นการทดสอบการทรงตัวแบบ Dynamic ซ่ึงประเมินจาก 
strength, flexibility และ proprioception  นอกจากนี้ ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาการทดสอบการทรงตัวขึ้น ซ่ึงเป็นที่
นิยมใช้ในผู้ที่มีความบกพร่องด้านการทรงตัว คือ การทดสอบ Balance evaluation system test (BESTest) ซ่ึง
แบบประเมิน BESTest มีการประเมินผลครอบคลุมองค์ประกอบของการควบคุมการทรงตัวทั้ง 6 ด้าน  ได้แก่ 1) 
Biomechanical constraint 2) Stability limits / Verticality 3) Anticipatory postural adjustment 4) 
Postural responses 5) Sensory orientation และ 6) Stability in gait ซ่ึงท าให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ปัญหาว่ามี
ความบกพร่องในการควบคุมการทรงตัวอยู่ในด้านใด และสามารถท านายโอกาสในการล้มได้เป็นอย่างดี 

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี เม่ือท าการทดสอบความสามารถในการทรงตัวด้วย
การทดสอบ BESTest มีคะแนนต่ าสุด 82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 108 คะแนน จะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะเป็นวัยที่ดูแล้ว
ไม่น่าจะพบความเสื่อมทางด้านร่างกาย แต่กลับได้คะแนนการทดสอบ BESTest ไม่เต็ม โดยเฉพาะหมวด Stability 
limits / Vertically และ Stability in gait (จิราภรณ์ วรรณปะเข, 2018) นอกจากนี้ในกลุ่มคนช่วงอายุระหว่าง 21-
40 ปี ที่ไม่ค่อยมีการออกก าลังกาย และอาจมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ส่งผลให้การรักษาสมดุลการทรงท่ายากกว่าผู้ที่มีการ
เคลื่อนไหวหรือออกก าลังกายเปน็ประจ า (Zemková E, 2016) อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มที่ออกก าลังกายเป็นประจ าก็อาจ
มีปัญหาด้านการทรงตัวด้วยเช่นกัน จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า อาสาสมัครกลุ่มที่มีประวั ติข้อเท้าแพลงมี
ความสามารถด้านการทรงตัวที่น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีประวัติข้อเท้าแพลง (Wannapakhe J, 2018) จะเห็นได้ว่า ในกลุ่ม
ประชากรช่วงอายุตั้งแต่ 20-39 ปี เป็นกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงต่อการลดความสามารถด้านการทรงตัวลงได้ ดังนี้ หากมี
การประเมินความสามารถในการทรงตัวที่สามารถระบุองค์ประกอบของความผิดปกติได้จะช่วยลดหรือชะลอความ
เสื่อมขององค์ประกอบด้านการทรงตัวได้ เพื่อให้สามารถประเมินความผิดปกติของร่างกาย พัฒนารูปแบบการป้องกัน
การเสื่อมลง และฟื้นฟูต่อไปได้ตรงจุด อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาที่ผ่านมา ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่า หากใช้แบบประเมิน 
BESTest ในคนสุขภาพดีสามารถบอกความสามารถด้านการทรงตัว โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความผิดปกติด้านการทรงตัว
เพียงเล็กน้อย เช่น ผู้ที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 39 ปี ได้หรือไม่ ดังนั้น การศึกษานี้จึงต้องการศึกษาค่าความน่าเชื่อถือ
ระหว่างบุคคล (Inter-rater reliability) และ ค่าความตรงเชิงสภาพ (Concurrent validity) ของการทดสอบ 
BESTest ในผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี ซ่ึงผลการศึกษานี้จะช่วยให้ยืนยันได้ว่าแบบประเมิน BESTest มีความ
เหมาะสมในการประเมินกลุ่มคนที่มีความบกพร่องด้านการทรงตัวเพียงเล็กน้อยหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาค่าความน่าเชื่อถือระหว่างบุคคล ( Inter-rater reliability) ของการทดสอบ Balance 
Evaluation Systems Test (BESTest) ในผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี 
 2. เพื่อศึกษาความตรงเชิงสภาพของการทดสอบ Balance Evaluation Systems Test (BESTest) ในผู้ที่มี
อายุระหว่าง 20-39 ปี 
 3. เพื่อศึกษาค่าเฉลี่ยความสามารถในการทรงตัวของอาสาสมัครอายุระหว่าง 20-39 ปี โดยใช้การทดสอบ 
Balance Evaluation Systems Test (BESTest) 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 1. วิธีการศกึษา 
  1. ขั้นตอนคัดกรองอาสาสมัคร 
  อาสาสมัครอายุ 20-39 ปี ทุกคนได้รับการกรอกข้อมูลพื้นฐาน ตามแบบคัดกรองของงานวิจัย 
อาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 30 คน ทุกคนต้องลงนามยินยอมเข้าร่วมการศึกษา ซ่ึงได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (PTPT2018-011) ก่อน
ท าการเก็บข้อมูล 
  2. ขั้นตอนการหาความน่าเชื่อถือระหว่างบคุคล 
  การหาค่าความน่าเชื่อถือระหว่างบุคคล (inter-rater reliability) ระหว่างผู้วิจัย คณะผู้วิจัย
ท าการศึกษาในอาสาสมัคร อายุระหว่าง 20-39 ปี จ านวน 30 คน เพื่อให้ผู้วิจัยเกิดความช านาญมากขึ้น อ้างอิงจ านวน
อาสาสมัครจากการศึกษาของ Morrow และJackson (Morrow & Jackson, 1993)  ระบุไว้ว่า การศึกษาความ
น่าเชื่อถือของแบบประเมินควรมีอาสาสมัครอย่างน้อย 30 คน   
  กลุ่มผู้วิจัยท าการทดสอบ BESTest ในคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 
30 คน ท าการประเมินโดยนิสิตกายภาพบ าบัดที่ได้รับการฝึกทักษะการทดสอบ BESTest จ านวน 3 คน โดยผู้ประเมิน
ท าการประเมินอาสาสมัครแต่ละคนพร้อมกัน และในระหว่างที่ท าการประเมิน ผู้ประเมินทั้ง 3 คน ไม่สามารถปรึกษา
เกี่ยวกับการให้คะแนนอาสาสมัครแต่ละคนได้ และไม่ทราบระดับการให้คะแนนอาสาสมัครของผู้ประเมินคนอื่นๆ การ
ทดสอบ BESTest มีการทดสอบทั้งสิ้น 27 ข้อ คะแนนเต็ม 108 คะแนน ประกอบไปด้วย 6 หมวด ดังนี้ 
Biomechanical constraints ข้อที่ 1-5 คะแนนเต็ม 15 คะแนน Stability limits/Vertically ข้อที่ 6-8 คะแนนเต็ม 
21 คะแนน Anticipatory postural adjustments ข้อที่ 9-13 คะแนนเต็ม 18 คะแนน Postural responses ข้อที่ 
14-18 คะแนนเต็ม 18 คะแนน Sensory orientation ข้อที่ 19-20 คะแนนเต็ม 15 คะแนน และ Stability in gait 
ข้อที่ 21-27 คะแนนเต็ม 21 คะแนน โดยคิดเป็นเปอร์เซ็น (0-100%) 
  3. ขั้นตอนการหาความตรงเชงิสภาพของการทดสอบ BEST 
  การศึกษาความตรงเชิงสภาพของแบบประเมิน BESTest กับ Star Excursion Balance Test 
(SEBT) (Concurrent validity) โดยใช้สูตรในการค านวณขนาดตัวอย่าง (อรุณ จิรวัฒน์กุล, 2552) ได้จ านวน
อาสาสมัคร 15 คนต่อกลุ่ม จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
กลุ่มที่ไม่ออกก าลังกายเป็นประจ า โดยออกก าลังกายไม่ถึง 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (inactive group) และ กลุ่มที่ออกก าลัง
กายเป็นประจ า โดยออกก าลังกายมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั้ง/สัปดาห์ (active group) ดังนั้น การศึกษานี้จึงใช้
อาสาสมัคร กลุ่มละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 30 คนโดยผู้ประเมินจะไม่ทราบกลุ่มของอาสาสมัคร 
  การทดสอบความสามารถในการทรงตัวโดยมีการสุ่มล าดับการทดสอบโดยจับลูกปิงปอง โดยใช้การ
ทดสอบ BESTest และ SEBT หลังจากนั้นบันทึกคะแนนการทดสอบที่อาสาสมัครท าได้ และมีการพักระหว่างการ
ทดสอบจนกว่าอาสาสมัครจะหายเหนื่อยการทดสอบ SEBT โดยให้อาสาสมัครยืนด้วยขาข้างเดียวและเอื้อมเท้าไปแตะ
ทิศทางต่างๆได้ไกลที่สุดเท่าที่ท าได้ ทั้งหมด 8 ต าแหน่งตาม 8 ทิศทาง ได้แก่ anterior, anteromedial, medial, 
posteromedial, posterior, posterolateral, lateral และ anterolateral วัดระยะทางจากปลายนิ้วเท้าที่สัมผัส
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พื้นที่ไกลที่สุดจนถึงจุดกึ่งกลาง ซ่ึงอาสาสมัครจะยืนบนเทปสีที่พื้นเป็นจุดเริ่มต้นเดียวกันทุกคน จากนั้นเอื้อมเท้าไปใน
ทิศทางทั้ง 8 ทิศ และผู้วิจัยจะติดเทปสีที่จุดที่อาสาสมัครสามารถเอื้อมไปได้ จากนั้นจึงวัดระยะทางระหว่างเทปสีตาม
ทิศทางต่างๆ หน่วยเป็นเซนติเมตร โดยจะวัดผลทั้ง 2 ข้าง แต่ละข้างจะท าการซ้อมก่อนวัดจริง 1 ครั้ง จากนั้น     
ท าซ้ า 2 ครั้ง และท าการบันทึกผลในครั้งที่ 2  
 
 2. การวิเคราะห์ผลการวิจัย 
 การศึกษานี้ใช้สถิติ Descriptive analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครแต่ละกลุ่ม สถิติ 
Intraclass Correlation Coefficient (ICC) ในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือระหว่างบุคคล (inter-rater reliability) 
โดยก าหนดให้ค่า ICC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 คือมีค่าความน่าเชื่อถือในระดับดีมาก และใช้สถิติ            
Spearman’s Rank Correlation Coefficient ในการทดสอบระดับความสัมพันธ์ระหว่างแบบประเมิน BESTest 
และการทดสอบ SEBT โดยค่าความสัมพันธ์น้อยกว่า 0.25 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน 0.25 ถึง 0.50 แสดงว่า มี
ความสัมพันธ์น้อย 0.50 ถึง 0.75 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และ มากกว่า 0.75 คือ มี
ความสัมพันธ์กันมากที่สุด ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.05 
 
ผลการทดลอง  

อาสาสมัครในการศึกษานี้ประกอบด้วย อาสาสมัครเพศหญิงและเพศชายที่มีอายุในช่วง 20-39 ปี จ านวน   
30 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีมีการออกก าลังกายเป็นประจ า (active group) และกลุ่มที่ออกก าลังกายไม่เป็น
ประจ า (inactive group) กลุ่มละ 15 คน รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เข้าร่วมวิจัยได้แสดงในตารางที่  1 

 
ตารางที่ 1 คณุลักษณะของผูเ้ข้าร่วมงานวิจัย 

 
Characteristic Active group Inactive group 

Mean ± SD Min - Max Mean ± SD Min - Max 
Age (years) 22.4 ± 9.11 20 - 31 22.86 ± 7.92 21 - 30 
Sex  
(Male : Female)(total) 

9:6 (15)  5:10(15)  

Weight (kg) 60.96 ± 60.72 48 - 83 57.19 ± 180.96 41.6 - 84 
Height (cm) 167.38 ± 51.14 156 - 179 163.71 ± 60.38 150 - 179 
BMI (kg/m) 21.76 ± 4.94 18.92 - 25.59 21.40 ± 15.77 16.56 - 31.22 
Leg Dominant  
(Left : Right leg)(total) 

15:0 (15)  14:1 (15)  
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย BESTest ในแต่ละหมวดของ Active group และ Inactive group 
 

Group Active group Inactive group 
Section Min-Max Mean±SD Min-Max Mean±SD 

Biomechanical constraints 
(15: mean±SD) 

11.00-15.00 13.26±1.22 10.00-15.00 13.40±1.50 

Stability limits/Vertically  
(21: mean±SD) 

18.00-21.00 20.06±0.96 17.00-21.00 20.00±1.25 

Anticipatory postural 
adjustments 
(18: mean±SD) 

15.00-18.00 17.46±0.83 12.00-18.00 16.66±1.54 

Postural responses 
(18: mean±SD) 

16.00-18.00 16.73±0.79 11.00-18.00 16.00±1.92 

Sensory orientation 
(15: mean±SD) 

13.00-15.00 14.46±0.63 13.00-15.00 14.20±0.56 

Stability in gait 
(21: mean±SD) 

17.00-23.00 19.06±1.48 17.00-20.00 18.80±1.14 

Total scores 
(108: mean±SD) 

96.00-104.00 101.06±2.63 86.00-105.00 99.06±5.16 

 
จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยทีไ่ด้จากการทดสอบ BESTest ของทั้งสองกลุ่ม แสดงใหเ้ห็นว่าทั้งสองกลุ่ม มี

ระดับคะแนนที่ใกลเ้คียงกัน 
 

ตารางที่ 3 ค่าความน่าเชื่อถือระหว่างบคุคล (Inter-rater reliability) 
 

BESTest ICC 95%CI 
Biomechanical constraints 0.981 0.966-0.990 
Stability limits/Vertically 0.876 0.787-0.934 
Anticipatory postural adjustments 0.931 0.879-0.964 
Postural responses 0.995 0.991-0.998 
Sensory orientation 0.882 0.798-0.938 
Stability in gait 0.837 0.727-0.913 
Total scores 0.918 0.857-0.957 
  

จากตารางที่ 3 แสดงค่าความน่าเชื่อถือระหว่างบุคคล (Inter-rater reliability) ในการทดสอบความสามารถ
ในการทรงตัว พบว่าคะแนนอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมีค่าต้ังแต่ 0.837-0.995 
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง BESTest และ SEBT ใน Active group ขณะยืนด้วยขาข้างขวา 
 

SEBT Anterior Antero 
medial 

Medial Postero 
medial 

Posterior Postero 
lateral 

Lateral Antero 
lateral BESTest 

Section 1 -.135 -.125 .030 -.075 -.009 -.064 -.068 -.018 

Section 2 .204 .102 .093 .143 -.066 .239 .011 .392 
Section 3 -.076 .087 .093 .004 .006 .186 .045 -.246 
Section 4 .019 .262 .414 .440 .286 .220 .158 .367 
Section 5 .127 .056 -.133 -.070 .014 .169 .197 -.247 
Section 6 .052 .231 .223 .322 .239 .048 .079 .046 
Total .005 .153 .191 .236 .137 .169 .115 .158 

 
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง BESTest และ SEBT ใน Active group ขณะยืนด้วยขาข้างซ้าย 

 
SEBT Anterior Antero 

medial 
Medial Postero 

medial 
Posterior Postero 

lateral 
Lateral Antero 

lateral BESTest 
Section 1 -.049 -.043 .037 -.006 .023 .110 .366 .138 
Section 2 .302 .092 .108 .080 .100 .177 -.042 .204 
Section 3 -.180 .202 .101 -.037 .023 .091 -.198 -.291 
Section 4 .124 .243 .375 .491 .456 .511 .297 .286 
Section 5 -.028 .183 -.070 .155 .085 -.078 -.155 -.240 
Section 6 .027 .006 .208 .182 .356 .228 -.060 -.311 
Total -.002 .133 .216 .294 .363 .231 .022 -.158 
  

จากตารางที่ 4 และ 5 ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง BESTest และ SEBT ทุกทิศทาง ใน Active group ขณะ
ยืนด้วยขาข้างขวาและขาข้างซ้าย 
 

ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง BESTest และ SEBT ใน Inactive group ขณะยืนดว้ยขาข้างขวา 
 

SEBT Anterior Antero 
medial 

Medial Postero 
medial 

Posterior Postero 
lateral 

Lateral Antero 
lateral BESTest 

Section 1 .189 .044 .063 -.031 .212 .286 .051 .476 
Section 2 .419 .633* .395 .210 .344 .282 .314 .107 
Section 3 .480 .404 .380 .499 .327 .293 .476 .407 
Section 4 .163 .287 .270 .093 .305 .301 .007 .090 
Section 5 -.121 .135 .337 .529* .101 .233 .082 -.559* 
Section 6 .381 .400 .380 .587* .721** .737** .234 .168 
Total .353 .432 .412 .343 .477 .530* .241 .271 
*p-value < 0.05, **p-value < 0.01 
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จากตารางที่ 6 ใน Inactive group พบความสัมพันธ์ระหว่าง BESTest ในหมวดที่ 2, 5, 6 และคะแนนรวม
กับค่า SEBTขณะยืนด้วยขาข้างขวา ในทิศ Anteromedial, Posteromedial, Posterior, Posterior lateral ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง 
 

ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง BESTest และ SEBT ใน Inactive group ขณะยืนดว้ยขาข้างซ้าย 
 

SEBT Anterior Antero 
medial 

Medial Postero 
medial 

Posterior Postero 
lateral 

Lateral Anterola
teral BESTest 

Section 1 .250 .062 .073 -.042 .229 .442 .113 -.095 
Section 2 .455 .425 .556* .330 .329 .302 .367 .207 
Section 3 .144 .321 .093 .041 .396 .374 .176 .175 
Section 4 .066 .043 .144 .113 .367 .460 .155 -.328 
Section 5 -.308 -.325 .177 .071 .026 .138 -.119 -.340 
Section 6 .315 .223 .181 .122 .565* .556* .259 -.111 
Total .263 .151 .240 .113 .455 .595* .237 -.164 
*p-value < 0.05  
  

จากตารางที่ 7 ใน Inactive group พบความสัมพันธ์ระหว่าง BESTest ในหมวดที่ 2, 6 และคะแนนรวมกับ 
SEBT ขณะยืนด้วยขาข้างซ้าย ในทิศ Medial, Posterior, Posterolateral ซ่ึงมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการศึกษานี้พบว่าค่าความน่าเชื่อถือระหว่างผู้วิจัย มีค่า ICC อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ช่วง 0.882 - 0.995)   
ซ่ึงแสดงว่าผู้ประเมินสามารถใช้แบบประเมิน BESTest ได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาโดยท าการศึกษาใน
ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงในการล้ม มีค่า ICC อยู่ในระดับดีมาก (r=0.98) (Hamre C, 2017) และกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี 
พบว่าค่าความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นกัน  (ICC=0.91)  นอกจากนี้ จากการศึกษาในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรค Parkinson พบว่า ค่าความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ICC=0.96) รวมถึงใช้ได้ดีในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกึ่งฉับพลัน (subacute stroke) มีค่าความน่าเชื่อถือภายในตัวผู้ประเมินและ
ระหว่างผู้ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ICC=0.99) (Chinsongkram B, 2014) จากการผลการศึกษานี้และการศึกษาที่
ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า BESTest เป็นแบบประเมินที่ใช้งานง่าย มีค่าความน่าเชื่อถือสูง และเหมาะส าหรับประเมินในผู้
ที่มีปัญหาการทรงตัวอย่างชัดเจน   

นอกจากนี้ ผลการศึกษาค่า Concurrent validity ของแบบประเมิน BESTest กับ SEBT พบว่ามีค่า
ความสัมพันธ์ในระดับต่ าถึงปานกลาง (r<0.75) แสดงให้เห็นว่าแบบประเมิน BESTest ยังไม่สามารถสะท้อนถึง
ความสามารถในการทรงตัวได้อย่างชัดเจน จากการศึกษาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง BEST กับ BBS (Convergent 
validity) อยู่ในระดับดีมาก (Spearman r=0.96) (Chinsongkram B, 2014) และพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง 
BESTest กับ ABC scale อยู่ในระดับดี (r = 0.636, p < 0.01) (Horak et al., 2009) แต่เป็นการศึกษาในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกึ่งฉับพลัน และ ผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่าแบบประเมิน BESTest เป็นแบบ
ประเมินที ่มีความเมาะสมกับผู ้ที ่มีความบกพร่องด้านการควบคุมการทรงตัวมากกว่า ดังนี ้  เมื ่อพิจารณาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบ BESTest และ SEBT ตามกลุ่ม จะพบว่า กลุ่ม inactive พบความสัมพันธ์
ระหว่าง BESTest กับ SEBT ในทิศ anteromedial, posterior, posteromedial และ posterolateral โดยมี
ค่า r อยู่ในช่วง 0.530-0.737 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะ section 6 ที่พบความสัมพันธ์อย่าง
ชัดเจน ซึ่งในกลุ่ม inactive นี้ เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว หรือออกก าลังกายเป็นประจ า ท าให้ระดับ
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ความสามารถอาจลดลงกว่ากลุ่ม active ดังนั้น จึงพบความสัมพันธ์ระหว่างแบบประเมิน BESTest กับ SEBT ในกลุ่ม 
inactive แต่ไม่พบในกลุ่ม active  

การทดสอบ SEBT ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถระบุระดับของการทรงตัวที่ดีได้ แต่สามารถระบุ
ความสามารถด้านการทรงตัวโดยเปรียบเทียบกับความยาวขาได้ อีกทั้งการทดสอบนี้  เป็นตัวแปรต่อเนื่อง 
(continuous scale) ท าให้สามารถวัดผลได้โดยไร้ข้อจ ากัดของคะแนนที่อาสาสมัครท าได้ (Gribble & Hertel, 2003) 
ซ่ึงต่างจากแบบประเมิน BESTest ที่ประกอบด้วยกิจกรรมด้านการทรงตัวหลายหมวดและมีการบันทึกคะแนนเป็น 
categorical scale ที่มีความแตกต่างกันระหว่าง scale ชัดเจน ท าให้ถึงแม้ในอาสาสมัครจะมีความสามารถเท่ากัน 
ต่างกันเพียงเล็กน้อย ก็จะได้คะแนนเท่ากัน เช่น ในการทดสอบการเอื้อมมืออาสาสมัครมีระยะทางการเอื้อมที่แตกต่าง
กัน แต่เม่ือน ามาเทียบกับคะแนนในแต่ละ scale แล้ว ก็ท าให้ได้คะแนนที่เท่ากันได้ จากเหตุผลข้อนี้จึงท าให้ในกลุ่มวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้นที่ออกก าลังกายเป็นประจ า มีความบกพร่องด้านการทรงตัวน้อย จึงไม่เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน ท าให้
ได้คะแนน BESTest เท่ากัน และมีคะแนนค่อนข้างสูง อีกทั้ง แบบประเมิน BESTest ยังมีผลของ ceiling effect ท า
ให้อาสาสมัครที่มีความสามารถด้านการทรงตัวที่ดี ได้คะแนนเท่ากัน ทั้งๆ ที่ระดับความสามารถของอาสาสมัครแต่ละ
คนอาจไม่เท่ากันก็ได้ จะเห็นได้ว่า แบบประเมิน BESTest เป็นแบบประเมินที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความแม่นย าสูง 
ในการทดสอบความสามารถในการควบคุมการทรงตัวในกลุ่มที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวเท่านั้น อย่างไรก็
ตาม แบบประเมินนี้ ยังไม่สามารถระบุถึงความบกพร่องในกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปีที่ออกก าลังกายเป็นประจ า
ได้ แต่สามารถระบุความบกพร่องในบางหมวดของกลุ่มที่ออกก าลังกายไม่เป็นประจ าได้ ดังนี้ หากน าแบบประเมิน 
BESTest มาใช้ทดสอบในกลุ่มที่ไม่ออกก าลังกายเป็นประจ า อาจช่วยให้เห็นความบกพร่องที่อาจซ่อนไว้ในบางหมวด
ได้ และน าไปสู่การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันและฟ้ืนฟูความเสื่อมได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น 

การศึกษานี้ยังมีข้อจ ากัดอยู่บางประการ คือผู้วิจัยไม่ได้ท าการแบ่งอาสาสมัครออกเป็นช่วงวัยที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน กล่าวคือ ควรมีการแบ่งช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี และ 31-40 ปี จะท าให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมาก
ขึ้น โดยค่าเฉลี่ยอายุของกลุ่มประชากรทั้งหมดคือ 22.567 ± 28.73 ซ่ึงในการศึกษาต่อไป อาจต้องท าการศึกษาให้
ครอบคลุมช่วงอายุที่มากกว่า 30 ปีขึ้นไปด้วย นอกจากนี้ การเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายมากขึ้นตาม
รูปแบบการท ากิจกรรมของคนวัยนี้ อาจจะช่วยให้เห็นความเสื่อมในบางกลุ่ม อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ ได้มีการ
ค านวณขนาดตัวอย่างก่อนเริ่มด าเนินการวิจัย แต่ไม่ได้ค านึงถึงความหลากหลายของการท ากิจกรรมของกลุ่มคนวัยนี้ 
จึงอาจท าให้ ผลการศึกษายังไม่ชัดเจนมากพอ  
 
สรุปผลการทดลอง 

การศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่าแบบประเมิน BESTest เป็นแบบประเมินที่มีค่าความน่าเชื่อถือระหว่างบุคคล
อยู่ในระดับดีมาก แต่ยังไม่สามารถน าไปใช้ในการทดสอบความสามารถในการทรงตัวในกลุ่มประชากรอายุ 20-39 ปีที่
ออกก าลังกายเป็นประจ าได้ แต่สามารถใช้ในกลุ่มที่ไม่ออกก าลังกายเป็นประจ าได้บางหมวด คือ หมวด 6 Stability in 
gait เนื่องจากในหมวดนี้ เป็นการทดสอบความสามารถในการก้าวเดินร่วมกับการท ากิจกรรมต่างๆ  ท าให้คะแนนใน
หมวดนี้จึงสัมพันธ์กับระยะทางที่ท าได้บางทิศของแบบประเมิน SEBT ดังนั้น หากน าแบบประเมินนี้ไปทดสอบจะช่วย
ให้ระบุองค์ประกอบด้านการควบคุมการทรงตัวที่บกพร่องได้ และสามารถต่อยอดในการออกแบบโปรแกรมการออก
ก าลังกายเพื่อการป้องกันปัญหาการทรงตัวที่จะเกิดในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ  
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บทคัดย่อ 

อุบัติเหตุจากการท างานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมักเกิดขึ้นกับคนงานสัญญาจ้าง งานวิจัยนี้จึงวัตถุประสงค์ที่จะ
ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในการท างานของคนงานสัญญาจ้าง ผู้วิจัยจึงใช้การประเมิน
ความเสี่ยงตามหลักของ มอก.18001 และการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ตามแบบฟอร์ม Rapid Entire Body 
Assessment (REBA  )  ในงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  ส าหรับการค้นหางานที่มีความเสี่ยงสูงซ่ึงก็คืองานติดตั้งหรือ 
รื้อถอนปรีฟอร์ม และก าหนดมาตรการในการลดระดับความเสี่ยง ด้วยการออกแบบและจัดท ากระเช้าติดตั้งปลายเครน
ส าหรับใช้ในการก่อสร้างระบบจ าน่าย ท าให้ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในงานติดตั้งหรือรื้อถอนปรีฟอร์มลดระดับจาก
ความเสี่ยงสูงมากเป็นความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงดา้นการยศาสตร์ลดระดับจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงต่ า  
 

ค าส าคัญ : การประเมินความเสีย่ง  การยศาสตร์  ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
 
Abstract 
 Workplace accidents of the Provincial Electricity Authority are often occurred in subcontract 

workers. The purpose of this research is to reduce accident risk and ergonomic risk of subcontract workers. 

The researcher uses TIS 18001 principle to evaluate risk assessment and Rapid Entire Body Assessment 

(REBA) technique for ergonomic risk assessment in a power distribution system construction. Finding high 

risk jobs, which are prefrom installation or removal, and determine risk reduction procedure by designing 

and making insulated bucket attach to the end of the boom can reduce extreme accidence risk of preform 

installation or removal from high risk to medium risk, and from high level to low level for ergonomic risk. 

 
Keywords: Risk Assessment, Ergonomic, Power Distribution System  

 
บทน า 

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท างานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี พ.ศ. 2559 )กองความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2560) พบว่าสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละปีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมักเกิดกับคนงานสัญญาจ้างมากกว่าพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อันเนื่องมาจากงานที่เกี่ยวข้องใน
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่จะมีคนงานสัญญาจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน และมีพนักงานช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้
ควบคุมงาน คนงานสัญญาจ้างจึงมีความเสี่ยงในการประสบอุบัติเหตุมากกว่าพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานที่
เกี่ยวข้องในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่คนงานสัญญาจ้างได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ คือ งานก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า ซ่ึงงานก่อสร้างถือว่าเป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ก าลังในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งผู้ปฏิบัติงาน
ท างานในท่าทางที่ไม่เหมาะสมคือต้องขึ้นไปยืนบนหัวเสาไฟฟ้าเป็นเวลานาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความเสี่ยงเป็นโรคระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกเนื่องจากการท างาน (Work-related musculoskeletal disorders – WMSDs)  ผู้วิจัยจึงด าเนินการ 
ชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ตามวิธีการประเมินความเสี่ยง
ของ มอก.18001 พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์โดยใช้แบบฟอร์ม Rapid Entire Body Assessment 
(REBA)  ซ่ึงเป็นแบบฟอร์มที่เหมาะสมในการประเมินงานที่เป็นท่ายืน )จเร เลิศสุดวิชัย, 2560) และน าผลการประเมิน
อันตรายที่มีความเสี่ยงสูงมาก ซ่ึงเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  
และลดความเสี่ยงทางด้านการยศาสต์ของคนงานสัญญาจ้าง   
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงสถิติการประสพอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงาน ลูกจ้าง  
และคนงานของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ระหว่างปี 2554 – 2559 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง และระบุระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า  

2. เพื่อค้นหาความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ในการปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
 3. เพื่อเสนอแนะมาตรการ และแนวทางในลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และความเสี่ยงด้านการยศาสตร์
ในงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า โดยการออกแบบกระเช้าติดปลายเครน 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าตามหลัก มอก.
18001 )คณะท างานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย )มอก.18001) การไฟฟ้านครหลวง, 2556) มี
ขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

   1.1 จัดท ารายการขั้นตอนการปฏิบัติงานปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
   1.2 จัดท ารายการส ารวจสภาพแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
   1.3 จัดท าบัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตรายในงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

และน ารายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตรายมาประเมินความเสี่ยง ซ่ึงระดับของความเสี่ยงนั้นพิจารณาจากโอกาส
และความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยความรุนแรงของอันตรายออกเป็น 4 ระดับ คือ ความรุนแรงเล็กน้อย ความ
รุนแรงปานกลาง ความรุนแรงสูง ความรุนแรงสูงมาก ส่วนระดับของโอกาสที่จะเกิดอันตราย แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
คือ โอกาสเกิดน้อย โอกาสเกิดปานกลาง โอกาสเกิดสูง โอกาสเกิดสูงมาก โดยมีปัจจัยในการพิจารณาโอกาสที่จะเกิด
อันตราย 11 ปัจจัย ดังนี้ 

   ปัจจัยที่ 1 จ านวนพนักงานที่สัมผัสอันตราย )จ านวนคนที่ปฏิบัติหรืออยู่ประจ าบริเวณนั้น) 
   ปัจจัยที่ 2 ความถี่และระยะเวลาท่ีสัมผัสอันตราย )ความถี่ที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปสัมผัสกับอันตราย  

ตามพื้นที่นั้น ๆ ต่อช่วงเวลา) 
   ปัจจัยที่ 3 การเตือนอันตราย 
   ปัจจัยที่ 4 ภาวะผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อุบัติเหตุจากยานพาหนะผู้อื่น 
   ปัจจัยที่ 5 การสัมผัสกับสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น การสัมผัสสารเคมี การสัมผัสอุปกรณ์ เครื่องมือ  

เครื่องใช้ที่เป็นแหล่งอันตราย 
   ปัจจัยที่ 6 ขั้นตอนการด าเนินงาน/วิธีการปฏิบัติ 
   ปัจจัยที่ 7 การฝึกอบรมขั้นตอน วิธีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ปัจจัยที่ 8 การควบคุม และตรวจสอบ 
   ปัจจัยที่ 9 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอัตราการใช้ 
   ปัจจัยที่ 10 เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และอุปกรณ์ความปลอดภัย 
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   ปัจจัยที่ 11 การตรวจความปลอดภัย 
ระดับของความเสี่ยง แบ่งออกได้ 4 ระดับ คือ ความเสี่ยงต่ า ความเสี่ยง ปานกลาง ความเสี่ยงสูง และ

ความเสี่ยงสูงมาก 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการระดับของความเสี่ยง )กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2543) 
 

  โอกาส 
 น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

คว
าม

รุน
แร

ง 

น้อย เสี่ยงต่ า  เสี่ยงต่ า เสี่ยง ปานกลาง เสี่ยง ปานกลาง  
ปานกลาง เสี่ยงต่ า เสี่ยง ปานกลาง  เสี่ยง ปานกลาง เสี่ยงสูง 

สูง เสี่ยง ปานกลาง เสี่ยง ปานกลาง  เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก 
สูงมาก เสี่ยง ปานกลาง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงมาก 

 
 1.4 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงในข้อ 1.3  
2. การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า )จเร เลิศสุดวชิัย, 2560) 
   2.1 ถ่ายภาพท่าทางในการปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่คิดว่ามีปัญหาทางการยศาสตร์ 
   2.2 น าภาพที่ถ่ายได้จากข้อ 2.1 มาประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ โดยใช้แบบฟอร์ม Rapid Entire 

Body Assessment (REBA) 
   2.3 สรุปผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2.2 
3. จัดท ามาตรการลดความเสี่ยงในการเกิดอบุัติเหตุ และความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ 
4. ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงแก้ไข 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าตามหลัก มอก.
18001 
    1.1 จัดท ารายการขั้นตอนการปฏิบัติงานปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า มี 5 ขั้นตอนหลกั คือ 
 1.1.1 การขนสง่เสาสายและอุปกรณ์ และการไลน์เสา 
 1.1.2 การขุดหลุมปกัเสา 
 1.1.3 การปักเสา ถอนเสา 
 1.1.4 การติดตั้ง-รื้อถอนอุปกรณป์ระกอบหัวเสา 
 1.1.5 การพาดสาย รื้อสาย 

    1.2 จัดท ารายการสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน คือ 
 1.2.1 การผุกร่อนของเสาไฟ 
 1.2.2 การทรุดตัว หรอืไถลของหน้าดิน 
 1.2.3 ความลาดเอียงของพืน้ที่ปฏิบัติงาน 
 1.2.4 มีการสัญจรของยานพาหนะที่ผ่านไปมา 
 1.2.5 อันตรายทางไฟฟ้าจากวงจรข้างเคียง 

   1.3 ชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากรายการขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายการส ารวจ
สภาพแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
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ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างผลการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง 
 

และผลจาการประเมินความเสี่ยงตามแบบฟอร์มในภาพที่ 2 ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความ
เสี่ยงในระดับต่าง ๆ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนอันตรายที่ระดับความเสี่ยงต่าง ๆ ในแตล่ะขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ความเส่ียง 

ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 
1. งานขนส่งเสาสายและอุปกรณ ์และการไลนเ์สา 1 2 0 0 
2. การขุดหลุมปกัเสา 2 6 0 0 
3. การปักเสา ถอนเสา 2 8 0 0 
4. การติดตั้ง-รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหวัเสา 0 5 0 1 
5.การพาดสาย รื้อสาย 7 5 0 0 
รวม 12 26 0 1 

 
ผลการประเมินความเสี่ยงพบว่าอันตรายที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก ซ่ึงเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับ

ไม่ได้ ต้องหยุดด าเนินการและปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงทันที มีจ านวน 1 อันตราย ในขั้นตอนการติดตั้ง-รื้อ
ถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา เนื่องด้วยงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไม่มีรถกระเช้าใช้ในการปฏิบัติงานเหมือนกับงาน
แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องห้อยตัวไปกับหัวเครนเพื่อติดตั้งหรือรื้อถอนปรีฟอร์ม หรือสเปเซอร์ 
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้วิจัยจึงคิดแก้ไขปัญหาการไม่มีรถกระเช้าใช้งานโดยการศึกษาออกแบบ
และจัดท ากระเช้าติดปลายเครน 

2. การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า โดยใช้แบบฟอร์ม Rapid 
Entire Body Assessment (REBA) 

   2.1 ท่าทางในการปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงที่คาดว่าจะก่อให้ ทางปัญหา
ทางด้านการยศาสตร์มากที่สุดคือ ท่าทางในการท างานของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีการโน้มตัวเพื่อติดตั้งปรีฟอร์มขณะที่อยู่
บนเสาไฟฟ้า 
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ภาพที่ 3 ท่าทางในการติดตั้งปรีฟอร์มที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงทางการยศาสตร ์
 
   2.2 น าภาพที่ถ่ายได้จากข้อ 2.1 มาประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ โดยใช้แบบฟอร์ม Rapid Entire 

Body Assessment (REBA) ผลการประเมินดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์งานติดตั้งปรฟีอร์มบนเสาไฟฟ้า 
โดยการใช้แบบฟอร์ม Rapid Entire Body Assessment (REBA)  

 
ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์เท่ากับ 15 คะแนน ซ่ึงความหมายว่า

ท่าทางในการปฏฺบัติงานดังกล่าว มีความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์สูง ควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที เพื่อลดความ
เสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงด าเนินการปรับปรุงสถานีการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานยืน
ปฏิบัติงานในระดับเดียวกับพื้นผิวการท างานโดยการศึกษาเรื่องการออกแบบกระเช้าติดปลายเครน  

3. ด าเนินการจัดท ามาตรการลดความเสี่ยง โดยการติดตั้งกระเช้าติดปลายเครน 
               3.1 คัดเลือกรถบรรทุกติดปั้นจ่ันจะท าการติดตั้งกระเช้าติดปลายเครน จากรถบรรทุกติดปั้นจั่นของชุดงาน
ก่อสร้างที่มีใช้งานอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกระทุ่มแบน จากการเปรียบเทียบความสามารถในการรับน้ าหนัก
ของยานพาหนะและปั้นจ่ัน รวมทั้งความเก่า-ใหม่ของยานพาหนะ พบว่าถบรรทุกติดปั้นจ่ันของชุดงาน C มีความ
เหมาะสมในการติดตั้งกระเช้าติดปลายเครน เรื่องจากแขนเครนสามารถรับน้ าหนักได้สูงสุด และยานพาหนะใหม่สุด  
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ตารางที่ 3 สรุปผลการคัดเลือกรถบรรทุกติดปั้นจ่ันจะท าการติดตั้งกระเช้าติดปลายเครน 
 

ชุด
งาน 

ยี่ห้อปั้นจ่ัน 
น้ าหนัก
บรรทุก 

น้ าหนักสูงสุดที่แขนเครนท่อนที่ 3 
สามารถรับได้ 

ปีที่จด
ทะเบียน 

สรุปผลการ
คัดเลือก 

A 
Hiab  

รุน่ 600 
12,000 kg 

แขนเครนทอ่นที่ 3 ไม่ใช่ของเดิมที่มากับผู้ผลิต  
มีการจัดท าขึ้นภายหลัง 

 2530 ไม่ผ่าน 

B 
Palfinger รุ่น 

PK10500  
12,000 kg 950 kg 2537 ไม่ผ่าน 

C 
Hiab  

รุ่น 965 A 
12,000 kg 980 kg 2539 ผ่าน 

 
    3.2 เกบ็ข้อมูลสัดส่วนร่างกายของผู้ปฏิบัติงานท้ังหมดของชุดงาน C จ านวน 9 คน เพือ่น ามาออกแบบ

ขนาดกระเช้าติดปลายเครน  
3.2.1 ความสูงของกระเช้า เพื่อป้องกันไม่ให้คนงานตกจากกระเช้า คิดค านวณจากจุดศูนย์ถ่วงของ

ร่างกาย ส าหรับผู้ชายจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ประมาณ ร้อยละ 56 ของความสูง )อุทัย สงวนพงศ์ และทรงสวัสดิ์ แสงมณี, 
2559, 17) เพื่อให้ความสูงของกระเช้าสูงถึงระดีบอกของผู้ปฏิบัติที่มีความสูงน้อยที่สุด และเพื่อไม่ให้ความสูงของ
กระเช้าอยู่ต่ ากว่าระดับจุดศูนย์ถ่วงของผู้ปฏิบัติงานที่มีความสูงมากที่สุด ผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยความสูงของผู้ปฏิบัติงานมา
ใช้ในการพิจารณาความสูงของกระเช้า ซ่ึงค่าเฉลี่ยความสูงของผู้ปฏิบัติงานมีค่าเท่ากับ 169.11  cm ค านวณหาค่า
จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายได้ประมาณ 95 cm และเมื่อบวกค่า Safety factor (5) ท าให้ความสูงของกระเช้ามีค่าเท่ากับ 
100 cm  
 

ตารางที่ 4 ความสูงของผูป้ฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ความสูง ล าดับ ความสูง 
1 160 6 162 
2 165 7 185 
3 170 8 182 
4 165 9 166 
5 167 

  
 
3.2.2 ความกว้างและความยาวของกระเช้า ควรออกแบบให้มีระยะส่วนตัวส าหรับผู้ปฏิบัติงาน โดย

มีรัศมีวงกลมห่างจากตัวผู้ปฏิบัติงานในระยะ 45 -120 cm )คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555) ผู้วิจัยได้ท าการคิดค านวณความกว้างและความยาวของกระเช้าจากความยาว
ช่วงแขนที่สั้นที่สุดของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถเอื้อมแขนถึงสายไฟฟ้าที่อยู่ไกลตัวที่สุด เม่ือ
ผู้ปฏิบัติงานยืนอยู่บริเวณกลางกระเช้า ซ่ึงความยาวช่วงแขนที่สั้นที่สุดเท่ากับ 70 cm )วัดความยาวจากจากหัวไหล่ถึง
ปลายนิ้วกลาง) ความกว้างและความยาวของกระเช้าจึงมีค่าเท่ากับ 70  cm 
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ตารางที่ 5 ความยาวช่วงแขนของผู้ปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ความยาวชว่งแขน ล าดับ ความยาวชว่งแขน 
1 70 6 70 
2 71 7 73 
3 72 8 73 
4 71 9 70 
5 71     

 

  
 

ภาพที่ 5 ความสูง ความกว้าง และความยาวของกระเช้า 
 

    3.3 สัง่จัดท าสร้างกระเช้าติดปลายเครนตามแบบทีอ่อกไว ้
 

 
 

ภาพที่ 6 กระเช้าติดปลายเครนตามแบบที่ออกแบบไว ้
 

4. ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงแก้ไข     
   4.1 ประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในงานติดตั้งหรือรื้อถอนปรีฟอร์ม โดยใช้กระเช้าติดปลาย

เครน พบว่าผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 
 

 
 

ภาพที่ 7 ผลการประเมินความเสีย่งงานติดตั้งหรือรื้อถอนปรีฟอรม์ โดยใช้กระเช้าติดปลายเครน  
เพื่อเปรียบเทียบกบัการการห้อยตัวไปกบัปลายเครน 
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    4.2 ประเมินความเสี่ยงทางดา้นการยศาสตร์งานติดตั้งหรือรื้อถอนปรีฟอร์ม โดยใช้กระเช้าติดปลายเครน 
พบว่าผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์มได้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน ซ่ึงความหมายว่ามีความเสี่ยงทางด้าน
การยศาสตร์ต่ า 
 

 
 

ภาพที่ 8 ติดต้ังปรีฟอร์ม โดยใช้กระเช้าติดปลายเครน 
 

 
 

ภาพที่ 9 ผลการประเมินความเสีย่งด้านการยศาสตร์งานติดตั้งปรฟีอร์มโดยใช้กระเช้าติดปลายเครน 
โดยการใช้แบบฟอร์ม Rapid Entire Body Assessment (REBA) 

 
 จากการประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในงานก่อสร้างระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า ท าให้ทราบว่างานติดตั้งและรื้อถอนปรีฟอร์มมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระดับสูงมากและความเสี่ยง
ทางด้านการยศาสตร์ระดับสูง และเม่ือมีการมีการด าเนินการตามการการลดความเสี่ยงโดยการออกแบบกระเช้าติด
ปลายเครนตามที่ผู้วิจัยก าหนดมาใช้ในงานติดตั้งหรือรื้อถอนปรีฟอร์ม ท าให้ผลการประเมินความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุลดลงอยู่ที่ระดับปานกลาง และผลการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ลดลงอยู่ในระดับต่ า ซ่ึงการจัดท า
กระเช้าติดปลายเครนแทนการจัดซ้ือรถกระเช้าแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องมาใช้ในการก่อสร้างระบบจ าหน่ายสามารถลด
ค่าใช้จ่ายลงได้สูงถึง 99% )การจัดท ากระเช้าติดปลายเครนมีค่าใช้จ่าย 19,000 บาท และรถกระเช้าแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
มีราคาประมาณ 2,216,000 บาท) 
 
สรุปผลการทดลอง 
 การใช้การกระเช้าติดปลายเครนในการติดต้ังหรือรื้อถอนปรีฟอร์ม สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
และความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าได้ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการท าประมงหอยลาย ทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน วิเคราะห์ต้นทุน
ในการท าประมงหอยลาย ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และการประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชุมชนประมงหอยลายในจังหวัดตราดจ านวน 195 ครัวเรือน โดย
ค านวณแบ่งสัดส่วนจ านวนโควตาตามจ านวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน และใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจาก
ประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ใช้แบบสอบถามและแบบส ารวจทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการท าประมงเป็นเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ในการท าประมงหอยลายพบว่า มีค่า
เท่ากับ 1.78 บ่งชี้ได้ว่าการท าประมงหอยลายมีความคุ้มค่า ซ่ึงต้นทุนในการท าประมงหอยลาย แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ
หลัก ได้แก่ กระบวนการเตรียมเรือก่อนออกท าการประมง มูลค่าเฉลี่ย 265.06 บาท/รอบ กระบวนการท าประมง มูลค่า
เฉลี่ย 346.28  บาท/รอบ และกระบวนการการซ่อมบ ารุง มูลค่าเฉลี่ย 442.23  บาท/รอบ โดยการลงทุนก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลผลิตของหอยลาย ซ่ึงมีมูลค่าเฉลี่ย 2,699 บาท/รอบ และประโยชน์ทางสังคม ได้แก่ 
การจ้างงานในกระบวนการท าประมง มูลค่าเฉลี่ย 92.49 บาท/รอบ และการจ้างงานในกระบวนการซ่อมบ ารุงเรือ มูลค่า
เฉลี่ย 182.65 บาท/รอบ และจากข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก พบว่ามีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม
ทั้งสิ้น 3.4282 KgCO2eq/รอบการท าประมง ส าหรับแนวทางในการลดต้นทุนพลังงานในการท าประมงหอยลาย การเปลี่ยน
มาใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ทดแทนน้ ามันเบนซิน ซ่ึงจะท าให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเพิ่มเป็น 1.96 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10.11) และมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเป็น 1.37  KgCO2eq /รอบการท าประมง (ลดลงร้อยละ 39.94) 

 

ค าส าคัญ : ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  ก๊าซเรือนกระจก  ประมงหอยลาย  จังหวัดตราด   
 
Abstract 

This study aimed to study patterns of clam fishery and resources used in each step, analyze clam 

fishery costs, social return on investment (SROI), and assess CO2 equivalent emission. Data was collected from 

the clam fishery community in Trat province, a total sampling of 195 households by quota sampling, according 

to the number of households in each village and following by random sampling from the population in each 

village. The tools used in this study are a questionnaire, and resource surveying form on fishery patterns. The 

results showed that assessment of SROI in clam fishery was found to be 1.78, indicating that clam fishery is 

worthy. The cost of clam fishery is divided into three main processes, namely (1) the process of the boat 

preparing before the clam fishery process, the average value of 265.06 baht/crop (2) the clam fishery process, 

the average value of 346.28 baht/crop and (3) the maintenance process of clam fishery, the average value is 

442.23 baht/crop. The investment benefits of clam fishery were found, both economic benefit of clam fishery, 

including the production of clams, the average value of 2,699 baht/crop and social benefits of clam fishery, i.e., 

employment in the fishing process, the average value of 92.49 baht /crop and employment in the maintenance 

process, the average value of 182.65 baht/crop.  Moreover, based on the assessment of CO2 equivalent data of 

clam fishery in Trat Province, it found that the total amount of CO2 equivalent emission is 3.4282 

KgCO2eq/crop. The guideline for energy costs reduction in clam fishery is the fuel change to gasohol instead of 

gasoline. This will increase the social return on investment to 1.96 (increase 10.11 %) and decrease the total 

amount of CO2 equivalent emission to 1.37 KgCO2eq /crop (decrease 39.94 %).  

 
Keywords: Social return on investment, CO2 equivalent, clam fishery, Trat province   
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บทน า 
 หอยลาย (Paphia undulata) เป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจส าคัญของประเทศไทย มีการแพร่กระจายมากในพื้นที่
อ่าวไทย และอันดามัน ซ่ึงการท าประมงหอยลายในเชิงอุตสาหกรรมเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 (จิรศักดิ์ หลานหมีน, 
2559) โดยจังหวัดตราดเป็นแหล่งประมงหอยลายขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดยมีผลผลิตเฉลี่ยจากการรายงานของ
กรมประมงปี พ.ศ. 2552-2556 อยู่ในช่วง 3,800-69,500 ตันต่อปี (กรมประมง, 2535; มาลา สุพงษ์พันธ์ และจินตนา 
จินดาลิขิต, 2548) และจากการศึกษาด้านต้นทุนและผลตอบแทนของการท าประมงหอยลายขนาดความยาวเรือ 16 
เมตร จากการรายงานของ ทวีป บุญวานิช (2557) ซ่ึงเป็นรายงานฉบับล่าสุดในพื้นที่อ่าวไทย (ปี พ.ศ. 2551) พบว่า 
อัตราการจับหอยลายเฉลี่ยต่อ 1 ล าเรือเท่ากับ 5,371.37 กิโลกรัม/วัน และมีรายได้จากการท าประมงหอยลาย
ประมาณ 39,000 บาท/รอบ ต้นทุนทั้งหมดในการท าประมงบริเวณอ่าวไทยตอนในเท่ากับ 34,158.93 บาท/รอบ ซ่ึง
เป็นต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงเฉลี่ยเท่ากับ 15,390.00 บาท/รอบ คิดเป็นร้อยละ 45.05 ของต้นทุนผันแปรทั้งหมด 
 ดังนั้นการลดต้นทุนด้านพลังงานในการท าประมงหอยลายจึงมีความส าคัญ และจ าเป็นต้องมีแนวทางในการ
จัดการอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ท าการประมงหอยลายทั้งชุมชนประมงในจังหวัดตราดเองและผู้ท า
ประมงหอยลายในพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากต้นทุนด้านพลังงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของต้นทุนทั้งหมดซ่ึงเป็นปัจจัย
ส าคัญ รวมทั้งยังส่งผลต่อผู้บริโภคที่จะได้บริโภคสัตว์น้ าในราคาที่ถูกลงเนื่องจากต้นทุนในการท าประมงลดลง โดย
ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดการด้านการลดต้นทุนด้านพลังงานในการท าประมงหอยลาย และจากฐานข้อมูล
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราดในปี พ.ศ. 
2560 พบว่าจังหวัดตราดมีผลผลิตหอยลายมีชีวิตประมาณ 4,000 ตัน/ปี ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาต้นทุน
ด้านพลังงานของการท าประมงหอยลาย วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน และประเมินปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการท าประมงหอยลายในจังหวัดตราด และศึกษาแนวทางการลดต้นทุนด้านพลังงาน
ในการท าประมงหอยลาย เพื่อเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดการด้านการลดต้นทุนพลังงานในการท าประมงเชิง
พาณิชย์ ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการน าไปประยุกต์ต่อยอดการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมประมงรูปแบบอื่นๆได้ และยัง
เป็นฐานข้อมูลส าคัญในการก าหนดนโยบายด้านพลังงานของการท าประมงต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการท าประมงหอยลายในจังหวัดตราด 
 2. เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการท าประมง
หอยลายในจังหวัดตราด 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการลดต้นทุนด้านพลังงานในการท าประมงหอยลาย 
 
วิธีการศึกษา 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 จ านวนครัวเรือนของผู้ท าประมงหอยลาย ในชุมชนประมงของจังหวัดตราด จากการรวบรวมฐานข้อมูลของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราดในปี พ.ศ. 2560 
พบว่ามีผู้ท าประมงหอยลายในจังหวัดตราดในปี 2560 ทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน 377 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ง
นี้ คือ ครัวเรือนของชาวประมงหอยลาย ทั้ง 8 หมู่บ้าน จ านวนทั้งสิ้น 195 ครัวเรือน ซ่ึงจ านวนกลุ่มตัวอย่างมาจากการ
ค านวณสูตรของ Taro Yamane (1967) อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2551; หน้า 45)  

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้ศึกษาได้ท าการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล จากครัวเรือนของผู้ที่ท าประมง
หอยลายในจังหวัดตราด แบ่งพื้นที่ศึกษาออกตามหมู่บ้านที่มีครัวเรือนของผู้ท าประมงหอยลายเพื่อเก็บแบบสอบถาม ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ ยายม่อม จ านวน 30 ครัวเรือน, แหลมทองหลาง จ านวน 30 ครัวเรือน, ปากคลองน้ าเชี่ยว 
จ านวน 44 ครัวเรือน, อ่าวกรูด จ านวน 19 ครัวเรือน,  แหลมเทียน จ านวน 30 ครัวเรือน, อ่าวเลน จ านวน 26 ครัวเรือน, 
แหลมหญ้า จ านวน 8 ครัวเรือน และแหลมพร้าว จ านวน 8 ครัวเรือน รวมตัวอย่างทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน เป็นจ านวน 195 
ครัวเรือน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยอธิบายและชี้แจง
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รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม ชี้แจงการท าวิจัยให้ทราบ และวิธีการกรอกข้อมูลแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นรายบุคคล และรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเองเม่ือกรอกข้อมูลสมบูรณ์ 
 3. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้แบ่งออกเปน็ 2 ประเภท คอื  
 3.1 แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากเนื้อหา ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการการท าประมงหอยลาย 
ซ่ึงประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของชาวประมง ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
ครัวเรือนผู้ท าประมงหอยลาย สภาพเศรษฐกิจ-สังคม เป็นต้น 2) รูปแบบของการท าประมงหอยลาย เป็นข้อค าถาม
เกี่ยวกับรูปแบบการท าประมง ได้แก่ ช่วงเวลาในการท าประมง ฤดูกาลท าประมง ช่วงเวลาในการท าประมง รอบการท า
ประมงต่อวัน ผลผลิตทางการประมง เป็นต้น 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป โดย
มีค าถามทั้งหมด 9 ข้อ ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีหลัก อาชีพเสริม รายได้จากการท าประมง ร้อยละของ
รายได้จากการท าประมงหอยลาย ภาวะการเงินของครอบครัว และภูมิล าเนา 
  ส่วนที่ 2 รูปแบบของการท าประมงหอยลาย เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยมี
ค าถามทั้งหมด 15 ข้อ ได้แก่ ประสบการณ์ท าประมงหอยลาย ช่วงเวลาท าประมง จ ารอบในการท าประมงต่อวัน 
ฤดูกาลท าประมง ขนาดล าเรือ ขนาดเครื่องยนต์ เครื่องมือท าประมง จ านวนแรงงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไป
ท าประมง ระดับความลึกในการท าประมง ความเร็วในการลาก ผลผลิตหอยลายเฉลี่ย และผลผลิตสัตว์น้ าอื่นๆ  
 3.2 แบบส ารวจทรัพยากรที่ใช้ในการท าประมง และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นแบบส ารวจส าหรับ
เก็บข้อมูลข้อค าถามเกี่ยวกับทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ในการท าประมงในแต่ละขั้นตอน รูปแบบของต้นทุนพลังงานในการ
ท าประมง โดยแบบส ารวจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามรูปแบบของกิจกรรมการท าประมง ได้แก่ กระบวนการเรือก่อน
ออกท าการประมง กระบวนการท าประมง และกระบวนการท าซ่อมบ ารุงเรือหลังเสร็จสิ้นการประมง เพื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ตามวิธีของ สฤณี อา
ขวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ (2560) หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลการใช้พลังงานในแต่ละขั้นตอนของการท า
ประมงไปค านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอ้างอิงค่า Emission Factor ในการค านวณจากคณะกรรมการ
เทคนิคด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปี 2562 
 3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ทดสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เม่ือสร้าง
แบบสอบถาม และแบบส ารวจทรัพยากรที่ใช้ในการท าประมง และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 4 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือ ซ่ึงได้แนบวัตถุประสงค์ 
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ และโครงสร้างข้อค าถามไปในการพิจารณาด้วย จากนั้นจึงน าผลการพิจารณามาค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index: IOC) 
 จากผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามทั้ง 2 ส่วน และแบบส ารวจ พบว่า ในส่วนที่ 1 
ของแบบสอบถามได้คะแนนอยู่ในช่วง 0.75 – 1.00 ส่วนที่ 2 ทุกข้อค าถามได้คะแนน 1.00 จากค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index: IOC) แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความตรงตามเนื้อหา 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายเชิงพรรณนาข้อมูลทั่วไป และรูปแบบในการท าประมง 
 4.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ตามวิธีของ สฤณี อาขวานันทกุล และภัทราพร 
แย้มละออ (2560) 
 4.3 การวิเคราะห์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการวิเคราะห์อ้างอิงค่า Emission Factor ในการ
ค านวณจากคณะกรรมการเทคนิคด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปี 2562 ซ่ึงค่าแฟคเตอร์ (kgCO2eq/kg) ของ
น้ ามันเบนซินมีค่าเท่ากับ 0.4005/กิโลกรัม (การแปลงหน่วย 1 ลิตร = 0.78 กิโลกรัม) โดยการค านวณจะน าปริมาณ
น้ ามันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ใช้ในการท าประมงมาคูณกับค่า Emission Factor ซ่ึง KgCO2eq /รอบการท าประมง 
หมายถึง กิโลกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และจ านวนรอบเฉลี่ยของการท าประมงหอยลาย คือ 1 รอบ/วัน 
  

184



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

ผลการศึกษา  
 1. รูปแบบการท าประมงหอยลายในจังหวัดตราด 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวประมงมากที่สุดมีประสบการณ์ในการ
ท าประมงมากกว่า 20 ปี คิดเปน็ร้อยละ 26.2 สว่นใหญ่ท าประมงในช่วงเวลากลางวัน (ระหว่าง 06:00 – 18:00 น.) 
คิดเป็นรอ้ยละ 92.8 ส่วนใหญ่ท าประมงวันละ 1 รอบ คิดเปน็ร้อยละ 87.7 ชาวประมงสว่นใหญ่ใช้เรือขนาดเล็ก ไม่เกิน 
10 เมตร คิดเป็นร้อยละ 94.9 ชาวประมงส่วนใหญ่ใช้การคราดหอยด้วยมือ คิดเป็นร้อยละ 90.8 ชาวประมงมากกว่า
กึ่งหนึง่ใช้เครื่องยนต์ขนาด 10 - 15 แรงม้า คิดเป็นร้อยละ 57.4 ส่วนใหญ่ใช้แรงงานในการท าประมง 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.3 ชาวประมงสว่นใหญ่ใช้เวลาเดินทางไปยงัแหลง่ท าประมงน้อยกว่า 30 นาที คิดเปน็ร้อยละ 86.7 ส่วน
ใหญ่ท าประมงในแหล่งน้ าลึก 3 - 5 เมตร คิดเป็นร้อยละ 89.7 ชาวประมงทั้งหมดใช้ความเรว็ในการคราดหอยลาย 
น้อยกว่า 1 นอต (1 นอต = 1.85 กม./ชม.) ชาวประมงมากที่สุดได้ผลผลิตรอบละ 10-20 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 
48.7 และสัตว์น้ าอื่นๆชนิดเด่นทีไ่ด้จากการท าประมงหอยลาย ไดแ้ก่ หอย ร้อยละ 58.5, กุ้งและกั้ง ร้อยละ 22.1, ปู 
ร้อยละ 12.8 และปลา ร้อยละ 6.7  
 2. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน และการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการ
ท าประมงหอยลาย 
 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ในการท าประมงหอยลายพบว่า ต้นทุนในการท า
ประมงหอยลาย แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการเตรียมเรือก่อนออกท าการประมง มูลค่าเฉลี่ย  
265.06 บาท/รอบ กระบวนการท าประมง มูลค่าเฉลี่ย 346.28  บาท/รอบ และกระบวนการการซ่อมบ ารุง มูลค่า
เฉลี่ย  442.23  บาท/รอบ โดยการลงทุนก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลผลิตของหอยลาย ซ่ึงมี
มูลค่าเฉลี่ย 2,699 บาท/รอบ และประโยชน์ทางสังคม ได้แก่ การจ้างงานในกระบวนการท าประมง มูลค่าเฉลี่ย 92.49 
บาท/รอบ และการจ้างงานในกระบวนการณ์ซ่อมบ ารุงเรือ มูลค่าเฉลี่ย 182.65 บาท /รอบ และจากข้อมูลการ
ปลดปล่อยปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการท าประมงหอยลายในจังหวัดตราด พบว่า  ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในแต่ละขั้นตอนการท าประมงหอยลายมีค่าดังนี้ กระบวนการเตรียมเรือก่อนออกท าการประมง 0.3524 
KgCO2eq/รอบการท าประมง กระบวนการท าประมง 2.9237 KgCO2eq/รอบการท าประมง และกระบวนการการ
ซ่อมบ ารุงเรือเม่ือเสร็จสิ้นการท าประมง 0.1521 KgCO2eq/รอบการท าประมง  
 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ในการท าประมงหอยลายพบว่า มีค่าเท่ากับ 1.78 
ซ่ึงการมีค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมากกว่า 1 หมายความว่า การลงทุนในแต่ละกิจกรรมของการท า
ประมงนั้นมีผลก าไร หรือผลตอบแทนกลับคืนมามากกว่าการลงทุน เนื่องจากการลงทุนท าประมงหอยลายก่ อให้เกิด
ผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลผลิตของหอยลาย ซ่ึงมีมูลค่าเฉลี่ย 2 ,699 บาท/รอบการท าประมง อีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคม ได้แก่ การจ้างงานในกระบวนการท าประมง กระบวนการซ่อมบ ารุงเรือ และการเกิด
ธุรกิจต่อเนื่องต่างๆ และจากข้อมูลการปลดปล่อยปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการท าประมงหอยลายในจังหวัด
ตราด ทั้ง 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการเตรียมเรือก่อนออกท าการประมง กระบวนการท าการประมงหอยลาย 
และกระบวนการการซ่อมบ ารุงเรือเม่ือเสร็จสิ้นการท าประมง ทั้ง 3 กิจกรรมมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งสิ้น 3.4282 KgCO2eq/รอบการท าประมงซ่ึงรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-3 
 3. แนวทางการลดต้นทุนพลังงานในการท าประมงหอยลาย 

จากผลการศึกษาพบว่า ชาวประมงหอยลายส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดตราดเป็นชาวประมงพื้นบ้านที่ท าประมง
ด้วยเรือขนาดเล็ก ไม่เกิน 15 แรงม้า ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน คิดเป็นร้อยละ 88.7 ดังนั้นหากมีการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ หรือสนับสนุนให้ชาวประมงหันมาใช้น้ ามัน gasohol ทดแทนน้ ามันเบนซิน จะ
สามารถช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานของการท าประมงได้ อีกทั้งยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ เรือนกระจกอีกด้วย ดัง
ข้อมูลในตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า หากชาวประมงเปลี่ยนมาใช้น้ ามัน gasohol จะมีผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุนเพิ่มเป็น 1.96 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.11) และมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเป็น 1.37  KgCO2eq 
/รอบการท าประมง (ลดลงร้อยละ 39.94) 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการใช้ทรัพยากรต่างๆในการท าประมงหอยลายใน 1 รอบการท าประมง 
 

วัตถ/ุพลังงานที่ใช้ 
จ านวน/
ปริมาณ 

หน่วย 
ราคา  

(ต่อหน่วย/บาท) 
อายุการใช้งาน 

(รอบ) 
รวม 

(บาท/รอบ) 
1. กระบวนการเตรียมเรือก่อนออกท าการประมง 
1. น้ ามันเบนซินที่ใช้ส าหรับ
การเช็คสภาพเครื่องยนต์ 
หรือเครื่องมือประมงอื่นๆ 

(1-6) 
1.31±1.20 

ลิตร (20-40) 
29.07±3.33 

(3-6) 
4.91±0.58 

7.76 

2. เสบียงอาหาร (1-2) 
1.05±0.21 

ม้ือ (50-1,000) 
181.41±167.19 

(1-1) 
1.00+0.00 

190.48 

3. อุปกรณ์ในการคาดหอย (1-6) 
1.75±0.97 

อัน/ชิ้น (2,000-5,000) 
2,291.79±711.20 

(60-60) 
60.00+0.00 

66.82 

รวมต้นทุนในการเตรียมเรือก่อนออกท าการประมง 265.06 (บาท/รอบการท าประมง)   
2. กระบวนการท าการประมงหอยลาย 
1. น้ ามันเบนซินเรือ 
(ส าหรับเดินทางไปยังแหล่ง
ท าประมง) 

(0.5-50) 
4.33±8.98 

ลิตร (20-40) 
29.07±3.33 

(1-1) 
1.00+0.00 

125.87 

2. น้ ามันเบนซินเรือ 
(ส าหรับเดินทางกลับ ไปยัง
ท่าขึ้นปลา) 

(0.5-50) 
4.33±8.98 

ลิตร (20-40) 
29.07±3.33 

(1-1) 
1.00+0.00 

125.87 

3. น้ ามันเบนซินเรือ 
(ส าหรับท าการประมง) 

(0-20) 
0.69±3.03 

ลิตร (20-40) 
29.07±3.33 

(1-1) 
1.00+0.00 

20.05 

4. แรงงานประมง (1-6) 
1.67±0.87 

คน (0-300) 
55.38±116.70 

(1-2) 
1.05±0.21 

92.49 

รวมต้นทุนในกระบวนการท าการประมง 364.28 (บาท/รอบการท าประมง)   
3. กระบวนการการซ่อมบ ารุงเรอืเมื่อเสร็จสิ้นการท าประมง 
1. น้ ามันส าหรับท าความ
สะอาดเครื่องยนต ์

(0.1-2) 
0.22±0.46 

ลิตร (2.6-60) 
5.80±11.36 

(1-1) 
1.00±0.00 

1.28 

2. เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง (1-6) 
1.31±1.20 

ลิตร (90-850) 
140.15±147.89 

(3-6) 
4.91±0.58 

37.39 

3. สารเคมีที่ใช้ในการเชื่อม/
อุด/ปะ ตัวล าเรือประมง 
และใบพัดที่เสียหาย 

(1-2) 
1.20± 0.40 

ครั้ง (1,470-2,940) 
1,560.46 ±354.17 

(5-12) 
10.24 ±2.47 

182.87 

4. วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม
บ ารุงต่างๆ  
 

(1-2) 
1.06± 0.24 

ครั้ง (10,000-30,000) 
11,025.64 
±4,058.13 

(150-360) 
307.23 ±74.23 

38.04 

5. แรงงานในซ่อมบ ารุง ท า
ความสะอาดล าเรือ  

(1-2) 
1.06 ±0.40 

คน (0-700) 
172.31± 214.31 

(1-1) 
1.00±0.00 

182.65 

รวมต้นทุนในกระบวนการการซ่อมบ ารุงเรือเมื่อเสร็จสิ้นการท าประมง 442.23 (บาท/รอบการท าประมง)   
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าต่ าสุด และสูงสุด จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวประมงหอยลายที่ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 195 ชุด ส่วนตัวเลขด้านล่าง คือ ค่าเฉลี่ยขอข้อมูล และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ตารางที่ 2 ผลตอบแทนของการท าประมงหอยลายของชุมชนประมงในจังหวัดตราด ใน 1 รอบการท าประมง 
 

รายการผลตอบแทน ปริมาณ/รอบ หน่วย 
ราคา  

(ต่อหน่วย/บาท) 
รวม 

(บาท/รอบ) 
1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

- ผลผลิตหอยลาย (3-250) 
26.99±41.83 

กิโลกรัม 100 2,699.00 

2. ผลประโยชน์ทางสังคม 
- การจ้างงานใน

กระบวนการท าประมง 
(1-6) 

1.67±0.87 
คน (0-300) 

55.38±116.70 
92.49 

- การจ้างงานในการซ่อม
บ ารุงเรือประมง 

(1-2) 
1.06 ±0.40 

คน (0-700) 
172.31± 214.31 

182.65 

3. ผลประโยชน์ทางส่ิงแวดล้อม 
- การท าประมงพื้นบ้านมีส่วนช่วยในการควบคุมปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งไม่ให้มีมากจนเกินไป 

เนื่องจากการประมงมีต้นทุนที่ต่ ากว่าการเพาะเลี้ยง และมีการปลอ่ยมลพิษสู่ส่ิงแวดล้อมที่ต่ ากว่า   
- การท าประมงหอยลายของชุมชนในจังหวัดตราด ส่วนใหญ่มีการก าหนดพ้ืนที่อนุรกัษ์ของแต่ละหมู่บ้าน ซ่ึง

ถือเปน็การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการถ่ายถอดความรู้สู่ชุมชน 
 

ผลตอบแทนทางสงัคมจากการท าประมงหอยลายในจังหวัดตราด 
SROI =       (2,974.14 – 1,071.57) / 1,071.57  =    1.78 

 
ตารางที่ 3 ผลการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยออกมาจากแต่ละกิจกรรมของการท าประมงหอยลาย 
 

กิจกรรม 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (KgCO2eq/รอบการท าประมง) 

ปริมาณพลังงานที่ใช้ 
(กิโลกรัม/รอบ) 

KgCO2eq/การท า
ประมง 1 รอบ 

จ านวนรอบ/การ
ประมง 1 วัน 

KgCO2eq/
จ านวนรอบ

ทั้งหมด/การท า
ประมง 1 วัน 

1. กระบวนการเตรียมเรือก่อนออกท าการประมง 
1. น้ ามันเบนซินที่ใช้ส าหรับ
การเช็คสภาพเครื่องยนต์ 
(1.13 ลิตร/รอบ) 

 
0.88 

 
0.3524 

 
1 

 
0.3524 

2. กระบวนการท าการประมงหอยลาย 
1.น้ ามันเบนซินส าหรับการ
เดินทางไปยังแหล่งท าประมง  
(4.33 ลิตร/รอบ) 

 
3.38 

 
1.3537 

 
1 

 
1.3537 

2. น้ ามันเบนซินส าหรับการ
เดินทางกลับไปยังท่าขึ้นปลา 
(4.33 ลิตร/รอบ) 

 
3.38 

 
1.3537 

 
1 

 
1.3537 

3. น้ ามันเบนซินส าหรับการ
ท าประมง (0.69 ลิตร/รอบ) 

 
0.54 

 
0.2163 

 
1 

 
0.2163 

รวม 7.30 2.9237 1 2.9237 
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กิจกรรม 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (KgCO2eq/รอบการท าประมง) 

ปริมาณพลังงานที่ใช้ 
(กิโลกรัม/รอบ) 

KgCO2eq/การท า
ประมง 1 รอบ 

จ านวนรอบ/การ
ประมง 1 วัน 

KgCO2eq/
จ านวนรอบ

ทั้งหมด/การท า
ประมง 1 วัน 

3.กระบวนการการซ่อมบ ารุงเรอืเมื่อเสร็จสิ้นการท าประมง 
1. น้ ามันส าหรับล้าง
เครื่องยนต์ (0.22 ลิตร/รอบ) 

0.17 0.0680 1 0.0680 

2. น้ ามันเครื่อง  
(0.27 ลิตร/รอบ) 

0.21 0.0841 1 0.0841 

รวม 0.38 0.1521 1 0.1521 
รวมการใช้พลังงานทั้งหมด 8.56 3.4282 1 3.4282 
 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากการลดต้นทุนพลังงานโดยการใช้น้ ามัน Gasohol 

 

วิธีการ SROI 
การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
(KgCO2eq /รอบการท าประมง) 

หมายเหตุ 

การใช้น้ ามันเบนซิน 1.78 3.43 รูปแบบการท าประมงในปัจจุบัน 
การเปลี่ยนมาใช้น้ ามัน 

Gasohol 
1.96 1.37 ราคาน้ ามัน Gasohol ขายปลีก

ส่วนภูมิภาคเฉลี่ยในช่วงเดือน 
ม.ค.-เม.ย. 2562 เฉลี่ย 22.03 
บาท/ลิตร (ที่มา : บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน)) 

หมายเหตุ ส าหรับน้ ามัน Gasohol การอ้างอิงค่า Emission Factor ในการค านวณมาจากการเทียบเคียงจากรายงานของ Zhang, Johson & 
Wang (2015) และคณะกรรมการเทคนิคด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปี 2562 ซ่ึงสรุปได้ว่า ค่า Emission Factor ของน้ ามัน 
Gasohol มีอัตราที่ต่ ากว่าของน้ ามันเบนซินเฉลี่ยร้อยละ 60 หรือคิดเป็นค่า Emission Factor โดยประมาณ 0.1602 KgCO2eq/กิโลกรัม   
 
วิจารณ์ผลการศึกษา 
 เม่ือเปรียบเทียบรูปแบบการท าประมงหอยลายในการศึกษาครั้งนี้ กับการศึกษาในจังหวัดตราดในปี พ.ศ. 
2556 ของ นันทพล สุขส าราญ และคณะ (2560) พบว่า รูปแบบการท าประมงหอยลายในจังหวัดตราดได้เปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีต กล่าวคือในปัจจุบันได้มีการก าหนดข้อบังคับว่าการท าประมงหอยลายประเภทการคราดหอยด้วยเรือขนาด
ใหญ่ห้ามท าการประมงในระยะชายฝั่ง 3,000 เมตร ท าให้เรือประมงเหล่านั้นจ าเป็นต้องใช้ต้นทุนในการเดินทางไปยัง
แหล่งท าประมงที่สูงขึ้น อีกทั้งปริมาณทรัพยากรหอยลายในปัจจุบันลดปริมาณลงมาก ส่งผลให้เรือประมงขนาดใหญ่  
ไม่คุ้มค่าต่อการท าประมงจนต้องเลิกกิจการไปจ านวนมาก หรือย้ายไปท าประมงในพื้นที่อื่นๆ ดังนั้นในปัจจุบันการท า
ประมงหอยลายในจังหวัดตราดจึงพบเพียง 2 รูปแบบเท่านั้น คือ การท าประมงโดยการคราดหอยด้วยมือ คิดเป็น 
ร้อยละ 90.8 และการคราดหอยด้วยเรือแบบไม่ติดตั้งเครื่องควาน คิดเป็นเพียงร้อยละ 9.2 สอดคล้องกับรายงานของ 
ปิยะโชค สินอนันต์ และคณะ (2559) ที่รายงานว่าในปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตหอยลายในจังหวัดตราดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
337.2 กิโลกรัมต่อวัน แต่จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าข้อมูลผลผลิตหอยลายต่อวันอยู่ในช่วง 3 – 250 กิโลกรัมต่อวัน 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.99±41.83 กิโลกรัมต่อวัน แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันปริมาณทรัพยากรหอยลายในจังหวัด
ตราดลดลงกว่าในอดีตอย่างมาก ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการท าประมงที่เกินขนาด (over fishing) และสภาพแวดล้อม
ของแหล่งน้ าที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 จากการประเมิน SROI ในการท าประมงหอยลายพบว่า มีค่าเท่ากับ 1.82 แสดงให้เห็นว่า การลงทุนนั้นมี
ผลตอบแทนกลับคืนมามากกว่าการลงทุน สอดคล้องกับรายงานของ สฤณี อาขวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ 
(2560) ท่ีอธิบายว่าการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในส่วนสุดท้ายของ
กิจการที่ต้องการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมให้ถึงระดับมูลค่า และแสดงความคุมค่าของการลงทุนในกิจการเพื่อสร้าง
ผลลัพธ์ทางสังคม ดังนั้น SROI หมายถึงผลลัพธ์ทางสังคมในด้านต่างๆที่กิจการสร้างมาค านวณหามูลค่าเทียบเท่า แล้ว
เปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุน เพื่อดูว่ากิจการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ต่อเงินทุก 1 
บาทที่ลงทุนไป ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้บ่งชี้ได้ว่าการลงทุนในแต่ละกิจกรรมของการท าประมงหอยลายในพื้นที่จังหวัดตราด
ในปัจจุบันยังคงคุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจากก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลผลิตของหอยลาย และ
ประโยชน์ทางสังคม ได้แก่ การจ้างงานต่างๆ เป็นต้น เม่ือเปรียบเทียบ SROI จากการท าประมงหอยลายในการศึกษา
ครั้งนี้ กับการศึกษา SROI ของโครงการ “ธนาคารปูม้า” ตามการรายงานของ สุชาติ เอกไพฑูรย์ (2554) ซ่ึงเป็น
โครงการในเชิงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงปูม้า รวมทั้งมีการก าหนดมาตรการในการท าประมงปูม้าอย่างย่ังยืน
โดยชุมชนมีส่วนร่วม พบว่ามีค่า SROI สูงถึง 58.98 จากข้อมูลดังกล่าวอาจอนุมานได้ว่า หากชุมชนประมงหอยลายใน
จังหวัดตราดร่วมกันก าหนดมาตรการในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรหอยลายซ่ึงปัจจุบันมีปริมาณลดลงจากอดี ต
มาก (ปิยะโชค สินอนันต์ และคณะ, 2559) รวมทั้งร่วมกันท าประมงอย่างย่ังยืน ไม่ท าประมงเกินขนาด ก็จะสามารถ
สร้างผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนท าประมงหอยลายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบัน 
 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการท าประมงหอยลายมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 3.4282 KgCO2eq/
รอบการท าประมง เม่ือเปรียบเทียบปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการศึกษาครั้งนี้ กับการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า เช่นในกรณีของการเพาะเลี้ยงปลาสลิด ตามการรายงานของ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (มปป.) 
พบว่าการเพาะเลี้ยงปลาสลิดเพื่อให้ได้ผลผลิตเพียง 1 กิโลกรัมนั้น จะมีการปลดปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 
7.07 KgCO2eq ซ่ึงแหล่งที่มาหลักของก๊าซเรือนกระจก คืออาหารส าเร็จรูปส าหรับเลี้ยงปลา และสารอินทรีย์ต่างๆใน
บ่อเลี้ยง ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้พบว่าการท าประมงหอยลายมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 3.43 KgCO2eq/รอบ
เท่านั้น ซ่ึง 1 รอบการประมงให้ผลผลิตเฉลี่ย 30 กิโลกรัม หากคิดเป็นผลผลิตต่อ 1 กิโลกรัม จะมีการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพียง 0.12 KgCO2eq เท่านั้น หรือน้อยกว่าการเลี้ยงปลาสลิด ถึง 58 เท่า ดังนั้นหากอาจอนุมานได้ว่า หาก
ชาวประมงหันมาให้ความส าคัญกับการท าประมงอย่างย่ังยืนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง อาจ
ส่งผลทางอ้อมต่อการลดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าลงเนื่องจากการเพาะเลี้ยงมีต้นทุนที่สูงกว่า และยังเป็นการลดกา ร
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณมากอีกด้วย 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ในการท าประมงหอยลายมีค่าเท่ากับ 1.82  โดยต้นทุนในการ
ท าประมงแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการเตรียมเรือเฉลี่ย  265.06 บาท/รอบ กระบวนการท า
ประมงเฉลี่ย 346.28  บาท/รอบ และกระบวนการการซ่อมบ ารุงเฉลี่ย  442.23  บาท/รอบ โดยการลงทุนก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจมูลค่าเฉลี่ย 2,699 บาท/รอบ และประโยชน์ทางสังคม ได้แก่ การจ้างงานในการท า
ประมงเฉลี่ย 92.49 บาท/รอบ และการจ้างงานในการณ์ซ่อมบ ารุงเรือเฉลี่ย 182.65 บาท/รอบ  และมีการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 3.43 KgCO2eq/รอบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ประโยชน์ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนประมงสามารถน าข้อมูลต้นทุน และผลตอบแทนทางสังคมของการท าประมง
หอยลาย และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนด้านการควบคมุการท าประมง และแนวทาง
การจัดการทรัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับนโยบายในการสนับสนุน หรือการให้ความรู้กับชาวประมงในการหัน
มาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงาน โดยจากเดิมที่ใช้น้ ามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการท าประมงหอยลาย ให้
ปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน เช่น gasohol เนื่องจากมีต้นทุนทางพลังงานที่ถูกกว่า และยังช่วยลดมลพิษใน
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย เช่น การลดปริมาณ KgCO2eq เนื่องจากการใช้ gasohol ในการท าประมงหอยลายจะมีปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 1.37  KgCO2eq /รอบการท าประมง ซ่ึงน้อยกว่าการใช้น้ ามันเบนซิน ถึงร้อยละ 39.94 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล ในเขตพื้นที่ต้าบลหนองบัว  ต้าบลหนองสองห้อง 
และต้าบลยกกระบัตร อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างน้้าบาดาล 3 ต้าบล ได้แก่  
ต้าบลหนองบัว 10 บ่อ ต้าบลหนองสองห้อง 8 บ่อ ต้าบลยกกระบัตร 12 บ่อ รวมทั้งสิ้น 30 บ่อ เพื่อมาวิเคราะห์  
คุณภาพน้้า แบ่งเป็น 3 ด้าน ทางกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพ จากการศึกษาพบว่า คุณภาพทางกายภาพ ค่าความ 
ขุ่นและค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 ต้าบล คุณภาพทางเคมีพบว่า ค่าการน้าไฟฟ้า ซัลเฟต 
คลอไรด์ ไนเตรท และค่าความกระด้างทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม ส่วนปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด มีจ้านวน 27 บ่อ มีค่าน้อยกว่า 600 mg/l ตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่องก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551  ส้าหรับคุณภาพทางชีวภาพ การตรวจนับโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
เหมาะสม ส่วนการตรวจนับจ้านวนจุลินทรีย์ จาก 3 ต้าบล คือต้าบลหนองบัว ต้าบลหนองสองห้อง และต้าบล
ยกกระบัตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23,380 CFU/ml 6,558 CFU/ml 40,933 CFU/m ตามล้าดับ จุลินทรีย์ที่ตรวจพบใน
น้้ามีจ้านวน 6 บ่อ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าบาดาลที่ใช้ในการบริโภค จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล
จะเป็นแนวทางให้กับเทศบาลต้าบลหลักห้า อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป 
 
Abstract   
 This research aims to analyze groundwater quality in the area of  Nong Bua, Nong Song Hong and 

Yok Krabat Sub-district, Ban Phaeo, Samut Sakhon Province. By collecting 30 groundwater samples, 

including 10 samples of Nong Bua, 8 samples of Nong Song Hong, and 12 samples of Yok Krabat. The 

water quality including physical, chemical and biological qualities were analyzed. For the physical quality, it 

was found that turbidity and pH were in the standard of all samples. For chemical quality, conductivity, 

sulfate, chloride, nitrate and total hardness were in standard. 27 samples of total dissolved solids were less 

than 600 mg/l. For biological quality, total coliform bacteria were in standard. Total plate count from Nong 

Bua, Nong Song Hong and Yok Krabat were 23,380 6,558 and 40,933 CFU/mL, respectively. Moreover, 

20% of standard plate count met with the standards of groundwater quality used in consumption. However, 

the results of groundwater quality will be advantageous to the Lak Ha, Ban Phaeo, Samut Sakhon Province.   

 

บทน้า 
 เทศบาลต้าบลหลักห้า อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลโรงเข้ ต้าบล
หนองบัว ต้าบลหนองสองห้อง และต้าบลยกกระบัตร ซ่ึงประชากรในเขตเทศบาลต้าบลหลักห้านั้น มีการน้าน้้าบาดาลมา
ใช้ในการอุปโภค บริโภคเป็นจ้านวนมาก ทั้งการเลี้ยงสัตว์ ท้าไร่ ท้าสวน และใช้ในครัวเรือน แต่ทางเทศบาลนั้น ยังขาด
ข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน้้า ท้าให้ไม่สามารถทราบถึงคุณภาพน้้าบาดาลที่น้ามาใช้ได้ ซ่ึงหากประชากรในเขตเทศบาล
ต้าบลหลักห้านั้น ใช้น้้าบาดาลที่ไม่มีคุณภาพ เป็นเวลานาน อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ของคนในชุมชนได้ 
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 ทางคณะผู้วิจัยจึงจัดท้างานวิจัยนี้ขึ้น เพื่อที่จะได้มีข้อมูลคุณภาพของน้้าบาดาล บริเวณบ่อบาดาลต่าง ๆ ให้
ประชาชนในหมู่บ้านทราบ และเพื่อให้ทางเทศบาลได้น้าข้อมูลนี้ ไปใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาและรักษาคุณภาพ
น้้า บริเวณต้าบลหนองบัว ต้าบลหนองสองห้อง และต้าบลยกกระบัตร อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์   
 เพื่อตรวจวิเคราะห์และประเมินคุณภาพน้้าบาดาลทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ในเขตเทศบาล
ต้าบลหลักห้า ต้าบลหนองบัว ต้าบลหนองสองห้อง และต้าบลยกกระบัตร อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  
  
อุปกรณ์ที่ใชใ้นการทดลอง   
 - เครื่องวัด Conductivity     ย่ีห้อ Mettler Toledo รุ่น Seven Multi  
 - เครื่องวัด pH      ย่ีห้อ Mettler Toledo รุ่น Seven Multi  
 - เครื่องวัด Turbidity   ย่ีห้อ WTW รุ่น Turb430 IR  
 - ตู้อบ       ย่ีห้อ Memmert รุ่น WD22   
 - ตู้บ่ม       ย่ีห้อ Sanyo รุ่น MIR 153  
 - หม้อนึ่งความดัน     ย่ีห้อ VISION Autoclave  
 - เครื่อง Spectrophotometer  ย่ีห้อ Hach รุ่น DR/4000  
 - ปั้มดูดอากาศ      ย่ีห้อ Gast รุ่น DOA – P504 – BN  
 - อุปกรณ์เครื่องแก้ว  
  
วิธีการทดลอง  
 การเก็บตัวอย่างน้้าบาดาลในเขตเทศบาลหลักห้า เก็บตัวอย่างโดยเก็บพร้อมกันทุกจุด โดยใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยได้ก้าหนดวิธีการเลือกเก็บจากบ่อบาดาลที่มีอายุการใช้
งานมากกว่า 5 ปี ใน 3 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลหนองบัว 10 บ่อ ต้าบลหนองสองห้อง 8 บ่อ และต้าบลยกกระบัตร 12 บ่อ  
รวมทั้งสิ้น 30 บ่อ (ดังแสดงในภาพที่ 1-3) โดยเก็บน้้าใส่ขวดพลาสติกพอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท ขนาด 1 ลิตร โดยเปิด
ก๊อกน้้าจากหอถังทิ้งไวเ้ปน็เวลา 3 นาที จากนั้นกรอกน้้าใส่ขวด เขย่าแล้วเททิ้งประมาณ 2-3 ครั้ง เพื่อเป็นการล้างขวด
ก่อนแล้วจึงค่อยกรอกน้้าใส่ขวดจนเต็ม ติดรหัสและจดบันทึกจุดที่เก็บน้้า เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4  ้C แล้วจึงน้าน้้ามา
วิเคราะห์และประเมินคุณภาพน้้า แบ่งเป็น 3 ด้านดังต่อไปนี้  
 - การวิเคราะห์ทางกายภาพ ได้แก่ ความขุ่น  (Nephelometric) ความเป็นกรด-ด่าง (Electrometric 
Method)  
 - การวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ ซัลเฟต (Turbid Metric) คลอไรด์ (Argentometric Method) ไนเตรท
(Cadmium Reduction Method) ความกระด้างทั้งหมด (ไตเตรทด้วย EDTA) ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด
(Grava Metric Method) ค่าการน้าไฟฟ้า (Conductivity)  
 - การวิเคราะห์ทางชีวภาพ ได้แก่ การตรวจนับจ้านวนจุลินทรีย์ (Standard Plate Count) การตรวจนับ
จ้านวนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (MPN)  
 วิเคราะห์ผลตามมาตรฐาน (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2551) 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดเกบ็น้้าของ ต้าบลหนองบวั 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงจุดเกบ็น้้าของ ต้าบลหนองสองห้อง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงจุดเกบ็น้้าของ ต้าบลยกกระบัตร 
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ผลการทดลอง 
 1. ความขุ่น (Turbidity) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ความขุ่น(Turbidity) ของน้้าบาดาล 
 

 จากภาพที่ 4 แสดงค่าความขุ่นของน้้าบาดาลในต้าบลหนองบัว ต่้าสุดอยู่ในบ่อที่ (GW 1-8) บ้านก้านันพิศนุ  
ลิ่มกองลาภ และ (GW 1-10) บ้าน ผญ.บุญล้อม มีค่า 0.01 NTU ส่วนค่าความขุ่นสูงสุดอยู่ในบ่อที่ (GW 1-3)  
บ้านประธานชุมชน (สุรชัย) มีค่า 1.98 NTU อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่ก้าหนดไว้ คือ มีค่าความขุ่นไม่เกิน 5 NTU 
(ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2551) ต้าบลหนองสองห้อง ต่้าสุดอยู่ในบ่อที่ (GW 2-3) โรงหมู่ 
มีค่า 0.05 NTU ส่วนค่าความขุ่นสูงสุดอยู่ในบ่อที่ (GW 2-7) บริเวณซอย 7 มีค่า 0.78 NTU อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่
ก้าหนดไว้ ต้าบลยกกระบัตร ต่้าสุดอยู่ในบ่อที่ (GW 3-12) บริเวณบ้าน ผญ. เย่ียม มีค่า 0.07 NTU ส่วนค่าความขุ่น
สูงสุดอยู่ในบ่อที่ (GW 3-6) ข้างบ้านนายเสนาะ ศักดิ์สงวน (ของโยธาธิการ) มีค่า 1.60 NTU อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่
ก้าหนดไว้  
 
 2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 
ภาพที่ 5 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้้าบาดาล 
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 จากภาพที่ 5 ภาพรวมน้้าบาดาลในต้าบลหนองบัว มีค่า pH เฉลี่ยอยู่ที่ 7.77±0.13 อยู่ใน เกณฑ์ที่ดี โดยมีค่า
ต่้าสุดอยู่ที่บ่อ (GW 1-8) บ้านก้านันพิศนุ ลิ่มกองลาภ มีค่า 7.11 และค่า pH สูงสุด อยู่ที่บ่อ (GW 1-5) สถานีอนามัย
บ้านคลองตัน (หอถังงบกรมอนามัย) มีค่า 8.17 สรุปแล้วมีค่า pH อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม ต้าบลหนองสอง
ห้อง มีค่า pH เฉลี่ยอยู่ที่ 7.71±0.13 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีค่าต่้าสุดอยู่ที่บ่อ (GW 2-3) โรงหมู่ มีค่า 7.30 และค่า pH 
สูงสุด อยู่ที่บ่อ (GW 2-6) บ้านผญ. ประจักษ์ มีค่า 8.04 สรุปแล้วค่า pH อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม ต้าบล
ยกกระบัตร มีค่า pH เฉลี่ยอยู่ที่ 7.82±0.13 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีค่าต่้าสุดอยู่ที่บ่อ (GW 3-1) บริเวณริมคลอง
ชลประทานที ่4 และ (GW 3-3) ริมถนนหลักสี่-ยกกระบัตร มีค่า 7.58 และค่า pH สูงสุด อยู่ที่บ่อ (GW 3-6) ข้างบ้าน 
นายเสนาะ ศักดิ์สงวน (ของโยธาธิการ) มีค่า 8.53 ซ่ึงที่มีค่า pH สูงเกณฑ์เกินมาตรฐานที่ก้าหนดนั้น เนื่องจากบริเวณ
หอถังตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและเขตอุตสาหกรรม ซ่ึงส่งผลให้มีค่า  pH สูงกว่าน้้าบาดาลจุดอื่นที่ได้ท้าการส้ารวจ 
อย่างไรก็ตามค่า pH ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถอนุโลมได้ (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม,2551) 
 
 3. ค่าการน้าไฟฟ้า (Electrical Conductivity) 

 
 

ภาพที่ 6 ค่าการน้าไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ของน้้าบาดาล 
 
 จากภาพที่ 6 ค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าบาดาลต้าบลหนองบัว ต่้าสุดคือบ่อ (GW 1-5) สถานีอนามัยบ้าน 
คลองตัน (หอถังงบกรมอนามัย) มีค่า 627 µS/cm และค่าการน้าไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่บ่อ (GW 1-9) บริเวณร้าน  
ผญ. กฤษณะ มีค่า 1079 µS/cm ค่าการน้าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 744.6±42.5 µS/cm  ต้าบลหนองสองห้อง ต่้าสุดคือ
บ่อ (GW 2-5) ก้านันมงกุฎ มีค่า 641 µS/cm และค่าการน้าไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่บ่อ (GW 2-1) ริมคลองด้าเนินสะดวก  
(งบกรมโยธาธิการ) มีค่า 1194 µS/cm ค่าการน้าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 865.6±42.5 µS/cm ต้าบลยกกระบัตร ต่้าสุดคือ
บ่อ (GW 3-3) ริมถนนหลักสี่ –ยกกระบัตร มีค่า 661 µS/cm และค่าการน้าไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่บ่อ (GW 3-9) บริเวณ
ท้านบแพ้ว มีค่า 982 µS/cm ค่าการน้าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 764.8±42.5 µS/cm การที่ค่าการน้าไฟฟ้าสูงนั้น เกิดจาก
แอนไอออนคลอไรด์ ซัลเฟต ไนเตรท หรือการที่หอถังตั้งอยู่ใกล้คลองซ่ึงเป็นน้้าที่ไหลผ่านชั้นดิน ผ่านแร่ธาตุต่าง ๆ ซ่ึง
ส่งผลท้าให้ค่าการน้าไฟฟ้าสูงขึ้นได้ 
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 4. ซัลเฟต (Sulfate) 

 
ภาพที่ 7 ซัลเฟต (Sulfate) ของน้้าบาดาล 

 
 จากภาพที่ 7 ปริมาณซัลเฟตในน้้าบาดาลของต้าบลหนองบัว ค่าต่้าที่สุดอยู่ที่บ่อ (GW 1-5) สถานีอนามัย
บ้าน คลองตัน (หอถังงบกรมอนามัย) มีค่า 2 mg/l ส่วนค่าสูงสุดอยู่ที่บ่อ (GW 1-1) ข้างบ้านคุณณรงค์ มีค่า  
32 mg/l มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  15.91±3.50 mg/l ต้าบลหนองสองห้อง ค่าต่้าที่สุดอยู่ที่บ่อ (GW 2-1)  
ริมคลองด้าเนินสะดวก (งบกรมโยธาธิการ) มีค่า 12 mg/l ส่วนค่าสูงสุดอยู่ที่บ่อ (GW 2-7) บริเวณซอย 7 มีค่า  
41 mg/l มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  20.12±3.50 mg/l ต้าบลยกกระบัตร ค่าต่้าที่สุดอยู่ที่บ่อ (GW 3-3)  
ริมถนนหลักสี่–ยกกระบัตร มีค่า 16 mg/l ส่วนค่าสูงสุดอยู่ที่บ่อ (GW 3-6) ข้างบ้านนายเสนาะ ศักดิ์สงวน  
(ของโยธาธิการ) มีค่า 41 mg/l มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 27.75±3.50 mg/l โดยทั้ง 3 ต้าบล มีค่าซัลเฟตอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานที่
เหมาะสม  
 
 5. คลอไรด์ (Chloride) 

 
ภาพที่ 8 คลอไรด์ (Chloride) ของน้้าบาดาล 

 
 จากภาพที่ 8 ปริมาณคลอไรด์ในน้้าบาดาลของต้าบลหนองบัว ค่าต่้าสุดอยู่ที่บ่อ (GW 1-4) บ้านผญ. สมศักดิ์ 
เปาทุย (หอถังกรมอนามัย) มีค่า 32 mg/l และค่ามากสุดอยู่ที่บ่อ (GW 1-9) บริเวณร้านผญ. กฤษณะ มีค่า 164 mg/l 
ซ่ึงสอดคล้องกับค่าการน้าไฟฟ้าที่มีค่ามาก เนื่องจากแอนไอออนคลอไรด์มีผลต่อค่าการน้าไฟฟ้าท่ีสูงขึ้นด้วย สรุปแล้วมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 60.51±53.92 mg/l อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ต้าบลหนองสองห้อง ค่าต่้าสุดอยู่ที่บ่อ (GW 2-5) ก้านัน
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มงกุฎ มีค่า 48 mg/l และค่ามากสุดอยู่ที่บ่อ (GW 2-1) ริมคลองด้าเนินสะดวก (งบกรมโยธาธิการ) มีค่า 227 mg/l 
ต้องท้าการเฝ้าระวังเนื่องจากมีค่าคลอไรด์ที่สูงเกือบถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด อาจเกิดจากปริมาณคลอไรด์ในน้้าเค็ม
ที่มีเกลือประกอบอยู่ ซ่ึงบริเวณบ่อบาดาลนั้นตั้งอยู่ใกล้กับคลองด้าเนินสะดวก มีการพัดพาของน้้าทะเลเข้ามาสู่ล้า
คลองและเกิดการแทรกซึมเข้าสู่ชั้นน้้าบาดาลได้ คลอไรด์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 119.74±53.92 mg/l อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม ต้าบลยกกระบัตร ค่าต้่าสุดอยู่ที่บ่อ (GW 3-11) บริเวณบ้าน ผญ.จ้าเนียร มีค่า 28 mg/l และค่ามากสุดอยู่ที่
บ่อ (GW 3-9) บริเวณท้านบแพ้วมีค่า 147 mg/l สรุปแล้วคลอไรด์มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 86.23±53.92 mg/l โดยทั้ง 3 
ต้าบล มีค่าคลอไรด์อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2551) 
 
 6. ไนเตรท (Nitrate) 

 
ภาพที่ 9 ไนเตรท (Nitrate) ของน้้าบาดาล 

 
 จากภาพที่ 9 ปริมาณไนเตรทในน้้าบาดาลของต้าบลหนองบัว ค่าต่้าสุดอยู่ที่บ่อ (GW 1-2) บ้าน 
ผญ.นนทวัฒน์ , (GW 1-8) บ้านก้านันพิศนุ  ลิ่มกองลาภ และ (GW 1-9) บริเวณร้าน ผญ.กฤษณะ มีค่า 0 mg/l และ
ค่ามากสุดอยู่ที่บ่อ (GW 1-7) หน้าตลาด (ริมคลองด้าเนินสะดวก) มีค่า 1 mg/l เนื่องจากหอถังนั้นตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณ
คลองด้าเนินสะดวก และใกล้กับสวนผลไม้ของชาวบ้าน อาจได้รับไนเตรทที่สะสมมาจากคลองด้าเนินสะดวก หรือมา
จากปุ๋ยที่ชาวบ้านแถบนั้นใช้ในการท้าการเกษตร ท้าให้มีค่าไนเตรทสูงกว่าจุดอื่น ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.18±0.18 mg/l 
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ต้าบลหนองสองห้อง ค่าต่้าสุดอยู่ที่บ่อ (GW 2-2) ตรงข้ามวัดปทุมทองฯ,(GW 2-4) บ้าน ผญ.
นรินทร์ เสวี (งบกรมอนามัยเก่า) และ (GW 2-6) บ้าน ผญ.ประจักษ์ มีค่า 0 mg/l และค่ามากสุดอยู่ที่บ่อ (GW 2-7) 
บริเวณซอย 7 มีค่า 0.2 mg/l ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.08±0.18 mg/l อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ต้าบลยกกระบัตร ค่า
ต่้ าสุดอ ยู่ที่บ่อ  (GW 3-3) ริมถนนหลักสี่ –ยกกระบัตร ,(GW 3-5) บ้าน ผช.แว่ว ช้างด้า  และ  
(GW 3-6) ข้างบ้านนายเสนาะ ศักดิ์สงวน (ของโยธาธิการ) มีค่า 0 mg/l และค่ามากสุด อยู่ที่บ่อ (GW 3-2) บริเวณ
ป้อมต้ารวจ (ของโยธาธิการ) และ (GW 3-9) บริเวณท้านบแพ้วมีค่า 0.2 mg/l ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.09±0.18 mg/l 
โดยทั้ง 3 ต้าบล มีค่าไนเตรทอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม  
  

197



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

 7. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 

 
ภาพที่ 10 ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ของน้้าบาดาล 

 
 จากภาพที่ 10 ปริมาณความกระด้างทั้งหมดในน้้าบาดาลของต้าบลหนองบัว ค่าต่้าสุดอยู่ที่บ่อ (GW 1-3) 
บ้านประธานชุมชน (สุรชัย) มีค่า 212 mg/l และค่ามากสุดอยู่ที่บ่อ (GW 1-5) สถานีอนามัยบ้านคลองตัน (หอถังงบ
กรมอนามัย) มีค่า 312 mg/l ซ่ึงมีค่าความกระด้างทั้งหมดเกินเกณฑ์ที่ก้าหนดแต่ยังอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด  
ต้าบลหนองสองห้อง ค่าต่้าสุดอยู่ที่บ่อ (GW 2-7) บริเวณซอย 7 มีค่า 181 mg/l และค่ามากสุดอยู่ที่บ่อ (GW 2-2)  
ตรงข้ามวัดปทุมทองฯ มีค่า 279 mg/l ซ่ึงโดยสรุปแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ปริมาณความกระด้างทั้งหมดในน้้า
บาดาลของต้าบลยกกระบัตร ค่าต่้าสุดอยู่ที่บ่อ (GW 3-6) ข้างบ้านนาย เสนาะ ศักดิ์สงวน (ของโยธาธิการ) มีค่า 148 
mg/l และค่ามากสุดอยู่ที่บ่อ (GW 3-11) บริเวณบ้าน ผญ.จ้าเนียร มีค่า 250 mg/l สอดคล้องกับ ฤทธิเดช บุญมา 
และคณะ ได้ท้าการวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล เขตเทศบาลต้าบลหลักห้า อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  
ในปี พ.ศ.2557 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยความกระด้างทั้งหมดอยู่ที่ 305 mg/l พบว่ามีค่าความกระด้างทั้งหมดมีแนวโน้มดีขึ้นกว่า
ในปี พ.ศ.2557 ในบางบ่อ แต่บางบ่อก็ยังมีค่าความกระด้างทั้งหมดสูงกว่าในปี พ.ศ.2557 ทั้งนี้ควรมีการปรับปรุง 
แก้ไขคุณภาพน้้าเพื่อให้มีคุณภาพน้้าที่ดีขึ้นต่อ ๆ ไป (ฤทธิเดช บุญมา และคณะ,2557)  
 
 8. ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (TDS) 

 
ภาพที่ 11 ปริมาณของแขง็ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ของน้้าบาดาล 
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 จากภาพที่ 11 ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ในน้้าบาดาลของต้าบลหนองบัว ค่าต่้าสุดอยู่ที่บ่อ  
(GW 1-4) บ้าน ผญ.สมศักดิ์ เปาทุย (หอถังกรมอนามัย) และ (GW 1-5) สถานีอนามัยบ้านคลองตัน (หอถังงบกรม
อนามัย) มีค่า 420 mg/l และค่ามากสุดอยู่ที่บ่อ (GW 1-2) บ้านผญ.นนทวัฒน์ และ (GW 1-9) บริเวณร้าน 
ผญ.กฤษณะ มีค่า 680 mg/l ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 508.00±91.89 mg/l อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ต้าบลหนองสองห้อง 
ค่าต่้าสุดอยู่ที่บ่อ (GW 2-1) ริมคลองด้าเนินสะดวก (งบกรมโยธาธิการ) มีค่า 360 mg/l และค่ามากสุดอยู่ที่บ่อ  
(GW 2-4) บ้าน ผญ.นรินทร์ เสวี (งบกรมอนามัยเก่า) มีค่า 700 mg/l ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 540.00±91.89 mg/l  
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ต้าบลยกกระบัตร ค่าต่้าสุดอยู่ที่บ่อ (GW 3-6) ข้างบ้าน นายเสนาะ ศักดิ์สงวน (ของโยธาธิ
การ) และ (GW 3-11) บริเวณบ้าน ผญ.จ้าเนียร มีค่า 280 mg/l และค่ามากสุดอยู่ที่ บ่อ (GW 3-2) บริเวณป้อม
ต้ารวจ (ของโยธาธิการ) และ (GW 3-7) ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 มีค่า 500 mg/l ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
408.33±91.89 mg/l อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ ณัฏฐ์ รักษา และคณะ ได้ท้าการประเมินคุณภาพน้้า
บาดาล กรณีศึกษา ต้าบลโรงเข้ อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เม่ือปี พ.ศ.2560 ซ่ึงผลปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมดนั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 482 mg/l ซ่ึงน้อยกว่าต้าบลอื่น ในเขตเทศบาลต้าบลหลักห้า อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร คือ ต้าบลหนองบัว ต้าบลหนองสองห้อง และต้าบลยกกระบัตร แต่มีค่าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่า 
สภาพแวดล้อมเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ท้าให้ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด มีค่าที่ใกล้เคียงกัน (ณัฏฐ์ รักษา 
และคณะ,2560) 
 
 9. การตรวจนับจ้านวนจุลินทรีย์ (Standard Plate Count) 

 
ภาพที่ 12 การตรวจนับจ้านวนจลุินทรีย์ (Standard Plate Count) ของน้้าบาดาล 

 
 จากภาพที่ 12 การตรวจนับจ้านวนจุลินทรีย์ในน้้าบาดาลของต้าบลหนองบัว ค่าต่้าสุดอยู่ที่บ่อ (GW 1-5) 
สถานีอนามัยบ้านคลองตัน (หอถังงบกรมอนามัย) มีค่า 700 CFU/ml และค่ามากสุดอยู่ที่บ่อ (GW 1-2)  
บ้าน ผญ.นนทวัฒน์ มีค่า 1×105 CFU/ml ต้าบลหนองสองห้อง ค่าต่้าสุดอยู่ที่บ่อ (GW 2-6) บ้าน ผญ.ประจักษ์ มีค่า 
70 CFU/ml และค่ามากสุดอยู่ที่บ่อ (GW 2-1) ริมคลองด้าเนินสะดวก (งบกรมโยธาธิการ)  มีค่า 0.19×105 CFU/ml 
ต้าบลยกกระบัตร ค่าต่้าสุดอยู่ที่บ่อ (GW 3-8) บริเวณบ้าน คุณหญิง (ยกกระบัตร-หลักสี่ ซอย 2) มีค่า 20 CFU/ml 
และค่ามากสุดอยู่ที่บ่อ (GW 3-6) ข้างบ้านนายเสนาะ ศักดิ์สงวน (ของโยธาธิการ) มีค่า 3×105 CFU/ml ซ่ึงทั้ง  
3 ต้าบล มีค่าการตรวจนับจ้านวนจุลินทรีย์เกินค่ามาตรฐาน คือ ต้องไม่เกิน 500 CFU/ml เนื่องจากในแต่ละหอถังนั้น 
มีสภาพเก่า ขาดการท้านุบ้ารุงรักษา และการท้าความสะอาดหอถังรวมไปถึงบริเวณโดยรอบ ท้าให้มีค่าจุลินทรีย์ไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่ก้าหนด (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2551) 
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 10. การตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  Most Probable Number (MPN)   
 จากการสรุปโดยภาพรวมของทั้ง 3 ต้าบล คือ ต้าบลหนองบัว ต้าบลหนองสองห้อง และต้าบลยกกระบัตร  
ในการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้้าบาดาลของทั้ง 3 ต้าบลนี้ ไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียดังกล่าว ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลที่น้ามาอุปโภค (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2551) คือ ต้องไม่มี
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
 
สรุปผลการศึกษา    
 1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลทางกายภาพ ได้แก่ ความขุ่น (Turbidity) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม แสดงถึงคุณภาพน้้าบาดาลทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นน้้าสะอาดสามารถ
น้ามาใช้อุปโภคได้              
 2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลทางเคมี ได้แก่ ซัลเฟต (Sulfate) คลอไรด์ (Chlorides) ไนเตรท 
(Nitrate) และค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม ยกเว้นปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ซ่ึงมีค่ามาตรฐานอยู่ที่ไม่เกิน 600 mg/l ซ่ึงจากการตรวจวัดคุณภาพน้้า 
มีจ้านวน 27 บ่อที่มีค่าปริมาณปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด น้อยกว่า 600 mg/l และมีจ้านวน 3 บ่อที่มีค่า
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด อยู่ในช่วงไม่เกิน 1,200 mg/l ซ่ึงเป็นคุณภาพน้้าที่ไม่ดี 
 3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลทางชีวภาพ โดยการตรวจนับโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (MPN) อยู่ในเกณฑ์ 
มาตรฐานที่เหมาะสม ส่วนการตรวจนับจ้านวนจุลินทรีย์ (Standard Plate Count) ในต้าบลหนองบัว มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 23,380 CFU/ml ต้าบลหนองสองห้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6,558 CFU/ml และต้าบลยกกระบัตร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 40,933 CFU/ml จุลินทรีย์ที่ตรวจพบในน้้ามีจ้านวน 6 บ่อ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าบาดาลที่ใช้ใน 
การบริโภค  
  
ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากผลวิจัยพบว่า น้้าบาดาลในเขตต้าบลหนองบัว ต้าบลหนองสองห้อง ต้าบลยกกระบัตร มีค่าการ
ตรวจนับจ้านวนจุลินทรีย์ (Standard Plate Count) เกินค่ามาตรฐานในหลายบ่อ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควร
วิเคราะห์หา จ้านวนจุลินทรีย์และวิธีการแก้ไขที่ถกูต้อง ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชนในชมุชน เพื่อให้
หาแนว ทางการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการน้าน้้าบาดาลไปบริโภค และประชาสัมพันธ์วิธีการจ้านวนจุลินทรีย์
ในน้้า บาดาล เพื่อให้สามารถใช้น้้าบาดาลได้อย่างปลอดภัย  
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ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)  
ช่วงที่มีปัญหาหมอกควันการเผาในที่โล่งอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
Health impact of Particulate Matter less than 10 micron (PM10) 

during open burning, smog episode in Mueang Phayao District, Phayao Province. 

 
ปัญญภัส จึงก้อนทอง1 และ *ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง1 

1คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
Email: patipat7@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เกินมาตรฐานรายวันเป็น
ประจ าอยู่ทุกปีในช่วงฤดูแล้งที่มีการเผาในที่โล่งและยังพบว่ามีสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM10 ท าการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
ได้แก่ข้อมูลระดับ PM10 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดพะเยาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2558 ข้อมูลการเข้ารับ
รักษาพยาบาลที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Coefficient of correlation , r) พบว่า ระดับ PM10 มีแนวโน้มสูงในช่วงเดือน มกราคม ถึง เมษายน ทั้งในปี พ.ศ. 
2557 และ 2558 และยังพบค่าเฉลี่ยรายวันสูงสุดถึง 297.7 และ 273.7 µg/m3 ตามล าดับ ผลกระทบต่อสุขภาพพบ
การป่วยแบบเฉียบพลันอันเนื่องมาจากการได้รับสัมผัส PM10 ในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ (J00-J99.8) มีจ านวน
ผู้ป่วยที่เข้ารับรักษา 59,119 คน มีความสัมพันธ์กับระดับความเข้มข้น PM10 รายวัน (r=0.48) โดยส่วนมากอยู่ในช่วง
อายุ อายุ 15 – 64 ปี ถึง 43% และเป็นเพศ หญิง 52% โดยปรากฏโรคที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในโรคเรื้อรังของทางเดิน
หายใจส่วนล่าง 21,039คน (r=0.62) การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน 20,183 คน (r=0.37) โรคแบบอื่น
ของทางเดินหายใจส่วนบน 11,819 คน (r=0.45) การติดเชื้อเฉียบพลันแบบอื่นที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง 4,643 คน 
(r=0.54) และ ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม1,435คน (r=0.26) ตามล าดับ ผลกระทบสุขภาพจาก PM10 ในภูมิภาคนี้มี
สาเหตุมาจากการเผาในที่โล่ง ดังนั้นการจัดการด้านสุขภาพที่ได้ผลดีที่สุดจึงควรเน้นที่ต้นเหตุคือการลดการเผาในที่โล่ง
เป็นหลัก 
 

ค าส าคัญ : PM10  หมอกควัน  การเผาในที่โล่ง  ผลกระทบต่อสขุภาพ  พะเยา   
 
Abstract 
 In Muang district, Phayao province was fount the daily exceed standard of the particulate matter less 

than 10 micron in every year, during the dry season, open burning episode. We found the high number of 

patients admitted to the hospital. Therefore, this research aims to study the health effects of PM10. This 

study uses the secondary data, e.g. PM10 and hospital admitted. PM10 collect from air quality measurements 

station in Muang district, Phayao province during 2014-2015. The hospital admitted data collected from 

patients admitted in Phayao Hospital. The analysis by correlation coefficient, found that the PM10 level is an 

increase during January to April,in 2014 to 2015, show the maximum of daily average are 297.7 and 273.7 

µg/m
3
 respectively. Health effects found acute illness due to human exposure. We found 59,119 patients 

admitted is respiratory system group (J00-J99.8) that is close correlate on the PM10 concentration (r = 0.48). 

Mostly of patients admitted found in the age range from 15 to 64 years old (43%) and found high number of 

females 52%. The most of patients found of the chronic lower respiratory diseases 21,039 persons (r = 0.62), 

the acute upper respiratory infections 20,183 people (r = 0.37), the other diseases of upper respiratory tract 

11,819 people (r = 0.45), the other acute lower respiratory infections 4,643 people (r = 0.54) and Influenza 

and pneumonia 1,435 people (r = 0.26) respectively. PM10 in this region is mainly caused by open burning. 

Therefore, the succeed of the health management to reduce the patients admitted should focus on the cause of 

open burning source.  

 

Keywords: PM10, Smog, Open burning, Health Impact, Phayao
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บทน า 

สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทยเป็นปัญหาส าคัญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชน ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ า เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ความเสียหายต่อบ้านเรือน บดบังทัศนะวิสัยในการเดินทาง รวมทั้งท าให้เกิดความ
เสียหายต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศป่าไม้ ซ่ึงความรุนแรงของปัญหา
โดยทั่วไปจะปรากฏชัดเจนในช่วงหน้าแล้ง เดือนมกราคม ถึง เมษายนของทุกปี  เนื่องจากลักษณะการไหลเวียนอากาศ
ในพื้นที่ภูมิประเทศแบบซับซ้อนจึงได้รับอิทธิพลของลมภูเขา และลมท้องถิ่น อาจก่อให้เกิดการสะสมของมลพิษใน
ระดับบรรยากาศชั้นล่างตามแอ่งของร่องภูเขาและสภาพอากาศที่พบบ่อยครั้งในช่วงมลพิษอากาศสูงของภาคเหนือมี
ลักษณะระดับความเร็วลมที่ต่ า อุณหภูมิต่ าในช่วงกลางคืนและรุ่งเช้า ประกอบกับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศ
เย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมจึงท าให้อากาศจมตัวถูกปิดด้วยอากาศทีมี่อุณหภูมิที่สูงกวา่ในระดับบน ส่งผลท าให้
มีระดับความเข้มข้นของมลพิษที่สูงขึ้นก่อให้เกิดสภาพฟ้าหลัว มีหมอกควันปกคลุมไปเป็นบริเวณกว้าง (N.T. Kim 
Oanh, K. Leelasakultum., 2011) 

จากข้อมูลสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2560 โดยกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์หมอก
ควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนล าปางล าพูนน่านแพร่พะเยาและตาก) มีระดับ
ความรุนแรงลดลงเม่ือเทียบกับปี 2559 โดยมีปริมาณจุดความร้อนสะสมรวมลดลงและจ านวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองเกิน
มาตรฐานลดลงแต่ยังมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินมาตรฐานอยู่ค่อนข้างมาก ฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นฝุ่นที่
สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ภาวะหมอกควัน 
โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พบว่าพื้นที่จังหวัดพะเยา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 มีค่าปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนสูงเกือบทุกวันและมีค่าสูงสุด 265 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรในเดือนมีนาคมพ.ศ. 2559 มี
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนค่าสูงสุด 209 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรและในเดือนมีนาคมพ.ศ. 2560 
มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนค่าสูงสุด 133 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรและพบว่าในช่วงเฝ้าระวังภาวะ
หมอกควันมีจ านวนผู้ป่วยเฉลี่ยที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐในจังหวัดพะเยาต่อวันของผู้ป่วยกลุ่ม
โรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิดกลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิดกลุ่มโรคตาอักเสบและกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบมีจ านวน
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่เพิ่มขึ้นของทุกๆปีจากการศึกษาผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพ
ในภาคเหนือประเทศไทยพบว่าความเข้มข้น PM10 มีความสัมพันธ์กับอาการหอบหืดรายวันตอนกลางวันในจังหวัด
ล าพูน(พงศ์เทพ และคณะ, 2550) และจากการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วง
ปัญหาหมอกควันรุนแรงในปี 2550 พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่างจ านวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกับความเข้มข้น PM10 (Wiwanikit, 2008) 
 ในปัจจุบันเริ่มมีการศึกษาปัญหาดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากมีประชาชนจ านวนมากได้รับผลกระทบสุขภาพ
และมีความวิตกกังวลถึงผลกระทบจากฝุ่นละอองต่อสุขภาพแต่ยังไม่มีการศึกษาเพื่อทราบถึงระดับผลกระทบของฝุ่น
ละอองที่มีต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดพะเยามักประสบปัญหาภาวะหมอกควันระดับ
รุนแรงเกินค่ามาตรฐานเป็นประจ าทุกปีในช่วงฤดูแล้งผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสถานการณ์ปัญหาPM10 และ
ผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนในจังหวัดพะเยา ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาถึงรายละเอียดชนิดของโรคและช่วง
อายุที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองในบรรยากาศเพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการปัญหาดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนของจังหวัดพะเยา 
 2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาทางสุขภาพของประชาชนที่ได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนใน
จังหวัดพะเยา 
 3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนกับผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนจังหวัดพะเยา 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
การศึกษาสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน  ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศโดยใช้สถานีของกรมควบคุมมลพิษ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พิกัด19.16N 99.89E ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 
ถึงปี 2558 ข้อมูลดิบมีความละเอียดรายชั่วโมงได้ท าการคัดกรองข้อมูลที่มีความครบถ้วนมากกว่าร้อยละ 75 จึง
น ามาใช้ค านวณเป็นค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมงเพื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ก าหนดให้
ระดับ PM10 เฉลี่ยรายวันมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่ 120 µg/m3 และสามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลการเข้ารับรักษาอัน
เนื่องมาจากผลกระทบปัญหา PM10 ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐาน  

การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท าการศึกษาโดยวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยาและระดับมลพิษอากาศ
ซ่ึงเป็นวิธีที่ใช้กันในการศึกษาของ Chang et al., (2005) และการศึกษาของ Maddison, (2005)  โดย ระดับมลพิษ
อากาศในการศึกษานี้ใช้ค่าความเข้มข้น PM10 ค่าเฉลี่ยรายวันซ่ึงเป็นค่าที่สามารถใช้ดูผลกระทบแบบเฉียบพลัน 
(Acute effects) กับจ านวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลพะเยาตามวิธีการวิเคราะห์โรคที่ในรายงานผลกระทบ
จากภาวะหมอกควันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีการจ าแนกกลุ่มอาการของผู้ป่วยตามรหัสการ
วินิจฉัยโรคร่วมระหว่างประเทศ ( ICD10) จากการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลพะเยาพบว่า
กลุ่มอาการที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มอาการรหัส J00-J99.8 คือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ  ซ่ึงเป็น1ในกลุ่มโรคที่
เกี่ยวเนื่องกับภาวะหมอกควนั (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, (2560) จึงได้ท าการศึกษาผลกระทบ
จ าแนกตามรายละเอียดอาการของโรคและช่วงอายุด้วย  

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 สถานการณ์ฝุ่นละอองปี2557-2558 ค่าความเข้มข้น PM10 เฉลี่ยรายวันระหว่างปี 2557 ถึงปี 2558 ของสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาแสดงในภาพที่ 1 จากรูปจะเห็นได้ว่าระดับปริมาณฝุ่นละอองใน
บรรยากาศมีค่าสูงในเดือนมีนาคมทั้งในปี 2557 และ 2558 โดยมีค่าเฉลี่ยรายวันสูงถึง 137.4µg./m3 และ 123.6µg./m3 

ตามล าดับหลังจากนั้นระดับ PM10 เม่ือพิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลันโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย PM10 
รายวันพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานค่อนข้างมากในช่วงเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เมษายน ในช่วงฤดู
ร้อนของทุกปี ในปี 2557 มีค่า PM10 สูงที่สุดในเดือนมีนาคมที่ 297.7 µg./m3 และมีจ านวนวันที่มีค่า PM10 สูงเกิน
มาตรฐานจ านวน 22 วัน และในปี 2558 มีค่า PM10 สูงที่สุดในเดือนมีนาคมที่ 273.7 µg./m3 มีค่า PM10 สูงเกิน
มาตรฐานจ านวน 18 วัน แสดงในภาพที่ 2ประกอบกับในช่วงเดือนมีนาคม อยู่ในช่วงฤดูร้อนมีปริมาณฝุ่นระบายออกมา
จากการเผาในที่โล่งซ่ึงพบว่ามีปริมาณพื้นที่ป่าถูกเผามากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม สอดคล้องกับผล
การศึกษาผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กกับการเข้ารับรักษาของ Pimonsree, (2010) จะเห็นได้ว่าประชาชนในอ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ได้รับผลกระทบสุขภาพจากปัญหาหมอกควันที่มีสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่งในช่วงเวลาเดียวกัน 
 

 
 

ภาพที่ 1 ความเข้มข้น PM10 เฉลี่ยรายเดือนของสถานีตรวจวัด อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาระหว่างปี 2557ถงึ ปี 2558  
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ภาพที่ 2ความเข้มข้น PM10 เฉลี่ยระดับรายวันของสถานีตรวจวดั อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

เดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2557ถึง ปี 2558 
 
 ผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพ 
 จากข้อมูลทุติยภูมิของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา พบข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในช่วงฤดูร้อนของปี 
2557-2558 จ าแนกตามกลุ่มอาการของโรคระบบทางเดินหายใจดัง ตารางที่ 1 พบจ านวนผู้ป่วย 5 กลุ่มอาการได้แก่ 
กลุ่มอาการโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง ร้อยละ 35.58 (r=0.62)  การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
เฉียบพลัน ร้อยละ 34.14 (r=0.37)  โรคแบบอื่นของทางเดินหายใจส่วนบน ร้อยละ 20 (r=0.45)  การติดเชื้อ
เฉียบพลันแบบอื่นที่ทางเดินหายใจส่วนล่างร้อยละ 7.85 (r=0.54)  และไข้หวัดใหญ่และปอดบวม ร้อยละ 2.43 
(r=0.26) โดยปรากฏโรคที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง 21,039คน (r=0.62) การติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน 20,183 คน (r=0.37) โรคแบบอื่นของทางเดินหายใจส่วนบน 11,819 คน (r=0.45) 
การติดเชื้อเฉียบพลันแบบอื่นที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง 4,643 คน (r=0.54) และ ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม1,435คน 
(r=0.26) ตามล าดับ จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของPM10 และจ านวนผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่ม
อาการของโรคพบว่าผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนมีผลกระทบกับกลุ่มอาการโรคเรื้อรังของระบบ
ทางเดินหายใจส่วนล่างมากที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ป่วยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น PM10 
ถึง 62% ค่าเฉลี่ย PM10 ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีจ านวนผู้ป่วยเข้ามารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลพะเยา
มากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ David Maddison (2004) ที่ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของมลพิษอากาศและ
อัตราการเข้ารับการรักษาพยาบาลรายวันในสถานพยาบาลของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในช่วงปี ค.ศ.1992-1994 
พบว่า อุบัติการณ์ลดลง 1% ของ PM10 จะสามารถลดอัตราการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลใน
ระบบทางเดินหายใจลง 0.14% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและจากผลการศึกษาในครั้งนี้พบกลุ่มอาการของโรคเรื้อรัง
ของทางเดินหายใจส่วนล่างมากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของกรมควบคุมโรค (2558) ที่พบว่าเม่ือมีปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้จ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคของ
ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเพิ่มขึ้นประมาณ 1 เท่า และสอดคล้องกับการศึกษาของพิบูล อิสสระพันธุ์ (2556) พบว่า 
จ านวนครั้งการเข้ารับการรับไว้เป็นผู้ป่วยในด้วยโรคทางเดินหายใจ และโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่างมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นกับคุณภาพอากาศหรือ PM10 เม่ือพิจารณาอาการของโรคที่พบเป็นอันดับที่ 2 และ3 คือ การติด
เชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลันและโรคแบบอื่นของทางเดินหายใจส่วนบน  สอดคล้อง  ทั้งนี้เนื่องมาจากกาย
วิภาคและโครงสร้างของระบบทางเดินหายใจมนุษย์ เม่ือสูดดมอากาศที่มีปริมาณของ PM10 ผ่านลมหายใจเข้าทาง
จมูก อากาศจะเข้าไปสู่โพรงที่ติดต่อระหว่างจมูกและคอหอย ไปสู่ส่วนของหลอดลม และจากหลอดลมอากาศจะแบ่ง
การไหลเวียนเป็นแขนงหลอดลมหลักข้างซ้ายและข้างขวา เข้าสู่ถุงลมเล็กในปอด เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
ต่อไป เม่ือสูด PM10 เข้าไปก็จะเกิดการรับสัมผัสในบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนซ่ึงเป็นส่วนที่มีเนื้อเย่ืออ่อนที่ไวต่อ
การสัมผัส จึงท าให้เกิดการระคายเคือง เมื่อมีการสะสมจ านวนมากจึงท าให้เกิดอาการ ไอ เจ็บคอ ป่วยด้วยโรคคอหอย
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อักเสบเฉียบพลัน เย่ือจมูกอักเสบ คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน ตามมา บางครั้งมีภาวะแทรกซ้อน เกิดการติด
เชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน ซ่ึงมีอัตราการป่วยเป็นล าดับที่  2 ของกลุ่มอาการโรคระบบทางเดินหายใจ 
อย่างไรก็ตามสาเหตุของการเกิดโรคหรืออาจมีสิ่งกระตุ้นการเกิดโรคของผู้ป่วยอยู่ก่อนแล้ว การเจ็บป่วยอาจเกิดได้จาก
ปัจจัยหลายสาเหตุหรืออาจจะหลายปัจจัยร่วมกัน ดังนั้นจึงควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุแต่ละบุคคลอย่างละเอียด
ผ่านทางการวินิจฉัยจากแพทย์ 
 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มขน้ของPM10และจ านวนผู้ปว่ยนอก  
จ าแนกตามกลุ่มอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ปี2557-2558 

 

 
 ผลกระทบของฝุ่นต่อละอองต่อสุขภาพจ าแนกตามช่วงอายุและเพศ 
 จากข้อมูลตามตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มอายุที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการของโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด
คืออายุ 15-64 ปี ร้อยละ 43.25 รองลงมาคือกลุ่มอายุ ≥65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28.68 และอายุ แรกเกิด ถึง 14 ปี ร้อย
ละ 28.07 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 52.37 เพศชายร้อยละ 47.63 การที่กลุ่มอายุ 15-64 ปี มีจ านวนผู้ป่วยมากกว่า
กลุ่มอื่นอาจเนื่องจากกลุ่มช่วงอายุดังกล่าวเป็นกลุ่มประชากรที่มีมากที่สุด และประชากรในกลุ่มนี่จัดอยู่ในกลุ่มวัยเรียน
และวัยท างานมีการท ากิจกรรมกลางแจ้งนอกบ้านบ่อยครั้งกว่ากลุ่มอื่นจึงมีโอกาสในการสัมผัสกับฝุ่นละอองมากกว่าใน
กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ ซ่ึงในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุมีจ านวนประชากรใกล้เคียงกัน เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ 
ไม่ได้ออกไปท างานหรือท ากิจกรรมกลางแจ้งบ่อยครั้ง เช่น ผู้สูงอายุอาจจะต้องอยู่ดูแลบ้านแทนคนในครอบครัว จึงมี
โอกาสสัมผัสกับ PM10 ได้น้อย และ ตารางที่ 3 พบผู้ป่วยเพศหญิงเข้ารับการรักษามากที่สุด ร้อยละ 52.37 (r=0.50) 
เพศชาย ร้อยละ 47.63 (r=0.45) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dung Phung (2016) ที่พบว่า ผู้หญิงมีความไวต่อการรับ
สัมผัสมลพิษทางอากาศมากกว่าเพศชายเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ และมีความเสี่ยงสูงกว่าเพศชายในการรับ
สัมผัสมลพิษ  
 

ตารางที่ 2กลุ่มอายุที่เข้ารับการรกัษาที่แผนกผูป้่วยนอกด้วยอาการของโรคระบบทางเดินหายใจปี2557-2558 
 

กลุ่มอายุ จ านวนผู้ป่วย(ราย) ร้อยละ r 
อายุ แรกเกิด – 14 ปี 16596 28.07 0.14 
อายุ 15 – 64 ปี 25569 43.25 0.54 
อายุ ≥65 ปีขึ้นไป 16954 28.68 0.64 

 
ตารางที่ 3 แสดงเพศของผู้ทีเ่ข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ปว่ยนอกดว้ยอาการของโรคระบบทางเดินหายใจปี2557-2558 

 
เพศ จ านวนผู้ป่วย(ราย) ร้อยละ r 

ชาย 28156 47.63 0.45 
หญิง 30963 52.37 0.50 

กลุ่มอาการ ผู้ป่วยนอก(คน) ร้อยละ r2 
(J00-J06.9) การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลนั 20,183 34.14 0.37 
(J10-J18.9) ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม 1,435 2.43 0.26 
(J20-J22) การติดเชื้อเฉียบพลันแบบอื่นที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง 4,643 7.85 0.54 
(J30-J39) โรคแบบอืน่ของทางเดินหายใจส่วนบน 11,819 20.00 0.45 
(J40-J47) โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง 21,039 35.58 0.62 
รวม 59,119 100.00 0.48 
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สรุปผลการทดลอง 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพอากาศ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่าค่า

ความเข้มข้นของ PM10 มีค่าเกินมาตรฐานเฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยในระดับรายวันเกินค่ามาตรฐานทั้ง 2 ปี แต่ปี 2558 
มีแนวโน้มที่จะลดลง แม้จะยังมีค่าความเข้มข้นของ PM10 เกินมาตรฐานอยู่ค่อนข้างมาก ในปี 2557 มีค่า PM10 สูง
ที่สุดในเดือนมีนาคมที่ 297.7 µg./m3และมีจ านวนวันที่มีค่า PM10 สูงเกินมาตรฐานจ านวน 22วัน และในปี 2558 มี
ค่า PM10 สูงที่สุดในเดือนมีนาคมที่ 273.7 µg./m3 มีค่า PM10 สูงเกินมาตรฐานจ านวน 18 วัน ซ่ึงวันที่มีค่าความ
เข้มข้น PM10 สูงจะอยู่ในช่วงฤดูร้อน จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าประชาชนจังหวัดพะเยา จะต้องเผชิญกับภาวะมลพิษ
จากฝุ่นละอองในบรรยากาศอยู่เป็นประจ าในทุกปี และส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากฝุ่นละอองในบรรยากาศ พบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยกลุ่ม
อาการของโรคระบบทางเดินหายใจมากถึง 59,119 ราย เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.37 เพศชายร้อยละ 47.63 ช่วงวัย
ท างาน อายุ 15-64 ปี เข้ารับการรักษามากที่สุด รองลงมาคือวัยผู้สูงอายุและเด็ก ตามล าดับ พบกลุ่มอาการโรคเรื้อรัง
ของทางเดินหายใจส่วนล่างมากที่สุด ร้อยละ 35.58 และการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน ร้อยละ 34.14 
เม่ือท าการศึกษาโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนและจ านวนผู้ป่วยนอกที่มี
อาการของโรคระบบทางเดินหายใจ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของ PM10 และจ านวนผู้ป่วยนอกมีความสอดคล้องกัน 
โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน มีค่าความเข้มข้นของ PM10 สูงท าให้มีจ านวนผู้ป่วยที่เพิ่ม
มากขึ้น ผลกระทบต่อสุขภาพพบการป่วยแบบเฉียบพลันอันเนื่องมาจากการได้รับสัมผัส PM10 ในกลุ่มโรคระบบ
ทางเดินหายใจ (J00-J99.8) มีความสัมพันธ์กับระดับความเข้มข้น PM10 รายวัน (r=0.48) ผู้ที่เกี่ยวข้องด้าน
สาธารณสุขควรมีการเฝ้าระวังโรคจากกลุ่มอาการนี้ในช่วงที่มีค่าความเข้มข้น PM10 สูงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหรือ
อาจเป็นสิ่งกระตุ้นการเกิดโรคของผู้ป่วยอยู่ก่อนแล้วอย่างไรก็ตามการเจ็บป่วยอาจเกิดได้จากปัจจัยหลายสาเหตุหรือ
อาจจะหลายปัจจัยร่วมกัน ดังนั้นจึงควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุแต่ละบุคคลอย่างละเอียดผ่านทางการวินิจฉัยจาก
แพทย์ เพื่อให้ปัญหาการเจ็บป่วยจากอุบัติการดังกล่าวลดลงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดโดยการลดการเผาที่เป็นสาเหตุหลักจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น LINE  ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จ านวน 27 คน ที่เข้าร่วมโปรแกรม 
ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ วัดผลแบบกลุ่มเดียวก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสุขภาพ 
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคอาหาร ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้งความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมไดค้่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
0.763 และ 0.699 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้
สถิติ Wilcoxon Sign-Rank- test ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 70.4) อายุเฉลี่ย (42.30 ± 13.05) ปี มีสถานภาพ
สมรส (ร้อยละ 63.0) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 96.3) อาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 37.0) มีดัชนีมวลกายในระดับอ้วนระดับ 1      
(ร้อยละ 33.3) และ ไม่มีโรคประจ าตัวใด  ๆ(ร้อยละ 85.2)  โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้เฉลี่ยหลังเข้าโปรแกรม (8.0±1.4) สูงกว่า
ก่อนเข้าโปรแกรม (5.7±2.5) ซ่ึงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Z=4.300, p=0.000)  ระดับทัศนคติเฉลี่ยหลังเข้าโปรแกรม 
(25.8±3.1) สูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรม (23.1±4.0) ซ่ึงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Z=2.887, p=0.004) ส่วนระดับพฤติกรรม
เสี่ยงของการบริโภคอาหารเฉลี่ยหลังเข้าโปรแกรม (36.1±3.7) ลดลงกว่าก่อนเข้าโปรแกรม (43.5±5.0) ซ่ึงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (Z=-4.243, p=0.000) และมีระดับน้ าตาลในเลือดเฉลี่ย หลังเข้าโปรแกรม (105.7±7.6) น้อยกว่าก่อนเข้าโปรแกรม 
(111.4±8.2) ซ่ึงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Z=2.296, p=0.022)   

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ คือ สามารถน าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนี้ไปประยุกต์กับกลุ่มเสี่ยง
โรคอื่น  ๆเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นผลจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมได้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป  
 

ค าส าคัญ : กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ระดับน้ าตาลในเลือด 
 
Abstract 
 This research aims to study the effectiveness of the consumption behavioral modification Program 

by LINE application for Diabetes Mellitus (DM) risk group. in Map Yang Phon subdistrict, Pluak Daeng 

district, Rayong province, 27 people were participated in the 4-week program LINE application as One 

group pre-posttest design were research include characteristic and health data of sample, knowledge, attitude 

and consumption behavioral. The attitude and behavior questionnaire were quality verification by validity 

and reliability by Cronbach’s alpha coefficient 0.763 and 0.699 by follow. Data were analyzed by using 

percentage, mean, standard deviation, and Wilcoxon Sign-Rank test at the 0.05 level statistical significance. 

 Results showed that the mostly women (70.4%), mean age (42.30±13.05) years, married status 

(63.0%), Buddhists (96.3%) labor (37.0%), had BMI in the overweight level (33.3%) and had no previous 

illness (85.2%). 
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 The level of knowledge after receiving program (8.0±1.4) was higher than before entering the 

program (5.7±2.5), which statistically significant (Z=4.300, p-value=0.000) The level of attitude after 

receiving program. (25.8±3.1) was more than before (23.1± 4.0) with statistically significant (Z=2.887, 

p=0.004) after receiving program (36.1±3.7) was less than the before program (43.5±5.0), and difference 

with no statistically significant (Z=-4.243, p=0.000) and average for the blood glucose levels. With the group 

that after (105.7±7.6) was less than before (111.4±8.2) and difference with no statistically significant 

(Z=2.296, p=0.022) 

 Recommendation for using the research result was the health personal Should use the prodification 

program by LINE application in the other health risk group for prevention NCD, from unhealthy behavior to 

improve health and quality of life among people in community in further. 
 
Keywords: Risk group of diabetes mellitus, Attitude, Consumption behavior, Blood sugar level 

 
บทน า 

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาส าคัญของโลก โดยองค์การอนามัยโลก ได้รายงานจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่ว
โลกเพิ่มขึ้นจาก 108 ล้านคนในปี ค.ศ. 1980 เป็น 422 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2014 (อารีย์ นิสภนันต,์ 2561) ซ่ึงความชุกของโรคเบาหวาน
ในประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปในทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.7 ในปี ค.ศ. 1980 เป็นร้อยละ 8.5 ในปี ค.ศ. 2014 ถัดมาในปี ค.ศ. 
2015 องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการณ์ว่ามีประชากรจ านวน 1.6 ล้านคนเสียชีวิตโดยตรงจากสาเหตุโรคเบาหวาน (อารีย์ 
นิสภนันต,์ 2561)  

ส าหรับในประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2552 มีความชุกของโรคเบาหวานร้อยละ 6.9 และในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
9.0 คิดเป็นจ านวนผู้ป่วยเบาหวานมากถึง 4.8 ล้านคน พบว่า อัตราตายด้วยโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2556-2558 เท่ากับ 
14.93 17.53 และ 17.83 คนต่อแสนประชากร (อารีย์ นิสภนันต์, 2561) ปัจจุบันจึงมีความพยายามในการควบคุมและป้องกัน
โรคเบาหวาน เนื่องจากงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคเรื้อรัง เป็นงานที่ส าคัญของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งเนื่องจากในปัจจุบันนี้
มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มจ านวนขึ้นทุกปีต่อเนื่อง สาเหตุส่วนหนึ่งเกิด
จากสภาพวิถีชีวิตบริบทพื้นที่ของสังคมที่เปลี่ยนไป พร้อมๆกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมบริโภค ทั้งโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น
จึงน าไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของการเกิดโรคได้ง่ายขึ้น (ชาติชาย กิติยานันท์, 2561)  

ผลจากการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ที่คัดกรองโดยหน่วยงานสุขภาพของจังหวัดระยอง ในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีจ านวน
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จ านวน 12,707 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และในปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีจ านวนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  
จ านวน 17,735 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 และข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน 
มาบยางพร ในปี พ.ศ.2560 พบกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 และในปี พ.ศ. 2561 พบกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 (กระทรวงสาธารณะสุข Health Data Center, 2562)  

จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษา พบว่า จากการตรวจคัดกรองเบาหวานในจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านมาบยางพรในปัจจุบันมีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานในทุกปีก็มีโครงการกิจกรรมการออกก าลังกายที่ช่วยลดความเสี่ยง
ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน พบจ านวนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานนั้นมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
ในแต่ละปี 

การพัฒนารูปแบบในการป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยง จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิง อีกทั้งโครงการต่างๆที่ช่วยลด
ความเสี่ยงเช่นโครงการออกก าลังกายนั้นอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นเม่ือพิจารณาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่พบว่าเทคโนโลยีด้าน
สารสนเทศมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้อย่างสะดวก ส่งผลท าให้บุคลากรสุขภาพสามารถติดต่อและ
ติดตามผู้รับบริการสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้แอพพลิเคชั่น LINE มาเป็นตัวกลางในการสื่อสาร (วิศปัตย์ ชัยช่วย, 
2560) 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงประยุกต์แอพพลิเคชั่น LINE มาเป็นช่องทางในการสื่อสารสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โดยมุ่งความสนใจไปที่กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โดยการป้องกันโรคถือว่าเป็นวิธีการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพที่ดีท่ีสุด ดังนั้น หากต้องการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มที่
ยังไม่เป็นโรคหรือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค 
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โดยน าทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Transtheoretical model หรือ TTM (Prochaska & Diclemente, 
1992) มาเป็นทฤษฎีที่อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลประกอบด้วย 4 แนวคิดหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สมดุลการตัดสินใจ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และกระบวนการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยต้องใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน 10 ประการ ที่เหมาะสม
ตามแต่ละขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในขั้นพร้อมปฏิบัตินั้นเป็น
ระยะที่ผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะลงมือปฏิบัตใินการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในอนาคตอันใกล้ ภายใน 1 เดือน ผู้ป่วยจะเริ่มวางแผนในการ
ปฏิบัติเพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและต้องการการสนับสนุนด้านทรัพยากรและสิ่งต่าง  ๆที่จ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(Heyden, J, 2009) ซ่ึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ในการปรับพฤติกรรมในขั้นพร้อมปฏิบัติ ได้แก่ การประเมินตนเอง 
ความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือและการประกาศอิสระภาพแก่ตนเอง  

โดยโปรแกรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมาจากการทบทวน
วรรณกรรม จากแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามระยะขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(Prochaska & DiClemente, 1983) ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ เป็นโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในด้านการบริโภคอาหาร โดยการด าเนินกิจกรรมในโปรแกรมจะมุ่งเน้นใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตลอดการด าเนินโปรแกรมจะมีการเสริมแรงและ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยการเฝ้าติดตามเพื่อให้ก าลังใจและให้ค าปรึกษา ผ่านทางแอพพลิเคชั่นLINE ที่ส าคัญในโปรแกรมส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ากลวิธีการถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบการให้ข้อมูลการบริโภคอาหารที่
ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน โดยมีการวางแผนและก าหนดรายละเอียดไว้ชัดเจน โดยแบ่งเป็น 4 สัปดาห์ในการให้
ความรู้ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ประกอบด้วย 1.ข้อมูลด้านการรับประทานอาหารเป็นสัดส่วนเพื่อลดความเสี่ยง 2. การบริโภคน้ าตาล
ในเครื่องดื่ม ในอาหาร และผลไม้ในแต่ละวัน 3. การเลือกรับประทานผักและผลไม้หลากสีสัน 4. การลด ละ เลิก บุหรี่และสุรา  
พร้อมโทษของการสูบบุหรี่และดื่มสุรา 5. การรับประทานอาหารให้ตรงตามม้ืออาหาร 6. การลดการรับประทานอาหาร เช่น เนื้อสัตว์
ติดมัน อาหารทอด 7. การป้องกันและลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานโดยการใช้วิธีที่กล่าวมาข้างต้น โดยการให้ความรู้และส่งเสริม 
ให้กลุ่มเสี่ยงเบาหวานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สรุปได้ว่าการศึกษาครั้งนี้เป็นการประยุกต์แนวคิดด้านการสื่อสาร
สุขภาพมาใช้เป็นพื้นฐาน น าหลักแนวคิด Knowledge Attitude Practice (KAP) และทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(Transtheoretical model:TTM) มาพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE   
เป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการสื่อสาร เพื่อมุ่งศึกษาเปรียบเทียบผลความแตกต่างของระดับความรู้ ระดับทัศนคติ พฤติกรรมและ
ระดับน้ าตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
2. เพื่อศึกษาความรู้การบริโภคอาหาร ทัศนคติการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับน้ าตาลในเลือด 

ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้การบริโภคอาหาร ทัศนคติการบริโภคอาหารพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ

ระดับน้ าตาลในเลือด ก่อนและหลังเข้าโปรแกรม 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

การศึกษาผลของการใช้โปรแกรม Line เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานเป็นการวิจัย
แบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยศึกษาเป็นกลุ่มเดียวท าการวัดผลก่อน - หลังการทดลอง (One-Group Pre-test 
Post-test design) เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลมาบยางพร หมู่ที่ 1 2 6 และ 
7 ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบยางพร ที่ผ่านการคัดกรองเบาหวานในช่วงเดือนธันวาคม 
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พ.ศ.2561 พบว่าประชากรทีเ่สี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน มีจ านวนทั้งสิ้น 27 คน จึงคัดเลือกทั้งหมด ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้
ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในพื้นที่ต าบลมาบยางพรที่ยินดีและสามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ตลอดระยะเวลา จ านวน 27 คน 
 
 โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ ประกอบด้วยทั้งหมด 4 กิจกรรมดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 การน ากลุ่มเสี่ยงเบาหวาน เชิญชวนเพื่อให้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE การแจกแบบสอบถาม (Pre-test) และเจาะน้ าตาลหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง โดยเครื่อง DTX การส่งสื่อ 
ในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการบริโภคในประเด็นต่างๆ  ในไปในช่องแชทผ่านการบรอดแคสต์ ในเรื่องของโรคเบาหวานเป็นอย่างไร 
และป้องกันได้อย่างไร ถึงจะควบคุมได้ (สัปดาห์ที่1)  
 กิจกรรมที่  2 สื่อ ในเรื่องของการรับประทานอาหารแบ่งเป็นสัดส่วน การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  
การเลือกดื่มนม การเลือกรับประทานผักหลากสีและผลไม้ที่มีน้ าตาลต่ า การเลือกรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมัน เช่น ปลา อกไก่ 
(สัปดาห์ที่ 2)  
 กิจกรรมที่  3 สื่อ ในเรื่องของการด่ืมเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  
ปริมาณน้ าตาลในเครื่องดื่มที่ขายในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายของช าที่นิยมบริโภค จะได้ตระหนักถึงการลด  
ละ หรือเลิก การรับประทานเครื่องดื่มที่มีน้ าตาลสูง (สัปดาห์ที่ 3) 
 กิจกรรมที่ 4 ท าแบบสอบถาม (Post-test) และเจาะน้ าตาลหลังอดอาหาร8 ชั่วโมง และการสรุปผลของตนเองในเรื่องของ 
ปริมาณน้ าตาลในเลือดก่อนและหลังทดลอง มีผลเปลี่ยนแปลง ลดลง หรือเพิ่มขึ้นมากหรือน้อย (สัปดาห์ที่ 4)  
 โดยกิจกรรมต่างๆในแต่ละสัปดาห์จะส่งสื่อข้อมูลการบริโภคอาหารและความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกิดโรคเบาหวาน  
การป้องกัน ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE โดยส่งทุกวันอังคารของสัปดาห์ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ลักษณะทั่วไปของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบบสอบถามมีรายละเอียดทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา น้ าหนัก BMI 
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจ าตัว ญาติป่วยเป็นโรคเบาหวาน ผลการตรวจน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร  
8 ชั่วโมง  
  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบสอบถามเกี่ยวกับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค โดยแบ่งเป็น 
                  ตอนที่ 1 ความรู้ต่อการบริโภคอาหารในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ดัดแปลงแบบสอบถามมาจาก ภัคฐ์พิชา  
เลิศวิทยาภัทร (2552) ประกอบด้วยข้อค าถาม 10 ข้อ ได้แก่ สาเหตุของการเกิดโรค ลักษณะของอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็น
โรคเบาหวาน แบ่งเป็นข้อค าถามเชิงบวก 6 ข้อ ข้อค าถามเชิงลบ 4 ข้อ  
   ตอนที่ 2 ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ อภิญญา  
บ้านกลาง (2554) ประกอบด้วยข้อค าถาม 10 ข้อ ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการบริโภคที่เสี่ยง
ต่อการเป็นโรคเบาหวาน แบ่งเป็นข้อค าถามทัศนคติเชิงบวก จ านวน 5 ข้อ ข้อค าถามทัศนคติเชิงลบ 5 ข้อ ให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้ 
ระดับของค าตอบมี 3 ระดับ คือ 1.เห็นด้วย 2. เฉย  ๆ3. ไม่เห็นด้วย 

   ตอนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ดัดแปลงแบบสอบถามมาจาก ร่มเกล้า  
กิจเจริญไชย (2556) ประกอบด้วยข้อค าถาม 20 ข้อ เป็นข้อค าถามพฤติกรรมเชิงบวก จ านวน 3 ข้อ และข้อค าถามพฤติกรรมเชิงลบ  
จ านวน 17 ข้อ ได้แก่ ชนิดของอาหารและเครื่องดื่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน การแบ่งม้ืออาหาร เป็นต้น โดยแบ่งตาม
ลักษณะค าตอบเป็นแบบระดับของค าตอบมี 4 ระดับ คือ 1. เป็นประจ า 2. บ่อยครั้ง (4-6 วันต่อสัปดาห์) 3. บางครั้ง (3-1วันต่อ
สัปดาห์) 4. ไม่เคยปฏิบัติ    
   
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อหา โครงสร้างแบบสอบถาม และปรับปรุงส านวนภาษาที่ใช้ให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสม และสมบูรณ์ 
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สามารถสื่อความหมายได้ตรงวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด โดยส่วนที่ 1 ความรู้ต่อการบริโภคอาหารในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  
จ านวน 10 ข้อ ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.732 และมีค่าความยากง่ายอยู่ในระหว่าง 0.25 – 0.87 ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อการบริโภค
อาหารในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน จ านวน 10 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha coefficient) เท่ากับ 0.763  
และส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน จ านวน 20 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  
(Alpha coefficient) เท่ากับ 0.699 ซ่ึงแบบสอบถามนี้มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นเตรียมการ 

  คณะผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบยางพรและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อที่จะเข้าด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการ
วิจัย และขั้นตอนการท าการวิจัยต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบยางพร และกลุ่มทดลองที่จะด าเนินการเข้า
ร่วมโปรแกรม จ านวน 27 คน 

 ขั้นก่อนการทดลอง 
  เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง ครั้งที่ 1 ด้วยแบบสอบถาม ที่ให้ท าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบยางพร

ก่อนเข้าโปรแกรม ในกลุ่มทดลอง 27 คน โดยใช้แบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา 
น้ าหนัก BMI อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจ าตัว ญาติป่วยเป็นโรคเบาหวาน ผลการตรวจน้ าตาลในเลือดหลัง
อดอาหาร 8 ชั่วโมง แบบสอบสอบถามเกี่ยวกับรู้การบริโภคอาหาร ทัศนคตกิารบริโภคอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

 ขั้นทดลอง 
  กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ระยะเวลา 4 สัปดาห์  

 ขั้นหลังการทดลอง 
  เก็บข้อมูลหลังการทดลอง ครั้งที่ 2 ด้วยแบบสอบถาม ที่ให้ท าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบยางพร
หลังเข้าโปรแกรม ในกลุ่มทดลองและ 27 คน โดยใช้แบบสอบถามรูปแบบเดียวกับก่อนเข้าโปรแกรม  
 

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
 ด าเนินการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โดยการจัดท าเอกสารชี้แจงถึงโครงการวิจัย วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการท าวิจัยด้วยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับใด  ๆและกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์จะถอนตัวออก
จากการวิจัยได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล และไม่มีผลใด  ๆต่อกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงข้อมูลต่าง  ๆจะเก็บเป็นความลับ การน าเสนอ
ข้อมูลจะท าในภาพรวมของผลการวิจัยเท่านั้น 
 
 ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 เนื่องจากโปรแกรมนี้ได้พัฒนาขึ้นมาจากกรอบแนวคิด Prochaska & DiClemente. (1983) ที่เน้นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมแต่เนื่องจากบริบทของกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มคนท างานในพื้นที่ซ่ึงอาจไม่สะดวกในการติดต่ออย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานาน คณะผู้วิจัยจึงตัดสินใจเลือกใช้ระยะเวลาเพียง 4 สัปดาห์ ในการให้ข้อมูลและพูดคุยผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความเรียบร้อย ในส่วนของข้อมูลทั่วไปและระดับน้ าตาลในเลือด ท า
การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวิเคราะห์ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในกลุ่มทดลองที่ท าการศึกษาก่อนและหลังให้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและระดับน้ าตาลในเลือด ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม คณะผู้วิจัยใช้สถิติแบบนอน
พาราเมตริกซ์ (Nonparametric statistic) คือ สถิติ Wilcoxon signed rank test 
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ผลการทดลอง  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่า กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.3 มีอายุหว่าง 30 - 39 ปี  

ร้อยละ 29.6 อายุเฉลี่ย (42.3 ± 13.1) ปี อายุสูงสุด 63 ปี อายุต่ าสุด 24 ปี มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 63.0 นับถือศาสนาพุทธ  
ร้อยละ 96.3 น้ าหนักส่วนใหญ่อยู่ที่ 60 – 69 กิโลกรัม ร้อยละ 48.1 รองลงมา มีน้ าหนัก 70 - 79 กิโลกรัม ร้อยละ25.9 มีน้ าหนัก
เฉลี่ย (64.1 ± 10.7) กิโลกรัม มีดัชนีมวลกายมากที่สุดอยู่ในท้วม/อ้วนระดับที่หนึ่ง ร้อยละ 33.3 รองลงมา อ้วน/โรคอ้วนระดับ 
ที่หนึ่ง ร้อยละ 29.6 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 37.0 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ที่การศึกษาระดับ 
ประถมปลาย ร้อยละ 25.9 ส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือน อยู่ที่ 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 51.9 มีรายได้เฉลี่ย 
(7,777.7±2,535.2) บาท ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 85.2 รองลงมามีโรคประจ าตัวคือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ  
14.8 ส่วนใหญ่ไม่มีเครือญาติที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 74.1 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มทดลอง 

 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน ร้อยละ 

N % 
สถานภาพสมรส 

 โสด 8 29.6 
 สมรส 17 63.0 
 หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ 2 7.4 

ศาสนา  
 พุทธ 26 96.3 
 คริสต์ 1 3.7 

น้ าหนัก      
 40 - 49 กิโลกรัม 3 11.1 
 50 - 59 กิโลกรัม 4 14.8 
 60 - 69 กิโลกรัม 13 48.2 
 70 - 79 กิโลกรัม 7 25.9 

                    ̅± SD ; Min : Max   64.1 ± 10.7 ; 41 : 79 
ดัชนีมวลกาย (BMI) kg/m2 

 น้ าหนักนอ้ย / ผอม  (น้อยกว่า 18.5 kg/m2) 1 3.7 
 ปกติ  (18.5 - 22.9 kg/m2)  6 22.2 
 ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1 (23 - 24.9 kg/m2) 9 33.3 
 อ้วน / โรคอว้นระดับ 2 (25 - 29.9 kg/m2) 8 29.6 
 อ้วนมาก / โรคอว้นระดับ 3 (มากกว่า 30 kg/m2) 3 11.2 

อาชีพ 
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ   2 7.4 
 เกษตรกรรม 1 3.7 
 ธุรกิจส่วนตวั 5 18.5 
 ค้าขาย    3 11.1 
 รับจ้างทั่วไป  10 37.0 
 ประกอบอาชีพพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม  6 22.2 
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ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มทดลอง (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน ร้อยละ 

N % 
ระดับการศึกษา  

 ประถมศึกษาตอนต้น    4 14.8 
 ประถมศึกษาตอนปลาย   7 25.9 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4 14.8 
 ประถมศึกษาตอนต้น    4 14.8 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)  
 ไม่มีรายได้                                 3 11.1 
 ต่ ากว่า 10,000 บาท 3 11.1 
 10,001-20,000 บาท   14 51.9 
 20,001-50,000 บาท 2 7.4 
 50,001-100,000 บาท    2 7.4 
 100,001 บาทขึ้นไป 3 11.1 

                        ̅ ± SD ; Min : Max   7777.7 ± 2535.2 ; 0 : 100,001 
โรคประจ าตัว 

 ไม่มี 20 74.1 
 มี  7 25.9 

มีญาติเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
 ไม่มี 20 74.1 
 มี  7 25.9 

 
ระดับคะแนนความรู้เรื่องการบริโภคอาหารเพื่อลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ก่อนเข้าโปรแกรม 

มีความรู้เฉลี่ย 5.7±2.5 คะแนน น้อยกว่าหลังจากเข้าโปรแกรมซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ย 8.0±1.4 คะแนน 
ระดับคะแนนทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีทัศนคติการบริโภคอาหารเฉลี่ย  23.1±4.0 คะแนน 

ก่อนเข้าโปรแกรมและสูงขึ้นหลังจากเข้าโปรแกรม ซ่ึงทัศนคติการบริโภคอาหารมีคะแนนเฉลี่ย 25.8±3.1 คะแนน  
ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยง พบว่าก่อนเข้าโปรแกรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานแสดงพฤติกรรมการบริโภค

อาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานมีคะแนนเฉลี่ย 43.5±5.0) คะแนน สูงกว่าหลังจากเข้าโปรแกรมที่มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่เสี่ยงในระดับคะแนนเฉลี่ย 36.1±3.7 คะแนน  

และพบว่ากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีระดับน้ าตาลในเลือดก่อนเข้าโปรแกรม 111.4±8.2 mg/dl สูงกว่าหลังจากเข้าโปรแกรม
ซ่ึงมีระดับน้ าตาลในเลือดเฉลี่ยอยู่ที่ 105.7±7.6 mg/dl   
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ตารางที ่2 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทัศนคติ พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและระดับระดับน้ าตาลในเลอืด ก่อนและหลัง 
เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารผ่านแอพพลเิคชั่นโดยใช้สถิต ิWilcoxon signed rank test 

 
ตัวแปร N Mean Rank Sum of Ranks       Z p-value 

ความรู้การบริโภคอาหาร                                                                    -4.300              .000 
      Negative Rank 20 10.50 210.00 

  
      Positive Rank 0 0.00 0.00 
ทัศนคติการบริโภคอาหาร                                                                     -2.887             .004 
     Negative Rank 9 5.00 45.00 

  
     Positive Rank 0 0.00 0.00 
พฤติกรรมเส่ียงการบริโภคอาหาร                                                              -4.243            .000 
     Negative Rank 18 9.50 171.00 

  
     Positive Rank 0 0.00 0.00 
ระดับน้ าตาลในเลือด                                                                             -2.296            .022 
     Negative Rank 8 11.69 93.50   
     Positive Rank 19 14.97 284.50   
 
สรุปผลการทดลอง 
 ความรู้การบริโภคอาหารในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ก่อนและหลังเข้าโปรแกรมมีความแตกต่างกันอย่าง  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Z=-4.300, p-value=0.000) โดยระดับความรู้การบริโภคอาหารก่อนเข้าโปรแกรม 
( ̅=5.70±2.52) น้อยกว่าหลังเข้าโปรแกรม ( ̅=8.0 ±1.36)  
 ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานก่อนและหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Z=-2.887, p-value=0.004) โดยระดับทัศนคติการบริโภคอาหารก่อนเข้า
โปรแกรม ( ̅=23.04±4.02) น้อยกว่าหลังเข้าโปรแกรม ( ̅=25.82±3.08) 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานก่อนและหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Z=-4.243 , p-value= 0.000) โดยระดับพฤติกรรมเสี่ยงก่อนเข้าโปรแกรม 
( ̅=43.48 ±4.97) สูงกว่าหลังเข้าโปรแกรม ( ̅= 36.07±3.66) 
 ระดับน้ าตาลในเลือด ก่อนและหลังจากเข้าร่วมโปรแกรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (Z=-2.296, p-value=0.022) โดยระดับน้ าตาลในเลือดก่อนเข้าโปรแกรม ( ̅=111.44 ±8.17) สูงกว่า
หลังเข้าโปรแกรม ( ̅= 105.67 ±7.60) 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากการศึกษา พบว่า ความรู้การบริโภคอาหารในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน (Z=4.300, p=0.000) และทัศนคติต่อการบริโภค
อาหารในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน (Z=2.887, p=0.004) ก่อนและหลังเข้าโปรแกรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 เพราะกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีความรู้การบริโภคอาหารเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการรับประทานของหวานทุกๆวัน
เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน จึงอาจท าให้มีทัศนคติในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น คะแนนความรู้และทัศนคติ
การบริโภคอาหารมีระดับเพิ่มมากขึ้น  

จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน (Z=-4.243, p= 0.000) และระดับน้ าตาล 
ในเลือด 05 (Z=2.296, p=0.022) ก่อนและหลังจากเข้าร่วมโปรแกรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
เพราะกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงลดน้อยลง โดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน  
มีการปฏิบัติที่ลดงลง ท าให้มีระดับน้ าตาลในเลือดหลังเข้าโปรแกรมลดลงเช่นกัน 
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 และจากการใช้โปรแกรม LINE เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน พบว่าหลังจากเข้าร่วม
โปรแกรม กลุ่มเสี่ยงเบาหวานมีความรู้ ทัศนคติที่เพิ่มขึ้น มีพฤติกรรมเสี่ยงในการเลือกรับประทานอาหารลดลง เม่ือมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดีก็ ย่อมส่งผลท าให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับน้ าตาลในเลือดลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เสนาะ นพโสภณ (2559) พบว่า กลุ่มทดลองหลังเข้าโปรแกรมมีระดับน้ าตาลในเลือดหลังเข้าโปรแกรมลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05   
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Health Risk Assessment of Dichloromethane in Research Laboratory 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเสี่ยงของสารไดคลอโรมีเทนที่มีผลต่อสุขภาพของนักศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ภายในห้องปฏิบัติการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง จากการหาข้อมูลแหล่งที่มาของสารมลพิษและโอกาสสัมผัสโดย
การใช้แบบสอบถามผู้ปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษา พบว่ามีการใช้สารไดคลอโรมีเทนซึ่งเป็นสารก่อ
มะเร็งในห้องปฏิบัติงานเป็นประจ า จึงท าการประเมินขนาดได้รับสัมผัสสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายโดยการเก็บ
ตัวอย่างอากาศชนิดติดตัวบุคคลของผู้ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการขณะที่มีใช้สารไดคลอโรมีเทนจ านวน 7 ครั้งและ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ พบว่าขณะมีการใช้สารดังกล่าวจะพบการปนเปื้อนสารไดคลอโรมีเทนในอากาศ
ในห้องปฏิบัติการอยู่ในช่วง 31.831-168.094 พีพีเอ็ม ซ่ึงเกินค่ามาตรฐาน ของความปลอดภัยในการท างานขององค์กร 
OSHA ที่มีค่ามาตราฐานอยู่ที่ 25 พีพีเอ็ม เม่ือน ามาประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดมะเร็งแล้วพบว่าผู้ปฏิบัติงานเป็น
ระยะเวลา 0.5 ถึง 5 ปีของการปฏิบัติงาน จะมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง (>1x10-6) และความเสี่ยงดังกล่าวจะ
เพิ่มขึ้นทุกปีตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยหากปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 5 ปี จะมีความเสี่ยงสูงถึง >1x10-4 

 
ค าส าคัญ : สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย  ไดคลอโรมีเธน  ความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 
Abstract 

 The objective of this research was to evaluate the risk of Dichloromethane on the health of the 

research students in the laboratory of the University. From interviewing and data collection the 

questionnaires, dichloromethane is one of the solvent used frequently in laboratory which is commonly 

classified as a carcinogen. This study was evaluated the doses of the receivers of the dichloromethane by 

using personal air sampling method (n=7) and analyzed via chromatography technique. It shows that 

dichloromethane contaminated in the laboratory in ranges of 31.831-168.094 ppm which is over the OSHA 

safety standard (25 ppm). Then, cancer risk of those students was assessed for 0.5 to 5 years working period. 

It shows that all students got the risk of >1x10
-6

 only after 0.5 year working, it increase every year and finally 

to >1x10
-4

 after 5 years working.  

 

Keyword: Volatile Organic Compounds, Dichloromethane, Risk, Cancer, Laboratory 

 
บทน า 
 ห้องปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถานที่ซ่ึงประกอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ 
แตกต่างกันไป ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมีกลุ่มสารเคมีจ าพวกหนึ่งที่มักมีการใช้
บ่อยๆในการเตรียมตัวอย่างส าหรับงานคอลัมโครมาโตกราฟฟี คือ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ซ่ึงผู้ที่ใช้สารชนิดนี้
ในการปฏิบัติงานมีโอกาสได้รับสารเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายผ่านการหายใจ ซ่ึงหากใช้เป็นเวลานานจะมีความเสี่ยงต่อ
ทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ตระหนักถึงความเป็นอันตรายของสารและความปลอดภัยของตนเองโดย
เหตุเพียงเพราะความเคยชินบางประการในการปฏิบัติงาน เช่นการไม่สวมถุงมือป้องกันและการไม่สวมหน้ากากปอ้งกนั 
เป็นต้น ซ่ึงไอระเหยของสารประกอบเหล่านี้มักมีสมบัติเป็นพิษจากแหล่งข้อมูล US-EPA หากได้รับในปริมาณสูงใน
ระยะเวลาส้ันๆ (Toxicity) และอาจเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ในกรณีที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายแม้ว่าได้รับในระดับ
ต่ าๆแต่มีระยะเวลาการได้รับสัมผัสเป็นเวลายาวนาน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของ
สารประกอบอินทรีย์ระเหยของไดคลอโรมีเทน (dichloromethane) หรือเมทิลีนคลอไรด์ (methylene chloride) 
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ซ่ึงเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นประจ าในห้องปฏิบัติการในสถาบันอดุมศึกษาแหง่หนึ่ง ซ่ึงค่าความเข้มข้นของไดคลอโร
มีเทนในบรรยากาศในการท างานเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานก าหนดโดยองค์กร OSHA ต้องมีค่ามาตราฐาน
ต้องไม่เกิน 25 พีพีเอ็ม ส าหรับการศึกษานี้แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกคือการให้ผู้ปฏิบัติงานท าแบบสอบถามเพื่อหา
ข้อมูลการใชส้ารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ใชแ้ละแหล่งที่มาของสารปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการ (hazard identification) อีก
ส่วนคือการประเมินขนาดการได้รับสัมผัสสารมลพิษ (exposure assessment) โดยท าการตรวจวัดปริมาณความ
เข้มข้นของสารเคมีอันตรายขณะปฏิบัติงาน และน าค่าที่ได้จากการตรวจวัดมาหาขนาดของสารที่ได้รับและน าอธิบาย
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจและตระนักถึงความปลอดภัยในการใช้สารเคมีที่มีความเป็นพิษขณะ
ปฏิบัติงาน และเพื่อเสนอแนวทางการลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 อันดับแรกผู้วิจัยได้ท าการสอบถามบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยวิธีการใช้แบบสอบถามเพื่อ
เก็บข้อมูลกิจกรรมการปฏิบัติงานและลักษณะการใช้สารเคมีกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในการปฏิบัติงานโดย
การใช้แบบสอบถามเพื่อหาชนิดของสารเคมีที่ใช้บ่อยเป็นประจ าเพื่อก าหนดเวลาในการเก็บตัวอย่างอากาศ การเก็บ
ตัวอย่างผู้วิจัยจะใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดประจ าตัวบุคคล (Personal Sampling) โดยท าการทวนสอบ
เครื่องดังกล่าวให้มีค่าอัตราการไหลของอากาศเสถียรเสียก่อนถึงจะสามารถใช้งานในวันเก็บตัวอย่างได้โดยค่าอัตราการ
ไหลของการเก็บตัวอย่างอยู่ที่ 0.2 ลิตร/นาที เม่ือถึงก าหนดเวลาเก็บตัวอย่างอากาศ มีการติดตั้งอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
อากาศชนิดติดประจ าตัวบุคคลไว้กับผู้ปฏิบัติงานและท าการติดตั้ง หลอดดูดซับอากาศ Anasorb (Coconut Shell 
Charcoal 226-01) โดยจะท าการหักปลายทั้งสองข้างก่อนติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ โดยเก็บจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 4 คน 
แบ่งตัวอย่างตามการปฏิบัติงานจริง 7 ตัวอย่าง และ จากนั้นเปิดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศพร้อมจับเวลาจนกว่า
กิจกรรมในช่วงนั้นจะแล้วเสร็จ โดยวิธีการเก็บดังกล่าวท าตามมาตรฐานของ NIOH Manual of Analytical Methods 
(NMAM) เม่ือผู้ปฏิบัติงานท ากิจกรรมแล้วเสร็จ ผู้วิจัยจะบันทึกเวลาที่แสดงผลบนหน้าจออุปกรณ์และปิดเครื่องพร้อม
น าหลอดดูดซับอากาศออกจากเครื่อง พร้อมปิดฝาพลาสติกของหลอดทั้ง 2 ด้าน และ พันพาราฟิล์มเพื่อมิให้อากาศ
เล็ดลอดออกมาและน าหลอดดูดซับอากาศแช่เย็นไว้เพื่อเตรียมมาวิเคราะห์ต่อไป การวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่เก็บได้ 
โดยน าหลอดดูดซับมาสกัดเป็นด้วยเมทานอล 1 มิลลิลิตร และน าสารละลายสกัดเข้าเครื่องมือส าหรับแยกและ
วิเคราะห์ปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (Gas Chromatography – Flame Ionization Detector (GC-FID)) ย่ีห่อ 
PerkinElmer รุ่น Clarus600T เพื่อวิเคราะห์ความเข้มข้นของไดคลอโรมีเทน จากนั้นน าค่าที่ได้มาวิเคราะห์และ
ค านวณความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานต่อ  
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
 1. ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

การศึกษาข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของตัวบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยการใช้แบบสอบถามกับจาก
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้สารอินทรีย์ระเหย ผลพบว่าร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบัติงานเป็นเพศหญิงและมีช่วงอายุ 20-30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 100  ของจ านวนตัวอย่างที่เก็บ โดยผู้ปฏิบัติงานที่ด าเนินการใช้สารอินทรีย์ระเหยเก็บตัวอย่างส่วนใหญ่ยัง
เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 75 และระดับปริญญเอกคิดเป็นร้อยละ 15 และจากการตอบ
แบบสอบถามถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ใช้สารไดคลอโรมีเทน ซ่ึงโดยมีการใช้สารเคมีดังกล่าวในการสกัด
ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคคอลัมโครมาโตกราฟฟี และมักติดตั้งอุปกรณ์การสกัดบนโต๊ะปฏิบัติการ ซ่ึงโดย
ปกติแล้วควรด าเนินการภายใต้ตู้ดูดควัน โดยขณะท าการสกัดตัวอย่างมีโอกาสท่ีสารดังกล่าวจะระเหยขณะท าการป้อน
สารไดคลอโรมีเทนลงบนชุดสกัด โดยสรุปพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานได้ดังตารางที่ 1  
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y = 44.846x + 19.477 
R² = 0.9672 
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Flow rate of used solvent in extraction (mL/min) 

ตารางที่ 1 ผลของส ารวจอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียด ใช่ (ร้อยละ) ไม่ใช่ (ร้อยละ) 
1. มีการสวมถุงมีปอ้งกนัการปฏิบติงานหรือไม่ 25 75 
2. มีการเปลี่ยนหรือท าความสะอาดถุงมือ 25 75 
3. มีการสวมอุปกรณ์ปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน 75 25 
4. มีการสวมเสื้อแขนยาวหรือเสื้อกราวนข์ณะปฏิบัติงาน 100 0 
5. มีการสวมกางเกงขายาวขณะปฏิบัติงาน 100 0 
6. มีการใส่รองเท้าหุ้มส้น 75 25 
7. มีหมวกปอ้งกันขณะปฏิบัติงาน 0 100 
8. สวมแว่นตาป้องกันขณะปฏิบตัิงาน 0 100 

 
 2. ผลการศึกษาปริมาณการปนเปื้อนสารไดคลอโรมีเทนในห้องปฏิบัติการ 

จากการเก็บตัวอย่างอากาศของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้สารไดคลอโรมีเทนและศึกษาหาความสัมพันธ์ของอัตราการ
ใช้สารไดคลอโรมีเทนในการสกัดตัวอย่างโดยเทคนิคคอลัมโครมาโตกราฟฟี (column chromatography) ดังแสดง
ความสัมพันธ์ในภาพที่ 1 ซ่ึงชี้ให้เห็นว่าค่าความเข้มข้นของไดคลอโรมีเทนที่ปนเปื้อนในอากาศในห้องปฏิบัติมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณการใช้สารเคมีอันตรายต่อนาที (mL/min) โดยมีความสัมพันธ์ได้ดังสมการที่ (1) 

y = 44.846x + 19.477, R² = 0.9672    (1) 
โดย Y = ความเข้มข้นสารไดคลอโรมีเทนในอากาศ (พีพีเอ็ม) 
      X = ปริมาณการใช้สารไดคลอโรมีเทนในการสกัดด้วยเทคนคิคลอลัมโครมาโตกราฟฟี (mL/min) 

จากความสัมพันธ์ของกราฟจะเห็นได้ว่า ค่าการปนเปื้อนสารไดคลอโรมีเทนมีอยู่แล้วโดยที่ยังไม่มีการน าสาร
ดังกล่าวมาใช้ในการสกัดตัวอย่าง (19.477 พีพีเอ็ม) ซ่ึงอาจสืบเนื่องจากมักไม่มีการเปิดตู้ดูดควันเป็นประจ า ดังนั้นการ
ไหลเวียนของอากาศภายนอกทดแทนอากาศภายในจากเครื่องปรับอากาศไม่เพียงพอต่อการลดการปนเปื้อนสาร
ดังกล่าวในห้องปฏิบัติการ ซ่ึงค่าเริ่มต้นจากกราฟมีค่าประมาณ 20 พีพีเอ็ม ซ่ึงต่ ากว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดโดย OSHA 
เม่ือการใช้สารไดคลอโรมีเทน > 0.123 mL/min จะท าให้มีการปนเปื้อนสารไดคลอโรมีเทนในอากาศเกินค่ามาตรฐาน 
(25 พีพีเอ็ม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการใช้สารไดคลอโรมเีทนกับความเข้มข้นในอากาศในหอ้งปฏิบัติการ  
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 3. ผลการศึกษาการประเมินความเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพในการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) 

เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ก าหนดหลักการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของคนที่ได้รับสารมลพิษสัมพันธ์กับกับปริมาณพิษ
ที่ได้รับ (Dose-response Assessment) โดยสมการที่ใช้ในการประเมินขนาดของสารที่ได้รับและการประเมินความ
เสี่ยงแสดงในสมการที่ 2, 3 และ 4 ตามล าดับ (Louvar & Louvar,1998) 
ขนาดที่ได้รับต่อวัน,    Intake (mg/kg.d) = (CxRIxtExfExD)/(WDxtavg)  (2) 
กรณี cancer risk ;    Risk = slope factor x Intake   (3)  
กรณี non-cancer risk ผ่านทางเดินหายใจ;  Hazard Index = Intake/Rfd   (4)  

โดยค่า C คือ ค่าความเข้มข้นของของสาร (mg/m3), RI คือ อัตราการรับสารเข้าสู่ร่างการโดยการหายใจ (m3 

/d) โดยก าหนดใช้ค่าเฉลี่ย 20 m3, tE คือเวลาในการได้รับสาร (h/d), fE คือ ความถี่ที่ได้รับสาร (d/y), D คือ 
ระยะเวลาที่รับสารต่อปี; WD คือ น้ าหนักของคน, Tavg คือ เวลาเฉลี่ยในการได้รับสาร (365 d/yx70y) ซ่ึงในกรณี 
cancer risk และจะน า Intake มาใช้ในสมการที่ 4 ซ่ึงมีค่า SF (Slope factor) แสดงในเท่ากับ 0.002 (ตารางที่ 2) 
ในกรณี non-cancer risk จะใช้ D แทนค่า Tavg โดยน าค่า Intake ที่ได้ไปหาค่า HI ซ่ึงค่า Rfd ของไดคลอโรมีเทน
แสดงค่าคงที่ในตารางที่ 2 และก าหนดค่า 1 PPM = 3.47 mg/m3 ตาม NIOH Manual of Analytical Methods 
(NMAM) 

 
ตารางที่ 2 ค่า RFD และ SF ของสารไดคลอโรมีเทน 

 

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย RFD SF 
ไดคลอโรมเีทน 0.006 mg/kg-day 0.002 [mg/kg-day]-1  

 
 การประเมินความเสี่ยงที่ผลต่อสุขภาพในการใช้สารไดครอโรมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักผ่านการจ าลองการ
หายใจของผู้ปฏิบัติงานขณะใช้สารดังกล่าว โดยก าหนดระยะเวลาได้รับสาร (D) ตั้งแต่ 0.5, 1, 2, 3, 4, และ 5 ปีตาม
ระยะเวลาการศึกษา พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งและพิษต่อร่างกายเกินมาตรฐานที่ก าหนดอยู่ที่ <1x10-6 และ 
1 ตามล าดัล ต้ังแต่ระยะเวลาสัมผัสสารเป็นเวลา 0.5 ปีขึ้นไปและมีความเสี่ยงสูงขึ้นทุกปี โดยผลการค านวณแสดงดัง
ตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 8 กล่าวโดยสรุปว่าความเข้มข้นของไอระเหยของสารมีระดับสูงและต่ ากว่ามาตราฐานที่ก าหนด
ในมาตรฐานของ OSHA ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยการใช้ปริมาณสารเคมีในการปฎิบัติงานนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามการ
ปฏิบัติงานที่ซ่ึงใช้สารดังกล่าวเป็นประจ าและระยะเวลานานๆได้รับไอระเหยที่มีความเป็นพิษในระยะเวลานานและ
เป็นประจ าก็จะเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้ 
 

ตารางที่ 3 ค่าความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ในระยะเวลาการท างาน 0.5 ปี  (D=0.5) 

  

ผู้ปฏิบตัิงาน ความเข้มข้น
ของสาร 
(mg/m3) 

น้ าหนัก 
(Kg) 

ระยะเวลาที่
ได้รับสัมผัส 
(h/day) 

ความถี่ที่
ได้รับสาร 

(d/y) 

Cancer risk non-cancer risk 
Intake 

(mg/kg.d) 
Risk Intake 

(mg/kg.d) 
HI 

ผู้ปฏิบัติงาน 1 583.30 50 1.3 24 0.14245 284.92x10-6 19.94 3,323.33 
ผู้ปฏิบัติงาน 2 216.84 48 2.9 24 0.12306 246.12 x10-6 17.23 2,871.67 

175.20 48 1.6 24 0.05486 109.71 x10-6 7.68 1,280 
ผู้ปฏิบัติงาน 3 47.94 60 2.05 24 0.01524 30.77 x10-6 2.15 358.33 

117.31 60 2.7 24 0.04960 99.17 x10-6 6.94 1,156.67 
ผู้ปฏิบัติงาน 4 22.00 60 2.6 24 0.00895 17.91 x10-6 1.25 208.33 

110.45 60 3.2 24 0.05533 110.67 x10-6 7.75 1,291.67 
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ตารางที่ 4 ค่าความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ในระยะเวลาการท างาน 1 ปี (D=1) 

ผู้ปฏิบตัิงาน ความเข้มข้น
ของสาร 
(mg/m3) 

น้ าหนัก 
(Kg) 

ระยะเวลาที่
ได้รับสัมผัส 
(h/day) 

ความถี่ที่
ได้รับสาร 

(d/y) 

cancer risk  non-cancer risk 
Intake 

(mg/kg.d) 
Risk Intake 

(mg/kg.d) 
HI 

ผู้ปฏิบัติงาน 1 583.30 50 1.3 24 0.28491 569.83 x10-6 19.94 3,323.33 
ผู้ปฏิบัติงาน 2 216.84 48 2.9 24 0.24612 492.24 x10-6 17.23 2,871.67 

175.20 48 1.6 24 0.10971 219.43 x10-6 7.68 1,280 
ผู้ปฏิบัติงาน 3 47.94 60 2.05 24 0.03077 61.54 x10-6 2.15 358.33 

117.31 60 2.7 24 0.09917 198.35x10-6 6.94 1,156.67 
ผู้ปฏิบัติงาน 4 22.00 60 2.6 24 0.01791 35.82 x10-6 1.25 208.33 

110.45 60 3.2 24 0.11067 221.34 x10-6 7.75 1,291.67 
 

ตารางที่ 5 ค่าความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ในระยะเวลาการท างาน 2 ปี (D=2) 

 
ตารางที่ 6 ค่าความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ในระยะเวลาการท างาน 3 ปี (D=3) 

ผู้ปฏิบตัิงาน ความเข้มข้น
ของสาร 
(mg/m3) 

น้ าหนัก 
(Kg) 

ระยะเวลาที่
ได้รับสัมผัส 
(h/day) 

ความถี่ที่
ได้รับสาร 

(d/y) 

cancer risk non-cancer risk 
Intake 

(mg/kg.d) 
Risk Intake 

(mg/kg.d) 
HI 

ผู้ปฏิบัติงาน 1 583.30 50 1.3 24 0.08547 1,709.50 x10-6 19.94 3,323.33 
ผู้ปฏิบัติงาน 2 216.84 48 2.9 24 0.73836 1,476.72 x10-6 17.23 2,871.67 

175.20 48 1.6 24 0.32914 658.30 x10-6 7.68 1,280 
ผู้ปฏิบัติงาน 3 47.94 60 2.05 24 0.09145 182.90 x10-6 2.15 358.33 

117.31 60 2.7 24 0.29752 595.04 x10-6 6.94 1,156.67 
ผู้ปฏิบัติงาน 4 22.00 60 2.6 24 0.05373 107.46 x10-6 1.25 208.33 

110.45 60 3.2 24 0.33200 663.99 x10-6 7.75 1,291.67 
 

ตารางที่ 7 ค่าความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ในระยะเวลาการท างาน 4 ปี (D=4) 

ผู้ปฏิบตัิงาน ความเข้มข้น
ของสาร 
(mg/m3) 

น้ าหนัก 
(Kg) 

ระยะเวลาที่
ได้รับสัมผัส 
(h/day) 

ความถี่ที่
ได้รับสาร 

(d/y) 

cancer risk non-cancer risk 
Intake 

(mg/kg.d) 
Risk Intake 

(mg/kg.d) 
HI 

ผู้ปฏิบัติงาน 1 583.30 50 1.3 24 1.13966 2,279.32 x10-6 19.94 3,323.33 
ผู้ปฏิบัติงาน 2 216.84 48 2.9 24 0.98448 1,968.96 x10-6 17.23 2,871.67 

175.20 48 1.6 24 0.43885 877.71 x10-6 7.68 1,280 
ผู้ปฏิบัติงาน 3 47.94 60 2.05 24 0.12309 246.17 x10-6 2.15 358.33 

117.31 60 2.7 24 0.39669 739.40 x10-6 6.94 1,156.67 
ผู้ปฏิบัติงาน 4 22.00 60 2.6 24 0.07163 143.28 x10-6 1.25 208.33 

110.45 60 3.2 24 0.44266 885.33 x10-6 7.75 1,291.67 

ผู้ปฏิบตัิงาน ความเข้มข้น
ของสาร 
(mg/m3) 

น้ าหนัก 
(Kg) 

ระยะเวลาที่
ได้รับสัมผัส 
(h/day) 

ความถี่ที่
ได้รับสาร 

(d/y) 

cancer risk non-cancer risk 
Intake 

(mg/kg.d) 
Risk Intake 

(mg/kg.d) 
HI 

ผู้ปฏิบัติงาน 1 583.30 50 1.3 24 0.56983 1,139.66 x10-6 19.94 3,323.33 
ผู้ปฏิบัติงาน 2 216.84 48 2.9 24 0.49224 984.50 x10-6 17.23 2,871.67 

175.20 48 1.6 24 0.21943 438.86 x10-6 7.68 1,280 
ผู้ปฏิบัติงาน 3 47.94 60 2.05 24 0.06154 123.10 x10-6 2.15 358.33 

117.31 60 2.7 24 0.19835 396.70 x10-6 6.94 1,156.67 
ผู้ปฏิบัติงาน 4 22.00 60 2.6 24 0.03582 71.64 x10-6 1.25 208.33 

110.45 60 3.2 24 0.22133 442.66 x10-6 7.75 1,291.67 
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ตารางที่ 8 ค่าความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ในระยะเวลาการท างาน 5 ปี (D=5) 

ผู้ปฏิบตัิงาน ความเข้มข้น
ของสาร 
(mg/m3) 

น้ าหนัก 
(Kg.) 

ระยะเวลาที่
ได้รับสัมผัส 
(h/day) 

ความถี่ที่
ได้รับสาร 

(d/y) 

cancer risk non-cancer risk 
Intake 

(mg/kg.d) 
Risk Intake 

(mg/kg.d) 
HI 

ผู้ปฏิบัติงาน 1 583.30 50 1.3 24 1.42457 2,849 x10-6 19.94 3,323.33 
ผู้ปฏิบัติงาน 2 216.84 48 2.9 24 1.23060 2,461.20 x10-6 17.23 2,871.67 

175.20 48 1.6 24 0.54857 1,097.14 x10-6 7.68 1,280 
ผู้ปฏิบัติงาน 3 47.94 60 2.05 24 0.15385 307.72 x10-6 2.15 358.33 

117.31 60 2.7 24 0.49587 991.74 x10-6 6.94 1,156.67 
ผู้ปฏิบัติงาน 4 22.00 60 2.6 24 0.08955 179.10 x10-6 1.25 208.33 

110.45 60 3.2 24 0.55333 1,106.66 x10-6 7.75 1,291.67 

 
สรุปผลการทดลอง 
 การประเมินค่าความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดสารไดคลอโรมีเทนของผู้ปฏิบัติงานพบวา่
มีค่าเกินมาตราฐาน OSHA ที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 25 PPM โดยหากมีการใช้สารเคมีดังกล่าวมากขึ้นและระยะเวลานานจะ
ท าให้ความเข้มข้นในอากาศของสารนีมี้ค่าสูง เม่ือประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใช้สารได
คลอโรมีเทนในห้องปฏิบัติการวิจัยดังกล่าวพบว่ามีความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ทั้งในกรณีการเกิดมะเร็งหรือไม่เกิดมะเร็ง 
แสดงว่าการปนเปื้อนของสารเคมีในอากาศค่อนข้างมีความรุนแรงที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างย่ิง ซ่ึงเกิด
จากผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงานและมีการปฏิบัติงานแบบไม่ปลอดภัย 
 
อภิปลายผลการทดลอง 
 จากการประเมินความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้สารไดคลอโรมีเทนซ่ึงเป็นสารเคมีที่คุณสมบัติเป็นพิษจากแหล่งข้อมูล 
US-EPA ในการประเมินความเสี่ยง 0.5 ปีเป็นต้นไปมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง (>1x10-6) และความเสี่ยงดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นทุกปี
ตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยหากปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 5 ปี จะมีความเสี่ยงสูงถึง >1x10-4 แสดงให้เห็นว่าหากผู้ปฏิบัติงาน
มีการปฏิบัติงานที่ใช้สารเคมีดังกล่าวต่อไปและไม่มีวิธีป้องกันที่เหมาะสมจะมีความเสี่ยงอย่างมากในการเกิดโรคทางเดินหายใจ 
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ศักยภาพ และข้อจ ากัดของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในประเทศไทย 
 

Potential and Limitation of the Refuse Derived Fuel (RDF) Power Plant in Thailand  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การด าเนินการ ศักยภาพ และข้อจ ากัดของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
(RDF) ในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกจากผู้ที่สามารถให้
ข้อมูลได้ดีที่สุด ได้แก่ ผู้แทนจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้แทนจากส านักวิจัยและ
ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ผู้แทนจากสมาคมการค้าพลังงานขยะ ผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (สอท) จ านวน 6 ท่าน และ
ผู้แทนจากบริษัทผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF โดยเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่มีกระบวนการด าเนินการที่เต็ม
รูปแบบ จ านวน 1 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์การด าเนินการของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในประเทศไทย 
ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จากการสนับสนุนของภาครัฐ ซ่ึงมีการก าหนดนโยบายและมาตรฐานต่างๆ เช่น  
การรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน Feed In Tariff (FiT) การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับการน าเข้าเครื่องจักร มาตรการ
จูงใจด้านราคาโดยเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า(Adder) เป็นระยะเวลา 7 ปี ตลอดจนการสนับสนุนโครงการ “โรงไฟฟ้า-ประชารัฐ” 
ส าหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ส าหรับศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะนั้น พบว่า ประเทศไทย
มีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าจากขยะ เพราะยังคงมีปริมาณขยะคงค้างอีกราว 9.96 ล้านตันในปี 2559 ที่ยังไม่ได้น าไป
ก าจัด และเม่ือประเมินศักยภาพของปริมาณขยะที่มีอยู่ทั้งหมด สามารถน าไปผลิตเป็นไฟฟ้าได้ราว 2,000 เมกะวัตต์ ส่วน
ข้อจ ากัดของโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ (RDF) พบว่า ข้อจ ากัดส าคัญที่ท าให้การด าเนินการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงาน
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ต้องชะลอหรือระงับลง ได้แก่ 1) ขั้นตอน และกฎระเบียบ มากเกินความจ าเป็น 2) การมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ านวนมาก ในการขออนุญาตประกอบการ 3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ขาดความคล่องตัว  
 
ค าส าคัญ :  โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ  ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ  ข้อจ ากัดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ 
 
Abstract 

 This study aimed to study situations, implementation, potential and limitations of the Refuse derived fuel 

power plant (RDF) in Thailand by studying related documents and interviews to key information those who can 

provide the best information including; Representatives from Office of Policy and Strategy office of the Permanent 

Secretary, Bureau of Energy Research and Research Department of Alternative Energy Development and Energy 

Conservation, Ministry of Energy., Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), The Waste Energy 

Trade Association, Representatives from the Renewable Energy Industry Group (SUT) of 6 people and 

representatives from the RDF waste power generation plant, which is a Refuse derived fuel power plant (RDF) 

that has a full process of 1 people. The study indicated that the current situation of the Refuse derived fuel power 

plant (RDF)in Thailand is progressing continuously from government support which has established policies and 

measures such as Purchase of electricity from renewable energy i.e. Feed In Tariff (FiT), Exemption of import 

duty for importing machinery, Price incentive measures by increasing the purchase price of electricity (Adder) for 

a period of 7 years as well as supporting the project "Power Plant -Pracharat State" for the three southern border 

provinces etc. For the potential of electricity generation from waste energy, it is found that Thailand has the 

potential to produce electricity from waste because the amount of waste remains about 9.96 million tons per year 

(A.D. 2016) that has not been eliminated and the major constraint that makes the investment of Refuse derived fuel 

power plant (RDF) must be slowed or suspended including; 1) the procedures and regulations are more than 

necessary. 2) There are many related agencies in obtaining permission to operate. 3) Act on the Maintenance of the 

Cleanliness and Orderliness of the Country, (Issue 2) B.E. 2535, lack of mobility.   
 

Keywords : Refuse Derived Fuel Power Plant, Potential for electricity generation from waste energy,  

 Limit of production of electricity from waste energy     
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บทน า 
สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า มีอัตราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ

มีอัตราการผลิตพลังงานภายในประเทศที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ท าให้ต้องน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ซ่ึง
ในปี 2559 มีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายอยู่ที่ระดับ 1,458 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ซ่ึงมีอัตรา
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.8 อัตราการใช้น้ ามันส าเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ส าหรับการน าเข้า
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ มีการน าเข้าถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และลิกไนต์ ร้อยละ 2.6 0.6 และ 20.3 ตามล าดับ 
(ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2559)  

นอกจากสถานการณ์ด้านพลังงานแล้ว ประเทศไทยยังประสบปัญหาปริมาณขยะล้นเมือง จากรายงาน
สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 27.06 ล้านตันต่อปี ซ่ึง
เม่ือคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอย พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ด้วย
เหตุนี้รัฐบาลจึงให้ความส าคัญและก าหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีนโยบาย “แปรรูปขยะและวัสดุ
เหลือใช้ให้เป็นพลังงาน” และมีเป้าหมายตั้งโรงไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะมูลฝอย จ านวน 53 แห่งทั่วประเทศ ทั้งยังได้
อนุมัติแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก มีหน้าที่บูรณาการการท างานเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอั นตราย
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ภาครัฐเล็งเห็น
ความส าคัญ และให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะดังกล่าวตามนโยบายการเปลี่ยนขยะเป็น
พลังงาน (waste to energy) และการก าหนดการจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติของภาครัฐ ท าให้ภาคเอกชนมีความ
สนใจในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะ ข้อดีของ
การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) คือเป็นแหล่งพลังงานราคาถูก ลดปัญหาปริมาณขยะล้นเมือง และแหล่งฝังกลบ
ขยะที่มีไม่เพียงพอ แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดด้วยเช่นกัน คือ มักได้รับการต่อต้านจากชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เทคโนโลยีบางชนิด
ต้องใช้เงินลงทุนสูง มีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะให้เหมาะสมก่อนน าไปแปรรูปเป็นพลังงาน และต้องมีเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการกับฝุ่นควันและสารที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะ 
 ดังนั้นการด าเนินการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) จึงมีความส าคัญ และจ าเป็นต้องศึกษาสถานการณ์การ
ด าเนินการ ศักยภาพ และข้อจ ากัดของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุนของผู้ประกอบการ เป็นข้อมูลในการพิจารณาสินเชื่อโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะของ
สถาบันการเงิน ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และ
ประชาชนรับทราบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
(RDF) ด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพ และข้อจ ากัดการด าเนินการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในประเทศไทย 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ด้านเนื้อหา : เป็นการศึกษาการด าเนินการ ศักยภาพ และข้อจ ากัดของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ใน
ประเทศไทย 

2. ด้านประชากร : สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ตลอดจนผู้ประกอบการโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
(RDF)  

3. ด้านพื้นที่: โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในประเทศไทย ซ่ึงเชื้อเพลิงดังกล่าวฯจะต้องผ่านการปรับปรุง
คุณภาพก่อนน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 
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วิธกีารศึกษา 
1. การเลือกพ้ืนที่ศึกษาและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
การเลือกพื้นที่ศึกษาเลือกจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีกระบวนการด าเนินการที่เต็มรูปแบบ ส าหรับ

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญพิจารณาจากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ดีที่สุด โดยมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นผู้บริหารและผู้ที่มี 
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย มีความรอบรู้ และประสบการณ์ ในด้านพลังงาน และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ  
ของหน่วยงานที่มีภารกิจขับเคลื่อนโดยตรง ได้แก่  

1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนจากส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้แทนจากส านักวิจัยและค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้แทนจากสมาคมการค้า
พลังงานขยะ ผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (สอท) จ านวน 6 ท่าน 

1.2 ผู้แทนจากบริษัทผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF โดยเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่มีกระบวนการ
ด าเนินการที่เต็มรูปแบบ จ านวน 1 ท่าน 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ท าการเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทความวิชาการทั้งของไทยและของต่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน โดยการแปรรูปเป็น
เชื้อเพลิงขยะ (RDF)  

2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ท าการเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งท าการลงพื้นที่ชุมชนและครัวเรือนที่มีการจัดการขยะชุมชน ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 
โดยการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ท าการสัมภาษณ์ตัวแทนของโรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ดังกล่าว 

3. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 
3.1 แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะมีประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย

การส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) Waste to Energy ความคิดเห็นต่อการใช้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) มา
ผลิตกระแสไฟฟ้า ผลกระทบของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และแนวทางการจัดการที่เหมาะสม  

3.2 แบบสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีประเด็นค าถามในเรื่องของแหล่งที่มาของเชื้อเพลิงขยะที่น ามาผลิต
กระแสไฟฟ้า ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลด
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (RDF) รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหา  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าผลการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และ

ผู้แทนจากบริษัทผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF มาสรุปเชิงพรรณนาความ แล้วน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) ในด้านของศักยภาพ และข้อจ ากัดของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในประเทศไทย 
 
ผลการศึกษา  

1. สถานการณ์การด าเนินการของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในประเทศไทย 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ พบว่า การส่งเสริมและสนับสนุนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 

(RDF) ในปัจจุบัน ภาครัฐ โดยหน่วยงานหลัก คือ กระทรวงพลังงาน มีนโยบายส่งเสริมและปรับปรุงมาตรการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะในกลุ่มขยะของเสียเพื่อผลิตเป็นพลังงาน นอกจากนี้กระทรวงพลังงาน 
ยังได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนได้ผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง และ
เกิดโครงการหรือแผนงานที่จะบริหารจัดการขยะ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ประกาศนโยบายการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน Feed In Tariff ; FiT และสนับสนุนผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า, มาตรการในการยกเว้นอากรขาเข้า
ส าหรับการน าเข้าเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ ทั้งนี้ ทาง กพช. เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2548 ได้มีการเห็นชอบ
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ให้ใช้มาตรการจูงใจด้านราคาผ่านระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจาก VSPP โดยก าหนดส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 
จากราคารับซื้อไฟฟ้า โดยให้การสนับสนุนเป็นระยะเวลา 7 ปี  

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พบว่า ตามแผนส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ซ่ึงกระทรวง
พลังงาน มีแนวทางการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากการก าหนดอัตรารับซ้ือไฟฟ้า
ส าหรับไฟฟ้าจากขยะที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้เห็นชอบเม่ือปลายปี 2557 และส าหรับขยะ
อุตสาหกรรม 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ พบว่า ภาครัฐโดยหน่วยงานในกระทรวง
พลังงาน โดยในปี 2559 มีการผลักดันโรงไฟฟ้าขยะมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีการใช้พลังงานจากขยะชุมชนที่
สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น 135.48 เมกะวัตต์ ในปี 2560 สามารถรับซ้ือไฟฟ้าจากขยะชุมชน
ได้เพิ่มเป็น 348 เมกะวัตต์ และสามารถรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 10 เมกะวัตต์ ทั้งยังได้วางเป้าหมายในระยะ
ยาวตามแผนส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่เรียกว่า AEDP2015 ที่จะรับซ้ือพลังงานไฟฟ้าจากขยะ
ชุมชนให้ได้ 500 เมกะวัตต์ และขยะอุตสาหกรรม 50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2579 เพื่อลดปัญหาการส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากขยะของเสียในประเทศในอนาคตต่อไป  

และจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร วารสารข่าวสารต่างๆ พบว่า การประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบการรับซ้ือไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT ส าหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้ ขนาดโครงการมีก าลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ เป็น
สัญญาประเภท Non-firm ส าหรับการรับซ้ือไฟฟ้าไม่ต้องผ่านกระบวนการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) 
โดยต้องเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. หรือเป็นโครงการภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ของกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ผู้ย่ืน
ขอผลิตไฟฟ้าจะต้องมีสัญญาในการรับขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิงหรือเชื้อเพลิง RDF จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยัน
ปริมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการผลิตตลอดอายุโครงการ และสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กทม. และเมืองพัทยา) โดยมีอัตราการรับ
ซ้ือ FiT เท่ากับ 3.66 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ ในส่วนของการก าหนดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าฯ มอบหมายให้ กกพ. กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย รับไปด าเนินการ โดยให้ค านึงถึงแผนแม่บท
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศเป็นส าคัญ และน าเสนอ กบง. พิจารณาเห็นชอบก่อนออก
ประกาศรับซื้อไฟฟ้าฯ 

ส าหรับโครงการ “โรงไฟฟ้า-ประชารัฐ” ส าหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชุม กพช. รับทราบ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการฯ ซ่ึงปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ด าเนินโครงการแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ได้ภายในปี 2562 – 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว ยังก าหนดให้มีการจัดสรร 10% ของก าไรสุทธิในแต่ละปี
กลับคืนให้แก่ชุมชนในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเพิ่มการสร้างงาน 
สร้างรายได้ ส่งเสริมระบบป้องกันตนเองของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบกระจายศูนย์ 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างความม่ันคงในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงในชุมชนอย่างย่ังยืน 

2. ศักยภาพของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในประเทศไทย 
   จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และการ

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ พบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าจาก
ขยะ เพราะยังคงมีปริมาณขยะคงค้างอีกราว 9.96 ล้านตันต่อปี ในปี 2559 ที่ยังไม่ได้น าไปก าจัด ซ่ึงตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ปี 2558-2579 (AEDP) ก าหนดเป้าหมายรับซ้ือไฟฟ้าจากขยะ รวมอยู่ที่ 550 
เมกะวัตต์ในปี 2579 ซ่ึงในปี 2560 มีโรงไฟฟ้าขยะที่มีข้อผูกพันกับรัฐแล้ว 55 โครงการ ก าลังผลิตราว 447 เมกะวัตต์ 
ซ่ึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยจากการประเมินศักยภาพของปริมาณขยะที่มีอยู่ สามารถน าไปผลิต
เป็นไฟฟ้าได้ราว 2,000 เมกะวัตต์  
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3. ข้อจ ากัดของโรงไฟฟ้าพลังงานเช้ือเพลิงขยะ (RDF) 
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และการสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ พบว่า ข้อจ ากัดที่ท าให้การด าเนินการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลงิ
ขยะ (RDF) ต้องชะลอหรือระงับลง ได้แก่ 1) ขั้นตอน และ กฎระเบียบ มากเกินความจ าเป็น กล่าวคือ การประกอบ
กิจการพลังงานประเภทต่างๆ ก่อนด าเนินการต้องได้รับใบอนุญาตจาก คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
โดยการออกใบอนุญาตคณะกรรมการฯ จะประกาศก าหนดประเภท และอายุใบอนุญาตให้สอดคล้องกับขนาดและ
ลักษณะของกิจการพลังงานประเภทต่างๆ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชน ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การลงทุน และการขอรับใบอนุญาตจะต้องด าเนินการตามมาตรา 48 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน และ
มาตรา 50 คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต ซ่ึงขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน แยกตามประเภท
กิจการ ได้แก่ ระดับ SPP และ ระดับ VSPP 2)  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก (10 หน่วยงาน 15 ใบอนุญาต) 
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ขาดความ
คล่องตัว กล่าวคือ การน าไปใช้ประโยชน์จริงๆ ค่อยข้างล าบาก และประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือ 

 
วิจารณ์ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะชุมชนเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่ามีความสอดคล้องกัน ซ่ึงได้กล่าวไว้ว่า ผลจากนโยบายสนับสนุนของรัฐ จากการก าหนดส่วน
เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 10 เม
กะวัตต์ ตามประกาศการไฟฟ้าภูมิภาค เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 ช่วยให้อัตราผลตอบแทนของโครงการสูงขึ้น
หรือท าให้ขนาดของโครงการที่เป็นไปได้เล็กลง จึงมีจ านวนท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาโครงการได้มาก  (มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน, 2550) นั่นหมายความว่าหากรัฐสนุนสนุนนโยบายดังกล่าวฯ การเกิดการด าเนินการ
ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในประเทศไทยย่อมมีความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับผลการศึกษาข้อจ ากัดใน
การด าเนินการของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในประเทศไทยนั้น เม่ือเปรียบเทียบกับผลการศึกษา เรื่องเชื้อเพลิง
ขยะ (RDF) ทางออกของการก าจัดขยะชุมชน ของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 2559 พบว่า มีประเด็นที่
แตกต่างออกไป คือมีข้อจ ากัดให้การด าเนินการยากขึ้นในประเด็นดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น ได้แก่ การต่อต้านของประชาชน 
ปริมาณขยะบางแห่งน้อยเกินกว่าค่าคุ้มทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ เป็นต้น (ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม, 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559) ในท านองเดียวกันสัญชัย ชนะสงคราม อ้างถึงในส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 13 (มปป.) ได้ศึกษาการด าเนินการในต่างประเทศ พบว่า ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (European Union) 
ได้แก่ ประเทศออสเตรีย ฟินแลนด์ เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และสวีเดน มีประเทศที่ได้มีการศึกษา และ
พัฒนาการแปรรูปขยะเป็นขยะเชื้อเพลิงมาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับในทวีปเอเชีย ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่มี
การศึกษาและพัฒนาการแปรรูปขยะเป็นขยะเชื้อเพลิงมากอีกประเทศหนึ่ง โดยมีโรงงานแปรรูปขยะเป็นขยะเชื้อเพลิง
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซ่ึงแต่ละประเทศมีการน าเทคโนโลยีในการผลิตเชื้อเพลิงขยะ หรือวิธีการที่เรียกได้ว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญนั่นก็คือ กระบวนการคัดแยกซ่ึงมีทั้งแยกโดยใช้แรงงานคน (Hand sorting) และใช้เครื่องจักรกล (Sorting 
machine) ปัญหาส าคัญของกระบวนการคัดแยก ก็คือ การคัดแยกขยะ ซ่ึงมีองค์ประกอบที่หลากหลายและแตกต่าง
กันอย่างมาก ท าให้กระบวนการคัดแยกไม่สามารถท าได้ในขั้นตอนเดียว แต่ต้องมีหลายขั้นตอนเพื่อคัดแยกขยะ
ประเภทต่าง ๆ ออกมาในแต่ละขั้นรวมถึงการมีการพัฒนากระบวนการคัดแยกขยะมีประสิทธิภาพสูง ได้ส่วนที่จะน ามา
เป็นเชื้อเพลิงขยะได้มากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นด้วย ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินการของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
(RDF) ในประเทศไทยที่แท้จริงจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในด้านของสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วย  

อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษา พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานของเชื้อเพลิงขยะ RDF เอาไว้ 
ซ่ึงแตกต่างกับในต่างประเทศได้มีการก าหนดมาตรฐานของเชื้อเพลิงขยะ RDF โดยหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ออสเตรเลียใต้ (EPA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่ออุตสาหกรรมและชุมชนในวงกว้าง เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความเหมาะสมของการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงขยะ RDF รวมถึงการประกันคุณภาพ และมาตรการควบคุมคุณภาพ 
คุณสมบัติ และลดความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้น (Environment Protection Authority, 2010) 
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สรุปผลการศึกษา 
สถานการณ์การด าเนินการของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในประเทศไทยในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง จากการสนับสนุนของภาครัฐ ซ่ึงมีการก าหนดนโยบายและมาตรฐานต่างๆ เช่น การรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน Feed In Tariff (FiT) การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับการน าเข้าเครื่องจักร มาตรการจูงใจด้านราคาโดยเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เป็นระยะเวลา 7 ปี ตลอดจนการสนับสนุนโครงการ “โรงไฟฟ้า-ประชารัฐ” ส าหรับพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ส าหรับศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะนั้น ประเทศไทยมีศักยภาพเพียง
พอที่จะผลิตไฟฟ้าจากขยะ เพราะยังคงมีปริมาณขยะคงค้างอีกราว 9.96 ล้านตันในปี 2559 ที่ยังไม่ได้น าไปก าจัด และ
เม่ือประเมินศักยภาพของปริมาณขยะที่มีอยู่ทั้งหมด สามารถน าไปผลิตเป็นไฟฟ้าได้ราว 2,000 เมกะวัตต์ และ
ข้อจ ากัดของโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ (RDF) พบว่า ข้อจ ากัดที่ท าให้การด าเนินการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงาน
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ต้องชะลอหรือระงับลง ได้แก่ 1) มีขั้นตอนและกฎระเบียบมากเกินความจ าเป็น 2) การมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก 3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ขาดความคล่องตัว 
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บทคัดย่อ 

ยาปฏิชีวนะ Amoxicillin เป็นยาที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย ซ่ึงมีการตรวจพบการ
ปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ในแหล่งน้ าธรรมชาติ งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลของยา
ปฏิชีวนะ Amoxicillin (AMC) ต่อสาหร่ายสีเขียว Chlorella ellipsoidea โดยตัวชี้วัดที่น ามาศึกษาคออ การยับย้ังการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียว Chlorella ellipsoidea โดยยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ที่ความเข้มข้นต่างๆ ของ 
AMC คออ 0, 1, 10, 20 µg/L ภายใต้สภาวะการเลี้ยงที่ให้แสงสว่าง มอด:สว่าง 12:12 ชั่วโมง มีการควบคุมอุณหภูมิ 
25°C และตลอดการทดลองมีการเขย่าที่ความเร็ว 90 รอบต่อนาที (rpm) ผลการทดลองพบว่า ยาปฏิชีวนะ 
Amoxicillin ที่ความเข้มข้น 1, 10 และ 20 µg/L มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย โดยจ านวนเซลล์สาหร่ายจะ
ลดลงตามความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ที่เพิ่มขึ้น ที่เวลา 96 ชั่วโมง หลังจากเติมยา AMC ลงในสาหร่าย 
ชุดการทดลองที่ความเข้มข้น 0 (control), 1, 10, 20 µg/L เซลล์สาหร่ายมีการเพิ่มจ านวนโดยเฉลี่ย 1.91 x 106, 
1.44 x 106, 1.21 x 106 และ 1.14 x 106 เซลล์/มิลลิลิตร ตามล าดับ และค่า 50% Effective concentration 
(EC50) = 416.03 µg/L เมอ่อน าผลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าที่เวลา 96 ชั่วโมง หลังจากเติมยา AMC ลงในสาหร่าย 
ความเข้มข้น 10, 20 µg/L ของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin มีผลต่อการยับย้ังการเจริญเติบโตของสาหร่ายเมอ่อเทียบกับ
ชุดควบคุม (Sig 2–tailed เท่ากับ 0.008, 0.039 ตามล าดับ) 
 

ค าส าคัญ : Amoxicillin  Chlorella ellipsoidea  การยับย้ังการเจริญเติบโต 
 
Abstract 

 Amoxicillin is an antibiotic that has been widely used, but it is contaminated in natural water 

sources. Then, the objective of this study was to investigate the effect of Amoxicillin (AMC) to the growth of 

green algae (Chlorella ellipsoidea). The indicator of this study was growth inhibition in Chlorella ellipsoidea 

exposure with various concentrations Amoxicillin (0, 1, 10, 20 µg/L). The condition of tests were dark:light 

for 12:12 hours, were incubated at 25°C with shaking at 90 rpm. The results showed that 1, 10, 20 µg/L 

Amoxicillin exposure can cause adverse effect to the Chlorella ellipsoidea’s growth. Chlorella ellipsoidea 

cells number were decreased when Amoxicillin concentrations were increased. After 96 hours Amoxicillin 

exposure, at 0 (control), 1, 10, 20 µg/L AMC, the average amount of green algae cells were 1.91 x 10
6
, 1.44 

x 10
6
, 1.21 x 10

6
 and 1.14 x 10

6
 cells/mL, respectively and EC50 = 416.03 µg/L. Moreover, the statistical 

analysis showed that 10 and 20 µg/L AMC exposure can inhibit the growth of Chlorella ellipsoidea  (Sig 2–

tailed = 0.008, 0.039, respectively). 

 
Keywords: Amoxicillin, Chlorella ellipsoidea, Growth inhibition 

 
บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้ยาปฎิชีวนะมากเพิ่มขึ้น ยาปฏิชีวนะเป็นยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
เพอ่อใช้ในการรักษาโรค ฆ่าเชอ้อแบคทีเรีย ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชอ้อไวรัส และไม่มีฤทธิ์ลดการอักเสบ แก้ปวด ลดไข้ ใช้รักษา
เฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชอ้อแบคทีเรียเท่านั้น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557) กิจกรรมในการใช้ยาพบได้จาก
โรงพยาบาล ร้านขายยา คลินิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ชุมชนบ้านเรออน และการท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น 
ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ฟาร์มเลี้ยงปลา และฟาร์มสุกร เป็นต้น 
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เมอ่อผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะมียาตกค้างบางส่วนที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ไม่หมด ซ่ึงสาร
ตกค้างทางยาเหล่านี้จะถูกขับออกจากร่างกายผู้ป่วยไปปนเปื้อนอยู่ในน้ าเสีย (มีศักดิ์ มิลินทวิสมัย และคณะ , 2555) 
ปัจจุบันระบบบ าบัดน้ าเสียทั่วไปถูกออกแบบให้ก าจัดสารอินทรีย์และสารอาหาร (ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส) แต่ยังไม่
มีการออกแบบให้สามารถบ าบัดน้ าเสียส าหรับบ าบัดสารมลพิษขนาดเล็ก (Micropollutants) ผลิตภัณฑ์ยา หรออยา
ปฏิชีวนะ (Hu et al., 2010; Michael et al., 2013) ซ่ึงมีคุณสมบัติทางเคมีเป็นสารมีขั้วสูง (Xu et al., 2007) สาร
เหล่านี้ถูกย่อยสลายในกระบวนการชีวภาพได้น้อยมาก (วิไล เจียมไชยศรี และณัฐฐา แสงนรินทร์ แหมจินดา , 2556) 
เมอ่อระบบบ าบัดน้ าเสียไม่สามารถบ าบัดผลิตภัณฑ์ยาเหล่านี้ได้หมด ก็เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ซ่ึงในปัจจุบันมี
การตรวจพบยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ที่ความเข้มข้นระหว่าง 0.061-18 µg/L ในแหล่งรองรับน้ าของประเทศไทย 
(วาลิกา เศวตโยธิน, 2559) ถึงแม้มีปริมาณยาปฏิชีวนะเพียงเล็กน้อย ก็สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
ท าให้จุลินทรีย์ในธรรมชาติถูกท าลาย (ลิตา ไชยช่วย และคณะ , 2558) ปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาจได้รับ
ผลกระทบต่อวงจรชีวิต (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม, 2559) และอาจเข้าไปสู่ระบบห่วงโซ่อาหาร ส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภคในที่สุด (ลิตา ไชยช่วย และคณะ, 2558)  

ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกก าจัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย เมอ่อถูกระบายสู่สิ่งแวดล้อม แม้มีปริมาณเพียงเล็กน้อยก็มี
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ (วิไล เจียมไชยศรี และณัฐฐา แสงนรินทร์ แหมจินดา , 2556) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาในแง่ของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศทางน้ าของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่ผู้วิจัยให้
ความสนใจคออ แพลงก์ตอนพอช (สาหร่ายคลอเรลลาหรออสาหร่ายสีเขียว) ซ่ึงสาหร่ายคลอเรลลาเป็นแพลงก์ตอนพอชที่
ส าคัญในระบบนิเวศทางน้ า โดยมีบทบาทเป็นผู้ผลิตในระบบห่วงโซ่อาหาร ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ าด้วย
กระบวนการสังเคราะห์แสง เป็นสิ่งมีชีวิตที่นิยมน ามาใช้ในการลดมลพิษหรออกระบวนการบ าบัดฟื้นฟูทางชีวภาพ 
(สาวิกา และคณะ, 2557) ผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบผลของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ต่อสาหร่ายสีเขียว ซ่ึงเป็นที่นิยมใช้
ทดลองด้านพิษวิทยาและเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าธรรมชาติ  โดยตัวชี้วัดที่น ามาศึกษาคออ การยับย้ังการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียว 
 
วัตถุประสงค์ 

เพอ่อศึกษาผลของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียว 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 1.อุปกรณ์ 
 1.1. อาหารเลี้ยงสาหร่ายสูตรของกองวิจัยอาหารสัตว์น้ าจอด กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

1.2. สาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella ellipsoidea) หรออมีชอ่อเรียกโดยทั่วไปว่าน้ าเขียว จากกองวิจัยอาหาร
สัตว์น้ าจอด กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

1.3. ยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ชนิด Powder จากบริษัทเอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 
1.4. เครอ่องชั่งดิจิตอล 4 ต าแหน่ง  
1.5. อุปกรณ์เครอ่องแก้วได้แก่  
     1.5.1 Erlenmeyer flask ขนาด 250 มิลลิลิตร 
     1.5.2 ปิเปต ขนาด 1 และ10 มิลลิลิตร 
     1.5.3 กระบอกตวง  
     1.5.4 บีกเกอร์ 
     1.5.5 ขวดเก็บสารเคมี Duran 
1.6. ส าลี 
1.7. แผ่นอะลูมิเนียม (Aluminium foil) 
1.8. ผ้าขาวบาง 
1.9. เครอ่องอบฆ่าเชอ้อ (autoclave) 
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1.10. เครอ่องหมุนเหวี่ยง  
1.11. ตูค้วบคุมอุณหภูมิ (incubator) 
1.12. เครอ่องผสมสารละลาย (Vortex Mixer) 

 
 2 วิธีการทดลอง 
 2.1 การเตรียมการทดลอง 
      2.1.1 การเตรียมอาหารเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา  
   เตรียมอาหารส าหรับการเพิ่มปริมาณเซลล์สาหร่ายคลอเรลลา โดยใช้อาหารเลี้ยงสาหร่ายสูตรของ
กองวิจัยอาหารสัตว์น้ าจอด กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีสูตรอาหารเลี้ยงสาหร่ายดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 สูตรอาหารเลี้ยงสาหร่าย 
 

ชื่อสารเคมี ความเข้มข้น (กรัม/ลิตร) 
ยูเรีย (46-0-0) 0.12 
KH2PO4 0.068 
MgSO4.7H2O 
FeSO4.7H2O 
ยูนิเลท 

0.0123 
0.00278 
0.002 

 
ที่มา: กองวิจัยอาหารสัตวน์้ าจอด กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 

 
      2.1.2 การเตรียมหัวเชอ้อสาหร่ายคลอเรลลา 
   น าหัวเชอ้อคลอเรลลา (Chlorella ellipsoidea) จากกองวิจัยอาหารสัตว์น้ าจอด กรมประมง เกษตร
กลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ โดยจะท าการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงสาหร่ายดังสูตร
ข้างต้น เพอ่อเพิ่มจ านวนก่อนใช้ทดลอง ส าหรับการเพาะเลี้ยงจะเลี้ยงในตู้ incubator ที่ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
และให้แสงสว่าง มอด:สว่าง 12:12 ชั่วโมงต่อวัน ด้วยหลอดฟลูออเรสเซนส์ ที่ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ มีการเขย่า
ตลอดการเพาะเลี้ยงที่ 90 รอบต่อนาที (rpm) 
      2.1.3 การเตรียมเซลล์สาหร่ายเริ่มต้น  
   1) ท าการเลี้ยงสาหร่าย (Chlorella ellipsoidea) โดยเติมน้ าเขียวในปริมาตร 20 มิลลิลิตร (mL) 
เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารเลี้ยงสาหร่ายของกองวิจัยอาหารสัตว์น้ าจอด ปริมาตร 80 mL (คิดเป็นความเข้มข้นของเซลล์
เริ่มต้นเท่ากับ 20% ของปริมาตรทั้งหมด) 
   2) ท าการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในตู้ incubator ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และให้แสงสว่าง มอด:
สว่าง 12:12 ชั่วโมงต่อวัน ด้วยหลอดฟลูออเรสเซนส์ ที่ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ ขณะเพาะเลี้ยงมีการเขย่าตลอดเวลา
ที่ความเร็ว 90 rpm 
   3) เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 3 – 4 วัน จนสาหร่ายมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่หรออเข้าสู่ระยะเอ็ก
โพเนนเซียล (exponential phase)  
   4) เซลล์สาหร่าย Chlorella ellipsoidea ที่เตรียมได้นี้เป็น stock culture ส าหรับใช้ในการ
ทดลอง 
   5) เมอ่อต้องการใช้สาหร่ายในการทดลองจึงน าเซลล์สาหร่ายจาก stock culture เข้าเครอ่องปั่น
เหวี่ยง (Centrifuge) ที่ความเร็ว 3,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เทน้ าใสส่วนบนทิ้งจากนั้นท าการล้างเซลล์ด้วย
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น้ าปราศจากไอออน เพอ่อก าจัดสารอินทรีย์ไอออนต่างๆ ที่ตกค้าง จากนั้นเติมน้ าปราศจากไอออนแล้วปั่นเหวี่ยง (สิตา 
ไชยช่วย, 2558) ท าซ้ าแบบนี้ 3 ครั้ง 
   6) น าสาหร่ายที่ท าการปั่นเหวี่ยงแล้วมาปรับปริมาตรด้วยอาหารเลี้ยงสาหร่ายให้มีความหนาแน่น
ของเซลล์สาหร่ายประมาณ 1x107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (เซลล์/มล.) เพอ่อที่จะน าไปเติมสารละลายยาปฏิชีวนะ 
Amoxicillin ที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อไป 
      2.1.4 การเตรียมสารละลายยาปฏิชีวนะ Amoxicillin  
   1) เตรียม stock solution ของ Amoxicillin ที่ความเข้มข้น 1 mg/mL โดยชั่งสาร Amoxicillin 
0.001 g ลงในน้ าปราศจากไอออน (deionized) ที่ผ่านการฆ่าเชอ้อแล้ว 
   2) จากนั้นท าการเจออจาง (Serial dilution) ยาปฏิชีวนะ  Amoxicillin ให้ได้ตามความเข้มข้นที่จะ
น ามาทดสอบ 
 2.2 วิธีทดลอง 
      ในการศึกษาผลของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ต่อสาหร่ายสีเขียว โดยตัวชี้วัดที่น ามาศึกษาคออ การยับย้ัง
การเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวสายพันธุ์ Chlorella ellipsoidea ซ่ึงน ามาจากกองวิจัยอาหารสัตว์น้ าจอด กรม
ประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มีขั้นตอนการทดสอบดังนี้ น ายาปฏิชีวนะ AMC ที่เตรียมจากข้างต้นมาเจออ
จางให้ได้ความเข้มข้นที่ 0 (ชุดควบคุม), 1, 10 และ 20 µg/L โดยมีปริมาตรสุดท้ายของทุกชุดการทดลองเท่ากับ 100 
mL ในขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร ท าการทดลอง 3 ซ้ า ในการเริ่มต้นการทดลองต้อง
ก าหนดค่าชีวมวลของสาหร่ายเริ่มต้นให้เท่ากันทุกชุดการทดลอง (ประมาณ 1 × 107 เซลล์/มล.) สาหร่ายที่ใช้ต้องมี
การเจริญเติบโตอยู่ในช่วง exponential  growth phase เป็นช่วงที่สาหร่ายมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซ่ึงต้องท า
การเตรียมก่อนที่ท าการทดสอบ 2 - 4 วัน ระหว่างการทดลองต้องควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต ได้แก่ 
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และแสงสว่าง มอด:สว่าง 12:12 ชั่วโมงต่อวัน ท าการนับจ านวนเซลล์สาหร่ายที่เวลา 24, 
48, 72, 96 ชั่วโมง โดยใช้วิธีการนับจ านวนเซลล์ด้วยสไลด์นับเซลล์ คออ Hemocytometer counting ร่วมกับการใช้
กล้องจุลทรรศน์ ก าลังขยาย 40x จากนั้นท าการจดบันทึกจ านวนเซลล์สาหร่ายที่ได้ในแต่ละวัน น าค่าที่ได้จากการ
ทดลองซ้ ามาหาค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้ระบบโพรบิท (Probit) เพอ่อค านวณหาค่า 
96 h EC50 (ความเข้มข้นที่ AMC ส่งผลกระทบต่อจ านวนเซลล์สาหร่ายที่ลดลง 50%) และวิเคราะห์ผลทางสถิติที่
ระดับความเชอ่อมั่น 95% เพอ่อเปรียบเทียบความแตกต่างของจ านวนเซลล์สาหร่ายคลอเรลลาระหว่างชุดควบคุมกับชุด
ยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ท่ีความเข้มข้นต่างๆ 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  

จากการศึกษาผลของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ต่อสาหร่าย Chlorella ellipsoidea พบว่าอัตราการแบ่ง
เซลล์ลดลงแปรผกผันกับความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ที่เพิ่มมากขึ้น ยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ที่มีความ
เข้มข้นสูง มีผลต่อการยับย้ังการเจริญเติบโตของสาหร่าย ในการทดลองได้ศึกษาผลของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ท่ี
ความเข้มข้น 1, 10, 20 µg/L ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย โดยวิธีการนับจ านวนเซลล์ ผลการทดลองเป็น
ดังนี้       

จ านวนเซลล์เริ่มต้นของสาหร่ายที่ใช้ทดลองในชุดที่ไม่เติมและเติมยาปฏิชีวนะ Amoxicillin อยู่ระหว่าง 1.01 
× 107 – 1.09 × 107 เซลล์/มล. จ านวนเซลล์สาหร่ายระหว่างการทดลองมีแนวโน้มลดลงในทุกความเข้มข้นของยา
ปฏิชีวนะ Amoxicillin ที่เพิ่มขึ้น คออ จ านวนเซลล์สาหร่ายลดลงเมอ่อเทียบกับชุดควบคุม สาหร่าย Chlorella 
ellipsoidea มีการเจริญเติบโตเพิ่มจ านวนเซลล์สูงสุดที่เวลา 96 ชั่วโมง ชุดการทดลองที่ความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะ 
Amoxicillin 0 (control), 1, 10, 20 µg/L เซลล์สาหร่ายมีการเพิ่มจ านวนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.91 x 106, 1.44 x 106, 
1.21 x 106 และ 1.14 x 106 ตามล าดับ (ตารางที่ 2) และมีค่า EC50 เท่ากับ 416.03 µg/L นอกจากนี้จากการ
วิเคราะห์ทางสถิติที่ความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin 10 และ 20 µg/L มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของจ านวนเซลล์
สาหร่ายเมอ่อเทียบกับชุดควบคุม (Sig 2 – tailed เท่ากับ 0.008, 0.039 ตามล าดับ)  
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ตารางที่ 2 จ านวนเซลล์สาหร่าย Chlorella ellipsoidea (x106 เซลล์/มล) เมอ่อได้รับยาปฏิชีวนะ 

Amoxicillin ท่ีระยะเวลาต่างๆ 
 

ความเข้มข้นของ AMC (µg/L) 0 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 96 ชั่วโมง 
0  1.11±0.22 1.27±0.32 1.70±0.21 1.91±0.54 
1 1.04±0.04 0.88±0.25 1.14±0.20 1.28±0.22 1.44±0.31 
10 
20 

 0.72±0.14 
0.81±0.20 

1.12±0.22 
0.97±0.22 

1.16±0.28 
1.12±0.28 

1.21±0.24 
1.14±0.28 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 จ านวนเซลล์สาหร่าย Chlorella ellipsoidea (x106 เซลล์/มล) เมอ่อได้รับยาปฏิชีวนะ Amoxicillin  
ท่ีระยะเวลาต่างๆ 

หมายเหตุ *p < 0.05 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากผลการทดลอง เมอ่อสาหร่ายสีเขียวได้รับยาปฏิชีวนะท่ีความเข้มข้น 10, 20 µg/L Amoxicillin เป็น
ระยะเวลา 96 ชั่วโมง จ านวนเซลล์สาหร่ายลดลงเมอ่อเทียบกับชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ (Sig 2 – tailed เท่ากับ 
0.008, 0.039 ตามล าดับ) แสดงว่ายาปฏิชีวนะ Amoxicillin มีผลต่อการยับย้ังการเจริญเติบโตของสาหร่าย ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Benacherine et al. (2017) ท่ีกล่าวว่ายาปฏิชีวนะ Amoxicillin ท่ีมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของสายพันธุ์สาหร่าย มักพบที่ระดับความเข้มข้ นต่ าในน้ าทิ้งโรงงานบ าบัดน้ าเสียและน้ าผิวดิน 
นอกจากนั้นได้มีรายงานความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ที่ตรวจพบในสิ่งแวดล้อม ความเข้มข้นของยา
ปฏิชีวนะ Amoxicillin อยู่ระหว่าง 0.061-18 µg/L ในแหล่งรองรับน้ าของประเทศไทย (วาลิกา เศวตโยธิน, 2559) ซ่ึง
ความเข้มข้นที่ผู้วิจัยท าการทดลองเป็นความเข้มข้นในระดับต่ าและอยู่ในช่วงความเข้มข้นเดียวกันกับที่ตรวจพบใน

* * 
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สิ่งแวดล้อม ผลการทดลองในงานวิจัยชิ้นนี้สนับสนุนผลวิจัยของลิตา ไชยช่วย และคณะ (2558) ที่กล่าวถึงปริมาณยา
ปฏิชีวนะว่ามีเพียงเล็กน้อย ก็สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  

หากพิจารณาผลการทดลองการยับย้ังการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวอย่างมีนัยส าคัญ สามารถแสดงถึง
การปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ในสิ่งแวดล้อมก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการยับย้ังการเจริญเติบโต
ของสาหร่ายคลอเรลลา เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Andreozzi et al. (2004) รายงานว่ายาปฏิชีวนะ Amoxicillin 
(ช่วงความเข้มข้น 50 ng/L - 50 mg/L) ในระบบบ าบัดน้ าเสียมีความเป็นพิษต่อสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน 
Synechococcus leopolensis จุดที่น่ากังวลคออการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin อาจเข้าไปสู่ระบบห่วงโซ่
อาหารและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในระดับที่สูงกว่า ทั้งนี้การที่ยาปฏิชีวนะ Amoxicillin มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
สาหร่าย เนอ่องจากยาปฏิชีวนะ Amoxicillin เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มยับยั้งการสร้างผนังเซลล์แบคทีเรีย จึงมีความเป็นไปได้
ว่าเซลล์สาหร่ายมีการเจริญเติบโตที่ลดลงอาจเป็นผลมาจากการรบกวนการสร้างผนังเซลล์ ท าให้เซลล์แตก  
 
สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาผลของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ต่อสาหร่ายสีเขียว หลังจากได้รับยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ท่ี
ความเข้มข้น 1, 10, 20 µg/L เป็นระยะเวลา 96 ชั่วโมง ภายใต้สภาวะมีอากาศ ให้แสงสว่าง มอด:สว่าง 12:12 ชั่วโมง
ต่อวัน ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบว่ายาปฏิชีวนะ Amoxicillin ที่ความเข้มข้น 1, 10 และ 20 µg/L มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายโดยจ านวนเซลล์สาหร่ายจะลดลงตามความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ที่เพิ่มขึ้น ค่า 
EC50 เท่ากับ 416.03 µg/L และจากการทดสอบทางสถิติที่ความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin 10, 20 µg/L มี
ผลยับย้ังการเพิ่มจ านวนเซลล์ Chlorella ellipsoidea อย่างมีนัยส าคัญ (Sig 2 – tailed เท่ากับ 0.008, 0.039 
ตามล าดับ )   
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์อมรรัตน์ ชัยกฤษฎาการ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
อาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้แก่ อาจารย์ธิติมา เกตุแก้ว, อาจารย์กิติยา โต๊ะทอง, 
อาจารย์รัตนนุช จันทร์เพ็ญ, อาจารย์วงจันทร์ นุ่นคง และอาจารย์วิชชุดา ประสาทแก้ว ท่ีกรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะ และให้ความช่วยเหลออในทุกด้านตลอดระยะเวลาในการศึกษา และการท างานวิจัยครั้งนี้ จนส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี  
 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ บริษัทเอเชี่ยนฟาร์มาซูคัล จ ากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ยาปฏิชีวนะ 
Amoxicillin เพอ่อใช้ในการทดลองงานวิจัย และขอขอบพระคุณคณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่กรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลออด้าน
อุปกรณ์และสถานที่ในการท าวิจัยให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 สุดท้ายนี้คุณค่าและคุณประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมอบเพอ่อตอบแทนคุณแด่ บิดา มารดา พี่ชาย 
และญาติพี่น้องทุกท่านที่คอยสนับสนุน และเป็นก าลังใจตลอดมา และขอมอบแด่คณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธ์ประสาท
วิชาความรู้แก่ผู้วิจัย จนท าให้งานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จในที่สุด และขอขอบคุณเพอ่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนร่วมใน
ความส าเร็จครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบการบริหารจัดการน้้าโดยรวบรวมข้อมูลและจัดท้าระบบ
สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและเตือนภัยน้้าเค็มเพื่อเกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นได้ท้าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และสนทนากลุ่มกับเกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้ในอ้าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม และ อ้าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จ้านวน ๑๐๖ ครัวเรือน ในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบในด้าน
คุณภาพน้้าและความเค็ม ความเสียหาย การได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงปัญหา อุปสรรค ความต้องการ แนวทางการแก้ไขปัญหา
เพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและเตือนภัยของชุมชนผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 
51-60 ปี เป็นเจ้าของสวน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนใหญ่ปลูกกล้วยไม้สกุลม็อคคาร่า ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น 
รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มีประสบการณ์ในการปลูกกล้วยไม้ส่วนใหญ่ 6-10 ปี และมีจ้านวนพื้นที่ปลูกน้อยกว่า 10 
ไร่ จากการสอบถามระยะเวลาที่ประสบปัญหาการรุกล้้าของน้้าเค็มอยู่ในช่วงหน้าแล้งหรือขึ้นอยู่กับการหนุนของระดับน้้าทะเลปี
ละ 1 ครั้ง ครั้งล่าสุดที่ประสบกับปัญหาความเค็มในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 มูลค่าความเสียหายเม่ือประสบกับปัญหาของ
น้้าเค็มเป็นมูลค่าความเสียหายสูงกว่า 10,000 บาทต่อครั้ง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ้านวนวันที่ประสบปัญหาน้้าเค็มรุกล้้า) ประเด็น
เกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือเม่ือเกิดผลกระทบดังกล่าว เกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือล่าช้าหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือ 
เนื่องจากองค์กรในท้องถิ่นไม่มีงบสนับสนุน และเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ตรวจวัดค่าความเค็มเองก่อนน้าน้้าไปใช้ สิ่งที่เกษตรกรมี
ความต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 คือต้องการเครื่องมือวัดค่าความเค็มที่สามารถส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือโดยตรง 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร ในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการรุกล้้าของน้้าเค็ม รวมถึงเพื่อให้ทราบ
ถึงคุณภาพน้้าในสถานการณ์ปัจจุบัน จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ท้าการออกแบบระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพน้้าและ
ความเค็มผ่านระบบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ โดยอาศัยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดสามารถ
ตรวจวัดทั้งหมด 4 พารามิเตอร์ คือ อุณหภูมิ ค่าการน้าไฟฟ้าของน้้า ค่าออกซิเจนละลายน้้า และค่าความเค็มของน้้า ก้าหนด
ค่าที่เหมาะสมส้าหรับสวนกล้วยไม้ พร้อมทั้งสั่งงานให้ส่งผ่านระบบไวไฟเข้าไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ที่ได้สร้างไว้ส้าหรับรายงานผล
ต่อเกษตรกร เม่ือน้าอุปกรณ์ตรวจวัดไปทดสอบความเที่ยงตรง พบว่า เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิของน้้ามีค่าความเที่ยงตรงเฉลี่ย
ของเครื่องมาตรฐานกับเครื่อง Water Quality ต่างกันเพียง 0.01 และมี %Error เฉลี่ยเท่ากับ 0.92% ค่าการน้าไฟฟ้าของน้้า ค่า
ความเที่ยงตรงเฉลี่ยของเครื่องมาตรฐานกับเครื่อง Water Quality มีค่าเฉลี่ยต่างกันเพียง 0.01 และมี %Error เฉลี่ยเท่ากับ 
0.45% และค่าออกซิเจนละลายน้้า ค่าความเที่ยงตรงเฉลี่ยของเครื่องมาตรฐานกับเครื่อง Water Quality มีค่าเฉลี่ยต่างกันเพียง 
0.03 และมี %Error เฉลี่ยเท่ากับ 0.45% ซ่ึงค่าที่ได้ออกมายอมรับได้และสามารถที่จะน้าไปใช้ในพื้นที่ตรวจวัดพื้นที่จริงได้ จาก
การใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบ พบว่า เกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้ที่ใช้งานระบบแอปพลิเคชั่นเพื่อการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้้าและเตือนภัยบนโทรศัพท์มือถือ มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้งในด้านการใช้งาน รูปแบบและ
ภาพลักษณ์ กระบวนการติดตั้งและความเข้าใจในการใช้งานระบบแอปพลิเคชั่นและภาพรวมของระบบแอปพลิเคชั่น 

 

ค้าส้าคัญ : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝา้ระวังคณุภาพน้้าและเตือนภัยน้้าเคม็  เกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้   
     ระบบแอปพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ
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Abstract 

The objective of this study was to analyze a model for water management by collecting data and 

developing an information system to monitor water quality and warning saltwater levels for orchid farmers via a 

mobile application. In the beginning, in-depth interviews and focus groups with orchid farmers in Sam Phran 

District, Nakhon Pathom Province and Krathum Baen District, Samut Sakhon Province (Thailand) were used. 

The total number of samples was 106 households. The main issues of concern are the effects that water quality 

and salinity has in terms of causing damage, as well as news and information received, including problems, 

obstructions, demands, and solutions in water quality monitoring and warning systems for the communities. 

From the study of general information gaining from the completed questionnaires from agriculturists, most of 

them are aged between 51-60 years old. They are garden owners who grow ornamental flowers in the genus of 

Mokara. Their educational background is up to junior high school. Their average monthly income is between 

10,000-20,000 THB. Mostly, they have 6-10 years’ experience working with the area less than 10 rai. From the 

interviews, the period in which they face saltwater intrusion problems is the dry season (or depending on the 

saltwater intrusion which happens once a year). The latest problem occurred in March 2017. The value of the 

damage totaled more than 10,000 THB/time (depending on the duration time of saltwater intrusion problems). In 

terms of help for these such problems, agriculturists normally do not receive any help or receive it late due to the 

fact that local organizations do not have a budget to support them and agriculturists have to measure the saltiness 

before using water. The highest demand for orchid farmers (100% of them) is that they require a tool which can 

measure the salinity, with the data then being able to be sent to mobile devices directly for the convenience and 

to expedite the process of receiving data. This will benefit their preparation in dealing with saltwater intrusion 

problems, including knowing current water quality. From the above-mentioned information, the author has 

designed a monitoring system and warning system for water quality and salinity via a mobile application on 

mobile devices. This can be done by using a microcontroller board and sensor module which can measure 4 

parameters which consist of: temperature; electrical conductivity of water; dissolved oxygen; and salinity of 

water. This can control, command, and set appropriate values for orchid gardens, including sending information 

via Wi-Fi to the application which is developed to report data to agriculturists. When the measurement tool is 

tested for its validity by comparing standard tools and water quality, the difference of the temperature sensor was 

only 0.01 and average %Error was 0.92%; the difference of electrical conductivity of water was only 0.01 and 

average %Error was 0.45%; and the difference of dissolved oxygen was only 0.03 and average %Error was 

0.45%. Overall, this is acceptable and thus it can be used to measure the site condition. From the satisfaction 

results of the questionnaires, for the orchid farmers who use the application to monitor water quality and see this 

data via mobiles, the level of satisfaction is Very High in function, format, and interface, installation process and 

understanding of the application’s use, as well as the overall satisfaction of the application. 

 
Keywords: The Information System of Water Management for Water Quality Monitoring and Warning, orchid 

       farmer, Mobile Application 

 
บทน้า 

กล้วยไม้ถือเป็นไม้ดอกที่มีการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ แหล่งเพาะปลูกกล้วยไม้ที่ส้าคัญ คือ จังหวัด
นครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ในปัจจุบันปัญหาการรุกล้้าน้้าเค็มอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนท้าให้ระดับน้้าทะเลมี
การหนุนสูงขึ้นและมีการระบายน้้าเพื่อผลักดันน้้าเค็มออกไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง หรือช่วงปลายเดือน
มกราคมต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคม ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกกล้วยไม้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานมากกว่า 
10 ปี ในแต่ละปีมีค่าความเค็มสูงหรือต่้าจะขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของระดับน้้าทะเลที่ปากแม่น้้า จากปัญหาการรุกล้้าน้้าเค็ม
ดังกล่าว บริเวณแม่น้้าสายหลักมีมาตรการในการผลักดันการรุกล้้าของความเค็มโดยการระบายน้้าเค็มผ่านเขื่อนเป็นบาง
เวลาให้สัมพันธ์กับช่วงเวลาน้้าทะเลหนุน การเจือจางค่าความเค็มในแม่น้้าโดยด้าเนินการผันน้้าจากแม่น้้า โดยการระบาย
น้้าผ่านคลอง การควบคุมการเปิด-ปิด ประตูระบายน้้า เป็นต้น เพื่อควบคุมความเค็มให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 2.00 
กรัม/ลิตร) ซ่ึงมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่ใช้ในการจัดการน้้าทั้งระบบลุ่มน้้า แต่ยังขาดการสื่อสารโดยตรงจาก
ฐานข้อมูลหรือสถานีตรวจวัดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อแจ้งเตือนหรือรายงานสถานการณ์คุณภาพน้้าและความเค็มต่อ
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้โดยตรง เพื่อลดผลกระทบจากการรุกล้้าของน้้าเค็มที่ท้าให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ (กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2560) 
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จากสภาพปัญหาดังกล่าวงานวิจัยนี้จึงได้น้าเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเข้าไว้ด้วยกันโดย
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet of Things: IoT) ท้าการออกแบบระบบ IoT เพื่อให้
สามารถรายงานผลคุณภาพน้้าที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกกล้วยไม้ รวมถึงแจ้งเตือนเม่ือเกิดปัญหาด้านความเค็มจากสถานี
ตรวจวัดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ฐานข้อมูล ร่วมกับการส่งข้อมูลจากระบบเครือข่ายของชุมชน โดยมีระบบการ
น้าเสนอ/เตือนภัย/ระบบช่วยในการตัดสินใจ ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ผ่านทางระบบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และมี
การส่งข้อมูลทาง LINE แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้โดยตรง รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อการเฝ้าระวัง
และเตือนภัยคุณภาพน้้าและน้้าเค็มในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อทราบถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการออกแบบระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและเตือนภัยแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 
 
อุปกรณ์และวิธีการด้าเนินงาน 

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1.1 ซอฟแวร์ Arduino IDE เวอร์ชั่น 1.8.8  
1.2 บอร์ด Arduino Mega2560 
1.3 โมดูล SIM 900 Shield ส้าหรับ Arduino 
1.4 โมดูลนาฬิกา Real Time Clock Module 
1.5 NodeMCU Motor shield ส้าหรับ ESP8266-12E 
1.6 DC-DC Step Down Module (Output 5V/2A) 
1.7 โมดูล Micro SD Card Micro SD Card Module MicroSD Card Adapter (Catalex) 
1.8 ชุดเซ็นเซอร์ มีดังนี้ 

1) เซ็นเซอร์วัดค่าการน้าไฟฟ้าของน้้า Analog Electrical Conductivity Sensor / Meter For Arduino 
ย่ีห้อ DFROBOT รุ่น DFRO300 มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอยู่ในชุดเดียวกัน 

2) เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนละลายน้้า (Dissolved Oxygen: DO) ย่ีห้อ Dissolved Oxygen Atlas Scientific 
 2.วิธีการด้าเนินงาน 

2.1 การวางแผนระบบการตรวจวัดคุณภาพน้้าและแจ้งเตือน 
เตรียมข้อมูลที่ส้าคัญต่างๆ ในการพัฒนาระบบการตรวจวัดคุณภาพน้้าและการพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อน้า

ข้อมูลที่ได้จากการวางแผนน้าไปวิเคราะห์ระบบให้มีประสิทธิภาพที่ดี เช่น การส้ารวจพื้นที่ในการติดตั้งระบบโดยคัดเลือก
พื้นที่ที่มีการปลูกกล้วยไม้ของกลุ่มชาวบ้าน การศึกษาความต้องการค่าที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของน้้าของชุมชน และ
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการวัดคุณภาพน้้า รวมไปถึงการศึกษาถึงระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ที่รองรับ
ต่อการรับส่งข้อมูลในพื้นที่การติดต้ัง เป็นต้น 

2.2 การวิเคราะห์ระบบการตรวจวัดคุณภาพน้้าและแจ้งเตือน  
จากการน้าข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการวางแผนน้ามาท้าการวิเคราะห์เพื่ อให้ได้ถึงข้อมูลที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับระบบที่จะท้าการออกแบบ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มาท้าการวิเคราะห์ออกแบบระบบเป็นข้อมูลที่ส่งผลให้ระบบมี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพพ้ืนที่การใช้งาน รวมไปถึงตรงกับความต้องการของชุมชนที่ต้องการน้า
ผลที่ได้ไปใช้ในการตรวจสอบไปใช้งานได้จริง โดยการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาตัวอุปกรณ์และโปรแกรมต่างๆ ทั้งที่
เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่มีความเหมาะสมต่อระบบ และมีต้นทุนที่ประหยัดและใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ศึกษาความ
ต้องการค่าที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพของน้้า การศึกษาอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการวัดคุณภาพน้้า รวมไปถึง 
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การศึกษาถึงระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ที่รองรับต่อการรับส่งข้อมูลในพื้นที่การติดต้ัง เป็นต้น จากการรวบรวมข้อมูล
ในขั้นตอนการวางแผนระบบร่วมกับชาวบ้าน คุณสมบัติหลักของระบบที่ต้องการประกอบด้วย สามารถตรวจสอบข้อมูล
อุณหภูมิในน้้าได้ ระบบสามารถตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายในน้้าได้ ระบบสามารถตรวจสอบค่าความเป็นกรดด่างในน้้า
ได ้ระบบสามารถเปรียบเทียบค่าต่างๆ และแจ้งเตือน ในรูปแบบของกราฟได้ รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได ้

2.3 การออกแบบและการพัฒนาระบบการตรวจวัดคุณภาพน้้าและแจ้งเตือน การพัฒนาระบบฯ ถูก
ออกแบบให้ผู้ใช้งานเข้าถึงการแสดงข้อมูลและผลการวิเคราะห์ โดยอาศัยระบบคอมพิวเตอร์  และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Internet) โดยมีองค์ประกอบที่ส้าคัญดังนี้ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป 
2) ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น Node MCU ESP-8266 
3) ชุดเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในน้้าและในอากาศ รุ่น Ds-18B20 
4) ชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายในน้้า 
5) ชุดปล่อยสัญญาณไวไฟ 
6) ระบบ Blynk Server 
7) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ปฏิบัติงาน โปรแกรม Arduino IDE โปรแกรม Blynk โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ 

เช่น Google Chrome, Safari, Firefox และ Microsoft office 
การออกแบบและการพัฒนาระบบการตรวจวัดคุณภาพน้้า ระบบการตรวจวัดคุณภาพน้้าจะมีอุปกรณ์

ไมโครคอนโทรเลอร์เป็นตัวประมวลผลหลักของระบบ โดยจะท้าหน้าที่ประมวลผลการท้างานตั้งแต่การรับส่งค้าสั่งเพื่อ
ควบคุมการท้างานของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ และรวมไปถึงการรับส่งข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากวัดคุณภาพน้้าไปจัดเก็บลงระบบ
ฐานข้อมูล ทั้งนี้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์ที่ใช้ในระบบคือ Node MCU ESP 8266 เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการ
สร้าง Internet of Things (IoT) ที่ประกอบไปด้วย Development Kit และ Firmware ที่เป็น open source สามารถ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ ได้ ท้าให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น และตัวของอุปกรณ์ยังมีโมดูล WiFi ESP 8266 เป็นหัวใจส้าคัญใน
การใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตท้าให้การพัฒนาระบบงานต่างที่เกี่ยวกับระบบของ Internet of Things (IoT) สามารถท้า
การพัฒนาได้ง่ายย่ิงขึ้น ในส่วนของอุปกรณ์เซ็นเซอร์จะท้าหน้าที่ใช้วัดคุณภาพของน้้า อุปกรณ์เซ็นเซอร์ทั้งหมดจะได้รับ
ค้าสั่งการท้างานจากอุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์ เม่ืออุปกรณ์เซ็นเซอร์มีค้าสั่งให้ท้างาน ตัวเซ็นเซอร์ทั้งหมดจะท้าหน้าที่
ตรวจวัดค่าต่างๆ และจะส่งค่าที่วัดได้ไปให้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์ท้าการประมวลผลการท้างานต่อไป โดยอุปกรณ์
เซ็นเซอร์ในการวิจัยครั้งนี้จะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ที่ส้าคัญคือ เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิของน้้า (Temp) เซ็นเซอร์วัดค่า
การน้าไฟฟ้า (EC) เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนละลายในน้้า (DO)  

ในส่วนของระบบอินเตอร์เน็ตจะเป็นตัวกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูลค่าต่างๆ ที่ได้จากการตรวจวัดไปจัดเก็บลง
ในระบบฐานข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ได้น้าตัวปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Access point) เป็นตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดย
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างไมโครคอนโทรเลอร์กับตัวปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Access point) จะมีการเชื่อมต่อ
โดยผ่านระบบ Wifi และในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างระบบฐานข้อมูล  กับตัวปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Access 
point) จะมีการเชื่อมต่อโดยผ่านระบบ 4G และในส่วนของภาคจ่ายไฟหรือจ่ายพลังงานของระบบ ได้มีการน้าอุปกรณ์
แบตเตอรี่จะท้าหน้าที่จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าและน้าพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปจ่ายให้กับอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบ โดยจะจ่าย
พลังงานไฟฟ้าไปให้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์ด้วยแรงดันไฟฟ้า 3.3 โวลต์ และจ่ายให้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ด้วยแรงดันไฟฟ้า 
5 โวลต์ ซ่ึงแรงดันฟ้าทั้งหมดของระบบจะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 

ในการพัฒนาระบบในส่วนของภาษาคอมพิวเตอร์ได้มีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท้างาน
ของระบบ โดยในส่วนของไมโครคอนโทรเลอร์และเซ็นเซอร์ได้มีการพัฒนาระบบการท้างานต่างๆ ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
คือ ภาษา c++ (c++ Language) ซ่ึงจะมีค้าสั่งต่างๆ ไปควบคุมการท้างานของอุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์ให้ท้าหน้าที่ไป
สั่งงานเพื่อควบคุมการท้างานของอุปกรณ์ เ ซ็นเซอร์  พร้อมทั้งสั่ งงานให้อุปกรณ์ เซ็นเซอร์ส่งค่าที่วัดได้มายัง
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ไมโครคอนโทรเลอร์ต่อไป และในส่วนของภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการน้าค่าที่วัดได้ไปจัดเก็บลงระบบฐานข้อมูลของ 
Blynk Server เป็นการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ ภาษา JAVA ซ่ึงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีค้าสั่งการท้างานในการอ่าน
เขียนข้อมูลลงฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้พัฒนาสามารถพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว  Blynk 
Server จะใช้รหัส TOKEN ในการแยกแยะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ รหัสนี้ได้มาจากการลงทะเบียนใน Blynk App ที่ติดตั้งไว้บน
มือถือ มีการใช้งานง่ายและมีความรวดเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลต่างๆ และเป็นระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานฟรีไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ 

2.4 การออกแบบและการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและเตือนภัยบน
โทรศัพท์มือถือ ระบบจะมีการจัดการฐานข้อมูลให้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ และติดต้ังโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ซ่ึงข้อดีของ
เซิร์ฟเวอร์ คือ จะมีระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์หากเกิดการเสียหายกับเครื่องเซฟเวอร์ที่ก้าลังใช้งานอยู่ระบบจะท้าการย้ายให้
ไปท้างานในเครื่องใหม่ทันที และติดต่อฐานข้อมูลด้วยรหัส TOKEN และส่วนของการท้างานบนแอปพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือถูกแปลงโค้ดให้เป็นแอปพลิเคชั่น Blynk App ซ่ึงเม่ือมีการติดต่อกับฐานข้อมูลจะต้องท้างานผ่านระบบนี้  

2.5 การทดสอบการท้างานของบอร์ดและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้้า เซ็นเซอร์ที่
ใช้ตรวจวัดทุกพารามิเตอร์ก่อนที่จะน้าไปใช้จริง จะต้องมีการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากเครื่องที่ได้มาตรฐานการรับรอง 
จากนั้นน้ามาเข้าสูตรเพื่อหา ค่าความเที่ยงตรง (Precision) และค่า%Error ของชุดวัดเซ็นเซอร์แต่ละพารามิเตอร์ โดยมี
สูตรในการค้านวณ ดังนี้ 
 

- ค่าความเที่ยงตรง (Precision) 
  

 
 
 
โดยที่ 

Xm     คือ ค่าเฉลี่ยของการวัด 
Xi      คือ ค่าการวัดแต่ละครั้ง 
n       คือ จ้านวนครั้งของการวัด 
∑    

        คือ ผลรวมค่าของการวัดทั้งหมด 
 

- ค่าความคลาดเคลื่อน (%Error) 
 
 

 
 
โดยที่ 

       คือ ค่าจริง (True value) 
     คือ ค่าที่ได้จากการวัด (Measure value) 

 
2.6 การติดต้ังระบบตรวจวัดคุณภาพน้้า ในการติดตั้งระบบผู้วิจัยได้น้าระบบในส่วนของการตรวจวัด ซ่ึง

เป็นระบบที่เป็นอุปกรณ์ไปติดตั้งในพื้นที่จริง โดยได้มีการติดตั้งไว้ที่ กลุ่มกล้วยไม้สามพราน หมู่ที่ 3 บ้านศีรษะย่าน ต.สาม
พราน อ.สามพราน จ.นครปฐมโดยได้ติดตั้งไว้บริเวณคลองระบายน้้า ซ่ึงเป็นบริเวณที่มีการสูบน้้าก่อนเข้ามายังบ่อพักเพื่อ
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ใช้รดน้้ากล้วยไม้ โดยกลุ่มชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการติดตั้งระบบตั้งแต่ต้นจนจบ และทางกลุ่มเกษตรกร
ได้มีการช่วยในการดูแลรักษาตัวระบบอุปกรณ์ให้คงสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมการใช้งาน ทั้งนี้ผู้ วิจัยได้มีการจัดอบรมการ
ดูแลรักษาระบบดังกล่าวให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้ ให้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเม่ือระบบเกิดท้างาน
ผิดพลาด และในส่วนของแอปพลิเคชั่นที่ได้จากการออกแบบและพัฒนา ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ไปแนะน้าวิธีการติดตั้งและใช้งาน
ให้กับกลุ่มชาวบ้านที่เพาะปลูกกล้วยไม้ โดยผู้วิจัยได้น้าแอปพลิเคชั่นที่มาติดต้ังจริงลงในระบบสมาร์ทโฟนของเกษตรกรที่มี
สมาร์ทโฟนที่รองรับระบบ เพื่อให้แอปพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาสามารถใช้งานได้จริง และจะใช้ในการของการทดสอบต่อไป 
 
ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรได้ผลดังต่อไปนื้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น
เจ้าของสวน ปลูกกล้วยไม้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.09 เป็นเพศชาย เนื่องจากการปลูกกล้วยไม้ต้องใช้การดูแลเอา ใจใส่อย่าง
พิเศษ ต้องใช้ความช้านาญ แรงกายสูงในการดูแล เช่น การใส่ปุ๋ย การฉีดยาโรคกันแมลง การรดน้้า และการดูแลโรงเรือน 
เป็นงานที่ต้องใช้ผู้ชายที่แข็งแรงเป็นคนปฏิบัติ ส่วนเพศหญิงจะเป็นผู้ช่วยดูแลเรื่องรายรับรายจ่ายในการปลูกกล้วยไม้
มากกว่า อายุส่วนใหญ่ร้อยละ 32.08 มีช่วงอายุระหว่าง 51-60 รองลงมาร้อยละ 23.58 มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 29.25 มีการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องช่วยครอบครัวท้างานหา
เงินเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว แต่ก็ยังมีเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ที่มีความสนใจในการปลูกกล้วยไม้อยู่
บ้างบางส่วน และส่วนใหญ่ร้อยละ 48.11 มีรายได้ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสวนกล้วยไม้ 
จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสวนกล้วยไม้ได้ผลดังต่อไปนี้ เกษตรกรผู้ปลูก กล้วยไม้ส่วนใหญ่

ร้อยละ 33.96 มีประสบการณ์ในการปลูกอยู่ในช่วงระหว่าง 6-10 ปี มีจ้านวนพื้นที่ ในการปลูกร้อยละ 64.15 มีจ้านวน
น้อยกว่า 10 ไร่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.23 ปลูกกล้วยไม้สกุลม็อคคาร่า รองลงมาร้อยละ 43.39 ปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย 
ระยะเวลาท่ีประสบปัญหาส่วนใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ช่วงหน้าแล้งอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม มีมูลค่าความเสียหายต่อ
ครั้งเม่ือประสบปัญหาของน้้าเค็มร้อยละ 60.38 มีมูลค่าสูงกว่า 10,000 บาท และส่วนใหญ่เคยใช้เครื่องวัดคุณภาพน้้าคือ
เครื่องวัดค่าความน้าไฟฟ้า มีปริมาณการใช้น้้าต่อพื้นที่การเพาะปลูกร้อยละ 48.11 โดยการรดน้้า 3-4 ชั่วโมงต่อวัน 
แบ่งเป็น 2 เวลา ช่วงเช้า และช่วงบ่าย ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสูบจากบ่อพักน้้า 

1.3 ข้อมูลผลกระทบจากปัญหาน้้าเค็มรุกล้้าและระบบตรวจวัดคุณภาพน้้า 
จากการตอบแบบสอบถามระดับความคิดเห็นได้ผลดังต่อไปนี้   
1.3.1 ด้านการใช้น้้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในประเด็นด้านการใช้น้้า

ความพอใจอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย ในความพอใจระดับปานกลางได้แก่ ประเด็นขอความช่วยเหลือจากองค์กรใน
ท้องถิ่นเม่ือประสบกับปัญหาน้้าเค็มมีค่าเฉลี่ย 2.88± 1.00 ประเด็นได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรในท้องถิ่นเม่ือประสบ
กับปัญหาน้้าเค็มมีค่าเฉลี่ย 2.83± 1.00 ส่วนระดับความพอใจน้อยได้แก่ ประเด็นความรวดเร็วในการได้รับข้อมูลข่าวสารมี
ค่าเฉลี่ย 2.49±1.00 และประเด็นระยะเวลาในการส่งข้อมูลจนถึงได้รับความช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ย 2.48±0.90 

1.3.2 ด้านการรุกล้้าของน้้าเค็ม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในประเด็นด้าน
การรุกล้้าของน้้าเค็ม ความพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยระดับความพอใจปานกลางได้แก่ ประเด็นการรุกล้้าของน้้าเค็ม
ส่งผลให้รายได้ลดลงมีค่าเฉลี่ย 3.44±1.0 ประเด็นการรุกล้้าของน้้าเค็มท้าให้สวนกล้วยไม้ได้รับความเสียหายเป็นจ้านวน
มากเพียงใดมีค่าเฉลี่ย 3.30±1.0 ส่วนระดับความพอใจน้อยในประเด็นองค์กรในท้องถิ่นมีงบสนับสนุนเม่ือสวนกล้วยไม้ของ
ท่านไดร้ับความเสียหายมีค่าเฉลี่ย 1.95±1.10 
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1.3.3 ด้านการใช้ระบบเซ็นเซอร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในประเด็นด้าน
การใช้ระบบเซ็นเซอร์อยู่ในระดับความพอใจมากที่สุด คือประเด็นท่านอยากให้มีเครื่องวัดความเค็มที่ส่งข้อมูลไปยัง
โทรศัพท์มือถือของท่านโดยตรงมีค่าเฉลี่ย 4.75±0.70 ส่วนระดับควาความพอใจน้อย ได้แก่ ประเด็นความรู้เกี่ยวกับระบบ
เซนเซอร์มีค่าเฉลี่ย 3.35±0.1 และประเด็นการตรวจวัดคุณภาพน้้าด้านอื่นๆนอกเหนือจากค่าความเค็มมากน้อยเพียงใดมี
ค่าเฉลี่ย 2.08±1.40 

2. การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้้า 
การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์ศูนย์สิ่งแวดล้อม ในการน้าเครื่องมือวัดที่ได้

พัฒนาขึ้นไปท้าการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด ดังนี้ 
การสอบเทียบเซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Temp) เครื่องวัดอุณหภูมิของน้้าสามารถทดสอบได้โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 

LAB No. T182773 ID NO.ENV-W0079/54 การสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดค่าการน้าไฟฟ้าของน้้า (EC) โดยใช้สารละลาย
มาตรฐานส้าหรับสอบเทียบก่อนที่จะน้าไปเปรียบเทียบกับเครื่อง CONDUCTIVITY INSTRUMENT รุ่น YSI 3200 โดยการ
ใช้น้้ายา Conductivity Solution ที่ 1413 us/cm @25°c การสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนละลายน้้า (DO) ใช้
วิธีการปรับเทียบกับสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ 6% ซ่ึงเตรียมได้จากการละลายโซเดียมซัลไฟด์ (Na2SO3) 6 กรัม ในน้้า 
100 กรัม โดยโซเดียมซัลไฟด์จะท้าปฏิกิริยากับออกซิเจน ดังนี้ 

2Na2SO3 + O2 ----------> 2Na2SO4 

จากสมการจะเห็นได้ว่าออกซิเจนจะท้าปฏิกิริยากับโซเดียมซัลไฟด์และกลายเป็นโซเดียมซัลเฟตทั้งหมดซ่ึงจะ
ท้าให้สารละลายนี้ไม่มีออกซิเจนละลายอยู่เลย ดังนั้นจึงสามารถน้ามาใช้ปรับเทียบมาตรฐานได้โดยการจุ่มเซ็นเซอร์โพรบวดั
ค่าออกซิเจนละลายน้้าลงในสารละลายแล้วอ่านค่าและปรับให้เป็นค่ามาตรฐานเรียกวิธีสอบเทียบวิธีนี้อีกอย่างหนึ่งว่า zero 
calibration และน้าไปสอบเทียบกับเครื่อง DO Meter รุ่น YSI52 โดยเครื่องมือสอบเทียบทั้งหมดมาจากห้องปฏิบัติการ
ศูนย์สิ่งแวดล้อม (Environmental Laboratory) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท้าการสอบเทียบได้น้าน้้าจากน้้าประปาและ
น้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติมาท้าการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด โดยผลการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดในการวิจัย
ครั้งนี้แสดงดังตารางท่ี 1  

จากผลการวัดค่าพบว่า เซ็นเซอร์การน้าไฟฟ้าสามารถวัดค่าที่ได้และน้ามาค้านวณกลับเป็นค่าความเค็ม มีค่าความ
คลาดเคลื่อนต่้า เนื่องจากเซ็นเซอร์การน้าไฟฟ้าที่มีช่วงการวัด เท่ากับ 1 ms / cm - 20 ms / cm และความแม่นย้าของ
เซ็นเซอร์ <± 2% F.S มีหัววัด 2 ชนิด (หัววัดค่าการน้าไฟฟ้า และหัววัดอุณหภูมิ) และจากการสอบเทียบวัดค่าปริมาณออกซิเจน
ละลายน้้าที่ตรวจวัดได้มีความเที่ยงตรงสูงเม่ือเทียบกับวิจัยการออกแบบและพัฒนาชุดแจ้งเตือนระดับค่าปริมาณออกซิเจน
ละลายน้้าค่าที่ได้ออกมาต่างกันเพียง 1.07% เท่านั้น (ธฤต ม่วงพลับ อิทธิพงศ์ ชัยสายัณห์ และสิริวิช ทัดสวน, 2560.) 
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ตารางที่ 1 ผลการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดคุณภาพน้้า 
 

การตรวจวัด  มาตรฐานสอบ
เทียบ 

ค่าความเที่ยงตรง
ของเครื่อง
มาตรฐาน  

เครื่องมือที่
พัฒนาขึ้น 

ความเที่ยงตรง
เครื่องมือที่
พัฒนาขึ้น 

%Error 

 
 

การตรวจวัดอุณหภูมิ 
(Temperature) 

26.3 86.00 26.72 85.00 1.60 
24.43 94.00 24.12 96.00 1.00 

24 96.00 24.37 95.00 1.54 
9 39.00 9 39.00 0.00 

31.9 62.00 31.75 63.00 0.47 
 

การน้าไฟฟา้ของน้้า  
(Conductivity: EC) 

1680 94.0 1680.5 94 0.03 
1761 98.0 1765 99 0.23 
1958 90.0 1931 98 1.38 
1720 96.0 1699 97 1.22 
1821 98.0 1823 92 0.11 

 
ออกซิเจนละลายน้้า  
(DO: Dissolved 

Oxygen) 

8.9 97.0 9 92.0 1.12 
8.7 100.0 8.8 95.0 1.15 
8.8 99.0 8.6 99.0 2.27 
8.8 99.0 9 96.0 2.27 
8.7 100.0 8.7 97.0 0.00 

 
3. การทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและเตือนภัยแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของชุมชน

ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 
รูปแบบการบริหารจัดการน้้าด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและเตือนภัยแบบมีส่วนร่วมบน

พื้นฐานของชุมชน เพื่อให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ในการด้าเนินการพัฒนา ช่วยเหลือ สนับสนุนในเรื่อง
ต่างๆ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด้าเนินการ และร่วมประเมินผล เพื่อให้เกิดการยอมรับ และก่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดกันทุกฝ่าย การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้ อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม ในการบริหารจัดการน้้า
ด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและเตือนภัยน้้าเค็มผ่านระบบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 
สอดคล้องกับ สมสงวน ปัสสาโก (2553) ที่มีการให้ประชาชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมมีดังนี้ กลุ่มชาวบ้านเม่ือได้รับรู้ว่าจะมีการน้าระบบแอปพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือชาวบ้านมีทัศนคติที่ดีในการน้าระบบดังกล่าวมาติดตั้งโดยให้ความสนใจและความประสงค์หรือความมุ่ง
หมาย ในการมีส่วนร่วมเพื่อก้าหนดค่าพารามิเตอร์ กลุ่มชาวบ้านได้มีส่วนร่วมกันดูแลรักษาระบบการตรวจสอบคุณภาพน้้า
ที่ได้มีการติดตั้งไว้ โดยทางตัวแทนกลุ่มกล้วยไม้สามพราน หมู่ที่ 3 บ้านศีรษะย่าน ต้าบลสามพราน อ้าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ได้มีการก้าหนดฉันทานุมัติ ให้ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านผู้เพาะปลูกกล้วยไม้เป็นผู้ดูแล ส้าหรับความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจในระบบดังกล่าว ในบางครั้งระบบไม่สามารถท้างานได้หรือเกิดปัญหาขึ้นทางตัวแทนกลุ่มชาวบ้านได้มีการโทรศัพท์
มาแจ้งกับผู้วิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนอกจากนี้ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านจะมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้วิจัยเข้ามาช่วยเหลือ
และสนับสนุนตลอดการท้างาน ผู้ใช้งานระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและเตือนภัยสามารถเข้าถึงข้อมูล และมีกระบวนการ
ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใส และเป็นอิสระจากแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้จัดการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและเตือนภัยน้้าเค็มบนโทรศัพท์มือถือ รวมถึงต้าบล
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หรือชุมชนใกล้เคียงมีความสนใจเป็นอย่างมากที่ต้องการให้มีระบบดังกล่าวไปติดตั้งในต้าบลหรือชุมชนของตนเอง  ท้าให้
สามารถพัฒนาระบบและการมีส่วนร่วมที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายการมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการเชื่อมโยง
สมาชิกในชุมชนหรือเชื่อมโยงองค์กรการมีส่วนร่วมกับสมาชิก ประชาชน และกลุ่ม/องค์กรต่างๆ ในชุมชนเข้าด้วยกัน เป็น
การพัฒนาระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและเตือนภัยแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของชุมชน
ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือต่อไปในอนาคต  

เม่ือน้าระบบที่เป็นอุปกรณ์ไปติดตั้งในพื้นที่ศึกษา และน้าแอปพลิเคชั่นมาทดลองใช้งานจริงเพื่อหาข้อผิดพลาด
ต่างๆ และได้มีการน้าแอปพลิเคชั่นไปท้าการศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อได้ทราบความต้องการที่แท้จริงจาก
ผูใ้ช้งานต่อไป โดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็นกลุ่มผู้เพาะปลูกกล้วยไม้ ในต้าบลสามพราน อ้าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึง
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง จ้านวนทั้งหมด 30 ราย เครื่องมือในการศึกษาความพึงพอใจ คือ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ได้ผลดังนี้ 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและเตือนภัยบนโทรศัพท์มือถือใน
แต่ละด้าน พบว่า ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และระดับ
ความพึงพอใจมีค่าร้อยละ 92.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในภาพรวมมีผลความพึงพอใจดังนี้ ด้านกระบวนการติดตั้งและ
ความเข้าใจในการใช้งานแอปพลิเคชั่น มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.51 และระดับความพึงพอใจมีค่าร้อยละ 92.69 ด้านภาพรวมของแอปพลิเคชั่น มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และระดับความพึงพอใจมีค่าร้อยละ 91.64 ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ของ
แอปพลิเคชั่น มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 และระดับความพึง
พอใจมีค่าร้อยละ 92.84 และด้านการใช้งานของแอปพลิเคชั่นมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.65 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และระดับความพึงพอใจ มีค่าร้อยละ 93.07 ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นเพือ่การเฝ้าระวังคณุภาพน้้า 

และเตือนภัยน้้าเค็มบนโทรศัพทมื์อถือในแต่ละด้าน 
 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย S.D. ร้อยละ แปลผล 

1. กระบวนการติดต้ังและความเข้าใจในการใช้งาน
แอปพลิเคชั่น 

4.67 0.49 66.67 มากที่สุด 

2. ภาพรวมของแอปพลเิคชัน่ 4.73 0.50 80.00 มากที่สุด 
3. รูปแบบและภาพลักษณข์องแอปพลิเคชั่น 4.70 0.51 76.67 มากทีสุ่ด 
4. การใช้งานของแอปพลเิคชั่น 4.77 0.55 76.67 มากที่สุด 
    4.1 แอปพลิเคชั่นสามารถท้างานได้ถูกต้อง  4.83 0.56 83.33 มากที่สุด 
    4.2 สามารถอ้านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 4.87 0.47 86.67 มากที่สุด 
    4.3 ความเร็วของในการตอบสนองของแอปพลิเคชั่น 4.80 0.50 80.00 มากที่สุด 
    4.4 แอปพลิเคชั่นมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด 4.93 0.52 93.33 มากที่สุด 
    4.5 โดยรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชั่น
ในระดับใด 

4.97 0.40 96.67 มากที่สุด 
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หากพิจารณาในแต่ละด้านตามล้าดับพบว่า 
ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการใช้งานของแอปพลิเคชั่น มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

มีค่าเฉลี่ย 4.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 และระดับความพึงพอใจมีค่าร้อยละ 76.67 
ด้านที่มีระดับความพึงพอใจเป็นอับดับที่ 2 คือ ด้านภาพรวมของแอปพลิเคชั่น ค่าเฉลี่ย 4.73 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.50 และระดับความพึงพอใจมีค่าร้อยละ 80.00 
ด้านที่มีระดับความพึงพอใจเป็นอับดับที่ 3 คือ ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ของแอปพลิเคชั่น มีระดับความพึง

พอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และระดับความพึงพอใจมีค่าร้อยละ 76.67 
ด้านที่มีระดับความพึงพอใจเป็นน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการติดตั้งและความเข้าใจในการใช้งานแอปพลิเคชั่น 

มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และระดับความพึงพอใจมีค่าร้อยละ 
66.67 

ด้านการใช้งานของแอปพลิเคชั่นหากพิจารณาในหัวข้อย่อยตามล้าดับจะพบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด 
คือ โดยรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชั่นในระดับใด มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.97 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 และระดับความพึงพอใจมีค่าร้อยละ 96.67 

ข้อที่มีระดับความพึงพอใจเป็นอับดับที่ 2 คือ แอปพลิเคชั่นมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด มีระดับความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และระดับความพึงพอใจมีค่าร้อยละ 93.33 

ข้อที่มีระดับความพึงพอใจเป็นอับดับที่ 3 คือ ผู้ใช้มีความพึงพอใจในแอปพลิเคชั่นสามารถอ้านวยความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูล มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และระดับความพึง
พอใจมีค่าร้อยละ 86.67 

ข้อที่มีระดับความพึงพอใจเป็นน้อยที่สุด คือ ความเร็วของในการตอบสนองของแอปพลิเคชั่น มีระดับความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และระดับความพึงพอใจมีค่าร้อยละ 83.33 
 
สรุปผลการวิจัย 

รูปแบบการบริหารจัดการน้้าด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและเตือนภัยน้้าเคม็เพื่อเกษตรกรผู้
เพาะปลูกกล้วยไม้ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ มีกระบวนการของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้้าและเตือนภัย ดังนี้ (1) การวางแผนระบบฯ โดยคัดเลือกพื้นที่ติดตั้งระบบที่สวนของเกษตรกรเพาะปลูก
กล้วยไม้ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม การศึกษาความต้องการค่าที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของน้้าของชุมชน 
จากการรวบรวมข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้มีเครื่องวัดความเค็มที่ส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน
โดยตรงมีค่าเฉลี่ย 4.75±0.70 คุณสมบัติหลักของระบบที่ต้องการประกอบด้วย ความสามารถในการตรวจวัดความเค็ม 
ข้อมูลอุณหภูมิในน้้า และค่าออกซิเจนละลายในน้้า (2) การออกแบบและการพัฒนาระบบการตรวจวัดคุณภาพน้้า ระบบ
การตรวจวัดคุณภาพน้้าจะมีอุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์เป็นตัวประมวลผลหลักของระบบ โดยจะท้าหน้าที่ประมวลผลการ
ท้างานตั้งแต่การรับส่งค้าสั่งเพื่อควบคุมการท้างานของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ โดยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในการวิจัยครั้งนี้จะประกอบ
ไปด้วยเซ็นเซอร์ท่ีส้าคัญคือ เซ็นเซอร์วัดค่าการน้าไฟฟ้าเพื่อแปลงเป็นค่าความเค็ม เซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายในน้้า 
และ เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิของน้้า จากนั้นน้าไปจัดเก็บลงระบบฐานขอ้มูล ระบบอินเตอร์เน็ตจะเป็นตัวกลางที่ใช้ในการส่ง
ข้อมูลค่าต่างๆ ที่ได้จากการตรวจวัดไปจัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูลและในระบบฐานข้อมูลได้มีการใช้ฐานข้อมูล Blynk 
Server เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบ ส่วนของการท้างานบนแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 
JavaScript จะถูกแปลงโค้ดให้เป็นแอปพลิเคชั่น Blynk App (3) น้าอุปกรณ์ตรวจวัดไปทดสอบความเที่ยงตรง พบว่า 
เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิของน้้ามีค่าความเที่ยงตรงเฉลี่ยของเครื่องมาตรฐานกับเครื่อง Water Quality มี %Error เฉลี่ย
เท่ากับ 0.92% ค่าการน้าไฟฟ้าของน้้า มี %Error เฉลี่ยเท่ากับ 0.45% และค่าออกซิเจนละลายน้้า มี %Error เฉลี่ยเท่ากับ 
0.45% ซ่ึงค่าที่ได้ออกมายอมรับได้และสามารถที่จะน้าไปใช้ในพื้นที่ตรวจวัดพ้ืนที่จริงได้ ซ่ึงสอดคล้องกับการออกแบบของ
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Faustine และ Mvuma (2014) อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-80°C และมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ ±0.5 °C 
ค่าความเป็นกรดด่างวัดได้ตั้งแต่ 0-14 และมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่  ±0.05 หน่วยของความเป็นกรดด่าง ค่าปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้้า วัดได้ต้ังแต่ 0-20 mg/l และมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ ±0.05 ใกล้เคียงกับ Jiang และคณะ (2009) ท่ี
พัฒนาระบบอุปกรณ์ตรวจวัดเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่านเครือข่ายไร้สาย ผลของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้้าและเตือนภัยบนโทรศัพท์มือถือในแต่ละด้าน พบว่า ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้งใน
ด้านการใช้งานของแอปพลิเคชั่น รูปแบบและภาพลักษณ์ของแอปพลิเคชั่น กระบวนการติดต้ังและความเข้าใจในการใช้งาน
แอปพลิเคชั่นและภาพรวมของแอปพลิเคชั่น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาเรือ่งแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบรหิารจัดการน้้าด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้า
ระวังคณุภาพน้้าและเตือนภัยบนพื้นฐานของชุมชนในพื้นที่อืน่ และวิจัยเกี่ยวกับแนวทางวธิีการสง่เสริมการพัฒนารูปแบบ
การการเฝ้าระวงัคณุภาพน้้าและเตือนภัยผ่านระบบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือให้มีความแพรห่ลายต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การล้มเป็นอุบัติการณ์ที่สามารถพบได้บ่อยในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่สามารถเดินได้เอง เนื่องจากผู้ป่วย
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่อยู่ในวัยกลางคน ซ่ึงผู้ป่วยในช่วงวัยนี้มักจะพยายามช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันให้มาก
ที่สุด แต่ด้วยความสามารถที่ยังไม่มากพอ จึงทําให้เกิดการหกล้มได้ง่าย ดังนั้น การทดสอบเพื่อคัดกรองความเสี่ยงใน
การล้มของผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงมีความจําเป็น โดยการทดสอบระยะการเอื้อมมือ เป็นวิธีที่สามารถประเมินได้ง่าย สะท้อนถึง
ความสามารถในการทรงตัว มีความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงเม่ือนํามาทดสอบกับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังแบบ   
ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้จึงต้องการศึกษานําร่องเกี่ยวกับจุดตัดระยะการเอื้อมมือในท่านั่ง
เพื่อแยกแยะความเสี่ยงในการล้มในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังแบบไม่สมบูรณ์จํานวน 15 คน อายุระหว่าง  18-64 ปี   
ทําการคัดกรองอาสาสมัครโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน และประวัติการล้ม จากนั้นทําการวัดระยะการ
เอื้อมมือโดยใช้การทดสอบ Functional Reach Test (FRT) และใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเส้นโค้งลักษณะเฉพาะ 
(ROC) เพื่อหาจุดตัดระยะการเอื้อมระหว่างอาสาสมัครที่มี และไม่มีประวัติการล้ม ผลการศึกษาพบว่า ระยะการเอื้อม
มือมากกว่า 12 เซนติเมตร เป็นระยะที่มีความเหมาะสมในการระบุความเสี่ยงในการล้ม (ความไวในการคัดกรอกผู้ที่มี
ความเสี่ยง เท่ากับ 80% และความจําเพาะในการแยกผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง เท่ากับ 60%) จากผลการศึกษาสามารถสรุป
ได้ว่า ระยะทางเอื้อมมือมากกว่า 12 เซนติเมตร สามารถแยกแยะกลุ่มที่ มีประวัติการล้มได้ และมีความไวในการคัด
กรองอยู่ในระดับสูงและความจําเพาะในการแยกผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง เหมาะสําหรับตรวจประเมิน
เบื้องต้นเพื่อระบุความเสี่ยงในการล้มของผู้ป่วยบาดไขสันหลังได้ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษานําร่อง 
อาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าจุดตัดที่ชัดเจนมากขึ้น 
 

ค าส าคัญ : การทดสอบระยะการเอื้อมมือ  การล้ม  การบาดเจ็บไขสันหลงั 
 
Abstract 

Fall is the common problems in patients with spinal cord injury (SCI) who can able to walk. 

Because of the characteristics of patients with SCI is mostly young man, thus, they have high energy and try 

to perform activities by themselves. However, the limitation of their physical abilities is not appropriated to 

perform daily activities and induced to exposure fall. Thus, the measurement tool to detect risk fall in SCI is 

necessary. The Functional Reach Test (FRT) is simple and easy tool to use for evaluating balance 

performance in patients with balance deficits. It is a high reliability and validity to assess in patients with 

incomplete Spinal Cord Injury (iSCI). Therefore, the objective of this study was to evaluate the cut off score 

of sitting position of the FRT to identify patients with iSCI who had and had not a history of falls. The study 

included 51  patients with iSCI who had age range 18-64 years old. They was assessed the baseline 

characteristic and history of falls by the questionnaire. The reach distance was measured by the FRT in 

sitting position. The cut-off score was analyzed using the receiver-operating characteristic curves (ROC). 

The results showed that more than 51  cm. reaching distance of FRT was high sensitivity (80%) and moderate 

specificity (60%) for distinguish a faller subject. The study concluded that the more than 51  cm. of reaching 

distance trends to discriminate between faller and non-faller subjects. However, this study was a pilot study, 

will need more evidence to confirm the cut off score.   

 
Keywords: Functional reach test, Fall, Spinal cord injury  
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บทน า 
การบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal cord injury) หมายถึง การได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (Spinal cord) ซ่ึงเกิด

จากอุบัติเหตุโดยตรง และไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ของการบาดเจ็บไขสันหลังสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลก     
โดยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในวัยรุ่น ถึงวัยผู้ใหญ่ (Choochart, 2015; Lonan, Tongprasert, & Kovindha, 2013) โดย
ความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับระดับที่ได้รับบาดเจ็บและระยะเวลาในการบาดเจ็บไขสันหลัง  (Choochart, 2015) 
ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังส่วนใหญ่มักเกิดข้อจํากัดในการใช้วีติประจําวัน และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางการแพทย์รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการล้มอีกด้วย (Wannapakhe, Arrayawichanon, Saengsuwan, & 
Amatachaya, 2015) เนื่องจากการบาดเจ็บบริเวณไขสันหลังส่งผลต่อระบบประสาทสั่งการ (Motor partway) ระบบ
ประสาทรับความรู้สึก (Sensory partway) และระบบประสาทอัติโนมัติ (Autonomic nervous system) (Lee & 
Thumbiket, 2015) จากการสูญเสียการทํางานของระบบประสาทดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังสูญเสีย
ความสามารถในการทรงตัว ซ่ึงมีความจําเป็นต่อการทํากิจวัตรประวัน รวมถึงการเคลื่อนย้ายตัวและการเดิน 
(Kovindha, 2012; Lee & Thumbiket, 2015)  

จากการศึกษาของ van Hedel และคณะในปี 2009 ทําการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการฟื้นตัวของ
ความสามารถในการเดินของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง พบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังสามารถกลับมา
เดินได้อีกครั้ง แต่มีส่วนน้อยที่จะสามารถเดินและทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง (van Hedel, Wirz, & Curt, 2005) 
ซ่ึงเกิดจากการสูญเสียการทํางานของระบบประสาทสั่งการและระบบประสาทรับความรู้สึก ส่งผลให้สูญเสีย
ความสามารถในการทรงตัว และการทํากิจกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการล้มเพิ่มขึ้น (Brotherton, Krause, 
& Nietert, 2007) การล้มในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง หมายถึง การเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้ตั้งใจจากจุดที่
สูงลงมาสู่พื้น หรือในระดับที่ต่ํากว่า (Amatachaya, Wannapakhe, Arrayawichanon, Siritarathiwat, & 
Wattanapun, 2011) รวมถึงการพลัดตกจากเตียง หรือรถเข็นผู้พิการ จากการศึกษาในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
ภายหลังที่ออกจากโรงพยาบาล พบว่า ร้อยละ 36 ของผู้ที่ใช้รถเข็นผู้พิการ และร้อยละ 54 ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
ที่สามารถเดินได้เคยมีประสบการณ์การล้มอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะ 6 เดือนหลังจากออกจากโรงพยาบาล 
(Wannapakhe, Arayawichanon, Saengsuwan, & Amatachaya, 2014) 

ภายหลังจากการล้มมักเกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมาทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลม้      
มีความรุนแรงหลายระดับ ตั้งแต่ระดับเล็กน้อย ไปจนถึงระดับรุนแรง เช่น การเกิดแผลถลอก ปวดกล้ามเนื้อ            
และรุนแรงจนกระทั่งกระดูกหักหรือหมดสติ (Amatachaya et al., 2011; Brotherton et al., 2007; Krause, 
2004; Wannapakhe et al., 2015) นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ ได้แก่ สูญเสียความเชื่อม่ันในตนเอง 
รวมไปถึงกลัวการล้ม ทําให้ผู้ป่วยลดภาวะการเข้าสังคมอีกด้วย (John, Cherian, & Babu, 2010; Scheffer, 
Schuurmans, Dijk, Hooft, & Rooij, 2008; Wannapakhe et al., 2015) ดังนั้น การตรวจประเมินการทรงตัว     
จึงเป็นสิ่งที่จําเป็น เพื่อนําไปสู่การออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูทางกายภาพบําบัดและป้องกันการล้มในผู้ป่วยบาดเจ็บ
ไขสันหลัง 

ปัจจุบันมีการตรวจประเมินการทรงตัวในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ
ประเมินทางห้องปฏิบัติการ การใช้ Functional balance grade, Berg balance scale (BBS), Functional reach 
test (FRT) อย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถตรวจประเมินความสามารถในการทรงตัวที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมี
เครื่องมือที่มีคุณภาพ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทรงตัวได้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันยังไม่พบเครื่องมือที่จะ
ใช้ตรวจประเมินการทรงตัวในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังโดยเฉพาะ (Amatachaya et al., 2009)  

จากการศึกษาก่อนหน้า ได้นําการตรวจประเมิน FRT ตรวจประเมินการทรงตัวในท่านั่ง พบว่า สามารถตรวจ
ประเมินความสามารถในการทรงตัวที่สัมพันธ์ต่อการทํากิจวัตรประจําวันในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังได้ (Chen et al., 
2003) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Gauthier และคณะ ในปี 2013 พบว่า การทรงตัวในท่านั่งของผู้ป่วยบาดเจ็บไข
สันหลังและคนปกติมีความแตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทรงตัวที่แตกต่างกัน (Gauthier et al., 
2013) นอกจากนี้จากการศึกษาของ Srisim และคณะ ในปี 2015 ทําการทดสอบ FRT ในท่ายืน ระยะทางมากกว่า 
20 เซนติเมตร สามารถระบุจุดตัดระหว่างผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีการล้ม 1 ครั้ง และมากกว่า 1 ครั้งได้ (Srisim, 
Saengsuwan, & Amatachaya, 2015) ทําให้เป็นที่น่าสนใจว่า หากทําการศึกษา FRT ในท่านั่งและระบุจุดตัด

248



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

   

ระหว่างกลุ่มที่มีประวัติการล้มและไม่มีประวัติการล้ม จะสามารถระบุจุดตัดในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่สามารถเดินได้
หรือไม่ ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงต้องการศึกษาการระบุจุดตัดของระยะการเอื้อมมือ (FRT) ในท่านั่งในผู้ป่วย
บาดเจ็บไขสันหลังแบบไม่สมบูรณ์ ที่มีประวัติการล้มและไม่มีประวัติการล้ม เพื่อให้ง่ายต่อการนําไปใช้ในทางคลินิก 
และสามารถระบุความเสี่ยงในการล้มของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ภายหลังจากออกไปใช้ชีวิตประจําวันที่บ้านได้ 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาจุดตัดของระยะการเอื้อมมือในท่านั่งเพื่อระบุการล้ม ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังแบบไม่สมบูรณ์ที่มี
และไม่มีประวัติการล้ม 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

รูปแบบการศึกษาและกลุ่มอาสาสมัคร 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษานําร่อง (Pilot study) รูปแบบการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ณ จุดเวลาใดเวลา

หนึ่ง (Cross-sectional study) โดยการคัดเลือกกลุ่มอาสาสมัครบาดเจ็บไขสันหลังแบบไม่สมบูรณ์ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้น
ไป ระยะเวลาดําเนินของโรคทั้งกึ่งเฉียบพลัน (Sub-acute; ระยะเวลา < 12 เดือน) และเรื้อรัง (Chronic; ระยะเวลา 
 12 เดือน) ได้รับการวินิจฉัยจากการตรวจประเมิน the American Spinal Injury Association (ASIA) 
Impairment Scale (AIS) class C และ D. สามารถนั่งได้ด้วยตนเอง โดยไม่พิงพนักอย่างน้อย 2 นาที และสามารถ
ยกแขนข้างที่ถนัดได้ 90 องศา โดยที่ไม่งอศอก จํานวน 15 คน จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาพระมหาไถ่ จังหวัดชลบุรี 
และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาส สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย กลุ่มอาสาสมัครจะถูกคัด
ออกเม่ือการบาดเจ็บไขสันหลัง เกิดจากการทดถอยของโรค (Progressive diseases) ผู้ที่ไม่สามารถยกแขน 90 องศา
ได ้ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัย postural hypotension และผู้ที่มีอาการเกร็งของแขน ที่ก่อให้เกิดการจํากัดการเคลื่อนไหว
ของข้อไหล่ อาสาสมัครทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์คัดเข้า ลงนามในหนังสือยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ PTPT2018-004 

แบบแผนการทดลอง 
อาสาสมัครทุกคนได้รับการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล อายุ เพศ ระยะเวลาการดําเนินโรค       

ระดับของการบาดเจ็บ และระดับความรุนแรงของโรค โดยประเมินจาก AIS class หลังจากนั้นจะได้รับการสัมภาษณ์
ประวัติการล้มและประเมินระยะการเอื้อมมือในท่านั่ง (FRT) อาสาสมัครได้รับการสัมภาษณ์ประวัติการล้มภายใน
ระยะเวลา 1 ปีย้อนหลัง โดยผู้ช่วยนักวิจัย และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันที่จะประเมินระยะการเอื้อมมือ โดยใช้แบบ
ประเมินที่ปรับแก้มาจากการทบทวนวรรณกรรม (Wannapakhe et al., 2015) และได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว จากนั้นอาสาสมัครได้รับการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีประวัติการล้ม (ล้ม  1 ครั้ง) และกลุ่มที่ไม่มี
ประวัติการล้ม (ล้ม = 0 ครั้ง) 

การประเมินระยะการเอื้อมมือ (FRT) ระยะการเอื้อมมือไปด้านหน้าให้ได้มากที่สุด โดยไม่สูญเสียการทรงตัว
ประเมินในท่านั่ง (Gauthier et al., 2013; Kage et al., 2009) การประเมินเริ่มจากให้อาสาสมัครนั่งด้วยตนเองโดย
ไม่มีการพยุง หรือพิงพนัก กําหนดให้ข้อสะโพกและข้อเข่า 90 องศา เท้า 2 ข้างวางราบกับพื้น ใช้แขนข้างไม่ถนัดวาง
บริเวณสะดือ แขนข้างที่ถนัดยกขึ้น 90 องศา ข้อศอกตรง จากนั้นให้อาสาสมัครเอื้อมมือไปด้านหน้าให้ได้มากที่สุด 
โดยไม่สูญเสียการทรงตัว คงท่าไว้อย่างน้อย 3 วินาที (ภาพที่ 1) ผู้ประเมินวัดระยะการเอื้อมมือจากปุ่มกระดูก ulnar 
styloid process  ณ ตําแหน่งเริ่มต้นไปจนถึงตําแหน่งสุดท้าย ที่อาสาสมัครสามารถเอื้อมมือไปได้ (Lync, Leahy, & 
Barker, 1998) อาสาสมัครทําการประเมินทั้งหมด 3 ครั้ง และบันทึกผลต่าง (หน่วยการวัดเซนติเมตร) ทั้ง 3 ครั้ง       
นําค่าเฉลี่ยของทั้งหมดมาคํานวณทางสถิติ 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 
สถิติเชิงพรรณนา ใช้สําหรับอธิบายข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาสาสมัคร สถิติ  receiver-operating 

characteristic curves (ROC) ใช้สําหรับวิเคราะห์จุดตัด (cut off) ความไวในการคัดกรอง (sensitivity) 
ความจําเพาะ ในการแยกผู้ที่มีความเสี่ยง (specificity) และพื้นที่ใต้กราฟ (area under the receiver 
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characteristic curve; AUC) ที่สามารถแยกผู้ที่มีประวัติการล้มและไม่มีประวัติการล้ม การศึกษาครั้งนี้กําหนดค่า
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ p < 0.05 

 
ภาพที่ 1 การประเมินระยะการเอื้อมมือ 

ผลการทดลอง  
จากผลการศึกษานําร่องในอาสาสมัครจํานวน 15 คน อายุระหว่าง 18-64 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

จํานวน 12 คน ระยะเวลาดําเนินการของโรคอยู่ในระยะเรื้อรัง ระดับของพยาธิสภาพอยู่ในระดับ Paraplegia และ
เคลื่อนย้ายตัวด้วยรถเข็นนั่ง (wheelchair) จากนั้นทําการแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีประวัติการล้ม 
10 คน และกลุ่มที่ไม่มีประวัติการล้ม 5 คน จากข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05, ตารางที่ 1)  

 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร 

 

ตัวแปร มีประวัติการล้ม ไม่มีประวัติการล้ม P-value 
เพศ ช./ญ. (คน) 8/2 4/1 1.00 
อายุ@ (ปี) 26 31 0.42 
ระยะเวลาดําเนินโรค@ (เดือน) 40 48 0.61 
ระดับของการบาดเจ็บ$ 1/5/4 2/2/1 0.60 
อุปกรณ์ช่วยเดิน+ 5/4/1 4/1/- 0.58 

@ median, $ cervical/thoracic/lumbar level, +wheel chair/walker/crutches, *P<0.05 
 
ตารางที่ 2 นําเสนอค่าจุดตัด (cut-off) ค่าความไว (sensitivity) ค่าความจําเพาะ (specificity) และค่าพื้นที่

ใต้กราฟ (AUC) ของระยะการเอื้อมมือที่สามารถแยกผู้ที่มีประวัติการล้มและไม่มีประวัติการล้ม ผลการศึกษาพบว่า 
ระยะการเอื้อมมือมากกว่า 12 เซนติเมตร สามารถแบ่งผู้ที่มีประวัติการล้มได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
สําหรับค่า sensitivity ค่า specificity ต่อการแยกกลุ่มผู้ทีมีประวัติการล้ม พบว่า ระยะการเอื้อมมือ (FRT) มากกว่า 
12 เซนติเมตร มี sensitivity ต่อการแยกกลุ่มผู้ที่มีประวัติการล้มได้ 80% และมีค่า specificity สําหรับกลุ่มผู้ป่วย
บาดเจ็บไขสันหลังท่ีไม่มีความเสี่ยงล้ม 60% (ภาพท่ี 1) 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าจุดตัด ค่าความไว ความจําเพาะ และพ้ืนที่ใต้กราฟ 

 

ตัวแปร ค่าจุดตัด 
(cut-off) 

ความไว 
(sensitivity) 

ความจําเพาะ 
(specificity) 

พื้นที่ใต้กราฟ 
(AUC) 

P-value 

ระยะเอื้ อม มือ  (FRT) 
กลุ่มที่มีประวัติการล้ม 

>12 cm. 80% 60% 0.88 0.020* 

*P<0.05 significant different, AUC= area under the receiver characteristic curve 
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ภาพที ่1 เส้นโค้งลักษณะเฉพาะ (ROC) 

 
การอภิปรายผล 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษานําร่อง เพื่อศึกษาระยะการเอื้อมมือไปด้านหน้าที่จะสามารถแยกผู้ที่มี
ประวัติการล้มและไม่มีประวัติการล้ม ในกลุ่มอาสาสมัครบาดเจ็บไขสันหลังแบบไม่สมบูรณ์ จากผลการศึกษาพบว่า 
ระยะการเอื้อมมือมากกว่า 12 เซนติเมตร สามารถแยกผู้ที่มีประวัติการล้มได้ จากการศึกษาของ Srisim และคณะ      
ในปี 2015 ได้ศึกษาความมารถของเครื่องมือ 6 ชนิด ได้แก่ Berg Balance Scale (BBS), time up and go,             
10 meter walk test, FRT, Five time sit to stand, และ step test ในการแยกกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มี
ประวัติการล้ม 1 ครั้งและมากกว่า 1 ครั้ง พบว่า ระยะการเอื้อมมือ (FRT) ในท่ายืนมีความสามารถที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการทรงตัว และสามารถแยกกลุ่มผู้ที่มีประวัติการล้ม 1 ครั้ง และมากกว่า 1 ครั้งได้ (Srisim et al., 
2015) แต่อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้ไม่สามารถนํามาประเมินกับกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง  ที่ไม่สามารถยืนได้
ด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้า พบว่า ถึงแม้ BBS จะสามารถสะท้อนถึงความสามารถในการทรงตัวได้ 
แต่ก็ไม่สามารถใช้ประเมินกับผู้ป่วยที่มีการฟื้นตัวในระยะต่าง ๆ ได้ทั้งหมด จึงได้แนะนําการประเมินความสามารถ      
ในการทรงตัวในท่านั่ง ซ่ึงสามารถใช้ประเมินความสามารถในการทรงตัวของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังได้ทุกระยะ 
(Datta, Lorenz, Morrison, Ardolino, & Harkema, 2009) ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือ          
ที่สามารถประเมินความสามารถในการทรงตัวได้ในท่านั่ง คือ ระยะการเอื้อมมือในท่านั่ง จากการศึกษาพบว่า           
ระยะเอื้อมมือมากกว่า 12 เซนติเมตร มีแนวโน้มที่จะสามารถแยกกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีประวัติการล้ม       
และไม่มีประวัติการล้มได้ โดยอาสาสมัครที่เอื้อมได้ระยะทางมากกว่า 12 เซนติเมตร จะมีความเสี่ยงในการล้มสูง     
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Field-Fote and Ray ในปี 2010 พบว่าระยะการเอื้อมมือสามารถสะท้อนถึง
ความสามารถในการทรงตัวในผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บได้ (Field-Fote & Ray, 2010) ดังนั้นการประเมินระยะการ
เอื้อมมือ คือ การตรวจประเมิน limit of stability ในท่านั่งท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการสูญเสียความสามารถ-     
ในการทรงตัว (Gao, Chan, Purves, & Tsang, 2015; Serra-Ano et al., 2013) ซ่ึงส่งผลให้เกิดการล้มในผู้ป่วย
บาดเจบ็ไขสันหลังตามมา  

จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าระยะการเอื้อมมือมากกว่า 12 เซนติเมตร มีสามารถในการแยกแยะกลุ่มที่มี
ประวัติการล้มและไม่มีประวัติการล้มได้ ในระดับสูง (sensitivity=80%, specificity=60%, AUC=0.88) ผลการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่าผู้ท่ีมีความสามารถในการทรงตัวที่ดีกว่า มีโอกาสเกิดการล้มได้มากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา 
ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับระยะการเอื้อมมือในท่ายืนในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง พบว่า ระยะการเอื้อมมือในท่ายืน
มากกว่า 20 เซนติเมตร สามารถแยกกลุ่มที่มีการล้ม 1 ครั้ง และมากกว่า 1 ครั้งได้ (Srisim et al., 2015) จะเห็นได้ว่า 
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ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่สามารถเดินได้ และมีความสามารถที่ดี มีความเสี่ยงในการล้มมากกว่าผู้ป่วยบาดเจ็บไขสัน
หลังที่มีระดับความสามารถน้อย ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงวัย
กลางคน และเป็นเพศชาย ซ่ึงธรรมชาติของช่วงวัยนี้ มักจะทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยเอง แต่ด้วยข้อจํากัดทางด้าน
ความสามารถทางกายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการบาดเจ็บไขสันหลัง ทําให้เม่ือทํากิจวัตรประจําวันด้วยตนเอง ใน
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการล้มสูง จึงทําให้เพิ่มความเสี่ยงในการล้มของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสัน
หลังที่พยายามทํากิจวัตรประจําวันด้วยตนเอง ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีความสามารถทางกายที่ต่ํา มักจะต้องการความ
ช่วยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน จึงไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ส่งผลให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการ
เผชิญหน้าต่อการล้มต่ําท่ีนั่นเอง (Amatachaya et al., 2011; Srisim et al., 2015; Wannapakhe et al., 2014)  

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาระยะการเอื้อมมือในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่ได้นี ้แตกต่างจากการศึกษาในกลุ่ม
ประชากรอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงระยะการเอื้อมมือที่น้อย ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการล้มได้มากกว่าผู้ท่ีสามารถควบคุม
การทรงตัวได้ดี มีระยะการเอื้อมมือที่มากกว่า (Duncan PW & Weiner DK, 1990; Katz-Leurer, Fisher, Neeb, 
Schwartz, & Carmeli, 2009) เช่น การศึกษาของ Katz-Leurer และคณะ ในปี 2009 ได้ศึกษาระยะการเอื้อมมือใน
ท่านั่งในกลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke) พบว่า ระยะการเอื้อมมือน้อยกว่า 2.45 เซนติเมตรบ่งชี้ว่า เกิดความ
เสี่ยงต่อการล้ม ซ่ึงมีเหตุผลตรงไปตรงมา (Katz-Leurer et al., 2009) อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา
นําร่อง จึงมีข้อจํากัด คือ จํานวนอาสาสมัครมีน้อยเกินไป ซ่ึงในการศึกษาครั้งต่อไป ควรคํานวณกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสม และการศึกษาครั้งนี้คัดเลือกอาสาสมัคร iSCI เพียงกลุ่มเดียว ในการศึกษาครั้งต่อไปควรคัดเลือกอาสาสมัคร
ทั้งหมดที่เป็นผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
 
สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาในครั้งนี้ ระยะการเอื้อมมือมากกว่า 12 เซนติเมตร มีแนวโน้มที่จะสามารถแยกกลุ่มผู้ป่วย
บาดเจ็บไขสันหลังที่มีประวัติการล้มและไม่มีประวัติการล้มได้ ซ่ึงระยะการเอื้อมมากกว่า 12 เซนติเมตร คือกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงในการล้ม ดังนั้น ระยะการเอื้อมมือข้างต้นเหมาะสําหรับตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อระบุความเสี่ยงในการล้ม
ของผู้ป่วยบาดไขสันหลังได้ และสะท้อนถึงความสามารถในการทรงตัวในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังแบบไม่สมบูรณ์ได้
เป็นอย่างดี 
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การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นของผู้ปฏิบัติงาน 
ในฟาร์มโคนมบา้นตาคลี จังหวัดนครราชสีมา 

 

Health Risk Assessment of Workers in Dairy Farm from Respirable Dust Exposure 

at Ban Takhli Nakhon Ratchasima Province 
 

*สุวิทย์ น าภาว์, วิภาภรณ์ ทิพยส์ิงห์, อภิญญา กิจวิชา และอรวรรณ์ ร้องทรัพย ์
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของฝุ่นโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (SEM) ศึกษาปริมาณความเข้มข้น
ของฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) ในพื้นที่การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน NIOSH 0600 โดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศชนิด
ติดตัวบุคคล (Personal air sampling) การประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กทางการ
หายใจ(Hazard Quotient: HQ) ตามU.S. EPA และการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ ที่ มีผลต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมบ้านตาคลี จังหวัดนครราชสีมาจ านวน 30 คน โดยการเก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test One way ANOVA 
และ Pearson’s correlation  

ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของฝุ่น พบว่า ส่วนใหญ่เป็นฝุ่นอินทรีย์ (Organic Dust) ซ่ึงเป็นส่วนผสม
ของอาหารสัตว์ ได้แก่ กากมันส าปะหลัง กากข้าวโพด ฟาง อาหารเม็ดและอาหารผง ฝุ่นมีลักษณะพื้นผิว 2 ลักษณะ 
คือ มีผิวขรุขระ มีหลายเหลี่ยม แหลมคม และผิวเรียบ กลม มีขนาดอยู่ระหว่าง 0.5 - 350 µm ผลการตรวจวัด
ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับสัมผัส พบว่า บริเวณพื้นที่ปั่นอาหารมีปริมาณความเข้มข้น
ของฝุ่นสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0036 mg/m³ รองลงมา คือ พื้นที่ให้อาหารปั่นและพื้นที่ให้อาหารเม็ด มีค่าเฉลี่ย 
0.0014 mg/m³ และ 0.0013 mg/m³ ตามล าดับ ซ่ึงค่าที่ได้ไม่เกินมาตรฐาน OSHA (5 mg/m³) และจากประเมิน
การรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กพบว่า ค่าสัดส่วนความเสี่ยงของฝุ่นทั้ง 3 พื้นที่การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ยังไม่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ระดับความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านเพศต่อระดับ
ความรู้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และปัจจัยด้านอายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงจากผล
การศึกษาที่ได้ครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการวางแผนและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ แก้ไข ควบคุมรวมทั้งลด
ความเสี่ยงสิ่งคุกคามที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มโคนมให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

ค าส าคัญ : การประเมินความเสีย่งด้านสุขภาพ  ฝุ่นละออง  แรงงานนอกระบบ  ฟาร์มโคนม   
 
Abstract 
 This research is a cross-sectional study, the objective to study the physical characteristics (shape 

and size) of particle by using Scanning Electron Microscope in High Vacuum mode (HV SEM). To study the 

amount of respirable dust concentrations (PM10) in the operating area according to NIOSH 0600 standards 

by using Personal air sampling. Assessment of health risks from exposure to respirable dust particles (Hazard 

Quotient: HQ) according to US EPA.To compared the factors affecting the health of 30 workers in Ban 

Takhli Dairy Farm Nakhon Ratchasima Province, collecting data and analyzing data using statistical package 

program consisting of descriptive statistics and inferential statistics including t-test, One way ANOVA and 

Pearson’s correlation. 
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 The results of the physical characteristics of the dust found that most of the organic dust which was 

a mixture of animal feed such as cassava waste, corn residue, straw, diet pills and powdered food. There 

were two characteristics of the skin: rough surface, sharp polygon, and smooth, round surface with a size 

between 0.5 - 350 µm. The results of the measurement of the respirable dust concentration that the operator 

has been exposed, found that the food spinning area with the highest concentration of dust with an average 

0.0036 mg/m³ followed by the feeding area and the grain feeding area with an average of 0.0014 mg/m³ and 

0.0013 mg/m³, respectively. The values obtained did not exceed OSHA (5 mg/m³) and from respirable dust 

exposure assessments found the proportion of the risk of dust in all 3 operating areas was acceptable, no 

effect on health. The results of the study of factors affecting the health of workers found that the level of 

knowledge, attitudes and behavior in safety at work at a moderate level. The comparative study of gender 

factors on the level of knowledge was different. And factors of age and duration of work performance 

compared with behavior there was a significant difference at the level of 0.05, which from this study results 

could be used in planning and as a guideline for managing, controlling and reducing the risk of the threats to 

be very effective.  

 
Keywords: Health risk assessment, Dust, Informal workers, Dairy farm   
 
บทน า 
 จากผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบทั้งสิ้น 
37.7 ล้านคน ซ่ึงเป็นผู้มีงานท าแต่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมจ านวน 20.8 ล้านคน หรือร้อย
ละ 55.2 ส าหรับแรงงานนอกระบบเม่ือพิจารณาตามเพศ พบว่า เป็นเพศชาย 11.5 ล้านคน หรือร้อยละ 55.3 และ
เพศหญิง 9.3 ล้านคนหรือร้อยละ 44.7 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษา 12.6 ล้านคน หรือร้อยละ 60.5 และพบว่าแรงงานนอกระบบมากกว่าครึ่งหนึ่งท างานอยู่ในภาค
เกษตรกรรมโดยมีจ านวนถึง 11.5 ล้านคน หรือร้อยละ 55.5 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 
 อุตสาหกรรมฟาร์มโคนม เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ผลิตน้ านมดิบซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานแบบเฉพาะ 
เช่น การเตรียมอาหาร การให้อาหารสัตว์และกระบวนการรีดนม เป็นต้น ซ่ึงในกระบวนการเตรียมอาหาร ซ่ึงวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย ฟาง กากมันส าปะหลัง กากข้าวโพด อาหารเม็ด และอาหารผง โดยกระบวนการนี้จะท าให้
เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายในพื้นที่การปฏิบัติงาน จากรายงานสถิติของศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารในปี พ.ศ. 2557 รายงาน
ว่าพื้นที่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท าการเกษตร เลี้ยงสัตว์รวมทั้งการท า
ฟาร์มโคนม จากรายงานระบุว่ามีจ านวนเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาที่ประกอบกิจการท าฟาร์มโคนมจ านวน 
2,513 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 15.11 ของทั้งประเทศ แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ (ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ, 2557) เช่นเดียวกับบ้านตาคลี จังหวัดนครราชสีมา ที่มีการที่ประกอบกิจการท าฟาร์มโคนมแบบอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน ซ่ึงประชากรกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับความคุ้มครองสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งในด้านความปลอดภัยและด้านสุขภาพ
รวมทั้งยังไม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเพียงพอต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจส่งผลท าให้มี
การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน ไม่มีแนวทางในการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการรับสัมผัสกับฝุ่นจะท าให้เกิดอาการระคายเคืองตามผิวหนัง ดวงตา แสบจมูก มี
อาการไอ จาม มีเสมหะ โดยฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ เม่ือเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจจะถูกดักจับไว้ได้ที่ขนจมูก ส่วนฝุ่นที่มี
ขนาดเล็กนั้นจะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนปลายได้ ท าให้เกิดการสะสมปริมาณของฝุ่นในถุงลมปอด 
(alveoli) และส่งผลให้การท างานของปอดเสื่อมลง อาจก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคที่เกี่ยวกับการ
ไหลเวียนโลหิต ซ่ึงผลที่ เกิดในระยะยาวอาจท าให้เสียชีวิตได้อีกด้วย (กองอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร, 2560)   
 จากการส ารวจข้อมูลเชิงพื้นที่ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมบ้านตาคลี จังหวัดนครราชสีมามีการ
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามฝุ่นขนาดเล็กที่เกิดขึ้นจากการท างานประกอบกับยังไม่เคยมีการตรวจประเมิน
การรับสัมผัสฝุ่นหรือประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพมาก่อน จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้คณะผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อสุขภาพและด าเนินการประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจากการรับสัมผัส
ฝุ่นของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมบ้านตาคลี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนและลดความเสี่ยง
ต่างๆ ของแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นต่อไป 

256



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ (ขนาดและรูปร่าง) ของฝุ่นรวมทั่วไป (Total Dust) ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมบ้านตาคลี จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เทคนิควิเคราะห์จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
สแกนนิ่ง  
 2. เพื่อวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ (Respirable 
Dust) ในพื้นที่การปฏิบัติงานฟาร์มโคนมบ้านตาคลี จังหวัดนครราชสีมา 
 3. เพื่อประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ จากการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กจากการรับสัมผัสทางการหายใจ (Hazard 
Quotient: HQ) ของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมบ้านตาคลี จังหวัดนครราชสีมา 
 4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ที่ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมบ้านตาคลี จังหวัด
นครราชสีมา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
                ตัวแปรต้น                                                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
   
 
 
 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
            1.แบบสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนม แบ่งเป็น 5 ส่วนคือ ข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบระดับความรู้ 
ทัศนคติ พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และผลกระทบต่อร่างกายจากการปฏิบัติงาน 
            2.เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตัวบุคคล (Personal Air Sampling with Aluminum Cyclone รุ่น 
GILAIR 3/5) ตามมาตรฐานการตรวจวัดอนุภาคฝุ่น Particulates Not Otherwise Regulated, Respirable (NIOSH 
Method 0600) 
 3. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิ่ ง (Scanning Electron Microscope; SEM) โหมดความเป็น
สุญญากาศสูง High Vacuum (HV SEM) รหัส: SEM001 เพื่อดูลักษณะทางกายภาพ ขนาดและรูปร่างของฝุ่น 
  

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- โรคประจ าตัว  
- การสูบบุหรี ่
- การดื่มแอลกอฮอล์ 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

 

 

ลักษณะทางกายภาพของฝุ่น  
 

ตัวแปรควบคุม 

 - ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างอากาศ 8 ชั่วโมงการท างาน 
- วิธีการเก็บตัวอย่างตามมาตรมาฐาน NIOSH (Manual of Analytical Methods 0600) 
- เครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง (Personal Air Sampling with Aluminum Cyclone) 
 

พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 

ทัศนคติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
    
 

ผลกระทบต่อสุขภาพของผูป้ฏิบัติงาน 

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) 
 

พื้นที่ในการปฏบิัติงาน 
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ภาพที่ 1 แผนผังแสดงกระบวนการผลิตฟาร์มโคนมและแสดงจุดเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) 
 

วิธดี าเนินการวิจัย 
1.ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตฟาร์มโคนม ขั้นตอนการปฏิบัติงานและสถานที่ที่ต้องการท าการศึกษา

ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยและผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรง

จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน (Reliability) แอลฟาครอนบัค (Kudur – Richardson R20) 
เท่ากับ 0.67 แล้วน าไปเก็บข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนม 

3.เก็บตัวอย่างฝุ่นทั่วไป ตามมาตรฐาน (NIOSH Method) 0500 น าฝุ่นที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพื่อดูลักษณะ
ทางกายภาพ ขนาดและรูปร่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแสกนนิ่ ง (Scanning Electron Microscope: 
SEM) 

4. เก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตัวบุคคล (Personal Air 
Sampling with Aluminum Cyclone) ก าหนด Flow rate = 2.5 L/min ตามมาตรฐานการตรวจวัดอนุภาคฝุ่น 
(NIOSH Method) 0600 และค านวณปริมาณค่าความเข้มข้นของฝุ่นดังสมการที่ 1 

 

                                                                  C =  (W2 – W1) – (B2 – B1)  
                                                                              V   

 

C    = concentration of respirable dust (PM10) (mg/m³) 
W1 = tare weight of filter before sampling (mg) 
W2 = post-sampling weight of sampling of sampling-containing filter (mg) 
B1  = mean tare weight of blank filters (mg) 
B2  = mean post-sampling weight of blank filters (mg) 
V   = air volume sampling (L) 

 

5.น าค่าปริมาณความความเข้มข้นของฝุ่นที่ได้มาท าการประเมินความเสี่ยงจากการรับสัมผัสทางการหายใจ
(Hazard Quotient: HQ) ตามวิ ธี ก าร  U.S. EPA (United Satiates Environmental Protection Agency) ดั ง
สมการท่ี 2 

 

                                                                  I =  C × IR × ET × EF × ED  
                                                                              BW × AT  
 

  

1 

2 

3 

1 

2 

X 103 
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I = ปริมาณสิ่งคุกคามที่คนได้รับ (ปริมาณฝุ่น PM10) 
C = ความเข้มข้นเฉลี่ยของสิ่งคุกคามหรือสารมลพิษในอากาศ (mg/m³) 
IR = อัตราการหายใจ (m³/hrs)  
ET = เวลาในการสัมผัส (hrs/days) 
EF = ความถี่ของการสัมผัส (days/years)  
ED = ระยะเวลาที่สัมผัส/ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ (years) 
BW = น้ าหนักของร่างกาย (kg)  
AT = ระยะเวลาที่ใช้เฉลี่ย (days) 

 

6. ประเมินขนาดสัมผัสกับการตอบสนอง (Dose – Response Assessment) กรณีมีการสัมผัสจาก PM10 ดัง
สมการท่ี 3  

                                                           HQ  =     Exposure  
            RfD  

 

HQ                           = ค่าสดัส่วนความเสี่ยง 
Exposure                   = ค่าปริมาณการรับสัมผสัต่อวัน (mg/kg/day) 
RfD (Reference Dose)  = ค่ามาตรฐานก าหนด (mg/kg/day)   
RfD (PM10)                = 0.011(mg/kg/day) 

 

7.วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การทดสอบสมมติฐานด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ สรุปผลและอภิปรายการศึกษา 

 
ผลการศึกษา  
 1. ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบของฝุ่นทั่วไป (Total Dust) โดยเครื่อง SEM 
(Scanning electron microscope) พบว่า ฝุ่นส่วนใหญ่เป็นฝุ่นอินทรีย์ (Organic Dust) ซ่ึงเป็นส่วนผสมของอาหาร
สัตว์ ได้แก่ กากมันส าปะหลัง กากข้าวโพด กากเบียร์ ฟาง อาหารเม็ด และอาหารผง ซ่ึงมีลักษณะพื้นผิว 2 ลักษณะ 
คือ มีผิวเรียบ กลม เป็นแท่งยาว และผิวขรุขระ หลายเหลี่ยม แหลมคม มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 350 ไมครอน ซ่ึงฝุ่นที่มี
ขนาดใหญ่มากกว่า 10 ไมครอน จะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนต้นและส่งผลกระทบต่อร่างกาย ท าให้เกิด
อาการไอ จาม ระคายเคือง ส่วนฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จะสามารถผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนปลาย
และถุงลมปอด (alveoli) ส่งผลท าให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจและโรคปอดอักเสบได้  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะและขนาดของฝุ่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตฟาร์มโคนม 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) ในพื้นที่การปฏิบัติงาน ได้แก่ บริเวณ
พื้นที่จัดเตรียมปั่นอาหาร พื้นที่ให้อาหารปั่นและพื้นที่ให้อาหารเม็ด อาหารผงและฟาง พบว่า มีปริมาณความเข้มข้น
ของฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.0036 mg/m³, 0.0014 mg/m³ 
และ 0.0013 mg/m³ ตามล าดับ ซ่ึงค่าปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นทั้ง 3 พื้นที่มีค่าไม่เกินมาตรฐาน OSHA ท่ีก าหนด
ไว้ 5 mg/m³  
  

3 
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 3. ผลวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) ทางการหายใจ 
(Hazard Quotient: HQ) ตาม U.S. EPA (United Satiates Environmental Protection Agency) 

 พบว่า ค่าสัดส่วนความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ปั่นอาหารมีค่าสูงสุด เท่ากับ 0.3222 
รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้อาหารเม็ด อาหารผงและฟาง มีค่าความเสี่ยงการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็ก 
เท่ากับ 0.1283 และกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้อาหารปั่นมีค่าความเสี่ยงการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็ก เท่ากับ 0.0902 
ตามล าดับ ซ่ึงค่าสัดส่วนความเสี่ยง (HQ) ของทั้งสามพื้นที่การปฏิบัติงาน น้อยกว่า 1 ทุกพื้นที่ ซ่ึงหมายความว่าค่า
ระดับความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) ทางการหายใจยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน 
 4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ ได้ผลดังนี ้

4.1 ด้านข้อมูลทั่วไป                                                    
   ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมบ้านตาคลี จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนเพศชายและเพศหญิงเท่ากัน คิดเป็น

ร้อยละ 50 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีน้ าหนักอยู่ระหว่าง 51–70 กก. คิดเป็นร้อยละ 36.70 มีส่วนสูงอยู่ในช่วง 161–
170 ซ.ม.ดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์สมส่วน คิดเป็นร้อยละ 36.70 ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (pulse)ก่อนและ
หลังการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 60 – 100 ครั้ง/นาที มีค่าความดันโลหิต (Blood pressure) ก่อนการปฏิบัติงาน, ขณะ
ปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเกณฑ์ปกติ การเผาผลาญพลังงาน (Basal Metabolism Rate: BMR) 
เฉลี่ยเท่ากับ 1435.83 กิโลแคลอรี่ พื้นที่ผิวร่างกาย (Body Surface Area: BSA)เฉลี่ยเท่ากับ 1.69 ตารางเมตร และมี
อายุอยู่ในช่วง 41–50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.70 ระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50 ผู้ปฏิบัติงาน
ท่ีมีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 20 ผู้ปฏิบัติงานมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคทางพันธุกรรม คือ ป่วยเป็น
โรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ปัจจุบันคนงานส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 86.67 ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์เลย คิดเป็นร้อยละ 46.67 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 70  

4.2 ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
   ผลการศึกษาระดับความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความรู้ด้าน

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.33 โดยในรายข้อผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มี
การตอบถูกมากที่สุดในประเด็น “การติดตั้งระบบระบายอากาศสามารถช่วยลดการสะสมของปริมาณฝุ่นละอองได้” 
คิดเป็นร้อยละ 96.67 และมีการตอบผิดมากที่สุดในประเด็น “การใช้หน้ากากอนามัยสามารถช่วยป้องกันการรับสัมผัส
ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ดีที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 86.67 

4.3 ทัศนคติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
    ผลการศึกษาระดับทัศนคติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติอยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 96.67 โดยในรายข้อ พบว่า ทัศนคติที่มีระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ ประเด็น “การจัด
สภาพแวดล้อมในพื้นที่การปฏิบัติงานที่เหมาะสมท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพจิตใจและร่างกายที่ดี” และ “การมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องจะช่วยลดการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานลงได้ ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.90 และทัศนคติที่มีระดับคะแนนน้อยท่ีสุด คือ ประเด็น “การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน ท าให้รู้สึกอึดอัดและท างานช้าลง” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.90  
    สิ่งคุกคามที่ผู้ปฏิบัติงานคิดว่าเป็นปัญหาต่อสุขภาพมากที่สุด คือ การท างานที่สัมผัสฝุ่นละออง คิดเป็นร้อย
ละ 60 และพบว่ามีการท างานที่ต้องยกของหนกัหรืออยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมและมีการท างานที่สัมผัสความร้อนหรือ
มีการท างานกลางแจ้ง คิดเป็นร้อยละ 26.67 และ 10.00 ตามล าดับ 

4.4 พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
           ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พบว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 86.67 ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน
เพียงบางวันเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 80 ชนิดการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลประเภทถุงมือมีผู้ไม่สวมใส่ 
คิดเป็นร้อยละ 53.33 ไม่สวมใส่หน้ากากป้องกัน คิดเป็นร้อยละ 70 แต่มีการสวมใส่รองเท้าบู๊ทยาง คิดเป็นร้อยละ 
86.67 ไม่สวมใส่ผ้ากันเปื้อน คิดเป็นร้อยละ 43.33 มีการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ก่อนการปฏิบัติงาน
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บางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 63.33 มีการล้างมือหรือท าความสะอาดร่างกายหลังเลิกงานทันที คิดเป็นร้อยละ 83.33 และ
เคยมีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 70 โดยได้รับบาดเจ็บจากการถูกสัตว์ท าร้าย 
คิดเป็นร้อยละ 63.33 

4.5 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการปฏิบัติงาน 
    ผลการศึกษา พบว่า มีผลกระทบต่อสุขภาพจากการปฏิบัติงานสูงสุด คือ “มีอาการระคายเคือง มีผื่นและคัน
บริเวณผิวหนัง ใบหน้า มือและแขน” ซ่ึงมีความถี่ในการเกิดอาการ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50  รองลงมา คือ
รู้สึกคอแห้งหรือหิวน้ าบ่อยและมีอาการระคายเคืองตาหรือมีอาการตาแดง คิดเป็นร้อยละ 43.33 และ 40 ตามล าดับ 
 5.การทดสอบสมมติฐาน 
        จากผลการศึกษา พบว่า การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกัน กับระดับคะแนน
ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ sig. = 0.000 ส่วนการศึกษา
เปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ด้านอายุที่ต่างกันกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ sig. = 0.000 และการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ด้านระยะเวลา
การปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมที่ต่างกันกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ sig. = 0.033 แสดงดังตารางที่ 1 – 4 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลดา้นเพศต่อความรู้ดา้นความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน          (N=30) 

เพศ   x̄   .  .    . 

     ชาย 
     หญิง 

15 
15 

6.867 
9.867 

0.834 
2.748 

4.046 0.000 

*ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลด้านอายุต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงาน          (N=30) 

อายุ   x̄   .  .    . 

     ต่ ากว่า 20 ปี 
     21 – 30 ปี 
     31 – 40 ปี 
     41 – 50 ปี  
     51 ขึ้นไป 

4 
5 
3 
11 
7 

2.750 
7.400 
8.333 
8.091 
8.000 

2.986 
1.342 
0.577 
0.944 
0.577 

13.266 0.000 

*ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลด้านอายุกับพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน        (N=30) 

อาย ุ x̄ 
ต่ ากวา่ 20 ป  21 – 30 ป  31 – 40 ป  41 – 50 ป  51 – 60 ป  

2.  0  .400  .333  .091  .000 
ต่ ากว่า 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ป ี
41 – 50 ปี 
51 ขึ้นไป 

2.750 
7.400 
8.333 
8.091 
8.000 

 -4.650* 
 

-5.583* 
-0.933 

 

-5.341* 
-0.691 
0.242 

 

-5.250* 
-0.600 
0.333 
0.091 

 

*ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

ลักษณะทางกายภาพของฝุ่นรวมโดยทั่วไป มีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.5 – 
350 ไมครอน ทั ้งนี ้ฝุ ่นที ่มีขนาดใหญ่มากกว่า 10 ไมครอน จะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนต้น  
(Upper Respiratory Tract)และส่งผลกระทบต่อร่างกาย ท าให้เกิดอาการไอ จาม การระคายเคือง ส่วนฝุ่นที่
มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จะผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนปลายและถุงลมปอด  (alveoli) ส่งผลท าให้
เก ิดการอักเสบ การระคายเคืองและก่อให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจและโรคปอดอัก เสบได้ ซึ ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ragnar Rylander (1986) ได้ศึกษาผลจากการรับสัมผัสฝุ่นอินทรีย์ในฟาร์ม
ของคนงานโดยจะท าให้เกิดภาวะเฉียบพลันและอาการเรื ้อรังของปอด และผลการศึกษาของ Schenker, 
Marc B. et al (2005). พบว่า 1 ใน 3 ของคนงานที่มีการรับสัมผัสฝุ่นในฟาร์มแคลิฟอเนียมีความสัมพันธ์กับ
การเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ในส่วนลักษณะของฝุ่นมีความขรุขระ แหลมคม ซึ่งก็จะส่งผล
กระทบต่อการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจมากยิ่งขึ ้นอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของอภิรดี สอด
ส่องกฤษและจิวนันท์ บุญจันทร์ (2559) ที ่ศ ึกษาการประเมินความเสี ่ยงการรับสัมผัสฝุ ่นทรายกาเนตที่
แขวนลอยในบรรยากาศในกิจกรรมพ่นทรายในโรงงานพ่นสี จังหวัดชลบุรี พบว่า ลักษณะทางกายภาพของฝุ่น
มีขนาดรูปร่างกลมที่แตกต่างกันและมีซิลิกาเป็นส่วนประกอบในทุกจุดการท างาน 

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) เม่ือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ปริมาณความเข้มข้น
ของฝุ่นตลอดระยะเวลาการท างาน  8 ชั่วโมง ของบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานทั้ง  3 พื้นที่ มีค่าไม่เกินมาตรฐาน OSHA 
ก าหนดไว้ 5 mg/m³ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ปริมาณการสะสมของฝุ่นจึงน้อยกว่าใน
พื้นที่แบบปิดกั้น จึงท าให้ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) ที่ได้มีค่าไม่เกินมาตรฐาน ซ่ึงสอดคล้อง กับ
วิจัยของอภิรดี สอดส่องกฤษและจิวนันท์ บุญจันทร์ (2559)ที่ศึกษาการประเมินความเสี่ยงการรับสัมผัสฝุ่น                 
ทรายกาเนตที่แขวนลอยในบรรยากาศในกิจกรรมพ่นทรายในโรงงานพ่นสีจังหวัดชลบุรี พบว่า ความเข้มข้นของฝุ่น
ทั่วไปและฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 µm (PM10) มีค่าเฉลี่ยรวมไม่เกินมาตรฐานเช่นเดียวกัน 

การประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีค่าสัดส่วนความเสี่ยง (HQ) จาก
การได้รับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) น้อยกว่า 1 ในทุกพื้นที่ ซ่ึงเป็นระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) ในสถานที่ปฏิบัติงานที่ตรวจพบในการศึกษานี้มีปริมาณ
น้อย แต่อย่างไรก็ตามเม่ือคนงานได้รับสะสมฝุ่นขนาดเล็กทางการหายใจอย่างต่อเนื่องทุกวันประกอบกับทางสถาน
ประกอบการฟาร์มโคนมเป็นอุตสาหกรรมแบบในครอบครัว ยังไม่มีมาตรป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน การ
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นเพื่อป้องกันการรับสัมผัส
สิ่งคุกคามต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอก็อาจจะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้
ซึงผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ Per Malmberg (1990) พบว่า ผลกระทบต่อสุขภาพคนงานในฟาร์มโค
นมที่มีการรับสัมผัสฝุ่นอินทรีย์ท าให้เกิดอาการหอบหืด โรคหลอดลมอักเสบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

ในส่วนการเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลด้านเพศกับระดับคะแนนความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเพศหญิงจะมีการเรียนรู้ ใส่ใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยและมีกระบวนการแสวงหาความรู้ต่างๆ  เพิ่มเติมอยู่เสมอ ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้อง

 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลด้านระยะเวลาการปฏิบัติงานในฟาร์มโคนม
ต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน      (N=30) 

ระยะเวลาการปฏบิตัิงานในฟาร์ม          
โคนม   

  x̄   . t.    . 

     1 – 5 ป ี
     5 ปีขึน้ไป 

9 
21 

5.333 
8.092 

3.201 
0.768 

-2.557 
 

0.033 
 

*ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถติ ิ0.05 
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กับการศึกษาของธวัส เหลืองวสุธา (2557) ที่ศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของพนักงาน 
กรณีศึกษา บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์เคส จ ากัด ท่ีพบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีความรู้ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท างานไม่แตกต่างกัน  การเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลด้านอายุกับพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีช่วงอายุสูงขึ้นจะมีประสบการณ์ในการท างาน เกิดทักษะ ความช านาญและได้รับการปลูกฝังในเรื่อง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานท าให้เกิดการรับรู้และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยท่ีแตกต่างกันได ้ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของธวัส เหลืองวสุธา (2557) ที่ศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของพนักงาน 
กรณีศึกษา บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์เคส จ ากัด ท่ีพบว่า พนักงานที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน และการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลด้านระยะเวลาการปฏิบัติงานในฟาร์มโค
นมกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ยาวนานกว่า จะมีการสั่งสมความรู้ และเกิดความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่มากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของอนุวรรธก์ แสนตรี (2562) ที่ศึกษาความรู้และ
ทัศนคติ ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในโรงงาน กรณีศึกษา: การป้องกันโรคผิวหนังจากการใช้สารเคมีบริษัท บลูสโคป 
สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุงานที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยท่ีแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. นอกจากจะมีการเฝ้าระวัง การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของฝุ่นหรือสารเคมีในสถานที่ปฏิบัติงาน
แล้วควรมีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่พนักงานด้วย เพื่อเป็นการตรวจติดตามภาวะสุขภาพ หากพบความ
ผิดปกติเกิดขึ้นในระยะแรกก็จะสามารถให้การดูแล รักษาผู้ปฏิบัติงานให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีย่ิงขึ้นและควรมีการ
ตรวจติดตามภาวะสุขภาพผู้ปฏิบัติงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน
เหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสสิ่งคุกคามมาระยะเวลาที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยได้   
  2. ในสถานประกอบการต่างๆ ควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมตามลักษณะความเสี่ยงของงานนั้นๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีการตรวจติดตามการใช้อุปกรณ์
ดังกล่าวอยู่อย่างสม่ าเสมอและต้องเน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความส าคัญในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล มีการส่งเสริม การจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยเพื่อ
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการปฏิบัติตนในการลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืนต่อไป   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในพื้นที่หมู่ 5 ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยประยุกต์จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 160 หลังคาเรือน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการ
ทดสอบคุณภาพแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และสถิติวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกในบ้านและเพื่อนบ้านเคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ร้อย
ละ 4.4 และ 5.6 ตามล าดับ พบบ้านที่มีค่า CI เกินเกณฑ์ ร้อยละ 32.50 ค่า HI และค่า BI ร้อยละ 32.50 และ 50.62 
ตามล าดับ ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่มีเจตคติเกี่ยวกับไข้เลือดออก การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก และความตั้งใจในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และ
พบว่า เจตคตเิกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
สามารถร่วมกันท านายความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ ร้อยละ 61.4 (R2= 0.614, F= 124.85, p< 0.01) 
และความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ ร้อยละ 61.2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (R2= 0.612, F= 249.01, p< 0.01) ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้ คือ ควรปรับเปลี่ยนเจต
คติเกี่ยวกับไข้เลือดออกและสนับสนุนให้ประชาชนมีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยนความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และท าให้ประชาชนมีพฤติกรรม
ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ย่ังยืน 
 
ค าส าคัญ:  ไข้เลือดออก  ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  พฤติกรรมการป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 
 
Abstract 

This research was descriptive research design. The objectives were to study and analyze factors 

influencing dengue hemorrhagic fever preventive behavior among people in the area of 5, Natakwan Sub 

district, Mueang District, Rayong Province by applying from the theory of planned behavior. 160 

representative households were from Daniel's formula with accidental sampling. Questionnaire that had 

passed the quality test was used. Descriptive statistics, Simple regression analysis and stepwise multiple 

regression analysis were used to data analysis. The results of the study showed that members of the 

household and neighbors were infected with dengue hemorrhagic fever 4.4 and 5.6 percent respectively. The 

household showed container index (CI) exceeding 32.50 percent, house index (HI) and breteau index (BI) of 

32.50 and 50.62 percent respectively, which is higher than the standard. The results of this study revealed that 
people had good attitudes about dengue hemorrhagic fever, subjective norm in the prevention of dengue 

hemorrhagic fever, perceived behavioral control and intention dengue hemorrhagic fever prevention were at 

a high level. The behavior of prevention of dengue hemorrhagic fever was mostly at a moderate level. 
Perceived behavioral control factor showed the power of prediction to the intention dengue hemorrhagic 

fever prevention by 61.4 percent (R2 = 0.614, F = 124.85, p <0.01) and the intention dengue hemorrhagic fever    
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prevention can predict 61.2 percent of dengue hemorrhagic fever preventive behavior (R2 = 0.612, F = 249.01, 

p <0.01).  Suggestions from this research were that the attitude of dengue fever should be adjusted and to 

encouraged people to perceive the ability to control behavior. To lead to the change of intention dengue 

hemorrhagic fever prevention and allowing people to have sustainable dengue prevention behavior. 

 
Keywords: Dengue hemorrhagic fever, Theory of planned behavior, dengue hemorrhagic fever preventive  

  behavior 

 
บทน า 

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อ Dengue virus โดยมียุงลายเป็นพาหะน าโรค การ
เจ็บป่วยท่ีไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องอาจน าไปสู่การเสียชีวิตได้ (ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง, 2558) 
โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความส าคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคอย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึงในแต่ละปีพบจ านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจ านวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โดยจากรายงาน
สถานการณ์ไข้เลือดออกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561 พบว่า มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
63.25, 222.58, 96.76, 80.80 และ 129.96 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ (กรมควบคุมโรค, 2561) และจากข้อมูล
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561 พบว่า จังหวัดระยอง มีอัตราป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก 125.14, 582.75, 133.34, 79.04 และ 225.16 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ โดยพบผู้ป่วยสูงสุด 
ในปี 2558 เช่นเดียวกับสถานการณ์ไข้เลือดออก ปี 2558 ของประเทศ จังหวัดระยองมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศ และเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 6 ในปีเดียวกัน และพบอัตราตาย 0.74 ต่อประชากรแสนคน จังหวัด
ระยองประกอบไปด้วย 8 อ าเภอ ซ่ึงอ าเภอเมืองระยองเป็นหนึ่งอ าเภอที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกอยู่ในอันดับต้น ๆ ของ
จังหวัดระยอง โดยในปีล่าสุด พบอัตราป่วย 181.98 ต่อประชากรแสนคน (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, 2561) 
และจากข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาวังม่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561 พบอัตรา
ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในป ี2558 และ 2561 1,396.65 และ 545.45 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ (โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาวังม่าน, 2561)  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า โรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีและมีแนวโน้มการระบาด
เพิ่มขึ้น  และโรคนี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยหากประชาชนมีการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
อย่างต่อเนื่อง จะท าให้สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค่าดัชนี
ลูกน้ ายุงลาย ได้แก่ House Index (HI) เป็นค่าที่ใช้ชี้วัดความชุกชุมของลูกน้ ายุงลายต่อบ้านที่ส ารวจ Container 
Index (CI) เป็นค่าที่ใช้ชี้วัดความชุกชุมของลูกน้ ายุงลายต่อภาชนะที่ส ารวจ และ Breteau Index (BI) เป็นค่าที่ใช้ชี้วัด
ความชุกชุมของลูกน้ ายุงลายในชุมชน โดยพิจารณาจากจ านวนบ้านและจ านวนภาชนะที่พบลูกน้ ายุงลาย ซ่ึงสามารถ
บอกถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้ และจากการทบทวนทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
planned behavior) ของ Ajzen (1988 อ้างถึงใน กัลยภรณ์ เชยโพธิ์, 2559) ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลจะแสดงพฤติกรรม
หรือไม่แสดงพฤติกรรม ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของบุคคลนั้น โดยความตั้งใจมีปัจจัยทางด้านเจตคติต่อพฤติกรรม การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเป็นตัวก าหนดความตั้งใจในการปฏิบัติ
พฤติกรรม ซ่ึงหากบุคคลมีเจตคติเกี่ยวกับไข้เลือดออก การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดี ท าให้บุคคลมีความตั้งใจในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก และน าไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ต่อไป และจากการทบทวนวรรณกรรม
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย ของนันทิตา กุณราชา (2560) พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถการควบคุมพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก และความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนในพื้นที่หมู่ 5 ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดย
ศึกษาเจตคติเกี่ยวกับไข้เลือดออก การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันโรคไข้เลือดออก การรับรู้ความสามารถใน
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การควบคุมพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ความตั้งใจในการป้องกันโรคไขเ้ลือดออก และพฤติกรรมการป้องกนั
โรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่หมู่ 5 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชน และน าไปสู่วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่เหมาะสมต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป เจตคติเกี่ยวกับไข้เลือดออก การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ความตั้งใจในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่หมู่ 5 ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่หมู่ 5 ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่เป็น
ตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่หมู่ 5 ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ านวน 292 หลังคาเรือน ค านวณหากลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณตัวอย่าง กรณีทราบขนาดประชากร ของ Daniel (1995) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 160 
หลังคาเรือน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ 
  ส่วนที่ 2 เจตคติเกี่ยวกับไข้เลือดออก จ านวน 12 ข้อ 
  ส่วนที่ 3 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 6 ข้อ 
  ส่วนที่ 4 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก  
  จ านวน 10 ข้อ 
  ส่วนที่ 5 ความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 14 ข้อ 
  ส่วนที่ 6 พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 13 ข้อ 
 โดยเครื่องมือได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน และตรวจสอบ
ความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่มีความตรงของเนื้อหาแล้วไปทดลองใช้ (Try Out ) กับ
ตัวแทนครัวเรือนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่หมู่ 3 ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
จ านวน 30 หลังคาเรือน และน ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้
ค่าความเชื่อม่ัน 0.7 ขึ้นไป 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เจตคติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ความตั้งใจที่จะป้องกันโรค
ไข้เลือดออก พฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ  
 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้แก่ เจตคติต่อการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันโรคไข้เลือดออก การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การป้องกันโรคไข้เลือดออก ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ซ่ึงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณจะใช้กับตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปรอิสระต้ังแต่ 2 ตัวขึ้นไป 
 3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ความตั้งใจในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ซ่ึงการวิเคราะห์การถดถอยอย่าง
ง่าย จะใช้กับตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปรอิสระ เพียง 1 ตัวเท่านั้น 
 

267



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไป  
 จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนในหมู่ 5 ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง จ านวน 160 หลังคาเรือน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.4 มีอายุเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) 56.30 (11.481) ปี อายุมากที่สุด 79 ปี และอายุน้อยที่สุด 27 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
49.4 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 55.0 สมาชิกในบ้านและเพื่อนบ้านเคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ร้อย
ละ 4.4 และ 5.6 ตามล าดับ พบบ้านที่มีค่า CI เกินเกณฑ์ (CI มากกว่า 0) ร้อยละ 32.50 ค่า HI ร้อยละ 32.50 และค่า 
BI และ 50.62 ตามล าดับ ซ่ึงเกินจากเกณฑ์มาตรฐาน โดยส านักระบาดวิทยา (2557) ระบุไว้ว่าค่า HI ร้อยละ 10- 50  
และค่า BI มากกว่า 50 หมายถึง มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออก 

เจตคติเก่ียวกับไข้เลือดออก 
 จากการศึกษาเจตคติเกี่ยวกับไข้เลือดออก พบว่า ประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนในหมู่ 5 ส่วนใหญ่มี
ระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 63.8 โดยมีเจตคติด้านบวกในเรื่องของ การท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เช่น การคว่ าภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ให้มีน้ าขัง สามารถลดการเกิดโรคไข้เลือดออก
ในชุมชนได้ ร้อยละ 90.7 รองลงมา โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่มีความรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตได้ ร้อยละ 80.7 
และการใส่ทรายอะเบทลงในภาชนะน้ าใช้ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร้อยละ 80.6 และส่วนใหญ่มีเจตคติด้านลบใน
เรื่องการพ่นหมอกควันก าจัดยุงเป็นวิธีที่ดีท่ีสุดในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 57.5  

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 จากการศึกษาการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 87.5 มี

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก โดยเลือกตอบท าตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เม่ือมีการรณรงค์ให้คนในชุมชนป้องกันไข้เลือดออกโดยใช้หลัก 5 ป. 1 ข. ร้อยละ 86.9 รองลงมา เลือกตอบท าตาม
อาสาสมัครสาธารณสุขเม่ือแนะน าให้ก าจัดลูกน้ ายุงลายโดยการใส่ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลายลงในภาชนะที่มีน้ าขัง เช่น 
โอ่งน้ าใช้ ร้อยละ 70.0 และเลือกตอบไม่ท าตามเพื่อน/เพื่อนบ้านเม่ือแนะน าให้ส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลายในบ้านและบริเวณรอบ ๆ บ้าน ร้อยละ 57.5  

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก   
 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 86.3 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ในด้านการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพาหะ
น าโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่เลือกตอบเห็นด้วยในเรื่อง ท าความสะอาดบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาด เพื่อป้องกันการ
เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายได้ ร้อยละ 81.9 และเลือกตอบไม่เห็นด้วยในเรื่องขัดภาชนะใส่น้ าที่ไม่มีฝาปิดได้ทุก
ครั้ง หลังเปลี่ยนน้ า ร้อยละ 49.4 ด้านการป้องกันตนเอง ส่วนใหญ่เลือกตอบเห็นด้วยในเรื่อง ป้องกันตนเองจากการถูก
ยุงกัดได้โดยการใช้เครื่องไฟฟ้าช็อตยุง ทายากันยุง หรือจุดยากันยุง ร้อยละ 83.8 และเลือกตอบไม่เห็นด้วยในเรื่อง 
นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวดได้ทุกวัน ร้อยละ 49.5 และด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
ส่วนใหญ่เลือกตอบเห็นด้วยในเรื่อง เมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก จะปฏิบัติตามเพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน ร้อยละ 78.2  

ความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 จากการศึกษาความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.6 มีความตั้งใจใน

การป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่
เลือกตอบเป็นไปได้ในเรื่อง การเปิดประตูบ้านและหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศภายในบ้าน ไม่ให้มีแหล่งที่ยุงลาย
สามารถเพาะพันธุ์ ร้อยละ 86.3 ด้านการก าจัดยุงลายพาหะน าโรค ส่วนใหญ่เลือกตอบเป็นไปได้ในเรื่อง ให้ความ
ร่วมมือกับรพ.สต.ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 80.7 และเลือกตอบเป็นไปได้น้อยในเรื่อง การตรวจสอบอายุ
การใช้งานของทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 73.7 และการขัดท าความสะอาดภาชนะเก็บน้ า เช่น โอ่งน้ า ถังน้ า ทุก
ครั้งเม่ือเปลี่ยนน้ า ร้อยละ 65.6 ด้านการป้องกันตนเอง ส่วนใหญ่เลือกตอบเป็นไปได้ในเรื่องป้องกันตนเองจากการถูก
ยุงกัดโดยการไล่ ตบ ตี ใช้เครื่องช๊อตไฟฟ้า ทายากันยุง หรือจุดยากันยุง ร้อยละ 75.0 และเลือกตอบเป็นไปได้น้อยใน
เรื่อง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มืดหรืออับชื้น เพื่อป้องกันการถูกยุงกัด ร้อยละ 54.4 
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พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกัน

โรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 69.4 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมที่มีการปฏิบัติมากในเรื่องเปิดประตู หน้าต่างบ้านให้ลมพัดแสงแดดส่อง เพื่อระบายอากาศไม่ให้อับชื้น 
ป้องกันไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย ร้อยละ 85.0 ด้านการก าจัดยุงลายพาหะน าโรค พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่มี
การปฏิบัติมากในเรื่อง เม่ือพบเห็นภาชนะที่มีน้ าขังภายในบริเวณบ้าน จะท าการเททิ้งเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 70.0 และพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติน้อยในเรื่อง ติดตามดูอายุการใช้งานของทรายก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย ร้อยละ 44.4 และขัดท าความสะอาดผิวด้านในโอ่งน้ าหรือภาชนะเก็บน้ าทุกครั้งเม่ือเปลี่ยนน้ า ร้อยละ 38.1 
ด้านการป้องกันตนเอง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติมากในเรื่อง การป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดโดยการไล่ 
ตบ ตี ใช้เครื่องช๊อตไฟฟ้า ทายากันยุง หรือจุดยากันยุง ร้อยละ 71.3  

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก   
 พบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ไม่มีอ านาจในการท านายความตั้งใจในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก และเจตคติเกี่ยวกับไข้เลือดออก และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก สามารถร่วมกันท านายความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ ร้อยละ 61.4 (R2= 0.614, 
F= 124.85, p< 0.01) ดังตารางที่ 1 ซ่ึงสามารถเขียนสมการถดถอยได้ดังนี้  
  สมการที่ 1 สมการในรูปคะแนนดิบ 

   ความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก = 1.010 + 0.300 (เจตคติเกี่ยวกับไข้เลือดออก)  
+ 0.989 (การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก)  
  สมการที่ 2 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

   Zความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก = 0.211 (Z เจตคติเก่ียวกับไข้เลือดออก) + 0.704 (Zการรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก) 
 

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน 
ในพื้นที่หมู่ 5 ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 
ตัวแปร B Std. Error Beta t p-value 
ค่าคงที่ 1.010 3.507 - 0.288 0.774 
เจตคติเกี่ยวกับไข้เลือดออก 0.300 0.073 0.211 4.111 0.000 
การรับรู้ความสามารถในการควบคุม 
พฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก  

0.989 0.072 0.704 13.743 0.000 

R2= 0.614, adjust R2= 0.609, F= 124.85, p < 0.01 
 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
  พบว่า ความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ได ้ร้อยละ 61.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (R2= 0.612, F= 249.01, p< 0.01) ดังตารางที่ 2 ซ่ึงสามารถเขียนสมการ
ถดถอยได้ดังนี้  
  สมการที่ 3 สมการในรูปคะแนนดิบ 
   พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก= 1.161+ 0.313 (ความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก)  
  สมการที่ 4  สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

   Zพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก = 0.782 (Zความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก)  
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลอืดออกของประชาชน 
ในพื้นที่หมู่ 5 ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 
ตัวแปร B Std. Error Beta t p-value 
ค่าคงที่ 1.616 1.011 - 1.598 0.112 
ความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก  0.313 0.020 0.782 15.780 0.000 
R2 = 0.612, adjust R2 = 0.609, F = 249.01, p < 0.01 

 
วิจารณ์ผลการวิจัย  

จากการศึกษา พบว่า ความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกได้ ร้อยละ 61.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (R2= 0.612, F= 249.01, p< 0.01) ) ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของ Icek Ajzen (1988 อ้างถึงใน อินทิรา ไชยณรงค์ 2561)  
ที่กล่าวไว้ว่า ความตั้งใจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม บุคคลจะแสดงพฤติกรรมหรือไม่แสดงพฤติกรรม ขึ้นอยู่กับ
ความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมของบุคคลนั้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของกัลยภรณ์ เชยโพธิ์ (2559) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมของผู้ใหญ่วัยท างาน อายุ 21-35 ปี 
ในกรุงเทพมหานครโดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน พบว่า ความตั้งใจในการป้องกันโรคการเกิดเมตาบอลิก
ซินโดรม สามารถท านายพฤติกรรมการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมได้ ร้อยละ 42.5 (F=146.913, p-value < 0.01)  
 จากการศึกษา พบว่า เจตคติเกี่ยวกับไข้เลือดออก และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกันท านายความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ ร้อยละ 61.4 (R2= 0.614, F= 
124.85, p< 0.01)  ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของ Icek Ajzen 
(1988 อ้างถึงใน อินทิรา ไชยณรงค์ 2561) ที่กล่าวไว้ว่า เจตคติ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม เป็น
ตัวก าหนดความตั้งใจ หากบุคคลมีเจตคติ  และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไปในทางบวก บุคคลจะ
ย่ิงมีความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมและส่งผลให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมนั้น  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
เบญจพร พงศ์อ าไพ (2552) ที่ท าการศึกษาปัจจัยท านายความตั้งใจของคู่สมรสหญิงตั้งครรภ์ในการมาใช้บริการตรวจ
คัดกรองเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี พบว่า ทัศนคติต่อการตรวจคัดกรอง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการตรวจคัดกรอง สามารถท านายความตั้งใจในการใช้บริการตรวจคัดกรองเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีได ้ 
 จากการศึกษา พบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ไม่มีอ านาจในการท านาย
ความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซ่ึงไม่เป็นไปตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned 
Behavior) ของ Icek Ajzen (1988 อ้างถึงใน อินทิรา ไชยณรงค์ 2561) ที่กล่าวไว้ว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง เป็น
ตัวก าหนดความตั้งใจ หากบุคคลมีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมาก บุคคลจะย่ิงมีความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมและ
ส่งผลให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมนั้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของขนิษฐา เอกปัชฌาย์ (2558) ที่ท าการศึกษา
ปัจจัยท านายความตั้งใจปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป พบว่า บรรทัด
ฐานของกลุ่มอ้างอิงไม่สามารถท านายความตั้งใจปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคได้ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนในหมู่ 5 ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ านวน 
160 หลังคาเรือน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.4 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 49.4  
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 55.0  สมาชิกในบ้านและเพื่อนบ้านเคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  
ร้อยละ 4.4 และ 5.6 ตามล าดับ และพบบ้านที่มีค่า CI เกินเกณฑ์  ร้อยละ 32.50 ค่า HI ร้อยละ 32.50 และค่า BI 
และ 50.62 ตามล าดับ ซ่ึงเกินจากเกณฑ์มาตรฐาน  
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ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับเจตคติเกี่ยวกับไข้เลือดออก อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 63.8 โดยมีเจตคติด้านบวก
ในเรื่อง การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เช่น การคว่ าภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ให้มีน้ าขัง สามารถลดการ
เกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนได้ ร้อยละ 90.7 และมีเจตคติด้านลบในเรื่อง การพ่นหมอกควันก าจัดยุงเป็นวิธีที่ดีท่ีสุดใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 57.5 ส่วนใหญ่มีระดับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่
ในระดับมาก ร้อยละ 87.5 โดยเลือกตอบท าตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเม่ือมีการรณรงค์ให้ใช้หลัก 5 ป. 1 ข. และ
อาสาสมัครสาธารณสุขเม่ือแนะน าให้ใส่ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 86.9 และ 70.0 ตามล าดับ และเลือกตอบไม่
ท าตามเพื่อนหรือเพื่อนบ้านเม่ือแนะน าให้ส ารวจลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 57.5 ส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 86.3 โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยในด้านการ
ป้องกันตนเอง คือ สามารถป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดได้โดยการใช้เครื่องไฟฟ้าช็อตยุง ทายากันยุง หรือจุดยากัน
ยุง ร้อยละ 83.8 รองลงมาเป็นด้านการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพาหะน าโรค คือ สามารถท าความสะอาดบ้านและ
บริเวณบ้านให้สะอาด เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายได้ ร้อยละ 81.9 และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก คือ เม่ือได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก จะปฏิบัติตามเพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน ร้อยละ 78.2 และส่วนมากไม่เห็นด้วยในด้านการป้องกันตนเองในเรื่อง สามารถนอนในมุ้งหรือ
ห้องที่มีมุ้งลวดได้ทุกวัน ร้อยละ 49.5 และด้านการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพาหะน าโรค คือ สามารถขัดภาชนะใส่น้ าที่
ไม่มีฝาปิดได้ทุกครั้ง หลังเปลี่ยนน้ า  ร้อยละ 49.4  

จากผลการศึกษาความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 70.6 โดยส่วน
ใหญ่เลือกตอบเป็นไปได้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องการเปิดประตูบ้านและหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศภายใน
บ้าน ไม่ให้มีแหล่งที่ยุงลายสามารถเพาะพันธุ์ ร้อยละ 86.3 รองลงมาเป็นด้านการก าจัดลูกน้ ายุงลายพาหะน าโรค คือ 
การให้ความร่วมมือกับรพ.สต.ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 80.7 และเลือกตอบเป็นไปได้น้อยด้านการก าจัด
ยุงลายพาหะน าโรคในเรื่องการตรวจสอบอายุการใช้งานของทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 73.7 และการขัดท า
ความสะอาดภาชนะเก็บน้ า เช่น โอ่งน้ า ถังน้ า ทุกครั้งเม่ือเปลี่ยนน้ า ร้อยละ 65.6 และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 56.3 โดยมีพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติมากในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม คือ การเปิดประตู หน้าต่างบ้านให้ลมพัดแสงแดดส่อง เพื่อระบายอากาศไม่ให้อับชื้น ป้องกันไม่ให้เป็นที่
เกาะพักของยุงลาย ร้อยละ 85 และมีพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติน้อยในด้านการก าจัดยุงลายพาหะน าโรค คือ การ
ติดตามดูอายุการใช้งานของทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 44.4 และการขัดท าความสะอาดผิวด้านในโอ่งน้ าหรือ
ภาชนะเก็บน้ าทุกครั้งเม่ือเปลี่ยนน้ า ร้อยละ 38.1  

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่า เจตคติเกี่ยวกับ
ไข้เลือดออก และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก สามารถร่วมกันท านาย
ความตั้งใจในการป้องกันโรคไขเ้ลือดออกได้ ร้อยละ 61.4 (R2= 0.614, F= 124.85, p< 0.01) และการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ไม่มีอ านาจในการท านายความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก สรุปได้ว่า 
เจตคติเกี่ยวกับไข้เลือดออก และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นตัว
แปรร่วมกันที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการเปลี่ยนแปลงของเจตคติเกี่ยวกับไข้เลือดออก 
และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออก ดังสมการที่ 1 และ 2  และจากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก พบว่า ความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ 
ร้อยละ 61.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (R2= 0.612, F= 249.01, p< 0.01) สรุปได้ว่า ความตั้งใจในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เป็นตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ดังสมการที่ 3 และ 4 ซ่ึงผลการวิเคราะห์
ดังกล่าว เป็นไปตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) และอาจสรุปได้ว่า หากต้องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่ศึกษามีความจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับตัว
แปรที่มีผลดังได้กล่าวสรุปได้ข้างต้น 
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ข้อเสนอแนะ  
ผลการวิจัย พบว่า เจตคติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการรับรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรมป้องกนั

โรคไข้เลือดออก  สามารถร่วมกันท านายความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ และความตั้งใจในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกสามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ ดังนั้น ควรมีการด าเนินการโดยปรับเปลี่ยนเจต
คติเกี่ยวกับไข้เลือดออกและสนับสนุนให้ประชาชนมีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เช่น การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนความตั้งใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก  และท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกที่ย่ังยืนต่อไป และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มที่มีอัตราป่วยหรืออัตราตายด้วยโรคไข้เลือดออกสูงต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง  
กรมควบคุมโรค. (2561). สถานการณ์ไข้เลือดออก ประจ าสัปดาห์ที่ 46 ปี 2561. แหล่งข้อมูล: https://ddc. 
      moph.go.th/uploads/ckeditor/6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23/files/Dangue/Situation 
      /2561/DHF%2046.pdf. 3 กุมภาพันธ์ 2562. 
กัลยภรณ์ เชยโพธิ์. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมของผู้ใหญ่วัยท างาน  
      อายุ 21-35 ปีในกรุงเทพมหานครโดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน. แหล่งข้อมูล: Ethesisarchive 
      .library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5614031010_6667_5621.pdf. 5 มีนาคม 2562. 
ขนิษฐา เอกปัชฌาย์. (2558). ปัจจัยท านายความตั้งใจปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของพยาบาลวิชาชีพใน 
      โรงพยาบาลทั่วไป. แหล่งข้อมูล:https://www.tcithaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/ 
      57262. 7 พฤษภาคม 2562. 
นันทิตา กุณราชา และคณะ. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   
       ในกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. แหล่งข้อมูล: http://www.crhospital.org/CMJ/ 
       article/FULL_20180307130655.pdf. 5 มีนาคม 2562. 
เบญจพร พงศ์อ าไพ. (2552). ปัจจัยท านายความตั้งใจของคู่สมรสหญิงตั้งครรภ์ในการมาใช้บริการตรวจคัดกรอง 
      เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี.แหล่งข้อมูล:https://www.tcithaijo.org/index.php/TJONC/article/view/. 
      7 พฤษภาคม 2562. 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาวังม่าน. (2561). อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน.   
      แหล่งข้อมูล: https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/. 22 มีนาคม 2562. 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง. (2561). สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และไข้ซิกา จังหวัดระยอง  
      ประจ าสัปดาห์ที่ 31 (5 – 11 สิงหาคม 2561). แหล่งข้อมูล: http://www.rayonghealth.com/.  
      3 กุมภาพันธ์ 2562. 
ส านักระบาดวิทยา (2557). การประเมินความชุกชุมของลูกน้ ายุงลาย. แหล่งข้อมูล: http://www.boe.moph. 
     co.th/files/meeting/DHFinvest[1].pdf. 23 เมษายน 2562. 
ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง. (2558). คู่มือวิชาการโรคติดเชื้อเดงกีและโรคไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และ 
     สาธารณสุข ปี พ.ศ. 2558. แหล่งข้อมูล: www.pidst.or.th/A434.html. 3 กุมภาพันธ์ 2562. 
อินทิรา ไชยณรงค์. (2561). ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับความตั้งใจออกก าลังกายด้วยการเดินในผู้ป่วยภายหลัง 
     เกิดโรคหลอดเลือดสมอง. แหล่งข้อมูล: https://tci- thaijo.org/index.php/JRTAN/article.17 เมษายน    
     2562. 
 
 
 

272

https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/57262
https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/57262


การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding author)   

ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับขยะมูลฝอยของครัวเรือนในพื้นที่หมู่ 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 
Factors Associated Value Added Behavior and Others Solid Waste Management 

 in Moo 5 Phala Ban Chang Rayong. 

 
ปราณวิจิตร รักษาทรัพย์1 พิชัย พละเดช2 สุภาพร พงษ์ชวลิต2 ศิริพร จันทร์ฉาย1 และ *สุนิศา แสงจันทร์1 

1ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

Emails: pranvijitr@gmail.com, sunisasangjun@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นและวิธีการก าจัดที่ไม่เหมาะสมเป็นปัญหาที่ส าคัญของหลายพื้นที่ จึงมีการ
น าแนวคิดหลัก 7Rs ซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่าแนวทางหนึ่งที่เริ่มน ามาใช้ร่วมกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบเดิม 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายและหาความสัมพันธ์ ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและ
การจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการ
จัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย เป็นการส ารวจภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่าง 243 หลังคาเรือน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และไคสแคว์  
 ผลการศึกษา พบว่า ตัวแทนครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.4  มีอายุระหว่าง 45-54 ปี ร้อยละ 
41.6 จ านวนคนที่พักอาศัยในครัวเรือนระหว่าง 1-4 คน ร้อยละ 67.5 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาครัวเรือนมีขยะมูลฝอย
ประเภทขวดพลาสติกมากที่สุด (ร้อยละ 88.1) โดยมีการคัดแยกเป็นประจ าและคัดแยกบ่อย ๆ รวมกันร้อยละ 87.3 
และก าจัดขวดพลาสติกโดยน าไปขาย ร้อยละ 83.6 แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าฯ อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 53.9 ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าฯ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าฯ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 58.8, 57.6 และ 58.8 ตามล าดับ ทดสอบความสัมพันธ์ 
พบว่า ตัวแปรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าฯ คือ ระดับการศึกษา (p<0.05) ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าฯ 
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าฯ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( r=
0.182, r=0.256, r=0.335, p<0.01) จึงมีข้อเสนอแนะ คือ แก้ไขความรู้ที่ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและปรับเปลี่ยน
ความเชื่อให้เหมาะสมรวมถึงส่งเสริมการด าเนินวิถีชีวิตแบบการอนุรักษ์ เพื่อเกิดวิถีของการเพิ่มมูลค่าขยะมูลฝอยใน
ชุมชนต่อไป 

 

ค าส าคัญ : การเพิ่มมูลค่า  การจัดการขยะมูลฝอย  แนวคิดหลัก 7Rs 
 
Abstract 
 The increasing volume of solid waste and the improper disposal are the significant problem in many 

areas. 7Rs concept is one of value added in solid waste management that was propose in existing solid waste 

management. The objectives of this study were explaining and finding the association between personal 

factors, knowledge about value added in solid waste and related managements, health belief model of value 

added in solid waste and related managements, environmental lifestyle opinion and value added in solid 

waste and related managements behaviors. The design was descriptive research. 243 households, in Moo 5 

Phala Ban Chang, Rayong, were use as samples. Qualities tested questionnaire was use and descriptive 

statistical and inferential statistical, Pearson’s correlation and Chi-square, were used as analytical method.  

The results found that household representative samples were female 63.4%, age 45-54 year olds 

41.6%, household members 1-4 persons 67.5%.  In the past of 6 months, the households had the most solid 

waste type was plastic bottles 88.1%. Regularly separated and frequently made 87.3% and eliminated by 

selling 83.6%. Health belief model of value added in solid waste and related managements most were 53.9% 

at high level. Knowledge about value added in solid waste and related managements were moderate 53.8%. 
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Environmental lifestyle opinion and value added in solid waste and related managements behaviors were 

moderate 57.6% and 58.4%, respectively. When finding the association between factors the results showed 

that personal factors (education level, p<0.05), knowledge about value added in solid waste and related 

managements (r=0.182), health belief model of value added in solid waste and related managements 

(r=0.256), environmental lifestyle opinion (r=0.335) had association with the value added in solid waste and 

related managements behaviors, statistical significance p <0.01. The suggestions of this study were 

correcting some knowledge and changing some beliefs about value added in solid waste and related 

managements, including the promoting about good environmental lifestyle in order to increasing value added 

in solid waste and related managements behaviors in this community. 

 
Keywords: Value Added, Solid Waste Management, 7 Rs  Concept 

 
บทน า 
 การรายงานสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย ปี 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 
27.40 ล้านตัน มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.26 จากปี 2559 ที่เกิดขึ้น 27.06 ล้านตัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
และการขยายตัวของชุมชนแต่อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนลดลงจาก 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในปี 2559 เป็น 
1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยเป็นผลมาจากความร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่น ประชาชน และภาคเอกชนในการลด
และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ซ่ึงจากการเปรียบเทียบการจัดการขยะมูล
ฝอยในปี 2559 กับ ปี 2560 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จาก 9.57 ล้านตัน 
เป็น 11.70 ล้านตัน และขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 47 จาก 5.80 ล้านตัน เป็น 8.52 ล้าน
ตัน อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดการขยะมูลฝอยยังด าเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ได้แก่ การคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากต้นทางยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยบางแห่งยังมีการเก็บขนขยะมูลฝอยที่คัดแยกไว้แล้วรวม
กับขยะที่จะต้องก าจัด บางพื้นที่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากประชาชนต่อต้าน การขาดความร่วมมือและความ
ตระหนักจากประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ยังมีการใช้สินค้า
หรือบรรจุภัณฑ์ที่ก าจัดยากและย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยากโดยเฉพาะถุงพลาสติกและโฟม รวมถึงยังพบของเสีย
อันตรายจากชุมชนถูกทิ้งปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากยังมีระบบคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งไปก าจัดยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2561, 23) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยที่ส าคัญ คือ การ
ลดการเกิดของเสียใช้หลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) โดยการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน และหันมานิยมสินค้าประเภทใช้ซ้ าหรือน ากลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงรัฐบาลส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ Green 
product (กรมควบคุมมลพิษ, 2556) นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาแนวคิดการเพิ่มมูลค่าจาก 3Rs เป็น 7Rs กล่าวว่า
แนวคิด 7Rs สามารถลดปริมาณและน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ได้แก่ การคิดใหม่ (Rethink) การลดการใช้ 
(Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การซ่อมแซม (Repair) การปฏิเสธ (Reject) รวมถึง 
การตอบแทน (Return) (ส านกังานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6, 2557) 
 ส าหรับพื้นที่ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ที่ราบติดชายหาด มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
ส าคัญของต าบลพลาคือ หาดพลา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเงียบสงบ ซ่ึงจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยแล ะ
ชาวต่างชาติเดินทางมาพักผ่อนในแต่ละวัน จึงท าให้มีปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น โดยกระบวนการจัดการขยะของทาง
เทศบาลต าบลพลา จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส่วนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลพลา มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
งานกวาดล้างท าความสะอาด งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล โดยทาง 
เทศบาลต าบลพลา กล่าวว่า แนวทางการด าเนินการจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาลต าบลพลาแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้  
1) ขยะมูลฝอยระยะต้น คือ การจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือนโดยเป็นการลดการเกิดขยะมูลฝอย 2) ขยะมูลฝอย
ระยะกลางทาง คือ ระหว่างทางในการเก็บขยะมูลฝอยโดยจะต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางเครื่องจักรกล
ของรถเก็บขยะที่พร้อมท างาน และมีการเข้าถึงทุกหลังคาเรือน 3) ขยะมูลฝอยระยะปลายทาง คือ ด าเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซ่ึงเทศบาลต าบลพลา จะท าการขนส่งขยะมูลฝอยที่เก็บได้ไปทิ้ง ณ ศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดระยอง โดยจะไม่มีจุดพักเม่ือเก็บจนเต็มรถก็จะขนส่งไปยังศูนย์รวมขยะของจังหวัด
ทันที ไม่มีการเก็บไว้เนื่องจากจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนรวมอาจถึงเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค โดยส่วนใหญ่ยังไม่มี  
การจัดการขยะที่ดีในเรื่องของการคัดแยกขยะซ่ึงจะมีการรวบรวมขยะจากในครัวเรือนน ามาทิ้งไว้ที่ถังขยะของทาง
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เทศบาลต าบลพลา ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้บริเวณหน้าบ้านของตนเอง 1 ใบต่อบ้าน บางบ้านก็พบว่าไม่มีถังขยะบริเวณ
หน้าบ้านรวมถึงยังพบขยะที่ถูกทิ้งไว้ตามบริเวณข้างทางและไม่มีการเพิ่มมูลค่าขยะมูลฝอย อย่างเช่น การคัดแยกขวด
พลาสติกออกจากขยะมูลฝอยชนิดอื่นไปขายเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่ม  
 การศึกษาในครั้งนี้สนใจประเด็นแนวคิดการเพิ่มมูลค่าขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 7Rs และแนวคิดการจัดการ
ขยะมูลฝอยอื่น ๆ ตั้งแต่ครัวเรือนซ่ึงเป็นการลดการเกิดขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด การด าเนินการกับขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ อันได้แก่ บ้านเรือน อาคาร ส านักงาน สถานศึกษา ห้างร้าน ตลอดจนสถานที่สาธารณะ
ทั่วไป เป็นการประเมินพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย รวมถึงปัจจัยที่สัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและ
การจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความรุนแรง ที่จะ
ส่งผลต่อสุขภาพประชาชน รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบการอนุรักษ์ว่าจะมีความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไร  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศกึษาและหาความสัมพันธ์ของ ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าฯ แบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าฯ ความคิดเห็นเกี่ยวกบัวิถีชวีิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าฯของ
ตัวแทนครัวเรือนในพื้นทีห่มู่ที่ 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวดัระยอง   
  
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการส ารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey) เพื่ออธิบายและหาความสัมพันธ์ของ  
ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย แบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถี ชีวิตแบบ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยของครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 
5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือหลังคาเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีจ านวน 1,508 หลังคา
เรือน (เทศบาลต าบลพลา, 2560) 
 กลุ่มตัวอย่าง โดยในพื้นที่มี 1,508 หลังคาเรือน จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร โดย
ใช้การค านวณด้วยสูตรของ เดเนียล (Daniel, 1995 อ้างถึงใน น้ าฝน ผิวสุข, 2557, 36) โดยใช้ความเชื่อมั่น  
ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 243 หลังคาเรือน  
 การสุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยข้อมูลของแต่ละครัวเรือนได้จาก
ผู้วิจัยเดินทางไปยังแต่ละครัวเรือนในชุมชนหมู่ 5 ด้วยตนเองหากมีตัวแทนครัวเรือนอยู่ และมีอายุ 15 ปีขึ้นไปรวมถึง
ยินดีที่จะตอบแบบสอบถามผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของครัวเรือนนั้น แต่หากมีตัวแทนครัวเรือนอยู่แต่ไม่ยินดีตอบ หรือหาก
มีตัวแทนครัวเรือนอยู่แต่อายุน้อยกว่า 15 ปี จะไม่ท าการเก็บแบบสอบถามและท าในลักษณะเดียวกันนี้ในหลังคาเรือน
ถัดไปจนครบ 243 หลังคาเรือน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ชนิดและลักษณะเครื่องมือ เป็นเครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการ
จัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่า
และการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย จ านวน 16 ข้อ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิต
แบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 8 ข้อ ส่วนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย จ านวน 14 ข้อ 
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 การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมือ 
 การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) การวิเคราะห์ความยาก
ง่าย (0.2-0.8) อ านาจจ าแนก (0.2 ขึ้นไป) ความเชื่อมั่น (0.7 ขึ้นไป) จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ พบว่า ความรู้
เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความยากง่าย 0.33-0.94 อ านาจจ าแนก 0.22 ขึ้นไป แบบ
แผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย ความเชื่อม่ัน 0.834 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความเชื่อม่ัน 0.613 พฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย ความเชื่อม่ัน 0.724 หลังจากนั้นมีการปรับค าถามในแบบสอบถามเพื่อให้มีความ
เหมาะสม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล  
 1. ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ประเภท การแยกและวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือนในรอบ 6 เดือน ท่ี
ผ่านมา ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชี วิตแบบอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุดและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่ม มูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ขยะมูลฝอย ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) และใช้สถิติไควสแคว์ (Chi-
Square)  
 
ผลการทดลอง 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ตัวแทนครัวเรือนหมู่ที่ 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จ านวน 243 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิงร้อยละ 63.4 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 45-54 ปี มากที่สุด ร้อยละ 41.6 โดยมีอายุเฉลี่ย 42.53 ปี ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.82 ปี อายุน้อยสุด 15 ปี และอายุสูงสุด 81 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา/ 
ปวช. ร้อยละ 45.3 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 34.2 มีรายได้ระหว่าง 6,000 -10,000 ร้อยละ 46.1 อาศัยใน
ลักษณะบ้านเรือนที่เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวสองชั้น ร้อยละ 52.3 และส่วนใหญ่จ านวนคนที่พักอาศัยในครัวเรือนมี
จ านวนระหว่าง 1-4 คน ร้อยละ 67.55 มีประเภทของขยะมูลฝอยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของได้แก่ ขวดพลาสติก 
ร้อยละ 88.1 การแยกขยะมูลฝอยชนิดดังกล่าวท าเป็นประจ าและท าบ่อย ๆ ร้อยละ 87.3 มีวิธีการก าจัดโดยน าไปขาย 
ร้อยละ 83.6 
 ความรู้เก่ียวกับการเพ่ิมมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับขยะมูลฝอย  
 ประเภทขยะมูลฝอย ตอบถูกมากที่สุดเรื่อง ขยะประเภทย่อยสลายได้ เช่น เศษผัก เศษอาหาร สามารถเป็น
แหล่งเพาะเชื้อโรคได้ ร้อยละ 83.5 และตอบผิดมากที่สุดเรื่อง ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ จัดเป็นขยะทั่วไป ร้อยละ 28.8  
 การเพิ่มมูลค่าขยะมูลฝอย ตอบถูกมากที่สุดเรื่องการซ่อมแซมของที่ช ารุด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เพื่อให้ใช้งาน
ได้อีกเป็นการประหยัดทรัพยากรอีกด้านหนึ่ง ร้อยละ 84.8 ตอบผิดมากที่สุดเรื่อง ขวดแก้วที่คงสภาพเดิมสามารถ
ส่งกลับไปยังที่ผลิตเพื่อน าไปท าความสะอาดและน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ร้อยละ 22.2  
 การจัดการขยะมูลฝอยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตอบผิดมากที่สุดเรื่อง การน าขยะเปียกเช่น เศษอาหาร เศษผัก 
ก าจัดรวมกับขยะทั่วไปเป็นเรื่องที่เหมาะสม ร้อยละ 37.9 และ ขยะอันตรายเช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ 
ก าจัดได้โดยการเผา ร้อยละ 33.3 
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ตารางที่ 1 ระดับความรู้เกี่ยวกบัการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย 
 

ระดับความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
กับขยะมูลฝอย (n=243) 

จ านวน ร้อยละ 

ระดับมาก (7 – 10 คะแนน)  95 39.1 
ระดับปานกลาง (4 – 6 คะแนน) 143 58.8 
ระดับน้อย (0 – 3 คะแนน) 5 2.1 
คะแนนเฉลี่ย 7.67 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.67 คะแนน ต่ าสุด 2 คะแนน สูงสุด 10 คะแนน 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแทนครัวเรือนหมู่ที่ 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองส่วนใหญ่มีระดับ
ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 58.8 
รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 39.1 และระดับน้อย ร้อยละ 2.1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.67 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.67 คะแนน คะแนนน้อยสุด 2 คะแนน และคะแนนสูงสุด 10 คะแนน 
 แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย  
แบ่งเป็นรายด้าน ได้แก่  
 1) การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ที่ดีมากอยู่ในระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ขยะที่สะสมในปริมาณ
มากจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคที่ท าให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้ 76.5 รองลงมา คือ การทิ้งขยะอันตราย เช่น 
น้ ายาล้างห้องน้ า ยาฆ่าแมลง รวมกับขยะทั่วไปท าให้เกิดอันตรายทางผิวหนังแก่ผู้ที่สัมผัสได้ ร้อยละ 70.4  
 2) การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ที่ดีมากอยู่ในระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ขยะอันตรายควรทิ้งแยก
จากขยะมูลฝอยอื่น ๆ เพราะอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 79 รองลงมา การมี ขยะมูล
ฝอยจ านวนมากบริเวณที่อยู่อาศัยท าให้เสียทัศนียภาพและส่งผลต่อสภาพจิตใจของท่านและเพื่อนบ้าน ร้อยละ 77.3  
 3) การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ที่ดีมากอยู่ในระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างย่ิง คือ การคัดแยกขยะสามารถ
ลดต้นทุนในการก าจัดขยะได้ ร้อยละ 73.2 รองลงมา วัสดุเหลือใช้เช่น แก้วพลาสติกแบบแข็ง ห่วงกระป๋องเครื่องดื่ม 
น าไปท าขาเทียมให้แก่ผู้พิการได้ ร้อยละ 72.4 การลดการใช้ถุงพลาสติกเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชน ร้อยละ 69.1 
และขยะหรือวัสดุสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับท่านได้ ร้อยละ 65.8  
 4) การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ที่ดีมากอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ การคัดแยกขยะมูล
ฝอยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเสียเวลา ร้อยละ 58.8 รองลงมา การใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ใส่อาหารและสิ่งของถุงพลาสติก
เป็นเรื่องยุ่งยาก ร้อยละ 50.6 การรับรู้ที่อยู่ในระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ การน าขยะไปขายท่ีร้านขายของ
เก่าท าให้ท่านเสียเวลา ร้อยละ 51.9 
 

ตารางที่ 2 ระดับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้งกบัขยะมูลฝอย 

 
ระดับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัขยะมูลฝอย (n=243) 

จ านวน ร้อยละ 

ระดับมาก (59-80 คะแนน)   131 53.9 
ระดับปานกลาง (38-58 คะแนน) 108 44.4 
ระดับน้อย (16-37 คะแนน) 4 1.6 
คะแนนเฉลี่ย 58.92 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.21 คะแนน ต่ าสุด16 คะแนน สงูสุด 80 คะแนน  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแทนครัวเรือนหมู่ที่ 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่มีระดับ

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก 

277



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

    

ร้อยละ 53.9 รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 44.4 และระดับน้อย ร้อยละ 1.6 คะแนนเฉลี่ย 58.92 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.21 คะแนน คะแนนน้อยสุด16 คะแนน และคะแนนสูงสุด 80 คะแนน 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับวิถีชีวิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับเห็นด้วย เห็นด้วยอย่างย่ิง ในเรื่อง การ
ประหยัดน้ า/ ประหยัดไฟ ท าให้ท่านล าบากมากขึ้น ร้อยละ 48.2 และการเลือกใช้วัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ ที่ประหยัด
และคุ้มค่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ร้อยละ 32.9  
 

ตารางที่ 3 ระดับความคิดเหน็เกีย่วกับวถิีชีวิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัวิถีชวีติแบบอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม (n=243) จ านวน ร้อยละ 
ระดับมาก (25-32 คะแนน)   87 35.8 
ระดับปานกลาง (17-24 คะแนน) 140 57.6 
ระดับน้อย (8-16 คะแนน) 16 6.6 
คะแนนเฉลี่ย 28.12 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.16 คะแนน ต่ าสุด 12 คะแนน สงูสุด 39 คะแนน 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแทนครัวเรือนหมู่ที่ 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.6 รองลงมา คือ ระดับมาก ร้อย
ละ 35.8 และระดับน้อย ร้อยละ 6.6 มีคะแนนเฉลี่ย 28.12 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.16 คะแนน คะแนน
น้อยสุด 12 คะแนน และคะแนนสูงสุด 39 คะแนน 
 พฤติกรรมการเพ่ิมมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับขยะมูลฝอย  
 ผลการศึกษา พบว่า มีพฤติกรรมปฏิบัติเป็นประจ าด้านการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ครัวเรือนของท่าน
ทิ้งขยะมูลฝอยตรงตามเวลานัดที่ทางเทศบาลมาเก็บเสมอ ร้อยละ 53.1 และพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าขยะมูลฝอย 
ปฏบิัติเป็นประจ าและบางครั้ง คือ ครัวเรือนของท่านได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและ
เกิดประโยชน์สูงสุด (Rethink) ร้อยละ 62.2  ครัวเรือนของท่านน าวัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วและยังคงสภาพเดิมน า
กลับมาใช้ใหม่หรือใช้ได้หลายครั้ง (Reuse) เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ า กระดาษ แก้วพลาสติก ร้อยละ 66.7 ครัวเรือน
ของท่านเก็บชิ้นสวนที่เป็นอะลูมิเนียม เช่น กระป๋องน้ าอัดลม ฝาเกลียว เพื่อน าไปบริจาค (Recycle) ร้อยละ 63.8 น า
ของใช้ที่ช ารุดมาซ่อมแซมแทนการซ้ือใหม่ (Repair) ร้อยละ 68.3 ครัวเรือนของท่านมีการซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ
สิ่งของเครื่องใช้อื่นตามเวลาเพื่อยืดอายุการใช้งาน (Repair) ร้อยละ 69.9 พฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าขยะมูลฝอย ปฏิบัติ
เป็นประจ า คือ ครัวเรือนของท่านเลือกใช้สินค้าที่มีความคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานนาน (Reduce) ร้อยละ 33.3  
ครัวเรือนของท่านเลือกซ้ือสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ลดปริมาณขยะมูลฝอย เช่น สินค้าที่เป็นแบบถุงเติม (Reduce) ร้อยละ 
34.2 ครัวเรือนของท่านปฏิเสธในการรับถุงพลาสติกเม่ือท่านซ้ือของที่มีจ านวนน้อย (Reduce) ร้อยละ 26.3 ใช้กล่อง
พลาสติก ปิ่นโต บรรจุอาหารแทนกล่องโฟม เพราะว่ากล่องโฟมเป็นขยะมูลฝอยที่ ก าจัดยากและอาจมีอันตรายได้ 
(Reject) ร้อยละ 24.7 และมีพฤติกรรมปฏิบัตินาน ๆ ครั้งและไม่เคยปฏิบัติ คือ ครัวเรือนของท่านได้มีการพูดคุย
เกี่ยวกับวิถีทางที่ตอบแทนโลกเพราะปัจจุบันมีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จากโลกอยู่เสมอ (Return) ร้อยละ 43.2 และ
ครัวเรือนของท่านเห็นด้วย/ ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน (Return) ร้อยละ 37.5  
 

ตารางที่ 4 ระดับพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัขยะมูลฝอย 
 

ระดับพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัขยะมูลฝอย (n=243) จ านวน ร้อยละ 
ระดับมาก (43-56 คะแนน)   85 39.1 
ระดับปานกลาง (29-42 คะแนน) 143 58.8 
ระดับน้อย (14-28 คะแนน) 5 2.1 
คะแนนเฉลี่ย 40.65 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.70 คะแนน  ต่ าสุด 24 คะแนน สงูสุด 56 คะแนน 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแทนครัวเรือนหมู่ที่ 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองส่วนใหญ่มีระดับ
พฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 58.8 รองลงมา 
คือ ระดับมาก ร้อยละ 39.1 และระดับน้อย ร้อยละ 2.1 คะแนนเฉลี่ย 40.65 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.70 
คะแนน คะแนนน้อยสุด 24 คะแนน สูงสุด 56 คะแนน 

 
ตารางที่ 5 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับขยะมูลฝอย 

 
พฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับ

ขยะมูลฝอย 
r p-value ความสัมพันธ์ 

ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
ขยะมูลฝอย 

0.182** 0.004 มีความสัมพันธ์กัน 

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการ
จัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย 

0.256 0.000 มีความสัมพันธ์กัน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกบัวิถีชวีิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 0.335 0.000 มีความสัมพันธ์กัน 
หมายเหตุ ** p < 0.01 
 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรในครั้งนี้ (ตารางที่ 5) พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการ
จัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.182, p<0.01) แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการ
เพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยของครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (r=0.256, 
p<0.01) ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยของครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (r=0.335, p<0.01) 
 
สรุป วิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ขยะมูลฝอย แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับ พฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ขยะมูลฝอยของครัวเรือนหมู่ที่ 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พบว่า  
 ความรู้เก่ียวกับการเพ่ิมมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( r=0.182, 
p<0.01) มีความสอดคล้องกับทฤษฎีความรู้ของฮอสเปอร์ กล่าวว่า ความรู้เป็นเรื่องของการจ าอะไรได้ ระลึกได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนหรือใช้ ความสามารถของสมองมากนัก ด้วยเหตุนี้การจ าได้จึงถือว่าเป็นกระบวนการที่
ส าคัญในทางจิตวิทยาและเป็นขั้นตอนที่น าไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ การประเมินผล (ฮอสเปอร์, 1988, 136 อ้างถึงใน สมัชญา หนูทอง, 2556, 23) ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบว่า ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (สมพงษ์ แก้วประยูร, 2558, 78) และผลการศึกษานี้เป็นไปตาม
บริบทของครัวเรือนหมู่ที่ 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ที่มีความรู้ในระดับปานกลาง ในเรื่องประเภท
ขยะมูลฝอย การเพิ่มมูลค่าขยะมูลฝอย และการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยที่แสดงออกมาถึงระดับ
พฤติกรรม 
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 แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพเก่ียวกับการเพ่ิมมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับขยะมูลฝอย  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย (r=0.256, p<0.01) มี
ความสอดคล้องกับทฤษฎีของ Rosenstock, Becker, Kirscht, et al (1977) แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ กล่าวว่า 
เม่ือบุคคลเกิดความกลัวรับรู้ภาวะคุกคามที่จะถึงตัวบุคคลจะปฏิบัติตามค าแนะน าเพื่อป้องกันโรคโดยค านึงถึง
ประโยชน์ที่ตนจะได้รับ มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค เป็นความคิดความเชื่อว่าตนมี
โอกาสที่จะเกิดโรคนั้น ๆ 2) การรับรู้ความรุนแรงของโรค เป็นความคิดความเชื่อที่บุคคลประเมินความรุนแรงของโรคที่
มีต่อตนในด้านการเจ็บป่วย พิการ เสียชีวิต ความยากล าบาก การเกิดโรคแทรกซ้อน 3) การรับรู้ประโยชน์ เป็น
ความคิดความเชื่อว่าการกระท าตามที่รับค าแนะน าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 4) การรับรู้อุปสรรค เป็นความคิด ความเชื่อว่า
การกระท าตามที่ได้รับค าแนะน านั้นเป็นสิ่งยุ่งยาก (Rosenstock, Becker, Kirscht, et al., 1977 อ้างถึงใน สุปรียา 
ตันสกุล, 2550, 4) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ในต าบลบึง
พระ อ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก พบว่า การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคในการคัดแยกขยะ มีอิทธิพลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ศรินทร์ทิพย์ บุญจันทร์ และจักรพันธ์ 
เพ็ชรภูมิ, 2561, 186) 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับวิถีชีวิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยของครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (r=0.335, p < 
0.01) มีความสอดคล้องกับทฤษฎีของ ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ กล่าวว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ว่าหมายถึง 
การกระท าหรือการตอบสนองของนักศึกษาที่มีต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การอนุรักษ์น้ าการดูแลพื้นที่สีเขียว การ
จัดการขยะ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของการกระท าหรือตอบสนองต่อเครื่องมือที่ผู้ศึกษา
ค้นคว้าใช้ในการสังเกตพฤติกรรม (ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์, 2553, 18)  สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า พฤติกรรมการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การเลือกซ้ือ การเลือกใช้ การลดความ
ฟุ่มเฟือย และการเผยแพร่และมีส่วนร่วมโมเดลองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ ์(ไพฑูรย์ พิมด,ี 2559, 323) 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้อาจมีข้อจ ากัดในการด าเนินการสุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา ที่จ าเป็นต้องใช้การสุ่มแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นและมีข้อจ ากัดในการแปรผลไปยัง
ประชากรที่ศึกษา ดังนั้นการใช้ข้อมูลการศึกษานี้ควรใช้ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลผล
การศึกษานี้ก็ยังเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ที่จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการ
เพิ่มมูลค่าขยะมูลฝอยในชุมชนต่อไปได้  ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ลักษณะบ้านเรือน จ านวนคน
อาศัยในครัวเรือน (คน) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองและ รายได้  ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและ
การจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย และความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเพิ่ม
มูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยของครัวเรือนในพื้นที่หมู่ท่ี 5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย ควรให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประเภทขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม เช่น วิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องของขยะอันตราย 
 2. แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย 
ควรปรับเปลี่ยนการรับรู้ที่ผิดเรื่อง ขยะมูลฝอย การเพิ่มมูลค่าขยะมูลฝอย รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยในการรับรู้  
แต่ละด้าน ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค เช่น ขยะมูลฝอย  
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ที่สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะน าโรคได้ การน าขยะทั่วไปรวมกับขยะที่ติดไฟได้ง่ายอาจท าให้เกิดไฟไหม้ได้ ขยะ
มูลฝอยหรือวัสดุสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วสามารถสร้างรายได้ การคัดแยกขยะเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากเสียเวลา 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมประชาชนในการด าเนินวิถีชีวิตแบบการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อม โดยเริ่มต้นจากความคิดที่รักสิ่งแวดล้อมและเกิดความคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดน้ า /ประหยัดไฟ 
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บทคัดย่อ 
 จังหวัดระยองเป็นอีกพื้นที่เศรษฐกิจหนึ่งที่มีการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าวอย่างมาก หากแรงงานต่างด้าว
กลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม อาจจะน ามาซ่ึงผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขของคนในพื้นที่ได้ 
3อ.2ส. เป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพที่ส าคัญในปัจจุบันการศึกษาแนวคิดดังกล่าวในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
จึงมีน่าสนใจ การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. การรับ
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ความต้องการรับบริการด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.ของแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยเป็นวิจัย
เชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างจ านวน 103 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวกของผู้วิจัย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 53.4 มีอายุ
อยู่ระหว่าง25-34 ปี ร้อยละ 49.5 โดยมาจากประเทศกัมพูชา ร้อยละ 53.4  ประกอบอาชีพแรงงานก่อสร้าง ร้อยละ 
49.5 และมีความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.5 ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอยู่
ในระดับน้อย ร้อยละ 68.0 ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากนายจ้าง ร้อยละ 50.5 มีความต้องการรับ
บริการด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.4 และร้อยละ 81.6 
ตามล าดับโดยมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน และเค็ม เป็นประจ าหรือบ่อยครั้ง ร้อยละ 
62.1,49.5 และ 44.6 ตามล าดับ ดื่มสุรา ร้อยละ 36.9 และสูบบุหรี่ ร้อยละ 31.0  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ช่อง
ทางการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ส าคัญของแรงงานต่างด้าว คือ นายจ้าง ดังนั้น ควรมีการให้ความรู้และข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของแรงงานต่างด้าวผ่านทางนายจ้างเป็นส าคัญ 
 
ค าส าคัญ: แรงงานต่างด้าว การรบัข้อมูลข่าวสาร  ความต้องการบริการสุขภาพ  พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
 
Abstract 

 Rayong province is another economic area where the number of foreign workers greatly increased .  
If this group of foreign workers has such an inappropriatehealth behavior, it can impact on public health 

service system in this area. Health promotion concept, food, exercise, emotion, smoking, and alcohol 

cessation is quiet important now. The study of such health promotion concept in foreign workers is the 

interesting research. The purpose of this study to describe the personal information, knowledge of health 

promotion, perception of health information, health service needs and health promotion behavior(food, 

exercise, emotion, smoking, and alcohol cessation) of foreign workers in the responsible area of the health 

promotion hospital Pala, Amphoe Ban Chang, Rayong province. This research was descriptive study design.  
103foreign workers were convenience sampling. Constructed interview with qualities tested was used and 

data analyzed by descriptive statistics. 
 The resultsindicated that the majority of foreign workerswere male53.4 percent,ages between 25-34 

years old 49.5 percent, Cambodians 53.4 percent. Their employment was construction workers as 49.5 

percent.The knowledge of health promotion of foreign workers was at moderate level as 50.5 percent. 

Perception of health information was at a low level as 68.0 percent. Health information received from 
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their employers as 50.5 percent.Health service needs and health promotion behavior of foreign workers were 

at the average level54.4 percent and 81.6 percent respectively. The risky behaviors of regularly or often, 

eating a sweet,fat and salty as 62.1, 49.5, and 44.6 percent respectively. Moreover, most of themhad 

drinkingalcohol and smoking behavior as 36.9 and 31.0 percent respectively.The suggestion from this 

researchwas the communication channel for health informationamongforeign workers was the employer. 
Therefore, knowledge about health promotion and health information should be providedas well as the 

development of healthy behavior of foreign workers through employers. 
 

Keywords: Foreign Workers, Perception of Health Information, Health Service Needs, Health Promotion 

 Behavior 

 
บทน า 
 ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน ณ เดือน ตุลาคม 2560 ระบุว่า คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานทั่ว
ราชอาณาจักรไทย มีจ านวนทั้งสิ้น 1,848,295 คน และ ณ เดือนตุลาคม 2561 มีจ านวน 2,117,716 คน (ส านัก
บริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน, 2561) แรงงานต่างด้าวเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยเพื่อประกอบอาชีพ
เนื่องจากแรงงานในประเทศไทยไม่เพียงพอ จึงต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาช่วยในการผลิต ซ่ึงเป็นสาเหตุให้
ประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าว (ญาดา เรียมริมมะดันและศิรินันท์ ค าสี , 2561) การเข้ามาของแรงงาน
ต่างด้าวส่งผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียต่อประเทศ ผลดีส่วนใหญ่จะเป็นของนายจ้าง คือสามารถจ้างในราคาที่ถูกกว่า
คนไทยได้ แต่ผลเสียกลับกระทบต่อสังคมในวงกว้าง เช่น มีผลกระทบด้านสาธารณสุข ในเรื่องการควบคุมโรค ด้าน
เศรษฐกิจ การแย่งงาน และผลกระทบทางสังคม เช่น ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่ออาชญากรรม 
ขบวนการลักลอบการเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ ซ่ึงเป็นภาระของรัฐในเรื่องการจัดปัจจัยพื้นฐานการสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข เป็นต้น (สนิท สัตโยภาส, 2559) 
 จังหวัดระยอง เป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีแหล่งการผลิต โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การก่อสร้าง และ 
การประมงจ านวนมาก จากข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ปี2561 พบว่ามีจ านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานในจังหวัด
ระยอง จ าแนกตามลักษณะการเข้าเมืองและประเภทคนต่างด้าว ซ่ึงมีจ านวน 51,316 คน(ส านักบริหารแรงงานต่าง
ด้าว กรมการจัดหางาน, 2561)และในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง มีขอบเขตความรับผิดชอบในพื้นที่หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 7 โดยมีจ านวนแรงงานต่างด้าว 137 คน 
ซ่ึงเป็นแรงงานต่างด้าวที่มาเข้ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดย
ส่วนมากที่เข้ามารับบริการสุขภาพมาด้วยสาเหตุจากอุบัติเหตุจากการท างาน ซ่ึงมีจ านวน 86 รายเนื่องจากขาดความรู้
ในการป้องกันตนเองและขาดอุปกรณ์ในการป้องกัน รวมถึงมักจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท าให้เกิดการขาดสติ
จึงเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจากการท างานขึ้น และแรงงานต่างด้าวเม่ือป่วยจะไม่มีการป้องกันการแพร่กระจายโรค 
เช่น ไม่มีการสวมใส่ผ้าปิดปาก เป็นต้น เนื่องจากขาดความรู้ในการป้องกันโรคหรือการป้องกันการแพร่กระจายโรค 
และมักมีการอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่อย่างแออัด ท าให้แรงงานต่างด้าวเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา ที่พบว่า มีจ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามารับบริการ
ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ จ านวน 15 ราย และจากการลงพื้นที่ส ารวจพบว่า พฤติกรรมการกินอาหารของแรงงาน
ต่างด้าว มีปัญหาในเรื่องการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารรสหวานและเค็ม ท าให้แรงงานต่างด้าวเป็นโรคระบบทางเดิน
อาหาร ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา ที่พบว่า มีจ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามารับ
บริการด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร จ านวน 5 ราย ซ่ึงปัญหาของแรงงานต่างด้าวท าให้เกิดปัญหาภายในประเทศไทย
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาด้านสาธารณสุข ทั้งปัญหาโรคติดต่อและปัญหาสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน
แรงงานต่างด้าว เช่น ปัญหาห้องน้ าไม่ถูกสุขลักษณะ ปัญหาน้ าดื่มไม่สะอาด เป็นต้น และจากฐานะทางเศรษฐกิจ 
ความรู้ งานที่ท า โอกาสในการเข้าถึงส่ือและบริการด้านสุขภาพ ส่งผลให้อนามัยและการดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
ไม่ดีซ่ึงท าให้เกิดโรคได ้และส่งผลให้รัฐต้องแบกรับภาระในการดูแลรักษาแรงงานต่างด้าวที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้  
 แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสุขภาวะที่พึงปรารถนา 
และเป็นยุทธวิธีเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ดีที่สุดเพราะการสร้างเสริมสุขภาพเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
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ควบคุมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม โดยการสร้างเสริมสุขภาพของตัวเองด้วยหลัก 3อ.2ส. ได้แก่ 1) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร บริโภคครบ 5 หมู่ 
เพิ่มอาหารที่มีแคลเซียมสูง โปรตีนและเน้นอาหารที่ย่อยง่าย2) พฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ
อย่างน้อย 30 นาที3) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 4) พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ 5) การจัดการอารมณ์ การผ่อนคลาย
อารมณ์เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ ซ่ึงหากแรงงานต่างด้าวมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3อ. 2ส. จะท าให้มี
สุขภาพดี ไม่เกิดโรคและท าให้สามารถลดภาระของรัฐในการดูแลรักษาสุขภาพของแรงงานต่างด้าวได้ 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.การรับข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพ ความต้องการรับบริการด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ของแรงงานต่างด้าวในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อหาสาเหตุและแก้ไข
พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ผลของการศึกษาที่ได้จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ 
วางแผนสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานต่างด้าว เพื่อให้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่มีสุขภาพดี 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.การรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ความ
ต้องการรับบริการด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.ของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่บริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงานต่างด้าวที่มาเข้ารับบริการสุขภาพกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จ านวน 137 คน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา , 2561) 
ค านวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane’, 1973 อ้างถึงใน นาถลดา ศรีขจร, 2558) 
ได้จ านวนตัวอย่าง 103 คน สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจัยเดินทางไปที่พักของแรงงาน
ต่างด้าวที่ยินดีในการให้สัมภาษณ์และสามารถสื่อสารหรือเข้าใจภาษาไทยได้หรือมีล่ามแปลภาษาช่วยในการให้ข้อมูล
การตอบค าถามตามแบบสัมภาษณ์ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จ านวน 12 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.จ านวน 12 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ จ านวน 4 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 ความต้องการรับบริการด้านสุขภาพ จ านวน 11 ข้อ 
 ส่วนที่ 5 พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. จ านวน 17 ข้อ 

3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน และ
ปรับปรุงแก้ไขก่อนน ามาใช้กับแรงงานต่างด้าวที่มีความคล้ายคลึงกับประชากรที่ศึกษา จ านวน 30 คนแล้วท าการ
ทดสอบเครื่องมือโดยใช้การวิเคราะห์ความยากง่าย (ค่าระหว่าง 02-0.8)  อ านาจจ าแนก (ค่า 0.2 ขึ้นไป)  และความ
เชื่อมั่น โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– Coefficient) ในแบบสัมภาษณ์แต่ละส่วน มีดังนี้ 
 1) การรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.463 (ปรับแก้ข้อค าถาม) 
 2) ความต้องการรับบริการด้านสุขภาพ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.703 
 3) พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.729   

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือกับนายจ้างและผู้น าชุมชนเพื่อชี้แจงรายละเอียดการวิจัยให้
ได้รับทราบก่อนลงไปเก็บข้อมูล  
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 2) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแนะน าตัวเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึง
ความเป็นมาของการด าเนินการวิจัย พร้อมสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามค าถามในแบบสัมภาษณ์ โดยเคารพสิทธิ์ส่วน
บุคคลในการเข้าร่วมหรือถอนตัวขณะด าเนินการวิจัย ซ่ึงในที่นี้จะไม่เกิดผลเสียหายใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง เม่ือถาม
ค าถามครบถ้วน แล้วจึงน าไปวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ปัจจัยส่วนบุคคลความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. การรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ความต้องการรับ
บริการด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีดังนี้ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด 
 
ผลการทดลอง  
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาปัจจัยส่วนบคุคลของแรงงานต่างด้าวในพืน้ที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวดัระยอง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.4 มีอายุอยู่ระหว่าง 25-34 ปี ร้อย
ละ 49.5 ส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายปกต ิร้อยละ 62.1 รองลงมาคือ มีค่าดัชนีมวลกายต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 17.5 
ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากประเทศกัมพชูา ร้อยละ 53.4 ประกอบอาชีพแรงงานก่อสร้าง รอ้ยละ 49.5  
 ความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. การรับขอ้มูลข่าวสารด้านสุขภาพ ความต้องการรับบริการด้าน
สุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. 
 

ตารางที่ 1จ านวนและร้อยละของแรงงานต่างด้าวในพื้นทีร่ับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา  
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จ าแนกตามระดับความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.ระดับการรับข้อมูลข่าวสาร 

ด้านสุขภาพ ระดับความต้องการรับบริการด้านสุขภาพ และระดับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส 
 

ระดับ จ านวน(n = 103) ร้อยละ 
     1) ความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.  

มาก (10 – 12 คะแนน) 16 15.5 
ปานกลาง (7- 9 คะแนน) 52 50.5 

น้อย (0 – 6 คะแนน)      35 34.0 
ค่าเฉลี่ย 7.28 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.93 คะแนน ค่าสูงสุด 11 คะแนน ค่าต่ าสุด 2 คะแนน 
     2) การรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ   

ปานกลาง (34 – 52 คะแนน) 33 32.0 
น้อย (14 – 33 คะแนน) 70 68.0 

ค่าเฉลี่ย 29.97 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.93 คะแนน ค่าสูงสุด 49 คะแนนค่าต่ าสุด 14 คะแนน 
     3) ความต้องการรับบริการด้านสุขภาพ  

มาก (40 – 55 คะแนน) 41 39.8 
ปานกลาง (26 – 39 คะแนน) 56 54.4 

น้อย (11 – 25 คะแนน) 6 5.8 
ค่าเฉลี่ย 36.96 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.46 คะแนน ค่าสูงสุด 55 คะแนน ค่าต่ าสุด 20 คะแนน 

4) พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.   
มาก (52 – 68 คะแนน) 15 14.6 

ปานกลาง (35 - 51 คะแนน) 84 81.6 
น้อย (17 – 34 คะแนน) 4 3.9 

ค่าเฉลี่ย 44.57 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.15 คะแนน ค่าสูงสุด 60 คะแนนค่าต่ าสุด 24 คะแนน 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองมีความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
50.5 โดยร้อยละ 57.3 ไม่ทราบว่าการกินอาหารที่มีรสเค็มจัดท าให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคไต ร้อยละ 33.0 ไม่ทราบว่า
การกินอาหารสุกๆ ดิบๆ เช่น แหนม ปูดอง ปลาร้า ซกเล็ก ท าให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิ ร้อยละ 56.3 ไม่ทราบว่า
ความเครียดเป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วย และร้อยละ 54.4 ไม่ทราบว่าสารพิษส าคัญที่อยู่ในควันบุหรี่ คือ นิโคติน 
กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามถูกต้องมากที่สุด (ร้อยละ 73.8)  ในเรื่องการออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 
30 นาที จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน  
 การรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.0)อยู่ในระดับน้อย โดยช่องทางการได้รับข้อมูล
ข่าวสารฯ ทุกครั้งหรือบ่อยครั้งจากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 30.1 ส่วนการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากบุคคล ส่วน
ใหญ่ได้รับจากนายจ้าง ร้อยละ 50.5ส่วนบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพนาน ๆ ครั้ง หรือไม่ได้รับเลย คือ หมอ
อนามัย ร้อยละ 63.1 ซ่ึงส่วนมากได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพประเภทการป้องกันโรค/ควบคุมโรค ร้อยละ 39.8  
 ความต้องการรับบริการด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่ต้องการรับบริการด้านสุขภาพในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 54.4 โดยด้านร่างกายส่วนใหญ่ต้องการให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 73.8 รองลงมาคือ 
การให้ค าแนะน าเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคทั่วไป เช่น โรคไข้เลือดออก หรือวัณโรค เป็นต้น ร้อยละ 53.4 ด้าน
จิตใจ ส่วนมากต้องการให้มีสวนหรือลาน เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สนามเด็กเล่น ร้อยละ 43.7 ด้านสังคม ส่วนมาก
ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิการรักษาให้ปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 48.5 และด้านจิตวิญญาณ ส่วนใหญ่ต้องการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้ตามปกติ เช่น ไปท าบุญที่วัดโบสถ์ ร้อยละ 66.0 รองลงมาคือ การให้สังคมตระหนักถึง
คุณค่าและศักดิ์ศรีของแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 65.0 
 พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 81.6 โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการบริโภคอาหารเรื่องรับประทานเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เช่น น้ าอัดลม 
ชา กาแฟ เป็นประจ าหรือบ่อยครั้ง ร้อยละ 62.1 รองลงมาคือ รับประทานอาหารทอด เช่น ลูกชิ้นทอด กล้วยทอด ไก่
ทอด ร้อยละ 49.5 และรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม เช่น ปลาร้า ปลาเค็ม ผักดอง เป็นต้น ร้อยละ 44.6 ด้านการออก
ก าลังกายส่วนใหญ่ไม่มีการออกก าลังกายสัปดาห์ละ 3  ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ร้อยละ 60.2ด้านการจัดการอารมณ์  
ส่วนมากมีความวิตกกังวลเรื่องค่าจ้างไม่พอต่อการใช้จ่าย ร้อยละ 32.0ด้านการสูบบุหรี่และดื่มสุรา ส่วนมากมีการดื่ม
สุรา ร้อยละ36.9 และสูบบุหรี่ ร้อยละ 31.0 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากการศึกษาความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. การรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ความต้องการรับบริการ
ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.ของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองสามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.4 
โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 25-34 ปี ร้อยละ 49.5ส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 62.1 รองลงมาคือ มีค่าดัชนีมวล
กายต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 17.5 ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากประเทศกัมพูชา ร้อยละ 53.4 และจากการศึกษาความรู้ด้าน
สุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.ของแรงงานต่างด้าว พบว่ามีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.5 ส่วนการรับข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 68.0ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทิมา เขียวแก้ว ทัศนีย์ 
เกริกกุลธร ศิริธร ย่ิงเรงเริง พนิตนาฎ ช านาญเสือ และพรเลิศ ชุมชัย (2560) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องการใช้สื่อออนไลน์
และการรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย พบว่า การรู้เท่าทันสื่อสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ของแรงงานกัมพูชา อยู่ในระดับต่ า ส่วนความต้องการรับบริการด้านสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อย
ละ 54.4 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของญาดา เรียมริมมะดัน และศิรินันท์ ค าสี (2561) เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ความต้องการด้านสุขภาพแรงงานอยู่
ในระดับปานกลางและส่วนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. พบว่า มีพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.อยู่ในระดับ
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ปานกลาง ร้อยละ 81.6ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ฤทธิ์ คงสมานและพยุง พุ่มกลิ่น (2559) เรื่อง ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการ อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
พบว่า พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 87.9 และสอดคล้องกับงานวิจัยของเย็น
ฤดี แสงเพ็ชร (2550) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของแรงงานสูงอายุชาย ในสถานประกอบการ
จังหวัดสมุทรปราการพบว่า แรงงานมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.4 
 
สรุปผลการทดลอง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 53.4 มีอายุอยู่ระหว่าง 25-34 ปี ร้อยละ 49.5ส่วนใหญ่มาจากประเทศ
กัมพูชา ร้อยละ 53.4 ซ่ึงประกอบอาชีพแรงงานก่อสร้าง ร้อยละ 49.5 มีความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.5โดยขาดความรู้ในเรื่องการกินอาหารที่มีรสเค็มจัดท าให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคไต ร้อยละ 
57.3 และการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ ท าให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิ ร้อยละ 33.0ส่วนการได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 68.0 ส่วนมากได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพทุกครั้ง หรือบ่อยครั้งทางอินเตอร์เน็ต
และนายจ้าง ร้อยละ 30.1 และร้อยละ 50.5 ตามล าดับและได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพนาน ๆ ครั้ง หรือไม่ได้รับ
เลยจากหมออนามัย ร้อยละ 63.1ส่วนความต้องการรับบริการด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.4 โดย
ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 73.8 รองลงมาคือต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้
ตามปกติ ร้อยละ 66.0 และต้องการให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 65.0และส่วน
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 81.6โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการบริโภคอาหารเรื่อง
การกินอาหารรสหวาน มัน เค็ม ร้อยละ 62.1,49.5 และร้อยละ 44.6 ด้านการออกก าลังกายส่วนใหญ่ไม่มีการออก
ก าลังกายสัปดาห์ละ 3  ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ร้อยละ 60.2ด้านการจัดการอารมณ์ ส่วนมากวิตกกังวลเรื่องค่าจ้างไม่
เพียงพอ ร้อยละ 32.0ด้านการสูบบุหรี่และดื่มสุรา ส่วนมากมีการดื่มสุรา ร้อยละ36.9 และสูบบุหรี่ ร้อยละ 31.0 ซ่ึง
จากผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปวางแผนจัดโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานต่างด้าว รวมถึงการส่งเสริม
สุขภาพอื่น เพื่อให้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่มีสุขภาพดีต่อไปได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากช่องทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 
30.1 ส่วนการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากบุคคล ส่วนใหญ่ได้รับจากนายจ้าง ร้อยละ 50.5 จึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และควรเป็นข้อมูลที่มีหลายภาษา เช่น ภาษากัมพูชา เพื่อให้
แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเข้าใจในภาษาที่ใช้สื่อสาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่
นายจ้าง เพื่อให้นายจ้างน าความรู้ที่ได้ไปให้กับแรงงานต่างด้าว เพื่อให้แรงงานต่างด้าวทราบและมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง  
 2. จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการบริโภคอาหาร คือ รับประทานเครื่องดื่มที่มี
รสหวาน เช่น น้ าอัดลม ชา กาแฟ ร้อยละ 62.1 รองลงมา คือรับประทานอาหารทอด เช่น ลูกชิ้นทอด กล้วยทอด ไก่
ทอด ร้อยละ 49.5 และรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม เช่น ปลาร้า ปลาเค็ม ผักดอง เป็นต้น ร้อยละ 44.6 พฤติกรรม
เสี่ยงด้านการสูบบุหรี่และดื่มสุรา ส่วนมากมีการดื่มสุรา ร้อยละ 36.9 รองลงมา คือ สูบบุหรี่ ร้อยละ 31.0 จึงควร
ก าหนดนโยบายด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าว เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของ
กระทรวงสาธารณสุขให้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของแรงงานต่างด้าวด้วยหลัก 3อ.2ส. 
ประกอบด้วย พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกก าลังกาย พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ และพฤติกรรม
การสูบบุหรี่และด่ืมสุรา 
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บทคัดย่อ 

ปัญหาโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียนของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจนกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ
ของไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มี 
รสหวานในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ในต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จ านวน 30 คน ใน
รูปแบบการวิจัยกึง่ทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใชเ้ป็นโปรแกรมปรับพฤติกรรมการบริโภค
ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และแบบสอบถามเรื่องความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มที่ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้งความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรม
การบริโภคได้ 0.73 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ Paired t-test 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 63.3) ศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ร้อยละ 
60.0)และมีอายุ 12 ปี (ร้อยละ 63.3) มีระดับคะแนนความรู้ก่อน (8.0±1.5) และหลังเข้าร่วมโปรแกรม (9.6±1.1) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t= -4.502, p=0.000) ระดับคะแนนทัศนคติก่อน (21.1±1.9) และหลังเข้าร่วมโปรแกรม 
(22.2±2.4) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t= -1.799, p=0.083) และมีระดับคะแนนพฤติกรรมก่อน 
(18.4±2.8) และหลังเข้าร่วมโปรแกรม (18.9±2.8) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t= -0.641, p=0.527)  

การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเรื่องการบูรณาการโปรแกรมร่วมกับการสนับสนุนการใช้สัมพันธภาพของ    
กลุ่มเพื่อนในรูปแบบกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในการกระตุ้นเตือนซ่ึงกันและกันเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
การบริโภคให้เพิ่มขึ้นต่อไป 

 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการบริโภค  ,ขนมขบเคี้ยว ,เครื่องดื่มที่มีรสหวาน 
 
Abstract 
 Over nutrition of student is the public health problem in Thailand. This quasi-experimental research 

aimed to study the result of the behavioral modification program to reduce the snacks and sweetened drink of 

the upper level on primary educational students in Map Yang Phon, Pluak Daeng district, Rayong Province. 

We designed the one group pre-posttest with 30 students. Research tool was included about the students’ 

consumption behavioral modification program and the knowledge, attitude and consumption behavior 

questionnaire. The questionnaire were quality verification by validity and reliability by 0.73. Data analyzed 

by descriptive statistics as frequency, percentage, standard deviation and paired t-test. 

 Research findings showed that the experimental group was almost male (63.3%) in Grade 6 (60.0%) 

and 12 years (63.3%). The average of knowledge score before receiving program (8.0±1.5) and after 

program (9.6±1.1) were difference with statistically significant (t = -4.502, p=0.000). The average attitude 

score before receiving program (21.1±1.9) and after the program (22.2±2.4) were not difference with 

statistically significant (t= -1.799, p=0.083). The average of behavior scores before (18.4±2.8) and after 

(18.9±2.8) the program were not difference with statistically significant (t= -0.641, p=0.527). 

 We recommend to the integrated program with friend relationship or peer activities to change the 

suitable attitude and consumption behavior in further. 
 
Keywords: Knowledge, Attitude, Practice of snacks and sweetened drink consumption.

289



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

  

บทน า 
 ในปัจจุบันปัญหาทางด้านโภชนาการเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ          
ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบุคคลโดยตรง และยังเป็นเครื่องชี้วัดที่แสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม และการสาธารณสุขของประชาชนในประเทศ  
(Losasso, Cappa, Neuhouser, Giaccone, Andrighetto, & Ricci, 2015) เนื่องจากภาวะดังกล่าวจะไม่แสดง
อาการผิดปกติใด ๆ ในระยะแรก จนกระทั่งมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ท าให้เกิดโรคเรื้อรังที่
พบบ่อยคือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ท าให้คุณภาพชีวิตลดลง  และส่งผลต่อ
สุขภาพจิต รวมถึงการมีผลทางอ้อมท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนลดลง มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก เช่น ฟันผุ 
เหงือกอักเสบ (บุษรัตน์ พุฒวิชัยดิษฐ์, นพวรรณ เปียซ่ือ, 2557) ปัญหาโภชนาการเกินในเด็ก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนา จากข้อมูลของเด็กวัยเรียนทั่วโลกใน ปี ค.ศ. 2010 พบว่า จ านวน
ประชากรเด็กวัยเรียนที่อยู่ในภาวะน้ าหนักเกินมีมากกว่า 200 ล้านคน ซ่ึงในจ านวนนี้ประมาณ 40–50 ล้านคนอยู่ใน
กลุ่มโรคอ้วน (เสาวนีย์ ชูจันทร์, 2559) จากรายงานของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลส ารวจภาวะ
โภชนาการของเด็กไทยอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี พบว่า ร้อยละ 20 .0 มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน เข้าข่ายโรคอ้วนร้อยละ 
60-70 ซ่ึงเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในช่วงอายุ 10–12 ปี เป็นวัยที่เริ่มมีความพร้อมทางด้านร่างกายและ
สติปัญญา มีความสามารถที่จะเรียนรู้ มีความรู้สึกนึกคิด มีวุฒิภาวะในการพัฒนา มีอิสระในการตัดสินใจ สามารถ
พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูล หากเด็กได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการบริโภคขนม
ขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานจะช่วยในการตัดสินใจเลือกซ้ือและบริโภคได้อย่างเหมาะสม  
 จากการส ารวจพฤติกรรมเด็กในระดับประถมศึกษาในช่วงอายุ 10–12 ปี มีแนวโน้มเกิดพฤติกรรมการซ้ือ
ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานตามการเชิญชวนของโฆษณาซ่ึงน าไปสู่ปัญหาภาวะโภชนาการเกินได้ (ปิยะภัทร 
มานะสถิตพงศ์, 2558) ข้อมูลภาวะโภชนาการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบยางพร 3 ปี ย้อนหลัง 
พบว่า เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตความรับผิดชอบมีแนวโน้มน้ าหนักหนักเกินเพิ่มขึ้น และจากการสอบถาม
คุณครูในโรงเรียน พบว่า โรงเรียนไม่มีโครงการควบคุมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานในโรงเรียน 
และยังพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมซ้ือขนมทานหลังเลิกเรียนเป็นประจ าทุกวัน เนื่องจากมีร้านค้าและรถขายขนมหน้า
โรงเรียน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบยางพร, 2561) 
 จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมจากแนวคิดทฤษฎีเรื่อง KAP theory ที่กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม Schwartz (1975, อ้างถึงใน บุษรัตน์ พุฒวิชัยดิษฐ์และนพวรรณ 
เปียซ่ือ, 2557) ที่ประกอบด้วยการสอนสุขศึกษา การเรียนรู้เรื่องสื่อโฆษณาและการเล่มเกมฉลาดซ้ือ เพื่อน ามาปรับ
พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 และคาดหวังให้
นักเรียนมีความรู้เท่าทันกับการเลือกบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน โดยตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปร
ต้น คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง ระดับชั้นประถมศึกษา จ านวนเงินที่นักเรียนได้มาโรงเรียน 
สถานที่ที่นักเรียนมักซื้อขนมขบเคี้ยว ตัวแปรตามตาม ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว
และเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ตัวแปรควบคุม ได้แก่ โปรแกรมปรับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มี    
รสหวาน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. หลังเข้าร่วมโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
มากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
 2. หลังเข้าร่วมโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน 
มากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
 3. หลังเข้าร่วมโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
มากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวและวัดผลก่อนและ
หลังการทดลอง (One group pretest-posttest design) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ที่มีอายุ 10-12 ปี ในโรงเรียนแห่งหนึ่งต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จ านวน 30 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ที่มีอายุ 10-12 ปี ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในต าบลมาบ
ยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่ได้รับการคัดเลือกตัวอย่างแบบแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
จ านวน 30 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศกึษาแบง่เปน็ 2 ประเภท ดังนี ้
 1. เครื่องมือในการทดลอง คือ โปรแกรมปรับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวละเครื่องดื่มที่มีรสหวาน 
ตามแนวคิด KAP model ประกอบด้วย 
     1.1 การสอนสุขศึกษาเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน โดยใช้ สื่อ
น าเสนอในเนื้อหาส าคัญได้แก่ ความหมายและประเภทของขนมขบเคี้ยว วัตถุเจือปนในขนมขบเคี้ยว ผลกระทบจาก
การบริโภคขนมขบเคี้ยวไม่เหมาะสม การอ่านฉลากโภชนาการ การแสดงปริมาณน้ าตาลในเครื่องดื่มท่ีนักเรียนนิยม
บริโภค 
     1.2 การวิเคราะห์สื่อเรื่องโฆษณาชวนเชื่อขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน หรือฉลาดบริโภคชีวีเป็น
สุขโดยใช้ตัวอย่างอาหาร เพื่อให้นักเรียนฝึกปฎิบัติในสถานการณ์จริงโดยการสังเกตุและเปรียบเทียบการรู้เท่าสื่อ
โฆษณาของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน 
      1.3 การเล่นเกม ฉลาด ซ้ือ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม และส่งตัวแทนออกมาเลือกผลิตภัณฑ์    
ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายภายในกลุ่มถึงเหตุผล
ที่เลือกผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น และให้ตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
      2.1 แบบสอบถาม เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มที่มี
รสหวานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซ่ึงประกอบด้วย 4 
ส่วน คือ 
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นประถมศึกษา น้ าหนัก ส่วนสูง ระดับการศึกษา    
ของผู้ปกครอง จ านวนเงินที่ได้มาโรงเรียน สถานที่นักเรียนมักซื้อขนมขบเคี่ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน 
      ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ประกอบด้วย 
ความหมาย ประเภท องค์ประกอบและพิษภัยของขนมขบเคี้ยว จ านวน 11 ข้อ ลักษณะค าตอบ คือ ใช่ ไม่ใช่ ในการ
ตอบแบบสอบถามนั้นก าหนดให้ผู้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
      ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติต่อการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ประกอบด้วยความ
คิดเห็นต่อการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม จ านวน 10 ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 
3 ค าตอบ ได้แก่ เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ในการตอบแบบสอบถามนั้นก าหนดให้ผู้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
      ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ประกอบด้วยการ
ปฏิบัติตัวในเรื่องการรับประทานขนมและเครื่องดื่ม จ านวน 10 ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นแบบประเมินค่า (Rating 
Scale) 3 ค าตอบ ได้แก่ เป็นประจ า บางครั้ง ไม่เคย 
 คุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต าราทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. ก าหนดขอบเขต โครงสร้างของข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 
สมมติฐาน กรอบแนวคิดที่ต้ังไว้ และสอดคล้องกับทฤษฎี 
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 3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มี       
รสหวาน มีเนื้อหาครอบคลุมตามนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร 
 4. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา  (Content 
Validity) และภาษาที่ใช้ ตลอดจนจนพิจารณาถึงความเหมาะสมทั่วไปของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแก้ไข  
 5. น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนโรงเรียนอื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนในการทดลองครั้งนี้      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คน เพื่อหาความเที่ยง (Reliability) โดยระหว่างการทดลองใช้แบบสอบถามผู้วิจัย
สังเกตความเข้าใจในการตอบแบบสอบถามของนักเรียน หากนักเรียนไม่เข้าใจในแบบสอบถามให้ผู้ศึกษา                  
ที่แจกแบบสอบถามอธิบายค าถามให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นแล้วน ามาแก้ไขเนื้อหาข้อค าถามให้มีความชัดเจนมากขึ้น  
       5.1 ท าการทดสอบเครื่องมือที่ใช้โดยการหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability test) วิเคราะห์ผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbrach’s coefficient alpha) ซ่ึงจะต้อง
มีค่าใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคที่ยอมรับได้ 0.7 ขึ้นไป แบบสอบถามทัศนคติต่อการบริโภคขนมขบเคี้ยวและ
เครื่องดื่มที่มีรสหวาน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่
มีรสหวานได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73 
      5.2 การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซล               
โดยหาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับขนมขบเคี้ยว จ านวน 11 ข้อ พบว่า  ค่า
ความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.2–0.8 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และมีค่าอ านาจจ าแนกของแต่ละข้อ 0.2 ขึ้นไป 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เข้าพบกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ 
ของการวิจัยเม่ือได้รับอนุมัติแล้ว จึงขอพบครูประจ าชั้นและนักเรียนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนของการวิจัย 
ประโยชน์ที่ได้รับ และการพิทักษ์สิทธิของนักเรียน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าและใบยินยอมแก่นักเรียนเพื่อขออนุญาต
ท าการศึกษาจากผู้ปกครองของนักเรียน และนัดหมายวันเวลาในการด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมปรับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ซ่ึงใช้เวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมง โดยใช้เวลาในการบรรยาย 1 ชั่วโมง 30 นาที ในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมขบเคี้ยว ประเภท
ของขนมขบเคี้ยว วัตถุเจือปนในขนมขบเขี้ยว ผลกระทบจากการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน การ
อ่านฉลากโภชนาการ บอร์ดปริมาณน้ าตาลในเครื่องดื่มท่ีนักเรียนนิยมบริโภคประกอบค าสอน การวิเคราะห์สื่อโฆษณา
เรื่องฉลาดบริโภค ชีวีเป็นสุข และหลังจากนั้นเล่นเกมฉลาดซ้ือ โดยท าการสอบถามเรื่องความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม
การบริโภคทั้งก่อนและหลังการได้รับโปรแกรม       
 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ        
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ paired t-test       
 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
 ด าเนินการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โดยการจัดท าเอกสารชี้แจงถึงโครงการวิจัย วัตถุประสงค์และขั้นตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการท าวิจัยด้วยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับใด ๆ และกลุ่มตัวอย่าง
มีสิทธิ์จะถอนตัวออกจากการวิจัยได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล และไม่มีผลใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงข้อมูลต่าง 
ๆ จะเก็บเป็นความลับ การน าเสนอข้อมูลจะท าในภาพรวมของผลการวิจัยเท่านั้น 
 
ผลการทดลอง 
 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.3 ส่วนใหญ่
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 60.0 อายุ 12 ปี ร้อยละ 63.3 ส่วนใหญ่นักเรียนมีระดับดัชนีมวลกาย     
น้อยกว่า 18.5 ร้อยละ 83.3 ผู้ปกครองศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 53.3 และนักเรียนได้เงินมาโรงเรียนวันละ          
40 บาท ร้อยละ 46.6 โดยสถานที่ที่นักเรียนนิยมซ้ือขนมขบเคี้ยวคือร้านขายขนมหน้าโรงเรียน ร้อยละ 53.3 รองลงมา
ซ้ือที่ร้านขายของช าทั่วไป ร้อยละ 30.0 
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 ระดับคะแนนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมการบริโภค
ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานมีความแตกต่างกัน คือ ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมการบริโภค       
ขนมขบเคี้ยวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง         
จังหวัดระยอง มีความรู้อยู่ที่ระดับปานกลาง ร้อยละ 43.3  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.0±1.5 และหลังได้รับโปรแกรม
ปรับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน มีความรู้อยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 80.0 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 9.6±1.1 
 ระดับคะแนนทัศนคติต่อการบริโภคขนมขบเคี้ยวก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมการบริโภค
ขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มที่มีรสหวานมีความแตกต่างกัน คือ ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมการบริโภค             
ขนมขบเคี้ยวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง         
จังหวัดระยอง มีทัศนคติอยู่ที่ระดับปานกลางและระดับสูง ร้อยละ 50 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.1±1.9 และหลังได้รับ
โปรแกรมนักเรียนมีทัศนคติอยู่ที่ระดับสูง ร้อยละ 73.3 และระดับปานกลาง ร้อยละ 26.7 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
22.2±2.4 
 ระดับคะแนนพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมการบริโภค
ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานมีความแตกต่างกัน คือ ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมการบริโภค     
ขนมขบเคี้ยวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง         
จังหวัดระยอง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 40.0 และระดับปานกลาง ร้อยละ 60.0 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
18.4±2.8  และหลังเข้าร่วมโปรแกรมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 46.6 และระดับปานกลาง ร้อยละ 53.3 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.9±2.8 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรม 

 
ตัวแปร n  ̅ S.D. t    p-value 

ความรู้      -4.502 29 0.000 

        ก่อนการทดลอง 30 8.0 1.5    

        หลังการทดลอง 30 9.6 1.1 

ทัศนคติ    -1.799 29 0.083 

        ก่อนการทดลอง 30 21.1 1.9    

        หลังการทดลอง 30 22.2 2.4 

พฤติกรรม    -0.641 29 0.527 

        ก่อนการทดลอง 30 18.4 2.8    

        หลังการทดลอง 30 18.9 2.8 

  
 ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวเท่ากับ 8.0±1.5 คะแนน          
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวเท่ากับ 9.6±1.1 คะแนน           
และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยความรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t=4.502, p-value = 0.000) 
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 ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยในเรื่องทัศนคติต่อการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน      
เท่ากับ 21.1±1.9 คะแนน หลังเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในเรื่องทัศนคติต่อการบริโภคขนมขบเคี้ยวและ
เครื่องดื่มที่มีรสหวานเท่ากับ 22.2±2.4 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการบริโภคขนมขบเคี้ยวและ
เครื่องดื่มที่มีรสหวานระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยทัศนคติ ไม่แตกต่างกัน(t=1.799, p-value = 
0.083) 
 ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน       
เท่ากับ 18.4±2.8 คะแนน หลังเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว           
และเครื่องดื่มที่มีรสหวานเท่ากับ 18.9±2.8 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว      
และเครื่องดื่มที่มีรสหวานระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมไม่แตกต่างกันอย่าง ( t=0.641,        
p-value = 0.527) ดังตารางที่ 1 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากผลการวิจัย พบว่า ในช่วงหลังเข้าโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวสูงกว่าช่วงก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value=0.000) เนื่องจากโปรแกรมปรับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว    
และเครื่องดื่มที่มีรสหวานได้ให้ความรู้เกี่ยวกับขนมขบเคี้ยว จึงสามารถท าให้กลุ่ มตัวอย่างที่ได้รับโปรแกรมมีความรู้    
เพิ่มมากขึ้น โดยความรู้ที่ เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถจดจ าในสิ่งที่ เรียนรู้ ได้                    
จนเกิดเป็นความเข้าใจในเนื้อหาการให้ความรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับกับการศึกษาของ บุษรัตน์ พุฒวิชัยดิ ษฐ์ (2555)          
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มต่อความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 ในจังหวัดราชบุรี พบว่า         
หลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการ สัดส่วนของนักเรียนที่มีความรู้และพฤติกรรมการอ่านฉลาก
โภชนาการดีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.025)  
 ทัศนคติต่อการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน พบว่า ก่อนและหลัง เข้าร่วมโปรแกรม            
ไม่มีความแตกต่างกัน (p-value = 0.083) เนื่องจากโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและ
เครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดโปรแกรมเพียง 3 ชั่วโมง จึงไม่สามารถท าให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการบริโภคได้เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากทัศนคติเป็นสิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของบุษรัตน์ พุฒวิชัยดิษฐ์ (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลาก
โภชนาการของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มต่อความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5–6 ในจังหวัดราชบุรี พบว่า นักเรียนมีทัศนคติดีอยู่แล้วหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลาก
โภชนาการซ่ึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน พบว่า ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมไม่มีความ
แตกต่างกัน (p-value=0.527) เนื่องจากเนื่องจากโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม   
ที่มีรสหวานจัดโปรแกรมเพียง 3 ชั่วโมง จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่    
มี  รสหวานในนักเรียนได้ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ เสาวลักษณ์ มูลสารและเกษร ส าเภา (2559) ได้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามแนวทางของ DASH ร่วมด้วยทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถแห่งตนและแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ภายหลังได้รับ
โปรแกรมกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามแนวทาง DASH ที่สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมและ
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างยังมีพฤติกรรมการบริโภคเป็นไป
ตามความคุ้นเคย และการออกแบบโปรแกรมของผู้วิจัยใช้เวลาในระยะสั้นจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม
ของกลุ่มทดลองได้ 
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สรุปผลการทดลอง 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ร้อยละ 60.0 อายุ 12 ปี ร้อยละ 63.3 ส่วนใหญ่นักเรียนมีระดับดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 ร้อยละ 83.3              
ระดับคะแนนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว
และเครื่องดื่มที่มีรสหวานมีความแตกต่างกัน คือ ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ที่ระดับปานกลาง    
ร้อยละ 43.3 และหลังได้รับโปรแกรมมีความรู้อยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 80.0 ระดับคะแนนทัศนคติต่อการบริโภค        
ขนมขบเคี้ยวก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมมีความแตกต่างกัน คือ ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ         
อยู่ที่ระดับปานกลางและระดับสูง ร้อยละ 50.0 และหลังได้รับโปรแกรมมีทัศนคติอยู่ที่ระดับสูง ร้อยละ 73.3         
และระดับปานกลาง ร้อยละ 26.7 ระดับคะแนนพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม       
มีความแตกต่างกันคือ ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 40.0 และระดับปานกลาง ร้อยละ 60.0        
และหลังเข้าร่วมโปรแกรมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 46.6 และระดับปานกลาง ร้อยละ 53.3                         
ผลการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม พบว่า ความรู้มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.000) และทัศนคติ พฤติกรรม    
มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน จากผลการศึกษาควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สัมพันธภาพของกลุ่มเพื่อนในรูปแบบ
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในการทบทวนความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริ โภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรส
หวาน และการกระตุ้นเตือนกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับสัมผัสสารเบนซีนและระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบน 
ซีนของกลุ่มประชาชนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
การวิจัยเป็นแบบส ารวจ กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบเขตอุตสาหกรรม จ านวน 137 คน  
สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการแบบแบ่งชั้นภูมิ  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์และบันทึกผลของการตรวจร่างกาย  
ใช้สถิติพรรณนาและสถิติ Chi-square  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 9595)  อยู่ในช่วงอายุ 95-95  ปป มากที่สุด 
(ร้อยละ 30.7) อายุเฉลี่ย 49.6±14.8 ปป จบชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ  54.0) และไม่ได้ประกอบอาชีพ  (ร้อยละ 46.0) 
ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ (ร้อยละ  89.8) ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ  83.2) และไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ  73.7
สัมผัสจากท่อไอเสียรถยนต์ (ร้อยละ 38.7)  ช่องทางการหายใจมากที่สุด (ร้อยละ 8.92)  กลุ่มตัวอย่างมีระดับการ 
รับสัมผัสสารเบนซีนในระดับน้อย (ร้อยละ 94.9) และ (ร้อยละ 89.0) มีความเสี่ยงในการรับสัมผัสสารเบนซีน 
อยู่ในระดับปกติ โดยพบว่าระดับความเสี่ยงในการรับสัมผัสสารเบนซีนสัมพันธ์กับการรับสัมผัสสารเบนซีนในภาพรวม                     
(  = 7.703, p =0.006) และการรับสัมผัสจากการท างาน (  = 4.074, p = 0.044) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้คือ ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัส              
สารเบนซีนในที่ท างานและการรับสัมผัสจากสิ่งแวดล้อม เช่น ต้องมีการป้องกันการรับสัมผัสสารจากท่อไอเสีย 
ในบริเวณการจราจรหนาแน่น และพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก สี รองเท้า อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจัดให้มีระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากการรับสัมผัสสารเบนซีน  
อันจะน าไปสู่การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป 

 

ค าส าคัญ : สารเบนซีน  ความเสีย่ง  ผลกระทบต่อสุขภาพ  นิคมอุตสาหกรรม   
 
Abstract 

The objectives of this study were to describe exposure benzene compounds and the level of risk 

from exposure to benzene compounds  of group people in the area of industrial estate, Map Yang Phon 

Subdistrict, Pluak Daeng District, Rayong Province. This survey  research was using in Stratified random 

sampling with 137 samples. The research tool was a questionnaire  and recording the results of physical 

examination. Data were analyzed by descriptive statistics and chi-square. 

The findings of this study as the majority were female (9595%), almost   95-95  yeas (30.7%) and 

average age was 9596±14.8  years. Graduated in primary education (54.0%), were not occupation (30.7%), no 

smoking (89.8%), no congenital disease (73.7%), exposure from car exhaust pipes  (38.7%), most were 

channel breath symptoms of dizziness (8992%).  The sample group of level from exposure to benzene in the 

low level (94.9%) and level of risk from exposure to benzene normal level (89.0%). Factors were 

significantly associated with the level of risk from exposure to benzene with overview exposure benzene 

(  = 7.703, p =0.006) and exposure benzene from work (  = 4.074, p = 0.044) with statistically significant. 

Recommend at for was to promote people to have self-protection from exposure to benzene at 

workplace and environment especially in areas with heavy traffic and in the industrial factories production of 
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colored plastic shoes. Relevant agencies should provide a surveillance system the risk of exposure benzene to 

promote health and prevent disease caused by exposure to benzene metabolites as following to improve 

health and quality of life in further.  

 
Keywords: Benzene, Risk, Health impact assessment, Industrial estate  

 
บทน า 

ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใน
ประเทศได้กระจุกกันอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครและภาคกลาง และเกิดความเสื่อมโทรมให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ
และสร้างความแออัดในเมือง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) จึงเกิดการปรับ
โครงสร้างของอุตสาหกรรมไปอยู่ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern seaboard development 
program (ESB) ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ9ศ92525-2529) ซ่ึงจังหวัดระยองเป็น
หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาตามแผนแม่บท และถือเป็นจังหวัดที่รัฐบาลไทยก าหนดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเคมี 
(นลินี ศรีพวง, 8996)  

จากการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองที่มี 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ถูกขยายในพื้นที่มากมาย (สุดา พะเนียงทองและคณะ, 8999) เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี เขตประกอบการอุตสาหกรรม การผลิตรถยนต์การผลิตสารเคมี (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง , 
2555 อ้างถึงในส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) โดยโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวใช้สารเบนซีนเป็นตัวท าละลาย 
ในกระบวนการผลิตต่างๆ ได้แก่ การผลิตรถยนต ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตพลาสติก ผลิตสี การฟอกหนัง กาว แลค
เกอร์ เป็นต้น ส่งผลให้จ านวนประชาชนวัยแรงงานเข้ามาประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มอาชีพพ่อค้า แม่ค้าขาย 
อาหารปิ้งย่าง ริมถนน คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พนักงานเติมน้ ามัน เป็นต้น การขยายตัวได้ส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ภายในชุมชน เช่น สภาพการจราจรมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นและมีปริมาณการใช้น้ ามันเพิ่มมากขึ้นตามมา
ด้วย (กรมควบคุมมลพิษ, 2555)  

ส่งผลให้การรับสัมผัสสารเบนซีนในชีวิตประจ าวันได้รับสัมผัสจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบ้าน ภายนอกและ 
ที่ท างานซ่ึงอาจได้รับจากการสูบบุหรี่  ไอเสียรถยนต์ การปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใช้สารตัวท าละลายในกระบวนการผลิตสารตัวท าละลายชนิดต่างๆรวมถึงสารเบนซีน (นลินี ศรีพวง, 
8996) ท าให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจากการท างานเนื่องจากพิษของสารเบนซีน ซ่ึงการรับสัมผัสสารเบนซีน 
สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง ได้แก่ ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหารและทางผิวหนัง การเกิดพิษของสารเบนซีน
มีทั้งแบบเฉียบพลัน ได้แก่ ระคายเคืองต่อเนื้อเย่ือบุตาจมูก ล าคอ ผิวหนัง บวมแดง ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้อาเจียน 
ชัก หมดสติ และพิษแบบเรื้อรัง เม่ือร่างกายได้รับสารเบนซินทีละน้อยเป็นระยะเวลานาน จะท าให้เกิดพยาธิสภาพกับ
อวัยวะเป้าหมายเช่น สมอง ตับ ไต ตั้งแต่การท างานของอวัยวะผิดปกติไปจนถึงล้มเหลว (ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์, 8996) 
สารเบนซีนนี้ถือได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งขั้นกลาง (Medium carcinogen) ท าให้เกิดมะเร็งในเม็ดเลือดขาว  จึงส่งผลท า
ให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตได้ (พีรญา อึ้งอุดรภักดี, 8999)  

จากการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นได้มีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง จาก
มลพิษโรงงานอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม (นลินี ศรีพวง, 8996) มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในบางพื้นที่ 
โดยเฉพาะในพื้นที่ริมถนน และพ้ืนที่รอบอุตสาหกรรม ท าให้มีแนวทางและมาตรการในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ (สุดา พะเนียงทองและคณะ, 8999) โดยการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
พยายามที่จะน าแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) มาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไข ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และความขัดแย้ง ประกอบด้วย 5 มิติหลัก ได้แก่ มิติทางกายภาพ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสิ่ง แวดล้อม 
มิติทางสังคม และมิติทางด้านการบริหารจัดการ ( Industrial Estate Authority of Thailand, 2012) เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต่าง ๆ 

ด้วยเหตุผลนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้จัดท าการวิจัยเกี่ยวกับการรับสัมผัสสารเบนซีนและผลกระทบต่อสุขภาพของ
กลุ่มประชาชนในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อประเมินการรับสัมผัสสารเบนซีนและระดับความเสี่ยงจากการรับ
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สัมผัสสารเบนซีนในกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในการวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยจากการรับสัมผัสสารเบนซีน 
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรักษาสุขภาพตนเองอย่างย่ังยืน  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบนซีน 
2. เพื่อศึกษาการรับสัมผัสสารเบนซีน 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสกับระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบนซีน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบนซีนและผลกระทบต่อสุขภาพ
ของ ประชาชนบ้านมาบยางพร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
research) เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้   
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 20 ปปขึ้นไปในฐานะตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่

ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบยางพร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง จ านวนทั้งหมด 15,462 ครัวเรือน  

ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของเดเนียล (Daniel, 1995 อ้างถึงใน ฉัตรสุดา พิมพาแสงและสุนิสา 
ชายเกลี้ยง, 8997) โดยใช้ความเชื่อม่ัน ร้อยละ 95 ค านวณได้ 125 คน/ครัวเรือน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified random sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการในหมู่ที่ 
1,8,6,7 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบยางพร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ตามจ านวนประชากร จ าแนกรายหมู่และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากตัวแทน
ครัวเรือนทั้งหมด 137 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ซ่ึงประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  
1) ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นค าถามปลายเปิดและปลายปิด มีข้อค าถามทั้งหมด 9 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกฮอล์ การรับประทานอาหารที่มีผลต่อระดับความเสี่ยง
จากการรับสัมผัสสารเบนซีน 

2) การประเมินการรับสัมผัสสารเบนซีน ประกอบไปด้วยข้อค าถามทั้งหมด 14 ข้อ ได้แก่ การรับสัมผัสสาร
เบนซีนจากสิ่งแวดล้อม จ านวน 7 ข้อ และการสัมผัสจากการท างาน จ านวน 8 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่      
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆครั้งและไม่เคย 

3) อาการเจ็บป่วยในปัจจุบัน มีข้อค าถามทั้งหมด 12 ข้อประกอบไปด้วยการหายใจ การสัมผัสถูกผิวหนัง 
และการสัมผัสถูกดวงตา  

4) ผลตรวจร่างกายและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีข้อค าถามใน 2 กลุ่ม คือ ผลการตรวจเลอืดและผลการ
ตรวจปัสสาวะ 

 
 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

ผู้วิจัยประยุกต์จากแบบสัมภาษณ์เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพผู้ที่เสี่ยงต่อการรับสัมผัสเบนซีน โครงการตรวจสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, 2558) ซ่ึงได้รับการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาจากบุคลากร
สุขภาพทั้งในระดับพื้นที่และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยใน 2 ช่วง ประกอบด้วย การวินิจฉัยชุมชนและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มี
รายละเอียดดังนี้  
 ช่วงที่ 1 ประสานงานกับชุมชน บุคลากรต่างๆ ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้น า
ชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบยางพรที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
รายละเอียดของการด าเนินการวิจัยและวางแผนการเก็บข้อมูล 
 ช่วงที่ 2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 20 ปปขึ้นไป ต าบลมาบยาง
พร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จ านวน 137 คน ผู้วิจัยได้ท าเอกสารชี้แจงข้อมูลส าหรับอาสาสมัคร โดยมีการชี้
แจกรายละเอียด วัตถุประสงค์ ระยะเวลาที่ท าการวิจัย ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตัวที่ต้องปฏิบัติ ผลประโยชน์และ
ผลข้างเคียงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้วิจัยได้ท าเอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับ
การบอกกล่าว (Informed consent form) ขอความร่วมมือในการเป็นอาสาสมัครด้วยความสมัครใจ หากท่านไม่ยินดี
เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ก็สามารถปฏิเสธได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้
ได้ทกุเวลาโดยไม่มีผลกระทบใดๆ เช่นกัน และหากตัดสินใจตกลงเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ และลงนามชื่อเป็นหลักฐานลง
ในแบบยินยอมอาสาสมัครแล้ว ท่านจะได้รับการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้อ่านให้ตอบ ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 5-10 
นาทีและคัดลอก ข้อมูลการตรวจวัดระดับกรดมิวโคนิคในปัสสาวะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน          
มาบยางพรจังหวัดระยอง แล้วน ามาตรวจความสมบูรณ์ถูกต้องและน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่อไป 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ของค าตอบใน
แบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล การรับสัมผัสสารเบนซีน อาการปัจจุบัน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุดและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. ผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบนซีน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุดและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล การรับสัมผัสสารเบนซีน อาการปัจจุบันกับระดับความ
เสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบนซีน โดยใชส้ถิต ิChi-Square 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล การรับสัมผัสสารเบนซีน อาการปัจจุบันกับระดับความเสี่ยงจาก
การรับสัมผัสสารเบนซีน 

จากการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญ  ิง (ร้อยละ 9595) อายุอยู่ในช่วง 95-95 ปปมากที่สุด (ร้อยละ 3597) 
รองลงมาอายุอยู่ในช่วง 65-65 ปป (ร้อยละ 18.2) และอยู่ในช่วง 40-45 ปป (ร้อยละ 16.1) ตามล าดับ อายุเฉลี่ย (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 49.6 (14.8) ปป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานะภาพมีคู่แล้ว (ร้อยละ 6693) รองลงมา
สถานะภาพโสด (ร้อยละ 30.7) และสถานะภาพหย่า/หม้าย (ร้อยละ 1.5) ตามล าดับ ส่วนมากจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (ร้อยละ 9.95) รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 24.8) และจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ร้อยละ 13.9) ตามล าดับ กลุ่มเป้าหมายส่วนมากไม่ได้ท างาน (ร้อยละ .695) รองลงมาเกษตรกร ธุรกิจส่วนตัว 
และประกอบอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 1298, 12.4 และ 1595) ตามล าดับ ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 2592) ส่วนใหญ่ไม่
ดื่มแอลกฮอล์ (ร้อยละ 2398) ในช่วง 8 วันที่ผ่านมาส่วนมากไม่ได้รับประทานอาหารที่เสี่ยง (ร้อยละ 19.7) รองลงมา
คือ ก๋วยเตี๋ยว (ร้อยละ 16.0) และน้ าอัดลม (ร้อยละ 13.7) ส่วนใหญ่จะไม่มีโรคประจ าตัว (ร้อยละ 7397) รองลงมาคือ 
โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 1799) และโรคภูมิแพ้ (ร้อยละ 991)ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะทางประชากร ได้แก่ 
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เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหาร โรคประจ าตัว อาการใน
ปัจจุบัน ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบนซีน 

 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบคุคล อาการปัจจุบันกับระดับความเสี่ยง 

จากการรับสัมผัสสารเบนซีนของประชาชน 
 

ตัวแปร 

ระดับความเส่ียงจากการรับสัมผัสสารเบน
ซีน (n=137) 

   p-value 
เส่ียงและไม่ปลอดภัย 

จ านวน (ร้อยละ) 
ปลอดภัย       

จ านวน (ร้อยละ) 
เพศ   0.298 0.585 

ชาย 7 (5.1) 48 (35.0)   
หญิง 8 (5.8) 74 (54.1)   

อาย ุ   1.457 0.353 
85-59 13 (9.5) 88 (64.2)   
65 ขึ้นไป 2 (1.5) 34 (24.8)   

สถานภาพ   1.294 0.255 
คู ่ 7 (5.1) 83 (60.6)   
ไม่มีคู่ (โสด,หย่า/แยก,หม้าย) 8 (5.8) 39 (28.5)   

ระดับการศึกษา   0.507 0.477 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 15 (10.9) 4 (2.9)   
เรียนหนงัสือ 0 (0.0) 118 (86.2)   

อาชีพ   0.003 0.955 
ไม่ได้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกบั
สารเบนซีน 

7 (5.1) 56 (40.9)   

อาชีพเกี่ยวกบัสารเบนซีน 8 (5.8) 66 (48.2)   
สูบบุหรี ่   0.178 0.673 

ไม่สูบ 13 (9.5) 110 (80.2)   
สูบ 2 (1.5) 12 (8.8)   

ดื่มแอลกอฮอล์       1.177 0.278 
ไม่ดื่ม 11 (8.0) 103 (75.2)   
ดื่ม 4 (2.9) 19 (13.9)   

การรับประทานอาหารที่เส่ียง   0.703 0.402 
รับประทาน 8 (5.8) 64 (46.7)   
ไม่รับประทาน 7 (5.2) 58 (42.3)   

ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่   0.204 0.651 
มี 3 (2.2) 33 (24.1)   
ไม่มี 12 (8.7) 89 (65.0)   

อาการในปัจจุบัน   0.043 0.835 
มี 10 (7.4) 78 (56.9)   
ไม่มี 5 (3.6) 44 (32.1)   
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ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสสารเบนซีนกับระดับความเส่ียงจากการรับสัมผัสสารเบนซีน 
 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสสารเบนซีนกบัระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบนซีน 
 

ตัวแปร 

ระดับความเส่ียงจากการรับสัมผัสสารเบน
ซีน (n=137) 

   p-value 
เส่ียงและไม่ปลอดภัย 

จ านวน (ร้อยละ) 
ปลอดภัย 

จ านวน (ร้อยละ) 
การรับสัมผัสสารเบนซีนในภาพรวม   7.703 0.006 

 น้อย 12 (8.8) 118 (86.1)   
 ปานกลาง 3 (2.2) 4 (2.9)   

การรับสัมผัสสารเบนซีนจากส่ิงแวดล้อม   3917. 095.. 
 น้อย 14 (10.2) 121 (88.3)   
 ปานกลาง 1 (0.7) 1 (0.7)   

การรับสัมผัสสารเบนซีนจากการท างาน   .957. 09579 
 น้อย 7 (5.2) 88 (64.2)   
 ปานกลาง 8 (5.8) 34 (24.8)   
 
จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบนซีนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

ปลอดภัย (ร้อยละ 89.1) โดยระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบนซีนสัมพันธ์กับ การรับสัมผัสสารเบนซีนในภา
พรวม (  = 7.703, p = 0.006) การรับสัมผัสสารเบนซีนจากสิ่งแวดล้อม (  = 3.174, p = 0.044) และการรับ
สัมผัสสารเบนซีนจากการท างาน (  = 4.074, p = 0.075) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 1. คุณลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 9595) อยู่ในช่วงอายุ 95-95 ปปมากที่สุด (อายุ
เฉลี่ย 49.6±14.8ปป) จบชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 54.0) และ(ร้อยละ 46.0) เกือบครึ่งที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่
ไม่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 89.8) ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์(ร้อยละ 23.2) และไม่มีโรคประจ าตัว (ร้อยละ 73.7) ผลการศึกษา 
พบว่า คุณลักษณะทางประชากร ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบนซีน  
 2. ระดับความเส่ียงจากการรับสัมผัสสารเบนซีน 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5.95 มีระดับการรับสัมผัสสารเบนซีนในระดับน้อยและ ร้อยละ 2595 
มีความเสี่ยงในการรับสัมผัสสารเบนซีนอยู่ในระดับปกติ พบว่าการรับสัมผัสสารเบนซีนในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับ
ระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบนซีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (  = 7.703, p = 0.006) เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพและท างานในช่วงกลางวันที่บ้าน จึงมีโอกาสน้อยที่จะสัมผัสสารเบนซีนทั้งจาก
สิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ 
 3. การรับสัมผัสสารเบนซีน 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 30.7 มีระดับการรับสัมผัสสารเบนซีนจากสิ่งแวดล้อมในระดับปาน
กลางและ ร้อยละ 2595 จากการศึกษา พบว่าการรับสัมผัสสารเบนซีนจากสิ่งแวดล้อม มีระดับความเสี่ยงจากการรับ
สัมผัสสารเบนซีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (  = 3.174, p = 0.044) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างอาจได้รับการสัมผัสสาร
เบนซีนจากท่อไอเสียรถยนต์ (ร้อยละ 3297) เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเป็น
เมืองมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายทั้งผู้คนและสินค้าเป็นจ านวนมาก 
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จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 1.5 มีระดับการรับสัมผัสสารเบนซีนจากการท างานในระดับปานกลาง
และ ร้อยละ 2595 มีความเสี่ยงในการรับสัมผัสสารเบนซีนอยู่ในระดับปกติ (ร้อยละ 39.) ท างานเกี่ยวกับการใช้                  
สารเบนซีนเป็นส่วนประกอบของการท างาน เช่น สี รองเท้า (ร้อยละ 898) ท างานด้านวงจรไฟฟ้า พลาสติก สัมผัสทาง
ช่องทางการหายใจ (ร้อยละ 8.92) มีอาการวิงเวียนศีรษะและ พบว่าการรับสัมผัสสารเบนซีนจากการท างาน  มี
ความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบนซีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (  = 4.074, p = 0.075)  
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสและระดับความเส่ียง 

ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหวา่งคณุลักษณะทางประชากรของประชาชนกบัระดับความเสี่ยงจากการ
รับสัมผัสสารเบนซีน พบว่า คุณลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ สูบบุหรี่ ดื่ม
แอลกอฮอล์ รับประทานอาหาร โรคประจ าตัว อาการในปัจจุบัน ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงจากการรับ
สัมผัสสารเบนซีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสสารเบนซีนกับระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสาร
เบนซีน พบว่า การรับสัมผัสสารเบนซีนมีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบนซีนในภาพรวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (  = 7.703, p = 0.006) การรับสัมผัสสารเบนซีนจากสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบนซีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (  = 3.174, p = 0.044) และการรับสัมผัสสารเบน
ซีนจากการท างานมีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบนซีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
(  = 4.074, p = 0.075) 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ระดับความเส่ียงจากการรับสัมผัสสารเบนซีน 

ผลการศึกษา พบว่า ระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเบนซีนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปลอดภัย (ร้อยละ 89.1) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ออมรัตน์  คัมภีรวิภากรและคณะ (8992) ศึกษาการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเบนซีน และ 1,3-บิวทาไดอีนของประชากรในพื้นที่อุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง พบว่ากลุ่มประชากรศึกษาและกลุ่มประชากรเปรียบเทียบไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับ  สารทั้ง 8 
ชนิดในแต่ละบุคคล ดังนั้นสารเบนซีนและ 1,3-บิวทาไดอีนจึงไม่ใช่ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งของ
ประชากร 
 2. การรับสัมผัสสารเบนซีน 

ผลการศึกษา พบว่าการรับสัมผัสสารเบนซีนในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงจากการรับสัมผัส
สารเบนซีนสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุนิสา ชายเกลี้ยงและรัชนี นันทนุช (2558) ท่ีพบว่า พนักงาน มีอาการไม่
พึงประสงค์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับอาการไม่พึงประสงค์ คือปัจจัยจากงาน
ด้านการสัมผัสกับไอระเหยของน้ ามันตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน (p < 0.05) 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสและระดับความเส่ียง 

ผลการศึกษา พบว่าการรับสัมผัสสารเบนซีนจากการท างาน มีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงจากการรับ
สัมผัสสารเบนซีนสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุนิสา ชายเกลี้ยงและรัชนี นันทนุช (8992) ท่ีพบว่า พนักงาน มี
อาการไม่พึงประสงค์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับอาการไม่พึงประสงค์ คือปัจจัย
จากงานด้านการสัมผัสกับไอระเหยของน้ ามันตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน (p < 5955) 

ผลการศึกษา พบว่าการรับสัมผัสสารเบนซีนจากสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงจากการรับ
สัมผัสสารเบนซีนสอดคล้องกับผลการศึกษา Weisel (2010) ที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับสัมผัสสารเบนซีนจาก
สิ่งแวดล้อมทั้งจากอุตสาหกรรมและการขนส่งทางบก นอกจากนั้นการศึกษาของฌาน ปัทมะ พลยงและคณะ (8992) 
พบว่า ผู้ได้รับสัมผัสควันบุหรี่ จากบุคคลอื่น (97%) ความเข้มข้นเฉลี่ยกรดมิวโคนิกในปัสสาวะหลังเลิกงานของกลุ่มที่
รับสัมผัส (พนักงานเติมน้ ามัน คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต ารวจจราจร แม่ค้าปิ้งย่าง) เปรียบเทียบระดับกรดมิวโคนิก
ในปัสสาวะ 3 ครั้งพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 5959) โดยระดับที่พบในกลุ่มพนักงานเติม
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น้ ามันและคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการได้รับสัมผัสสารเบนซีนจาก
มลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการจราจรหรือการขนส่งทางบกนั้นสามารถส่งผลท าให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
(Leukaemia) (Cocheo V., et.al., 2000) เนื่องจากตรวจพบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงที่เกิดจากการสัมผัสสาร
เบนซีน (Kasemy Z.A, Kamel G.M., Abdel-Rasoul G.M.,& Ismail A.A., 2019) 
 4. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้คือ ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัส              
สารเบนซีนในที่ท างานและการรับสัมผัสจากสิ่งแวดล้อม เช่น ต้องมีการป้องกันการรับสัมผัสสารจากท่อไอเสีย  
ในบริเวณการจราจรหนาแน่น และพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก สี รองเท้า อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจัดให้มีระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากการรับสัมผัสสารเบนซีน  
อันจะน าไปสู่การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างดีย่ิงจาก ประชาชนต าบลบ้านมาบยางพรทุก
ท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน เอาใจ
ใส่ด้วยดีเสมอมา จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซ้ึงเป็นอย่างย่ิง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

แรงงานชาวกัมพูชาได้ย้ายถิ่นเข้ามาท างานในไทยด้วยจ านวนที่ เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยจะพบปัญหาเชิง
พฤติกรรมสุขภาพที่ก่อให้เกิดโรคและการเจ็บป่วยมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้มุ่งท าความเข้าใจกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพทั้งขณะปกติและขณะเจ็บป่วยของแรงงาน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพกับกลุ่มแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่
ท างานในพื้นที่ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จ านวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ร่วมกับการสังเกต ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลสามเส้าจากบุคคล ได้แก่ ผู้สัมภาษณ์ แรงงาน
และบุคลากรสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

ผลการศึกษา พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ร้อยละ 63.3 มีอายุเฉลี่ย 29.5±6.3 ปี ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานในสถานประกอบการ ร้อยละ 60.0 คิดว่ารายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ร้อยละ 76.7 
และร้อยละ 43.4 เข้ามาท างานในไทยน้อยกว่า 1 ปี ซ่ึงแรงงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในเรื่องการนอนหลับ
อย่างเพียงพอ การจัดการความเครียดและการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน ในส่วนของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่
ไม่เหมาะสม คือการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาและประกอบอาหารอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ การไม่ได้ออกก าลังกาย 
การท าความสะอาดร่างกายและอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เหมาะสม การไม่ได้ตรวจสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ เม่ือแรงงาน
เจ็บป่วยมักจะซ้ือยารับประทานเองจากร้านขายยาหรือรักษาโดยการแพทย์พื้นบ้านในกลุ่มของตนเอง เพื่อบรรเทา
อาการชั่วคราวให้กลับไปท างานต่อไดอ้ย่างรวดเร็วที่สุด กลุ่มแรงงานจะมาพบแพทย์เม่ือมีอาการรุนแรงจนไม่สามารถ
ท างานได้เท่านั้น ดังนั้นจึงควรส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกาย การปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย การสร้างแกนน า
เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและเป็นต้นแบบการดูแลสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ได้ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น 
 

ค าส าคัญ : การดูแลสุขภาพ  พฤติกรรม  การเจ็บปว่ย  แรงงานสัญชาติกัมพูชา 
 
Abstract 

Cambodian workers who migrates for working to Thailand were increase in every year. We found  

the behavioral problems in health care, causing by diseases and illnesses. This study aims to understand  

the health care behavior both normal health status and illness. This qualitative research indicate 30 

Cambodian workers who working in the Mab Yang Phon sub-district, Pluak Daeng district, Rayong 

Province, Thailand. Data were collected by in-depth interviews focus group and the observation verify by 

Triangulation (interviewer, interviewee, health personnel). Data were analyzed with content analysis. 

The result indicated that Cambodian workers were mostly male (63.3%), average age 29.5±6.3 

years, employees in the establishment (60.0%), opinion about the adequacy of income (76.7%), and migrates 

into Thailand lower than 1 year (43.4%). Appropriate health behavior was the adequately sleep, coping the 

stress and the prevention of accidents in workplace. In terms of the unhealthy behavior consisted of the 

eating time and the unhygienic cooking, inappropriate exercise, cleansing the body and appliance, health 

check-ups. 

If workers get sick, they often take medicine from drugstore or treat by local alternative medicine 

by themselves to relieve temporarily symptoms and quickly return for working. Cambodian workers will go 

to see the doctor when their severe illness.  
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Our recommendations for migrant are should be promote more exercise, improve house conditions, 

and develop the health leaders to educate health information for appropriate practical of health care behavior. 

 
Keywords: Health Care, Behavior, Illness, Cambodian workers 

 
บทน า 

แรงงานข้ามชาติ หรือ แรงงานต่างด้าว ถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ปัจจุบันไทยเป็นประเทศปลายทางส าคัญประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งในและ
นอกประเทศเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเพื่อประกอบอาชีพเป็นจ านวนมาก (ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 
2561) ข้อมูลส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน อธิบายปรากฎการณ์นี้ว่า ในปี 2561 
มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยจ านวนมากกว่า 2,220,546 ราย ซ่ึงเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งเท่าตัวจากใน
ปี 2557 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคเศรษฐกิจนิยมเช่นนี้ โดยเฉพาะแรงงานสัญชาติ
กัมพูชา ที่มีจ านวนการเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดถึงกว่าร้อยละ  50.0 ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมด (ส านักบริหาร
แรงงานต่างด้าว, 2561) ข้อมูลสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยอง พบว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวมีจ านวนกว่า 
109,870 คน ซ่ึงเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา รวมกว่า 74,155 คน 
(ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง, 2559)  

การเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวนั้น ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประเทศปลายทาง โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในประเด็นด้านสุขภาพ คือ ปัญหาสภาะสุขภาพและแบบแผนการเจ็บป่วย เนื่องจากแรงงานต่างด้าว มักเข้าไม่ถึง
บริการของรัฐ ไม่มีสิทธิการรักษา สภาพความเป็นอยู่ที่แออัด สภาพการท างานที่ขาดสุขลักษณะ ส่งผลให้เกิดโรค  
(พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์, 2550) ซ่ึงจากข้อมูลการเข้ารับบริการในสถานบริการสุขภาพ พบว่า แรงงานต่างด้าวมัก 
มาด้วยการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการท างาน จ านวน 473 คน โรคหรืออาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ  
จ านวน 362 คน และอาการอักเสบทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง จ านวน 308 คน (ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดระยอง, 2561) จากข้อมูลพื้นที่ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อเข้ามาประกอบอาชีพก่อสร้าง และพนักงานโรงงานอยู่ในพื้นที่เป็น
จ านวนมาก จากข้อมูลการเข้ารับบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบยางพร พบว่า ผู้เข้ารับ
บริการในกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จ านวน 4,803 คน พบว่า มารับบริการด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 
จ านวน 2,938 คน โรคระบบย่อยอาหาร จ านวน 1,218 คน โรคระบบกล้ามเนื้อ จ านวน 647 คน ตามล าดับ 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบยางพร, 2560)   

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชาในพื้นที่ต าบลมาบยางพร มีปัญหาการเจ็บป่วยทางด้าน
สุขภาพ ซ่ึงมีผลมาจากการท างาน สภาพอากาศ และที่ส าคัญ คือ การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล เช่น  
การดูแลสุขอนามัยที่ไม่เหมาะสม การดูแลความสะอาดไม่เหมาะสม เป็นต้น ชี้ให้เห็นว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชามี
ปัญหาในด้านการดูแลสุขภาพ ซ่ึงถ้ากลุ่มแรงงานต่างด้าวมีการดูแลสุขภาพตนอย่างถูกต้องเหมาะสม จะท าให้ปัญหา
การเจ็บป่วยด้านสุขภาพลดลง โดยการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องนั้น ตามแนวคิดทฤษฎีการดุแลสุขภาพตนเอง
ของโอเร็ม (Orem's self care Theory) (พารุณี วงษ์ศรี และทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล, 2561) ได้อธิบายไว้ว่า  
การดูแลตนที่จ าเป็น (Self-care requisites) คือ บุคคลปฏิบัติในการดูแลตนเอง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ รักษาสุขภาพให้
อยู่ในสภาวะปกติ สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยหากมีการดูแลสุขภาพตนอย่างถูกต้องเหมาะสม จะท าให้
ปัญหาการเจ็บป่วยด้านสุขภาพลดลง ป้องกันการสูญเสียของชีวิต ทรัพย์สิน และการเกิดโรค การแพร่ระบาดของโรค 
ที่จะส่งผลต่อมาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในภาพรวมของพื้นที่นั้น ๆ (ชัยรัตน์ เวชพานิช, 2556) ดังนั้น การดูแลสุขภาพ
ตนเอง จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการลดการเกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแรงงานสัญชาติกัมพูชา ในพื้นที่ต าบลมาบ
ยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจรูปแบบของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทั้งขณะ
ปกติ และขณะเจ็บป่วยของแรงงานสัญชาติกัมพูชา น าไปเป็นข้อมูลส าคัญในการดูแลสุขภาพแรงงานสัญชาติกัมพูชา 
พัฒนา วางแผนการให้บริการการดูแลสุขภาพแก่กลุ่มแรงงานสัญชาติกัมพูชาได้อย่างเหมาะสม และเพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคที่จะส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขในอนาคตได้ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทั้งขณะปกติและขณะเจ็บป่วยของแรงงานสัญชาติกัมพูชา  
2. เพื่อเป็นข้อมูลในการดูแลด้านสุขภาพแก่กลุ่มแรงงานสัญชาติกัมพูชาอย่างเหมาะสม 

 
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการด าเนนิการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแรงงานสัญชาติกัมพูชา ต าบลบ้านมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างแรงงานสัญชาติกัมพูชา 
ที่เข้ามาประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ด้วยวิธีการอ้างอิงต่อเนื่องแบบปากต่อปาก (Snowball sampling technique) จากแรงงาน
สัญชาติกัมพูชาที่สามารถพูดภาษาไทยได้ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 3 แบบ  
ซ่ึงสร้างขึ้นจากการประยุกต์ใช้แนวคิดตามทฤษฎีการดุแลสุขภาพตนเองของโอเร็ม (Orem 's self care Theory) 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบบันทึกการสังเกต ในเรื่อง พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนข้อมูลทั่วไป และส่วนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 10 ประเด็น 
ดังนี้ 1) พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 2) พฤติกรรมการออกก าลังกาย 3) พฤติกรรมการพักผ่อน 4) พฤติกรรม  
การท าความสะอาดร่างกาย 5) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิต 6) พฤติกรรมการดูแลสุขอนามัย 7) พฤติกรรมการตรวจ
สุขภาพ 8) พฤติกรรมการป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ  9) พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ 10) พฤติกรรมการดูแล
ตนเองเม่ือเจ็บป่วย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย แบบสัมภาษณ์ค าถามปลายเปิด (Open-End) โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลผ่าน 
การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว ใช้เวลาสัมภาษณ์ไม่เกิน 30 นาที การสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม ใช้เวลาสัมภาษณ์
ด้วยสนทนากลุ่ม ไม่เกิน 60 นาที  โดยใช้การจดบันทึก และการบันทึกเสียงในการสนทนา ร่วมกับการสังเกต โดย
สังเกตลักษณะทางกายภาพ การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมสุขภาพขณะสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่วางไว้ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 การพิทักษ์สิทธิ์ คณะผู้วิจัยได้มีการติดต่อขอความอนุเคราะห์เพื่อสัมภาษณ์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และขอ
บันทึกข้อมูลด้วยเครื่องบันทึกเสียงก่อนการสัมภาษณ์ และขอเปิดเผยข้อมูลเชิงวิชาการในภาพรวม โดยใช้นามสมมุติ  
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation) โดยตรวจสอบ
ข้อมูลจากบุคคล คือ ผู้สัมภาษณ์ ผู้ถูกสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบยางพร  
 
ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแรงงานสัญชาติกัมพูชา ต าบลมาบยางพร  
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กับกลุ่มตัวอย่างแรงงานสัญชาติกัมพูชา จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 คน ส่วนมาก
เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.3 โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี ร้อยละ 50.0 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานในสถาน
ประกอบการ ร้อยละ 60.0 รองลงมาประกอบอาชีพแรงงานก่อสร้าง ร้อยละ 33.3 ส่วนมากเข้ามาท างานในประเทศ
ไทยแบบชั่วคราว ร้อยละ 56.7 ผ่านทางด่านตรวจคนเข้าเมือง ร้อยละ 100 โดยมีระยะเวลาเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 
ส่วนมากระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 43.3 ส่วนมากมีรายได้ต่อเดือนหลังหักค่าใช้จ่าย 5,001 – 7,000 บาท  
ร้อยละ 50.0 และส่วนมากมีความเพียงพอของรายได้ ร้อยละ 76.7  
 2. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแรงงานสัญชาติกัมพูชา  
      2.1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่เหมาะสม 
 1) พฤติกรรมการพักผ่อน พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชามีช่วงระยะเวลาการเข้านอนจะอยู่ในช่วง 
21.00 – 23.00 น. มีการท ากิจกรรมก่อนเข้านอน เป็นการดูละคร ฟังเพลง คุยโทรศัพท์เพื่อผ่อนคลายก่อนเข้านอน 
ส่งผลให้สามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ระยะเวลาการนอนพักผ่อนที่เพียงพอ ไม่น้อยกว่า  
8 ชั่วโมงต่อวัน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย สังเกตจากสภาพร่างกายที่ปกติ ไม่มีอาการเพลีย หรือง่วงซึม
ระหว่างวัน สามารถปฏิบัติกิจกรรมระหว่างวันได้เต็มก าลัง 
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 ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ที่ 1 
 “....เข้านอนตอน 23.00 น. ต่ืนไปท างานตอน 06.00 น. ไม่มีเพลียนะ เพราะนอนหลับสนิทดี....” 
 “....นอนตอนละครจบ ราว 22.00 น. ต่ืนไปท างาน 06.00 น. ไม่เคยเพลียหรือนอนไม่พอนะ...” 
 2) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิต พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชา แรงงานสัญชาติกัมพูชามีปัญหา
สุขภาพจิตด้านความเครียดจากการท างาน ซึ่งเม่ือมีความเครียด ส่วนมากจะจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นทันที ด้วยการ
ฟังเพลง ดูละคร การโทรศัพท์พูดคุยกับคนทางบา้นที่อยู่ที่ประเทศกัมพูชา เพื่อระบายความในใจ หรือเพื่อสร้างก าลังใจ
ในการท างานวันต่อไป รวมถึงกลุ่มพนักงานโรงงาน ที่มีการเล่นกีฬาร่วมกับกลุ่มเพื่อน หรือคนในที่ท างาน  
เพื่อความสนุกสนานให้อารมณ์ผ่อนคลายขึ้น 
 ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ที่ 2 
 “...ชอบฟังเพลงสนุก ที่ดังตอนนี้ เพลงอีสาน ชอบมาดูหมอล า สนุกดีและก็หายเครียด...” 
 “...เล่นโทรศัพท์ ไลน์ เฟซบุ้ค แชทคุยกับเพื่อน ก็อารมณ์ดีขึ้น...” 
 “...โทรไปคุยกับที่บ้าน เมียกับลูกอยู่ที่นู่น หายเหนื่อยเลย...” 
 3) พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชา มีการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน 
เช่น การถูกสะเก็ดของเหล็ก การบาดเจ็บจากการยกท่อ บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย มีการปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุ 
โดยในกลุ่มพนักงานโรงงาน พนักงานบริษัท จะสวมใส่ชุดป้องกันร่างกายตามที่โรงงาน หรือบริษัทก าหนด เป็นชุดปิด
มิดชิด สวมใส่ทุกครั้งก่อนเข้าท างาน ส่วนในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง มีการสวมชุดมิดชิดเช่นกัน และเพิ่มความระมัดระวัง
ในการท างาน ซ่ึงถือว่าเป็นการปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างเหมาะสม  
 ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ที่ 3 
 “...โรงงานเขาจะมีกฎให้ใส่ชุดเซฟต้ีให้ครบอยู่แล้ว..” 
 “...ตอนท างานใส่เสื้อแขนยาว รองเท้าหุ้มข้อ กางเกงยีนส์ ใส่ถุงมือผ้า ข้างในมีเสื้อยืดกับบอกเซอร์อีก
ชั้น ป้องกันได้อยู่นะ ไม่เคยมีแผลเลย...” 
 2.2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่ไม่เหมาะสม    
 1) พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชา มีการรับประทานครบทั้ง 3 ม้ือ แต่ไม่
ตรงเวลาตามความเหมาะสม เนื่องจากต้องท างานตลอดทั้งวัน จึงมีเวลาพักรับประทานอาหารที่ไม่ตรงกันตามลักษณะ
งาน นอกจากนี้ แรงงานสัญชาติกัมพูชาจะซ้ือวัตุดิบจากตลาดเพื่อประกอบอาหารรับประทานเอง ซ่ึงด้วยเวลาที่จ ากัด 
การมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานก่อสร้างที่อาศัยอยู่ภายในแคมป์ก่อสร้าง ส่งผลในความ 
ไม่สะอาดของการประกอบอาหาร แรงงานสัญชาติกัมพูชาจะหลีกเลี่ยงการรับประทานเมนูอาหารที่มีรสจัด โดยเฉพาะ
อาหารเผ็ดจัด เนื่องจากส่งผลให้เกิดโรคในช่องท้อง เลือกรับประทานอาหารจ าพวกเมนูทอด ต้ม ที่มีรสชาติไม่จัดมาก 
และจะเลือกเมนูที่สามารถเก็บไว้รับประทานได้เป็นระยะเวลานาน โดยไม่เน่าเสีย สามารถท าในปริมาณมากได้  
  ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ที่ 4 
 “......ซ้ือของมาท ากินเอง ส่วนมากกินต้มจืด เพราะกินเผ็ดไม่ค่อยได้ ปรุงเองดีกว่า....” 
 “........ซ้ือของจากตลาดมาท ากินเองที่แคมป์ เน้นพวกรสไม่จัดท าเป็นหม้อใหญ่แบ่งคนในแคมป์...” 
 2) พฤติกรรมการออกก าลังกาย พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชาส่วนมากไม่มีการออกก าลังกาย 
เนื่องจากมีการท างานตลอดทั้งวัน ท าให้ไม่มีเวลาในการออกก าลังกาย จึงถือเอาการท างานนับเป็นการออกก าลังกาย 
เพราะท างานหนัก มีการเผาผลาญพลังงานตลอดทั้งวันแล้ว จะมีการออกก าลังกายบ้างในกลุ่มพนักงานโรงงานหรือ
พนักงานบริษัท ด้วยการเล่นกีฬาในช่วงวันที่หยุดจากการท างาน แต่มีการปฏิบัติ เพียงบางครั้งไม่สม่ าเสมอ ใช้การ
ท างานแบกหาม การยก เป็นการออกก าลังกาย ในกลุ่มพนักงานโรงงาน จะเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตบอล ในบริเวณ
หอพัก โดยจะเล่นกีฬา 1 วันต่อสัปดาห์ ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง เพื่อผ่อนคลายจากการท างาน 
 ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ที่ 5 
 “....ไม่ได้ออกก าลังกายเลย ท างานก็เหนื่อยทั้งวันแล้ว…” 
 “....ท างาน 08.00 – 18.00 น. ท า 6 วันเลย ไม่มีเวลาออกก าลังกาย หยุดวันอาทิตย์แต่ก็นอนพัก...” 
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 3) พฤติกรรมการท าความสะอาดร่างกาย พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชา มีการอาบน้ าวันละ 2 ครั้ง 
คือ ก่อนออกไปท างานตอน 06.00 น. และหลังเลิกงาน สระผมทุกวัน และมีการดูแลความสะอาดของเล็บมือเล็บเท้า
อยู่เสมอ แต่จากการสังเกต พบว่า ในกลุ่มพนักงานโรงงานมีการดูแลอนามัยส่วนบุคคลได้ดีกว่ากลุ่มแรงงานก่อสร้าง 
สังเกตจากท่ีกลุ่มแรงงานก่อสร้างยังคงพบความสกปรกของมือ ไม่ตัดเล็บมือ มีรังแค และพบคราบไคลตามร่างกาย  
บ่งบอกถึงการดูแลความสะอาดร่างกายไม่สะอาดเพียงพอ 
 ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ที่ 6 
 “...อาบน้ าจากบ่อน้ าข้างแคมป์ก่อสร้าง อาบวันละ 2 ครั้ง ก่อนไปท างาน และหลังเลิกงาน ห้องน้ า
รวมผนังสังกะสี น้ าก็อาบได้นะไม่ได้ขุ่นมาก แปรงฟันทุกเช้าอยู่แล้ว ส่วนผมจะสระเม่ือเริ่มรู้สึกว่าเหนียว ไม่ได้สระทุก
วัน ไม่มีเวลา เล็บก็เหมือนกันไม่ได้ตัดทุกวัน นาน ๆ ตัด เมื่อมันเกี่ยวหรือฉีก...”  
  “...ที่โรงงานจะตรวจการแต่งกาย เล็บ ผม ก่อนเข้าโรงงานทุกวัน เพราะถ้าเล็บยาวมันดูไม่สะอาด 
ผมเผ้ารุงรังไม่มัดไม่เก็บก็ดูไม่ดี ส่วนเรื่อง อาบน้ า สระผม แปรงฟัน ก็ท าปกติอยู่แล้ว เพราะท างานมาหมักหมม จะไม่
อาบ ไม่สระผม ก็ไม่ได้ ฝุ่นท่อมันเยอะ....” 
 4) พฤติกรรมการดูแลสุขอนามัย พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชา มีการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
เฉพาะตอนอยู่ที่ท างานเท่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติเป็นประจ า การท าความสะอาดเสื้อผ้า จะปฏิบัติในวันหยุดจากการท างาน 
ส่วนเครื่องนอน เครื่องใช้ จะท าความสะอาดในระยะเวลา 1 เดือนหรือ 2 เดือนครั้ง เนื่องจากไม่พบความสกปรก จาก
การสังเกต พบว่า ในกลุ่มพนักงานมีสุขอนามัยที่ดี มีความสะอาดกว่าในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ความจ ากัดของน้ า ห้องน้ า และความไม่ใส่ใจในการปฏิบัติ ท าให้มีสุขอนามัยที่ไม่ดี ส่งผล
ออกมาทางบุคลิกภาพ และสภาพของเสื้อผ้า และที่พักอาศัย  
 ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ที่ 7 
 “...ก่อนกินข้าวล้างมือด้วยน้ าเปล่าเสมอ ถ้าเข้าห้องน้ าที่แคมป์จะราดน้ าก่อนเข้าเสมอ ส่วน ที่นอน 
ไม่ค่อยได้ซัก ไม่มีเวลาท า ท างานทุกวัน...” 
 “...ก่อนกินข้าวล้างมือทุกครั้ง เสื้อผ้าจะซักทุกวันอาทิตย์ เพราะได้หยุด เครื่องนอนที่นอนไม่ได้ซัก 
เพราะนอนปูผ้าบาง ๆ ไม่ได้สกปรกอะไร...” 
 5) พฤติกรรมการตรวจสุขภาพ พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชา มีการตรวจสุขภาพตามกฎหมาย ตอน
ท าหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยจะได้รับการตรวจซ้ าเม่ือไปท าการต่อทะเบียนหนังสือ ส่วนในกลุ่ม
พนักงานโรงงาน พนักงานบริษัท จะได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพิ่มเติมจากบริษัทที่เข้าท างาน โดยจะตรวจ
สุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง ซ่ึงทุกคนต้องเข้าร่วม ท าให้มีโอกาสได้รับการตรวจสุขภาพอยู่อย่างสม่ าเสมอ แต่นอกจากการ
ตรวจสุขภาพตามกฎหมายและการตรวจของโรงงานแล้ว ไม่มีการสนใจที่จะเข้ารับบริการตรวจสุขภาพใด ๆ อีก  
 ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ที่ 8 
 “... ตรวจกับโรงงานทุกปี นอกนั้นก็ไม่ได้ตรวจ..” 
 “..เคยตรวจตอนไปท าพาสปอร์ต นอกนั้นก็ไม่ได้ตรวจนะ...” 
 6) พฤติกรรมการป้องกันโรค พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชา ไม่มีการเกิดโรคระบาดหรือโรคร้ายแรง 
พบเพียงการเกิดโรคจากการท างาน เช่น ไข้หวัด เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และอุณหภูมิในห้องท างาน 
อาการปวดกล้ามเนื้อจากการท างานหนักเป็นระยะเวลานาน และโรคกระเพาะ เนื่องจากการรับประทานอาหาร  
ที่รสชาติแตกต่างจากที่เคยรับประทาน ซ่ึงเป็นการเกิดโรคที่ไม่รุนแรงนัก  จึงไม่มีการปฏิบัติในการป้องกันโรค  
ส่วนในกลุ่มพนักงานโรงงาน ทางโรงงานหรือบริษัท จะมีการเฝ้าระวัง และติดตามป้องกันการระบาดของโรคอยู่เสมอ 
แต่ในระดับบุคคลยังคงไม่มีการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ โรคประจ าถิ่น เช่นเดียวกับกลุ่มแรงงาน
สัญชาติกัมพูชาอื่น ๆ  
 ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ที่ 9 
 “...ไม่มีโรคระบาดนะ ไม่ได้ป้องกันอะไร ก็มันยังไม่มีใครเป็น...” 
 “..ตอนเขามีข่าวโรคไข้เลือดออกกัน ก็ได้ยิน แต่ก็ไม่ได้ป้องกันอะไร เพราะไม่ได้มีคนเป็นโรค...” 
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 7) พฤติกรรมการดูแลตนเองเม่ือเจ็บป่วย พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชา มีการดูแลตนเอง 
เม่ือเจ็บป่วยในหลายลักษณะที่แตกต่างกัน โดยจะนิยมซ้ือยาจากร้านขายยา หรือขอรับยาจากห้องพยาบาลของโรงงาน 
เพื่อบรรเทาอาการให้ทุเลาลงชั่วคราว เพื่อจะได้กลับไปท างานต่อ จะมีการมาพบแพทย์เฉพาะในกรณีตรงกับวันหยุด 
หรืออาการรุนแรงเท่านั้น ส่วนในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง จะมีการดูแลกันเองในแคมป์  และใช้ยาที่พกมาจากประเทศ
กัมพูชาในการรักษา มีการใช้การรักษาจากความเชื่อ โดยการนวดกดจุดจากคนในแคมป์ 
 ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ที่ 10 
 “...ถ้าป่วยจะกินยาพารา แล้วกลับไปท างานต่อ ถ้าไม่หายจริง ๆ ถึงมาหาหมอ...” 
 “...มีอาการปวดเมื่อย ก็จะทายาให้มันก็ดีขึ้น หมดฤทธิ์ยาก็เป็นอีก หนักมาก ก็มาหาหมอ...” 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแรงงานสัญชาติกัมพูชาในครั้งนี้ พบประเด็นของพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพที่เหมาะสม และพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานสัญชาติกัมพูชาได้  
โดยในแต่ละประเด็น อธิบายด้วยบริบทสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมสุขภาพของแรงงาน ได้ดังนี้ 
 พฤติกรรมการรับประทานอาหาร จากการศึกษาพบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชามีการรับประทานอาหารครบ
ม้ือ แต่ไม่ตรงตามเวลาในทุกม้ืออาหาร การรับประทานอาหารจะนิยมอาหารทอด ต้ม ที่รสจืด โดยซ้ือส าเร็จจากตลาด 
หรือซ้ือวัตถุดิบจากตลาดมาประกอบอาหารเอง จะพยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อระบบย่อยอาหารของแรงงานสัญชาติกัมพูชา ซ่ึงสอดคล้องกับสถิติการเข้ารับบริการสุขภาพของแรงงาน
สัญชาติกัมพูชาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบยางพร ที่พบการเข้ารับบริการด้วยโรคในช่องท้อง เช่น 
โรคแผลในกระเพาะอาหาร ท้องเสีย อาการแสบท้อง จ านวนกว่า 1,218 ราย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
มาบยางพร, 2560) สาเหตุส าคัญเกิดจากการรับประทานอาหารรสจัดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตามท้องตลาด การ
รับประทานอาหารที่ไม่ตรงเวลา และการประกอบอาหารด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม จนมีการปนเปื้อนของเชื้อ
โรค สอดคล้องกับการศึกษาของ ญาดา เรียมริมมะดัน และศิรินันท์ ค าสี (2561) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ในจังหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า แรงงานเน้นการรับประทานอาหารที่
ครบมื้อ ส่วนคุณค่าทางอาหารนั้นไม่ได้ให้ความส าคัญมาก เพราะไม่สามารถจะเลือกรับประทานได้  
 พฤติกรรมการออกก าลังกาย จากการศึกษาพบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชาไม่มีการออกก าลังกาย สาเหตุของ
การไม่ออกก าลังกาย เนื่องจากใช้เวลาในการท างานหาเลี้ยงชีพ จึงไม่ใส่ใจในการออกก าลังกาย ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ญาดา เรียมริมมะดัน และศิรินันท์ ค าสี (2561) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.21, SD = 1.01) ในส่วนของพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพเกี่ยวกับการออกก าลังกาย เป็นสิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติเท่าที่ควร เนื่องจากการท างานประจ า มีความจ าเป็นต้อง
ท างานหาเลี้ยงชีพเป็นหลัก จึงท าให้ไม่มีการออกก าลังกายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
 พฤติกรรมการพักผ่อนนอนหลับ จากการศึกษา พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชามีการพักผ่อนนอนหลับไม่น้อย
กว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ซ่ึงเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เนื่องจากไม่พบอาการง่วง เพลีย สามารถใช้ชีวิตในการ
ท ากิจกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพที่ดี  
 พฤติกรรมการท าความสะอาดร่างกาย จากการศึกษา พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชา มีการปฏิบัติตนในการ
ดูแลความสะอาดร่างกาย มีการอาบน้ าวันละ 2 ครั้ง มีการสระผมทุกวัน และมีการดูแลท าความสะอาดเล็บอยู่เสมอ 
แตใ่นกลุ่มแรงงานก่อสร้าง กลับพบว่า ไม่สะอาดเพียงพอ สาเหตุจากการไม่ใส่ใจดูแลความสะอาดอย่างจริงจังเช่นใน
โรงงานที่มีการตรวจ จึงเกิดการปล่อยปะละเลยไม่ดูแลอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น คุณภาพน้ า พื้นที่อาบน้ า อุปกรณ์อาบน้ า ก็มีผลต่อการรักษาความสะอาดของร่างกายด้วย
เช่นกัน ดังนั้น ในกลุ่มแรงงานก่อสร้างจึงมีอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสม จึงควรได้รับการดูแลทางด้านสาธารณสุข
ให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม 
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 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิตหรือผ่อนคลายความเครียด จากการศึกษา พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชา  
มีความเครียดจากการท างาน ซ่ึงเม่ือเกิดความเครียดขึ้น มีการจัดการความเครียดโดยการ ดูหนัง ฟั งเพลง และคุย
โทรศัพท์กับทางบ้าน ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพจิตที่ดี สามารถลดโอกาสการเกิดโรคซึมเศร้า ภาวะเครียด
ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ดุษฎี อายุวัฒน์, อดิเรก  เร่งมานะวงษ์ และสังคม ศุภรัตนกุล (2556) ได้ศึกษาภาวะ
สุขภาพและการรับบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติชาวลาว ในภาคการผลิตเกษตรกรรมของภาคอีสาน พบว่า มี
ความเครียดจากการใช้ชีวิต เพราะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมต่างถิ่น และการท างานในสภาพแวดล้อมต่างถิ่น โดย
แรงงานข้ามชาติชาวลาวมีการดูแลสุขภาพโดยการนอนพักผ่อน ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ให้ก าลังใจ เพื่อลดความเครียด 
 พฤติกรรมการดูแลสุขอนามัย จากการศึกษา พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชา มีการดูแลสุขอนามัยที่ไม่ดี  
แรงงานสัญชาติกัมพูชา มีการล้างมือ การท าความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนอน แบบไม่สม่ าเสมอ จะไม่มีการท าความ
สะอาดหากไม่พบความสกปรก โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานก่อสร้างที่มีที่พักอาศัยแบบแคมป์คนงาน ท าให้สุขอนามัย
ของที่พักอาศัยไม่สะอาด ย่ิงเพิ่มความเสี่ยงในการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค ซ่ึงเป็นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่ควรได้รับการดูแลทางด้านสาธารณสุขให้มีพฤติกรรมท่ีถูกต้องเหมาะสม 
 พฤติกรรมการตรวจสุขภาพ จากการศึกษา พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชา มีการตรวจสุขภาพตามกฎหมาย 
แต่เมื่อศึกษาในส่วนของการเข้ารับบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค พบว่า ไม่มีการเข้ารับบริการใด ๆ อีกเลย 
ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ เนื่องจากการท างานที่รับสัมผัสสารเคมี ฝุ่น ควัน อยู่เสมอ
อาจสะสมในร่างกายพัฒนากลายเป็นโรคได้ การเข้ารับการตรวจสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค จึงเป็นสิ่งที่
ควรปฏิบัติ สาเหตุของการไม่เข้ารับบริการสุขภาพ เนื่องจากไม่มีเวลาในการเข้ารับบริการ การเข้าไม่ถึงบริการ และ
การไม่มีสิทธิในการรับบริการ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ญาดา เรียมริมมะดัน และศิรินันท์ ค าสี (2561) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า กลุ่ม
แรงงานอยู่ในภาคส่วนการท างานใช้แรงงานระดับล่าง เช่น กรรมกร รับจ้างงานหนัก เป็นต้น มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหาสุขภาพที่รุนแรง ซ่ึงเป็นผลมาจากการขาดความรู้ในการดูแลตนเองการป้องกันการเกิดโรค รวมถึงมีข้อจ ากัดใน
การเข้าถึงบริการสุขภาพ เพราะการไปตรวจรักษาตามสถานพยาบาลท าให้เสียเวลา และแรงงานมีความจ าเป็นต้อง
ท างานหาเลี้ยงชีพ 
 พฤติกรรมการป้องกันโรค จากการศึกษา พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชา ไม่มีการเกิดโรคระบาด หรือ
โรคติดต่อที่รุนแรง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ วิลาสิณี คีตวัฒนานนท์, ณัฐณีย์ มีมนต์, ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร 
(2559) ศึกษา ความเจ็บป่วยและการแสวงหาการดูแลสุขภาพของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาที่ตลาดการค้าชายแดนช่อง
จอมจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ผูท้ี่มีสถานะการท างานเป็นลูกจ้างมีโอกาสเจ็บป่วยมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วย
อาการหวัด จึงไม่มีการปฏิบัติตนในป้องกันโรค ซ่ึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ดุษฎี 
อายุวัฒน์, อดิเรก  เร่งมานะวงษ์ และสังคม ศุภรัตนกุล (2556) ที่ได้ศึกษาภาวะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพของ
แรงงานข้ามชาติชาวลาว ในภาคการผลิตเกษตรกรรมของภาคอีสาน พบว่า แรงงานข้ามชาติชาวลาว ยังขาดความ
ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ เนื่องจากการเข้าไม่ถึง
ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกัน ความเป็นภาคอุตสาหกรรม และขาดทักษะการสื่อสาร 
 พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ จากการศึกษา พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชา มีการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างาน โดยเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น ซ่ึงแรงงานสัญชาติกัมพูชามีการปฏิบัติตนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
อย่างเหมาะสม โดยการสวมใส่ชุดป้องกันร่างกาย และมีความระมัดระวังในการท างาน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้น ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพที่ดี ควรมีการปฏิบัติต่อไป เพื่อสุขภาพที่ดีของแรงงานสัญชาติกัมพูชา 
 พฤติกรรมการดูแลตนเองเม่ือเจ็บป่วย จากการศึกษา พบว่า แรงงานสัญชาติกัมพูชา มีการดูแลตนเองใน
หลายรูปแบบ ทั้งการซ้ือยารับประทานจากร้านขายยา ร้านค้า การดูแลตนเองด้วยการรักษาพื้นบ้านของกลุ่มแรงงาน
ก่อสร้าง ซ่ึงเพื่อบรรเทาอาการให้ทุเลาลงชั่วคราว เพื่อจะได้กลับไปท างานต่อ ไม่ใช่การรักษาที่แท้จริง จะมาพบแพทย์
เพื่อท าการรักษาเม่ือมีอาการรุนแรงเท่านั้น ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาจท าให้อาการรุนแรงขึ้นได้ ซ่ึงสอดคล้อง
กับการศึกษาของ วิลาสิณี คีตวัฒนานนท์, ณัฐณีย์ มีมนต์, ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร (2559) ศึกษา ความเจ็บป่วยและ 
การแสวงหาการดูแลสุขภาพของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ พบว่า  
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เม่ือเจ็บป่วยแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา ร้อยละ 54.3 เลือกที่จะเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยด้วยตนเอง ส่วนที่เหลือ 
มีการแสวงหาการดูแลสุขภาพที่สถานบริการสุขภาพประเภทต่าง ๆ และการศึกษาของ สุสัณหา ย้ิมแย้ม (2555) 
ศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของแรงงานข้ามชาติสตรีไทใหญ่ 
พบว่า เม่ือเจ็บป่วยแรงงานสตรีไทใหญ่จะพยายามดูแลตนเอง จนกระทั่งอาการเจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้นหรือเจ็บป่วย
เป็นเวลานานอาการไม่ทุเลา จึงมารับการตรวจรักษาในสถานบริการของรัฐ ซ่ึงคิดว่าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายมากเท่าสถาน
บริการเอกชน 
 
สรปุผลการวิจัย 

จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแรงงานสัญชาติกัมพูชา ในพื้นที่ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง พบว่า มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม ซ่ึงอาจส่งผลต่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของแรงงาน ดังเช่น พฤติกรรมที่เหมาะสมในด้านพฤติกรรมการพักผ่อนอย่างเพียงพอ พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพจิตหรือผ่อนคลายความเครียด และการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน ส่วนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
พฤติกรรมการออกก าลังกาย พฤติกรรมการท าความสะอาดร่างกาย พฤติกรรมดูแลสุขอนามัย พฤติกรรมการตรวจ
สุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันโรค พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ และพฤติกรรมการดูแลตนเองเม่ือเจ็บป่วย ยังคงมี
การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานสัญชาติกัมพูชา จึงควรได้รับการดูแล
จากหน่วยงานสาธารณสุข โรงงาน หัวหน้าแรงงาน และกลุ่มแกนน าแรงงาน ที่ควรสนับสนุนในการปรับปรุงแก้ไข
พฤติกรรมเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบยางพร ที่ให้ข้อแนะน าในการศึกษาครัง้
นี้ รวมถึงขอขอบคุณกลุ่มนายจ้างและกลุ่มแรงงานสัญชาติกัมพูชา ณ พื้นที่ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ท าให้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้และสมรรถนะด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อน
และหลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลมาบยางพร อ าเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง จ านวน 58 คน โดยใช้รูปแบบเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง 
เครื่องมือที่ใช้เป็นโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะและแบบสอบถามเรื่องความรู้และสมรรถนะด้านการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้งความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามเรื่องสมรรถนะได้ 0.81 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุดและเปรียบเทียบความรู้และสมรรถนะด้วยสถิติ Paired t-test 
 ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 65.5) มีอายุเฉลี่ย 
51.5±11.5 ปี สถานภาพสมรส (ร้อยละ 56.9) จบชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 53.5) อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 31.0) รายได้น้อย
กว่า 10,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 51.7) และมีประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเฉลี่ย 12.0±6.4 ปี 
มีค่าเฉลี่ยของความรู้หลังได้รับโปรแกรม ( ̅=13.3±1.4) สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม ( ̅= 9.1±3.1) ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (t = 8.939, p = 0.000) และค่าเฉลี่ยของสมรรถนะในการป้องกันโรค หลังได้รับโปรแกรม ( ̅= 
34.5±3.0) สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม ( ̅= 25.9±4.7) ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 9.982, p = 0.000) 
 ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรมีการส่งเสริมโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะให้กับคนในชุมชน
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้และตระหนักถึงการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน รวมถึงการเพิ่มการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
  
ค าส าคัญ : โรคไขเ้ลือดออก  สมรรถนะ  การป้องกันโรค  อาสาสมัครสาธารณสุข 
 
Abstract 
 The purpose of this quasi research was to compare knowledge and competency to prevent dengue 

hemorrhagic fever (DHF). 58 village health volunteers (VHV) of Ban Huai Prab Health Promoting Hospital 

were the research population. This study was designed as the one group pre-posttest. The questionnaire were 

quality verification by validity and reliability by 0.81. Data was analyzed with the descriptive statistics as 

frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test statistic. 

 Research results were indicated that the most VHVs were women (65.5%), with an average age of 51.5 

±11.5years, marital status (56.9 %), primary school (53.5 %), worker (31.0%), income lower than 10,000 baht 

(51.7%) and the average experience of being a VHV 12.0 ± 6.9 years. The average score of knowledge after 

receiving the program ( ̅= 13.3 ± 1.4) was higher than before receiving the program ( ̅ = 9.1 ± 3.1). Thus, it was 

found the difference with statistically significant (t = 8.939, p = 0.000).The average score of competency after 

receiving the program ( ̅= 34.5 ± 3.0) was higher than before receiving the program ( ̅= 25.9 ± 4.7). Thus, it was 

difference with statistically significant (t = 9.982, p = 0.000). 

 Our recommendation was the health service center should continuously promote the competency 

development for people in the community to encourage knowledge and awareness of the DHF, including to 

handle the increasing the participatory learning to control the DHF spreading in community.  

   
Keywords: Dengue fever, Competency, Disease prevention, Village health volunteer
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บทน า 
 โรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 40 ปี (กระทรวง
สาธารณสุข, 2550) ถึงแม้ว่าโรคไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ด้วยการป้องกันไม่ให้ยุงกัด และควบคุมโรคโดย  
การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ 
การระบาดของโรคไข้เลือดออกยังไม่ลดลงจนถึงปจัจุบัน และยังพบว่าอัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น (กระทรวงสาธารณสุข
, 2550) ดังนั้น สิ่งที่จ าเป็นที่สุด คือการด าเนินการควบคุมและป้องกันโรคโดยกลวิธีที่ส าคัญ คือแก้ไขต้นเหตุของ  
การแพร่ระบาดของโรค โดยการก าจัดยุงลายซ่ึงเป็นพาหะน าเชื้อไวรัสโรคไข้เลือดออกมาสู่คนที่มีประสิทธิภาพ และ
ต่อเนื่อง ด้วยการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นที่วางไข่ และฟักตัวของยุงลาย  ซ่ึงวิธีการดังกล่าวนับว่ามีผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (กระทรวงสาธารณสุข, 2550) อย่างไรก็ตามการด าเนินการในกิจกรรมดังกล่าว จ าเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บ้าน โรงเรียน ชุมชน วัด หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งความ
ร่วมมือของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ จึงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (กระทรวงสาธารณสุข, 2550) 
 แนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจะต้องมีการด าเนินการดังนี้   1. เฝ้าระวังลูกน้ ายุงลาย 
 2. ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงบริเวณที่อยู่อาศัย 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างความตระหนัก
และแรงจูงใจ 4. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และทีมงานพ่นสารเคมี 5. รณรงค์จัดกิจกรรม  
Big Cleaning Day 6. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับควบคุมโรค ได้แก่ เครื่องพ่น ทรายอะเบท สารทากันยุง  
7. พ่นสารเคมีในสถานที่ส าคัญก่อนถึงฤดูกาลระบาด 8. การจัดท าส่ือเพื่อประชาสัมพันธ์ 9. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
เชิงพื้นที่ และค่าดัชนีต่าง ๆ และจัดท าสรุปแนวโน้ม (สุธีรัตน์ มหาสิงห์, 2561) 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นบุคคลส าคัญในระบบสุขภาพไทย เนื่องจากต้องท างาน
ใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้นจึงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมิน เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญ
ในการดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยการก าจัดและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ (ไมตรี ธนาวัฒนะ, 2547 อ้างถึงในอะหลี 
หมานมานะ, 2557)  
 ทั้ งนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจะต้องวิ เคราะห์สภาพปัญหาและก าหนดแนวทาง  
การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการจัดท าแผนการป้องกัน 
ควบคุม และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก การรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การด าเนินงานเทียบเป้าหมาย และ
การพัฒนาต่อยอดผลการด าเนินงานที่จะประสบความส าเร็จ และพัฒนานวัตกรรมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกที่จะน ามาใช้ในชุมชนได้ (มณฑิชา รักษ์ศิลป์, 2561) โดยมีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 เป็นกฎ ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน เพื่อคุ้มครองประชาชนตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพของชุมชนตามหลักการสาธารณสุขมูลฐานของกระทรวงสาธารณสุข (พีระพล ว่องกุล, 2558)  
 จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังคงมีปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกต้องด าเนินการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกทุกปี จากสถิติการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของจังหวัดระยอง ระหว่างปี  พ.ศ.  
2557 - 2561 พบว่ามีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเท่ากับ 43.67 , 582.75, 68.21, 34.62, 154.31 คนต่อแสน
ประชากร ตามล าดับ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, 2561) ทั้งนี้ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พบปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกมาอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ป่วยจ านวน 55 ราย  
ในปีพ.ศ. 2561 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยปราบ, 2561) จึงเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังโรคตาม
นิยามการเฝ้าระวังโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ก าหนดให้อัตราป่วยของโรคไข้เลือดออกไม่เกิน  
50 ต่อประชากรแสนคน (กรมควบคุมโรค , 2561) จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการควบคุมและ
ป้องกันโรค เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโรค โดยเน้นให้ อสม. เห็นความส าคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้อง
ร่วมด าเนินงาน เพราะ อสม. ถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของระบบสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย (จรัส  รัชกุล, 
2558) 
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 แบนดูรา (Bandura) กล่าวว่า กระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ควรมีลักษณะของการก าหนดอาศัยซ่ึง
กันและกัน (Reciprocal determinism) ความสัมพันธ์แบบการก าหนดอาศัยซ่ึงกันและกันจะเกิดขึ้นระหว่างกันของ
ตัวแปร 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.) ปัจจัยภายในตัวบุคคล (Internal person factor) อันได้แก่ ความเชื่อ การรับรู้ตนเอง 
 2.) เงื่อนไขเชิงพฤติกรรม (Behavior condition) และ 3.) เงื่อนไขเชิงสภาพแวดล้อม (Environmental condition) 
ซ่ึงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบนี้มีลักษณะต่อเนื่องเป็นขั้นตอน เป็นระบบที่เกี่ยวกันไว้ (Interlocking system)  
โดยแต่ละองค์ประกอบต่างก็มีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน ซ่ึงอิทธิพลของแต่ละอย่างจะมากหรือน้อยแตกต่างกันออกไป 
ขึ้นอยู่กันความแตกต่างของสภาพส่ิงแวดล้อม (Bandura, 1997 อ้างถึงใน จารุวรรณ ประดา, 2557) 
  การพัฒนาโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ตามแนวคิด Bandura มี 4 วิธี ดังนี้  1. ประสบการณ์ที่
ประสบความส าเร็จ (Mastery experiences) ซ่ึง Bandura เชื่อว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
ในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง เนื่องจากว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงความส าเร็จท าให้เพิ่ม
ความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชื่อว่าเขาสามารถที่จะท าได้ 2. การใช้ตัวแบบ (Modeling) การที่ได้สังเกตตัวแบบ
แสดงพฤติกรรมที่มีความซับซ้อน และได้รับผลกรรมที่พึงพอใจ ก็จะท าให้ผู้ที่สังเกตฝึกความรู้สึกว่าเขาก็จะสามารถที่
จะประสบความส าเร็จได้ถ้าเขาพยายามจริงและไม่ย่อท้อ ลักษณะของการใช้ตัวแบบที่ส่งผลต่อความรู้สึกว่าเขามี
ความสามารถที่จะท าได้นั้น 3. การใช้ค าพูดชักจูง (Verbal persuasion) เป็นการรับเอาค าแนะน าชักชวนหรือได้รับ 
ค าชื่นชมจากผู้อื่นมาเป็นข้อมูล เพื่อพิจารณาสมรรถนะของตนเองท าให้มีความเชื่อว่าตนเองมีสมรรถนะที่จะท าให้
ส าเร็จได้ ควรจะใช้ร่วมกับการท าให้บุคคลมีประสบการณ์ของความส าเร็จ ซ่ึงอาจจะต้องค่อย ๆ สร้างความสามารถ
ให้กับบุคคลอย่างค่อยเป็นค่อยไปและให้เกิดความส าเร็จตามล าดับขั้นตอน พร้อมทั้งการใช้ค าพูดชักจูงร่วมกัน ก็ย่อมที่
จะได้ผลดี ในการพัฒนาการรับรู้ ความสามารถของตน  4 .  การกระตุ้ น เ ร้ าทางอารมณ์และทางสรี ระ 
(emotional physiological arousal) หมายถึง สภาวะทางร่างกายที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีผลต่อการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตน เช่น ความเครียด ความวิตักกังวล ความปวดจะท าให้บุคคลขาดการรับรู้ในสมรรถนะของตนเอง 
และมักตัดสินใจหลีกเลี่ยงการกระท าพฤติกรรมนั้น หรือหลีกเลี่ยงการเผชิญกับสถานการณ์นั้น การกระตุ้นที่รุนแรงท า
ให้การกระท าไม่ค่อยได้ผลดี บุคคลจะคาดหวังความส าเร็จเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในสภาพการณ์ที่กระตุ้นด้วยสิ่งที่ไม่พึงพอใจ 
ความกลัวก็จะกระตุ้นให้เกิดความกลัวมากขึ้น บุคคลก็จะเกิดประสบการณ์ของความล้มเหลว อันจะท าให้การรับรู้
เกี่ยวกับความสามารถของตนต่ าลง การแก้ไขความรู้สึกหวาดหวั่นวิตกกังวลอาจแก้โดยการสนับสนุนให้คุ้นเคยกับ
สถานการณ์อื่น ๆ มากขึ้นทีละน้อย (Bundura, 1986 อ้างถึงใน จารุวรรณ ประดา, 2557) 
 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาสมรรถนะแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านด้าน
การป้องกัน  ควบคุมโรคไข้ เลื อดออก ตามมาตรฐานสมรรถนะของอสม.  ของกระทรวงสาธารณสุข  
(กระทรวงสาธารณสุข, 2554) โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจะต้องด าเนินการรณรงค์ขับเคลื่อนชุมชนและ
สังคมให้ตื่นตัวในการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก เป็นประจ า รวมทั้งมีการส ารวจความชุกของลูกน้ า
ยุงลายแต่ละหลังคาเรือนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ และจะต้องร่วมมือกับเจ้าของบ้านในการส ารวจท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์บริเวณรอบบ้าน ใช้หลักมาตรการ 5ป1ข ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และให้อาส าสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านวางแผน แก้ไขปัญหา ร่วมกันคิดจัดท านวัตกรรมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วย 
จะได้น าไปใช้ได้ในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีศักยภาพ
และความเชื่อม่ันในการด าเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการปกป้องดูแลให้ได้รับ
ความปลอดภัย 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 การวิ จัยครั้งนี้ เป็นการวิ จัยกึ่ งทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง 
 (One group pre test - post test design) ประชากรทุกคนได้รับความรู้ตามโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะ อสม. 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติงานใน  
หมู่ที่ 3-5 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยปราบ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง จ านวน 58 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะของ อสม. พัฒนามาจากโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัดปัตตานี ของ อะหลี หมานมานะ โดยอาศัย
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะแห่งตนของ Bandura (1997) (Bandura, 1997 อ้างถึงใน จารุวรรณ ประดา, 2557)  
ดังนั้นโดยจัดกิจกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับชุมชน ใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ดังนี้ 
 สัปดาห์ที่ 1 
  1. เก็บข้อมูลก่อนด าเนินการทดลอง 
  2. สร้างความสัมพันธ์หรือความคุ้นเคยอย่างต่อเนื่อง 
  3. เป็นกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่ อสม. โดยผู้วิจัยบรรยายผ่านสื่อ (Power point) ในเรื่องความรู้
ทั่วไปโรคไข้เลือดออก สาเหตุของโรคไข้เลือดออก อาการของโรคไข้เลือดออก  การติดต่อและการแพร่กระจายของ 
โรคไข้เลือดออก และการป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับการดูสื่อวีดิโอเกี่ยวกับความรุนแรงและอันตรายของ 
โรคไข้เลือดออก 
 สัปดาห์ที่ 2  
  1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ 4 ที่ผ่านการประเมินหมู่บ้านปลอดลูกน้ า มาเป็นตัวแบบที่ดีในการถ่ายทอดความรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและวางแผนด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
 สัปดาห์ที่ 3  
  1. กิจกรรมให้ อสม. มีการส ารวจความชุกของลูกน้ ายุงลายและใส่ทรายอะเบท รวมทั้งรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์  
  2. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในชุมชนร่วมกับเจ้าของบ้านในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณ
บ้าน/ชุมชน ให้สะอาดไม่เป็นแห่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ ายุงลาย โดยน ามาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก 5ป1ข มาปฏิบัติ 
 สัปดาห์ที่ 4  
  1. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
ครั้งนี้ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือ กระตุ้นการท ากิจกรรมของอสม. ให้ก าลังใจ กล่าวชมเชยเม่ือ อสม. ปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้อง 
  2. การเก็บข้อมูลหลังด าเนินการทดลอง 
 2. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูล 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการเป็น อสม. และการด ารงต าแหน่งอืน่ ๆ ในหมู่บ้าน 
 ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก จ านวน 15 ข้อ  ผู้วิจัยประยุกต์มาจากแบบสอบถามของ
ประเทือง ฉ่ าน้อย (2558) ประกอบด้วย สาเหตุ อาการ การติดต่อโรค พาหะน าโรค และการป้องกันโรค เป็นค าถาม
แบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ได้แก่ ใช่ ไม่ใช่ และไม่แน่ใจ 
 ส่วนที่ 3 สมรรถนะในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ อสม. จ านวน 20 ข้อ ผู้วิจัยประยุกต์จาก
แบบสอบถามของ อะหลี หมานมานะ (2557) โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะแห่งตนของ Bandura 
(1997) และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , 2554) ลักษณะของ
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แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่าระดับการปฏิบัติเป็น 3 ระดับ ในการตอบแบบสอบถามนั้นก าหนดให้  
ผู้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว  
 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือวิจัย  
  1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต าราทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2. ก าหนดขอบเขต โครงสร้างของข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 
สมมติฐาน กรอแนวคิดที่ต้ังไว้ และสอดคล้องกบัทฤษฎี 
  3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ อสม. ในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก มีเนื้อหา
ครอบคลุมตามนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร 
  4. น าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเสนออาจารย์ประจ าวิชา เพื่อตรวจสอบการตัดสินของ
ผู้เชี่ยวชาญ ไปหาการวิเคราะห์ความยากง่ายของความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของ อสม. 
   4.1 ผู้วิจัยน าเสนออาจารย์ประจ าวิชาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้โดยส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบ ได้แก่ 1. ผศ.ดร. พัชนา ใจดี 2. สอ. จักรพันธุ์ จุลมุสิ  
3. นาง อ าไพ เลี่ยงฮะ เพื่อไปวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหา (Content validity index) การใช้ภาษา และ 
ความชัดเจนของภาษา ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 1.0 
   4.2 น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลอง (Try out) กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ที่ 6 ที่อยู่ใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จ านวน 30 คน  
โดยระหว่างการทดลองใช้แบบสอบถาม สังเกตความเข้าใจในการตอบแบบสอบถาม หากไม่เข้าใจในแบบสอบถามให้  
ผู้ศึกษาที่แจกแบบสอบถามอธิบายค าถามให้เข้าใจมากขึ้น แล้วมาแก้ไขเนื้อหา ข้อค าถามให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
   4.3 น าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนออาจารย์ประจ าวิชา เพื่อตรวจสอบการตัดสิน
ของผู้เชี่ยวชาญ ไปวิเคราะห์หาความยากง่ายโดยน าแบบสอบถามส่วนที่ 2 เรื่องของความรู้ไข้เลือดออก มาทดสอบหา
ค่าความยากง่าย (Difficulty index) โดยมีค่าที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80  ดังนั้นแบบสอบถามนี้มีความยาก
ง่ายอยู่ในช่วง 0.23 – 0.86 ถือว่าแบบสอบถามมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ 
    4.3.1 การวิเคราะห์อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามด้านความรู้เรื่องไข้เลือดออก  โดยมีค่าที่
เหมาะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 0.20 ขึ้นไป  
  ดังนั้นแบบสอบถามนี้มีอ านาจจ าแนกของอยู่ในระดับ 0.23 ขึน้ไป ถือว่าแบบสอบถามมีความเหมาะสม
ที่จะน าไปใช ้
    4.3.2 วิเคราะหแ์บบสอบถามเรื่องความรู้โรคไข้เลอืดออก โดยใช้วธิีการของคเูดอร์ ชาร์ทสัน 
(Kuder – Richardson Method) (KR 20) ดังนั้นแบบสอบถามนี้มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.85 ถอืว่าแบบสอบถามมี
ความเหมาะสมที่จะน าไปใช ้
     4.3.3 แบบสอบถามเรือ่งสมรรถนะใช้การค านวณหาค่าความเชือ่ม่ัน (Reliability) โดยวิธี
ของครอนบาค (Cronbrach) ใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbrach’s coefficient alpha) เกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ คือ 0.70 ขึ้นไป ดังนั้นแบบสอบถามนี้มีค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 ถือว่าแบบสอบถามมีความเหมาะสมที่ 
จะน าไปใช ้
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยปราบ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล ประสานงานกับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนของการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับและการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โดยนัดหมายวันเวลาในการด าเนินการวิจัย 
จากนั้นอธิบายวิธีการ ข้อมูลและสิทธิให้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสอบถามความสมัครใจ และให้เขียนใบยินยอมในการเก็บ
ข้อมูล กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะของอสม.ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้เวลา 4 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์ ครั้งละ 120 นาที  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการวิเคราะห์ด้านข้อมูลทั่วไป ตามลักษณะประชากร 
ระดับคะแนนของความรู้ พฤติกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
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 2. สถิติเชงิอนุมาน (Inferential statistics) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
และสมรรถนะการควบคุมการปอ้งกันโรคไขเ้ลือดออกก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง โดยใชส้ถิติ  Paired t-test 
 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
 1. การให้ความยินยอมและการดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแนะน าตัวบอก
วัตถุประสงค์การวิจัย และการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบอย่างชัดเจนว่า  
การให้ข้อมูลไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง ทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิเสธยุติ
การเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตลอดเวลาหากไม่พร้อม โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การรักษาความลับ โดยอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่าในการเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการวิจัย 
ตลอดจนการน าเสนอผลการวิจัย จะไม่มีชื่อหรือรายละเอียดที่จะเป็นการเปิดเผยกลุ่มตัวอย่าง และผลการวิจัยจะ
น าเสนอในภาพรวม 
 3. ความซ่ือสัตย์ต่อกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ได้รับ
จากกลุ่มตัวอย่าง รายงานผลการวิจัย และน าเสนอผลการวิจัยโดยไม่บิดเบือนข้อมูล 
 
ผลการทดลอง  
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.5  มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี ร้อยละ 
32.8 รองลงมาอายุ 60 – 69 ปี ร้อยละ 24.1 โดยมีอายุเฉลี่ย 51.5 ปี (SD. = 11.5 ) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/คู่ ร้อยละ 
56.9 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาต้น ร้อยละ 27.6 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ รับจ้าง ร้อยละ 31.0 รองลงมาคือ ค้าขาย/ธุรกิจ ร้อยละ 27.6 มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ย 16,844.8 บาท 
(SD. = 17,540.7) รองลงมาคือ 10,001 – 20,000 โดยมีประสบการณ์การท างานเป็น อสม. เฉลี่ย 12.0 ปี (SD. = 6.4) 
รองลงมาคือ 11 – 15 ปี ร้อยละ 24.1 และต าแหน่งอื่น ๆ ในหมู่บ้าน ส่วนมากเป็น อสม. เพียงต าแหน่งเดียว ร้อยละ 94.8 
และส่วนมากได้รับข่าวสารเรื่องโรคไข้เลือดออกมาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/แพทย์ ร้อยละ 87.9 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ก่อนได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะมีคะแนนความรู้เฉลี่ย  9.1 
คะแนน (SD. = 3.1) หลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะมีคะแนนความรู้เฉลี่ย 13.3 คะแนน (SD. = 1.4) และ
เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกระหว่างก่อนได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะและหลังได้รับ
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = -8.939, df = 57, p = 0.000) 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ก่อนได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะมีคะแนนสมรรถนะเฉลี่ย 25.9 
คะแนน (SD. = 4.7) หลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะมีคะแนนสมรรถนะเฉลี่ย 34.5 คะแนน (SD. = 3.0) และ
เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมรรถนะด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกระหว่างก่อนได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะและ
หลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = -9.982, df = 57, p =0.000) 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้และสมรรถนะเกี่ยวกบัการป้องกันโรคไข้เลอืดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านกอ่นและหลังได้รับโปรแกรม (N=58) 

 
ตัวแปร  ̅ S.D. t df p-value 

ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก -8.939 57 0.000 
      ก่อนได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะ 9.1 3.1    
      หลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะ 13.3 1.4 

สมรรถนะด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก -9.982 57 0.000 

       ก่อนได้รับโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะ 25.9 4.7    

       หลังได้รับโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะ 34.5 3.0 
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สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 1. ข้อมูลทั่วไป  
  พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.5 โดยมีอายุเฉลี่ย  
 51.5 ปี (SD. = 11.5) มีสถานภาพสมรส/คู่ ร้อยละ 56.9 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 53.4 ประกอบ
อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 31.0 รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยเดือนละ 16,844.8 บาท (SD. = 17,540.7) โดยมีประสบการณ์ 
การท างานเป็น อสม. เฉลี่ย 12.0 ปี (SD. = 6.4) รองลงมาคือ 11 – 15 ปี ร้อยละ 24.1 และต าแหน่งอื่น ๆ ในหมู่บ้าน 
ส่วนมากมีต าแหน่ง อสม. เพียงต าแหน่งเดียวร้อยละ 94.8 และส่วนมากได้รับข่าวสารเรื่องโรคไข้เลือดออกมาจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/แพทย์ ร้อยละ 87.9 
 2. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
  2.1 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พบว่า 
   ก่อนได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะ ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 62.0 โดยมีคะแนนความรู้เฉลี่ย 9.1±3.1 คะแนน และหลังจากได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะ
มีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 96.6 โดยมีคะแนนความรู้เฉลี่ย 13.3±1.4 คะแนน 
   ก่อนได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะ ข้อค าถามความรู้ที่ตอบถูกมากที่สุด คือเรื่อง การท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสามารถช่วยป้องกันไข้เลือดออกได้  ร้อยละ 82.8  และตอบผิดมากที่สุดในเรื่อง ผู้ป่วย 
โรคไข้เลือดออกมีอาการคล้ายไข้หวดั คือไข้สูง มีน้ ามูก ร้อยละ 63.8 และหลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะตอบ
ถูกมากที่สุดในเรื่อง โรคไข้เลือดออกติดต่อโดยถูกยุงที่มีเชื้อโรคไข้เลือดออกกัด ร้อยละ 94.8 และตอบผิดมากที่สุดใน
เรื่อง การพ่นสารเคมีฆ่ายุงตามบ้านควรท าเป็นประจ าและสม่ าเสมอ ร้อยละ 22.4   
  2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
    ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะ พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 (t = -8.939, df = 57, p-vaule = 0.000) 
 3. สมรรถนะด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
  3.1 สมรรถนะด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พบว่า 
   ก่อนได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะมีสมรรถนะด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 65.5 โดยมีคะแนนสมรรถนะเฉลี่ย 25.9±4.7 คะแนน หลังจากได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะ
มีสมรรถนะด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 98.3 โดยมีคะแนนสมรรถนะเฉลี่ย 34.5±3.0 
คะแนน  
   ก่อนได้รับโปรแกรมการพัฒนา ข้อค าถามส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติเป็นประจ า คือเรื่อง มีการรณรงค์
ขับเคลื่อนชุมชนและสังคม ให้ตื่นตัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 46.6 และไม่เคยปฏิบัติคือเรื่อง การคิด
ริเริ่มมาตรการหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ในการขจัดหรือแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 19.0 และหลังได้รับโปรแกรม
การพัฒนาสมรรถนะส่วนใหญ่ปฏิบัติเป็นประจ าในเรื่อง มีการรณรงค์ขับเคลื่อนชุมชนและสังคม ให้ตื่ นตัวใน 
การป้องกันโรคไขเ้ลือดออก ร้อยละ 82.8 และส่วนน้อยไม่เคยปฏิบัติในเรื่อง การวางแผน แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ร่วมกับคนในชุมชนให้สอดคล้องกับพื้นที่ ร้อยละ 1.7 
  3.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะด้านป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  
   ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะ พบว่าสมรรถนะด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(t = -9.982, df = 57, p-value = 0.000) 
 จากผลการศึกษา เรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมในการพัฒนาสมรรถนะการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สามารถวิจารณ์ผลวิจัยได้
ดังนี้ 
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 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หลังจากได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะมีความรู้เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 96.6 เพราะได้รับการส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และ
ภายหลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะ มีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกมากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการพัฒนา
สมรรถนะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 8.939, df = 57, p = 0.000) เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน มีความรู้ในเรื่องช่วงเวลาในการแพร่ระบาด ลักษณะอาการ การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพาหะ  
เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของผ่องศรี พลูทรัพย์ (2560) ท่ีพบว่าหลังให้โปรแกรมการให้ความรู้ 
 กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความรู้ที่ 
เพิ่มมากขึ้น เกิดจากได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ และน าไปใช้ในการปฏิบัติได้หรือ
ถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หลังจากได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะมีสมรรถนะด้าน 
การป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 98.3 เพราะได้รับการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานป้องกันโรค
ไข้เลือดออกเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง และภายหลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะ มีสมรรถนะด้านการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกมากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( t = 9.982,  
df = 57, p-value = 0.000) เนื่องจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน รับทราบบทบาทและปฏิบัติตาม
บทบาทในการป้องกันโรคเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ 1.) การสังเกตเด็กป่วยในชุมชน 2.) แจ้งข่าวให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
ท้องถิ่นเม่ือพบคนป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก 3.) มีการคิดริเริ่มมาตรการหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ในการขจัดหรือ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของณรงค์ แสงแก (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของ
โปรแกรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่าหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น เกิดจากได้รับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะใน 
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
 
กิตติกรรมประกาศ  
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Factors Associated with Osteoarthritis Prevention Behaviors of Workable -Aged Persons 

In Moo 5, Ban Khao Wang Man, Na Ta Khwan Subdistrict, Mueang District, Rayong Province. 
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บทคัดย่อ 
 โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ พบมากในวัยกลางคน และผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ผู้ที่มีข้อเข่าเส่ือมมาก อาจมีความเจ็บปวด พิการ ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันต่างๆ ได้ไม่สะดวก มีความทุกข์
ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ การศึกษานี้เป็นการส ารวจภาคตัดขวาง ในประชาชนวัยแรงงานอายุ 40-59 ปี ที่อาศัยอยู่ในหมู่ 5 
ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการป้องกันข้อ
เข่าเสื่อม กับปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อม ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม และการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Daniel ได้จ านวน 182 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก 
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ที่มีการตรวจสอบคุณภาพแล้ว สถิติที่ใช้คือสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง ได้แก่  
Chi-square และ Pearson’s correlation ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.5 มีอายุอยู่ในช่วง  
55-59 ปี ร้อยละ 29.7 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 31.9 ท าสวนผลไม้ ร้อยละ 22.0 มีความรู้เรื่องข้อเข่า
เสื่อมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 40.1 ความเชื่อด้านสุขภาพในระดับมาก ร้อยละ 64.3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
ข้อเข่าเสื่อมในระดับมาก ร้อยละ 51.6 และพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อมในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.5  ความรู้เรื่อง
ข้อเข่าเสื่อม ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมมีความสัมพันธ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม ที่ระดับ 0.05 (r=0.028, r=0.340, r=0.197, P<0.05) 
ตามล าดับ ข้อเสนอแนะ ควรมีการให้ความรู้ สร้างความเชื่อ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม
ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น  
 
ค าส าคัญ ข้อเข่าเสือ่ม  ความเชือ่ทางด้านสุขภาพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  พฤติกรรมการป้องกัน   
 
Abstract  
 Osteoarthritis is caused by degeneration in joints, skin, shape, structural of bone that changed and may 

have severe degenerative respectively. The number of cases are likely increase continuously. Osteoarthritis was 

most common in people aged over 45 years old and the elderly.  The objectives were to study the association 

between personal factors, knowledge and health beliefs about osteoarthritis, perception of information about 

osteoarthritis with osteoarthritis protective behaviors. Descriptive research was design, in 45-59 years old, in Moo 

5, Ban Khao Wang Man, Na Ta Khwan Subdistrict, Mueang District, Rayong Province. 182 samples were 

calculated by Daniel’s formula, with convenience sampling method. Qualities tested questionnaire was used. The 

data analysis was done by descriptive statistic, Chi-square and Pearson’s correlation.  
 The study found that the majority were females 55.5 percent, most of age range in 55-59 years old 

29.7 percent.  Most of them engaged in private businesses/merchants, 31.9 percent, followed by fruit farmer, 

22.0 percent. The knowledge about osteoarthritis mostly was moderate. 40.1 percent. The most of the health 

belief was in high levels. 64.3 percent and the perception of information about osteoarthritis, mainly in high 

levels. 51.6 percent, and osteoarthritis protective behaviors most were in moderate. 49.5 percent. The factors 
showed statistically significant associated with osteoarthritis protective behaviors were knowledge about  
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osteoarthritis, health belief about osteoarthritis and perception of information about osteoarthritis (r=0.028, 

r=0.340, r=0.197, P<0.05 respectively). Suggestions of this study were to increase higher level of osteoarthritis 

knowledge, to create new belief and to publicize information on the prevention of osteoarthritis to the public.  

 
Keyword Osteoarthritis, Health Belief Model, Perception of Information, Protective Behaviors 

 
บทน า 
 โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญพบมากในวัยกลางคนและผู้สูงอายุซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้าง การท างานของ
กระดูกข้อต่อและกระดูกบริเวณใกล้ข้อ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมและอาจมีความเสื่อม
รุนแรงขึ้นตามล าดับ ผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมมากถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม โรคจะด าเนินไป
เรื่อยๆ อาจท าให้มีความเจ็บปวด ข้อเข่าผิดรูป เดินได้ไม่ปกติ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันต่างๆ ก็ท าได้ไม่สะดวกจะมี
ความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ  (วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท, 2558) 
 องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า จะมีผู้ป่วยกระดูกและข้อเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านคนใน พ.ศ. 2551 เป็น 570 
ล้านคนใน พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะโรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) ที่เป็นสาเหตุอันดับสี่ของโรคนับตามจ านวนปีที่มีชีวิต
อยู่กับความพิการ (Years lived with disability: YLDs) และได้คาดการณ์ว่าใน ค.ศ. 2000 ทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อม 1,700 และ 2,693 คนต่อประชากร 100,000 คน  คณะผู้เชี่ยวชาญโรคข้อขององค์การอนามัยโลก พบความ
ชุกสูงสุดที่ข้อมือและพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กลุ่มนักวิชาการโรคข้อเข่าเสื่อมยืนยันว่าอุบัติการณ์เริ่มพบใน
ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ในจ านวนนี้กว่าร้อยละ 50 เป็นกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 65 ปี ต าแหน่งของข้อที่มัก
พบการเสื่อม ได้แก่ ข้อเข่า สะโพก ข้อมือ กระดูกสันหลัง และข้อเท้า แต่ข้อที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการเจ็บป่วยและ
การรับบริการมากที่สุดคือ ข้อเข่า (องค์การอนามัยโลก, 2546 อ้างถึงใน นงพิมล นิมิตอานันท์, 2557) 
 ปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ป่วยมากกว่า 6 ล้านคนที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม โดยผู้สูงอายุพบได้ถึงร้อยละ 50  
และยังพบว่ามีผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม มารับบริการในหน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จาก 241,135 
ราย เป็น 274,133 ราย เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 8,250 ราย และในช่วงปี 2557-2559 พบว่ามีผู้ป่วย โรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับ
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า จ านวน 6,353 ราย 8,690 ราย และ 10,736 ราย ตามล าดับ ซ่ึงกระบวนการเสื่อมของข้อนี้
เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่อายุประมาณ 20 – 30 ปี โดยเริ่มมีอาการทางคลินิกคือ อาการปวด ข้อฝืดแข็ง มีความล าบากในการ
ท ากิจกรรม อาการจะค่อย ๆ มากขึ้น เมื่ออายุได้ 40 ปีขึ้นไป อาการทางคลินิกจะมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้น (ธัญลักษณ์  
เที่ยงท า, 2560) จากข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาวังม่าน ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง พบว่าในปี 2561 มีผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม จ านวน 93 ราย (โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพบ้านเขาวังม่าน, 2561) โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากน้ าหนักตัวที่มากเกิน น้ าหนักตัวมีความสัมพันธ์กับข้อเข่า 
ในขณะเดียวกันเซลล์ไขมันที่มากเกินไปจะมีผลต่อเซลล์กระดูกอ่อนและเซลล์กระดูกส่งผลให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้น หาก
พิจารณาในพื้นที่หมู่ 5 บ้านเขาวังม่าน ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีท่าทางการใช้งานข้อเข่าท ากิจกรรมต่างๆ ในระหว่างการท างาน อาทิเช่น การนั่งยองๆ การยืนนานๆ 
การยกของหนัก ส่งผลให้ผิวกระดูกจะเสียดสีกัน และถูกันท าให้ข้อเข่าสึกและเสื่อมง่าย เป็นต้น 
 จากรายงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการป้องกันข้อเขา่เสื่อมและปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่า
เสื่อมของพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม พฤติกรรมการป้องกัน
ข้อเข่าเสื่อมของพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ปองจิต ภัทรนาวิก, 2553) ดังนั้นจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น 
ผู้วิจัย ได้เห็นถึงความส าคัญและตระหนกัถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการ
ป้องกันข้อเข่าเสื่อมของประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 40 – 59 ปี ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านเขาวังม่าน ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อม ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม ได้แก่ การรับรู้ความ
เสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม ซ่ึงผล
การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่ติดตาม เฝ้าระวัง และส่งเสริมพฤติกรรมการ
ป้องกันข้อเข่าเสื่อมในอนาคตต่อไป  
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วัตถุประสงค์ 
 เพื่ออธิบายและหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อม ความเชื่อด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมกับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม ใน
ประชาชนวัยท างานในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านเขาวังม่าน ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 40-59 ปี ที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 5 
บ้านเขาวังม่าน ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมืองจังหวัดระยอง จ านวน 344 คน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เขาวังม่าน, 2561)  
 กลุ่มตัวอย่าง มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบประชากรและใช้การค านวณด้วยสูตรของ เดเนียล 
(Daniel 1995, อ้างถึงใน กนกวรรณ เมืองศิริ 2558) เพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าความเชื่อม่ัน ร้อยละ 95 
ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จะท าการศึกษา ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 40-59 ปี ที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านเขาวังม่าน 
ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมืองจังหวัดระยอง จ านวน 182 คน  การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) ก่อนให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามผู้วิจัยจะถามเกี่ยวกับท่านมีอายุอยู่ในช่วง 40 – 59 
ปี หรือไม่ อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านเขาวังม่าน และสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ 
                              n =        NZ2pq 
                        d2(N-1) + Z2pq  
                n  = ขนาดของกลุ่มประชากร                       
                             N  = ขนาดของประชากร เท่ากับ 344   
                             d  = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ (0.05)  
               Z2 = ระดับความเชื่อมั่น 95 % เท่ากับ 1.96   
               q  = 1-p    
               P  = ค่าสัดส่วนของพฤติกรรมป้องกันข้อเข่าเสื่อมอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ 0.528   
แทนค่าสูตร ดังนี้                   =             344(1.96)20.528(1-0.528) 
                                  (0.05)2(344-1)+ (1.96)20.528(1-0.528)                        
                          =        329.341 
                                     1.814                                                  
                          =       181.55 
 จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน 182 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้  
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป       จ านวน        11    ข้อ 
    ส่วนที่ 2 ความรู้ของประชาชนวัยท างานเรื่องข้อเข่าเสือ่ม  จ านวน        9     ข้อ  
    ส่วนที่ 3 ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกบัข้อเข่าเสื่อม    จ านวน        20    ข้อ 
    ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการปอ้งกนัข้อเข่าเสื่อม     จ านวน        14    ข้อ 
    ส่วนที่ 5 การรับรูข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัข้อเข่าเสือ่ม    จ านวน         7     ข้อ 
   3. การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ 
  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน และปรับปรุง
แก้ไขก่อนน ามาใช้กับประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 40-59 ปี ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรที่ศึกษา จ านวน 30 คน 
โดยความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อมมีค่าความยากง่าย อยู่ในระดับ 0.53-0.83 และอ านาจจ าแนก อยู่ในระดับ 0.20-0.53 
ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม และพฤติกรรมการป้องกันข้อ
เข่าเสื่อมมีค่าความเชื่อมั่น อยู่ในระดับ 0.867, 0.738, และ 0.748 ตามล าดับ  
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 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 
    ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากผู้น าชุมชนเพื่อชี้แจงรายละเอียดการท าวิจัยในครั้งนี้ พร้อม
ชี้แจงวัตถุประสงค์ให้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างม่ันใจว่าการเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่มีผลในทางลบต่อกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้ข้อมูลได้ตลอดเวลา จากนั้นผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์ครบถ้วน จ านวน 182 ชุด ตาม
เป้าหมายหลังจากนั้นจึงน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ  
    5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อม ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม และพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุดและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้
เรื่องข้อเข่าเสื่อม ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมกับ
พฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม โดยใช้สถิติ Chi-Square และสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) 
 
ผลการทดลอง  
 ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนวัยท างาน จ านวน 182 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชายร้อยละ 55.5 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง อายุ 55-59 ปีร้อยละ 29.7 รองลงมา คือ มีอายุอยู่ในช่วง อายุ 40-44 
ปี ร้อยละ 25.8 มีอายุอยู่ในช่วง อายุ 50-54 ปีร้อยละ 23.6 ส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วนร้อยละ 60.4 
รองลงมา คือ ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ าหนักเกิน อ้วนและอ้วนอันตรายร้อยละ 35.1 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่
ระดับชั้นประถมศึกษาร้อยละ 45.6 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายร้อยละ 31.9 รองลงมา คือ ประกอบ
อาชีพท าสวนผลไม้ร้อยละ 22.0 ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ร้อยละ 13.2 มีโรคประจ าตัวที่เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม 
ร้อยละ 18.7 คนในครอบครัวของประชาชนวัยแรงงานที่มีโรคประจ าตัวเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมร้อยละ 22.0 และเคยมี
ประวัติการบาดเจ็บที่ข้อเข่าในอดีตร้อยละ 39.6  
 
 ความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อม ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อ
เข่าเสื่อม และพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเส่ือม 
 จากตารางที่ 1 พบว่า  
 1) ความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อม พบว่า มีความรู้ในระดับปานกลาง เป็นกลุ่มที่มากที่สุด ร้อยละ 40.1 รองลงมา 
คือ กลุ่มที่มีคะแนนความรู้อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 31.3 และกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 28.6 
โดยมีคะแนนความรู้เฉลี่ย 6.44 (1.42) คะแนน ค่าต่ าสุด 3 คะแนน และค่าสูงสุด 9 คะแนน 
 เม่ือพิจารณาความรู้รายข้อ พบว่าสามารถตอบถูกในเรื่องการควบคุมน้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะช่วยลด
ความเสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อมได้ร้อยละ 91.8 รองลงมา คือ เม่ืออายุมากขึ้นโอกาสในการเกิดข้อเข่าเสื่อมจะมากขึ้น
ร้อยละ 91.2 และเสียงดังกรุบกรับในข้อเข่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเสื่อมของข้อเข่า ร้อยละ 86.8 และในข้อที่
ตอบผิดมากที่สุด โรคข้อเข่าเสื่อมไม่ใช่โรคทางพันธุกรรม ร้อยละ 89.6 รองลงมา คือ การออกก าลังกายและบริหาร
กล้ามเนื้อรอบข้อเข่าสามารถป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้ร้อยละ 39.0 ข้อเข่าเสื่อมจะเกิดเฉพาะกับคนที่เคยหกล้มหรือเคย
เกิดอุบัติเหตุและคนที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคเกาต์ รูมาตอยด์ เท่านั้นร้อยละ 34.1 
 2)  ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความเชื่อด้านสุขภาพ อยู่ในระดับมาก 
ร้อยละ 64.3 รองลงมา อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 35.7 โดยมีคะแนนความเชื่อด้านสุขภาพเฉลี่ย 69.33 (7.56) 
คะแนน ค่าต่ าสุด 57 คะแนน และค่าสูงสุด 84 คะแนน ความเชื่อด้านสุขภาพแบ่งรายด้าน ได้แก่  
 2.1) ด้านการรับรู้ความเสี่ยงของข้อเข่าเสื่อม โดยรายข้อ พบว่า มีการรับรู้ที่ดีมากที่สุด อยู่ส่วนมากในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วยในเรื่องของ อายุมากขึ้นร่างกายเกิดความเสื่อมจะท าให้ปวดเข่าร้อยละ 89.5 และมีการ
รับรู้ที่ควรปรับปรุงมากที่สุด อยู่ส่วนมากในระดับไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงในเรื่องของ โรคข้อเข่าเสื่ อม
สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ร้อยละ 66.5  
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของประชาชนวัยท างานในพื้นที่หมู่ 5 บ้านเขาวงัม่าน ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง จ าแนกตามระดับความรู้เรื่องข้อเข่าเสือ่ม ระดับความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับข้อเขา่เสื่อม 

ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขอ้เข่าเสื่อม และระดับพฤตกิรรมการป้องกันขอ้เข่าเสื่อม 
 

ระดับ จ านวน (n=182) ร้อยละ 
1. ระดับความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อม 
น้อย (0 – 5.4) 57 31.3 
ปานกลาง (5.5 – 7.1) 73 40.1 
มาก (7.2 – 9) 52 28.6 
ค่าเฉลี่ย 6.44 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.42 ต่ าสุด 3 คะแนน ค่าสงูสุด 9 คะแนน 
2. ระดับความเชื่อด้านสุขภาพเกีย่วกับข้อเข่าเสือ่ม 
ปานกลาง (46.65 –73.27) 65 35.7 
มาก (73.28– 100) 117 64.3 
ค่าเฉลี่ย 69.33 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.56 ต่ าสุด 57 คะแนน ค่าสูงสุด 84 คะแนน 
3. ระดับการรับรูข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม 
มาก (22.6 - 34) 94 51.6 
ปานกลาง (11.4 – 22.1) 88 48.4 
ค่าเฉลี่ย 21.02 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.0คะแนน ต่ าสุด 14 คะแนน ค่าสงูสุด 29 คะแนน  
4. ระดับพฤติกรรมการปอ้งกนัขอ้เข่าเสือ่ม 
น้อย (0 – 13.9) 7 3.8 
ปานกลาง (14 – 27.9) 90 49.5 
มาก (28 - 42) 85 46.7 
ค่าเฉลี่ย 14.93 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.18 ต่ าสุด 7 คะแนน ค่าสูงสุด 28 คะแนน  
 
 2.2) ด้านการรับรู้ความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม โดยรายข้อ พบว่า มีการรับรู้ที่ดีมากที่สุด อยู่ส่วนมากในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วยในเรื่องของ โรคข้อเข่าเสื่อมส่งผลกระทบต่อการท างานร้อยละ 72.6 และมีการรับรู้ที่ควร
ปรับปรุงมากที่สุด อยู่ส่วนมากในระดับไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงในเรื่องของ โรคข้อเข่าเสื่อมท าให้พิการได้ 
ร้อยละ 61.0 
 2.3) ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันข้อเข่าเสื่อม โดยรายข้อ พบว่า มีการรับรู้ที่ดีมากที่สุด อยู่
ส่วนมากในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วยในเรื่องของ การดูแลตนเองตามค าแนะน าของบุคลลากรทางการแพทย์
เป็นประโยชน์ต่อท่านในการดูแลข้อเขา่ร้อยละ 93.4 และมีการรับรู้ที่ควรปรับปรุงมากที่สุด อยู่ส่วนมากในระดับไม่เห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องของ การออกก าลังกายช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่าได้ร้อยละ 72.5  
 2.4) ด้านการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันข้อเข่าเสื่อม โดยรายข้อ พบว่า การรับรู้ที่ควรปรับปรุงมากที่สุด 
อยู่ส่วนมากในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วยในเรื่องของ คิดว่าอาชีพของเป็นอุปสรรคต่อการปรับเปลี่ยนอิริยาบถ
ให้สอดคล้องกับการป้องกันข้อเข่าเสื่อมร้อยละ 83.0  

3) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม พบว่า ส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมา คือ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอยู่ระดันปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48.4 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 21.02 (3.01) คะแนน ค่าต่ าสุด 14 คะแนน และค่าสูงสุด 29 คะแนน 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีช่องทางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางวิทยุ ร้อยละ 72.5 สื่อประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาวังม่านที่ได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม ส่วนใหญ่ได้รับผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงของชุมชน ร้อยละ 73.1 เสียงตามสายของชุมชน 
ร้อยละ 73.1 มีความถี่ในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม ส่วนใหญ่ติดตาม 1 – 3 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 50.0 

327



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

ประเภทของข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกบัข้อเข่าเสื่อม ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลประเภทของอาการและความรุนแรงของโรคข้อเข่า
เสื่อม ร้อยละ 84.6 รองลงมา คือ สาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อมร้อยละ 59.9 และกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเขาวังม่านที่เคยเข้าร่วม ส่วนมากเข้าร่วมกิจกรรม คลินิกผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 45.1 
 4) พฤติกรรมการป้องกันข้อเขา่เสื่อม พบว่า โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อมอยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 49.5 รองลงมา คือ มีพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 46.7 และกลุ่มที่มี
คะแนนน้อยที่สุดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 3.8 โดย มีคะแนนเฉลี่ย 14.93 (5.18) คะแนน ค่าต่ าสุด 7 คะแนน และ
ค่าสูงสุด 28 คะแนน  เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการป้องกันข้อเสื่อมรายด้าน พบว่า  
 4.1) ด้านการควบคุมหรือลดน้ าหนัก มีพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุงอยู่ส่วนมาก ในระดับนานๆครั้งและไม่เคย
เลย ในเรื่องของออกก าลังกายครั้งละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เพื่อควบคุมน้ าหนักร้อยละ 79.6  
 4.2) ด้านการปรับเปลี่ยนอิริยาบถ มีพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงอยู่ส่วนมาก ในระดับประจ าและบางครั้งใน
เรื่องของ เม่ือนั่งยองๆ หรือคุกเข่านานจะเปลี่ยนอิริยาบถร้อยละ 94.8 รองลงมา คือ จะอยู่ในอิริยาบถเดิมๆเป็น
เวลานาน เช่น นั่งยองๆ พับเพียบ ขัดสมาธิ ยืนนานๆร้อยละ 81.8  
 4.3) ด้านการบริหารหรือเพิ่มกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า มีพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงอยู่ส่วนมาก ในระดับนานๆ
ครั้งและไม่เคยเลยในเรื่องของ บริหารร่างกายส่วนข้อเข่า เช่น ปั่นจักรยานหรือถีบจักรยานกลางอากาศร้อยละ 71.5 
บริหารกล้ามเนื้อด้วยการนั่งเก้าอี้หลังตรง เหยียดเข่าข้างที่จะบริหารออกมาด้านหน้า เกร็งค้างไว้ 10 วินาที ท ารอบละ 
20 – 30 ครั้ง จากนั้นสลับท าขาอีกข้างหนึ่ง วันละ 2 – 3 รอบร้อยละ 70.3  
 4.4) ด้านท่าทางในการท างาน มีพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงอยู่ส่วนมากในระดับประจ าและบางครั้งในเรื่องของ 
ในกรณีที่ไม่มีเก้าอี้จะต้องนั่งยองๆในการท างานเสมอร้อยละ 86.2 
 
 ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อม ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับ
ข้อเข่าเส่ือม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมกับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อมของประชาชน
วัยท างาน หมู่ที่ 5 บ้านเขาวังม่าน ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
  

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันขอ้เข่าเสื่อม 
 

ตัวแปร r p-value ความสัมพันธ์ 
อายุ - 0.073 0.328 ไม่มีความสัมพันธ ์
ดัชนีมวลกาย - 0.086 0.246 ไม่มีความสัมพันธ ์
ความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อม 0.028** 0.002 มีความสัมพันธ์ทางบวก 
ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม 0.340** 0.000 มีความสัมพันธ์ทางบวก 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม 0.197** 0.008 มีความสัมพันธ์ทางบวก 
หมายเหตุ ** P<0.01 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่า
เสื่อม ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ และดัชนีมวลกายไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม  
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อม ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม 
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม อย่าง มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (r=0.028, r=0.340, r=0.197, P<0.05)  
 
วิจารณ์ผลการทดลอง  
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม พบว่า อายุ 
และดัชนีมวลกาย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม และพบว่าไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปองจิตร 
ภัทรนาวิก (2553) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อมของพยาบาล. ผลการวิจัย พบว่า อายุ และดัชนีมวลกายมี
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ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงอายุเป็นปัจจัยส่งเสริมให้
เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม โดยช่วงอายุ 41-50 ปี เป็นช่วงอายุที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมมากที่สุด และดัชนีมวลกายมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม  
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อมกับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม พบว่า 
ความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.028, 
P<0.05) และพบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ ฮอสเปอร์ อ้างถึงใน มาโนช เวชพันธ์ (2552) กล่าวว่า ความรู้เป็นเรื่อง
ของการจ า ระลึกได้ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อน เพราะการจ าถือว่าเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญที่
น าไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ และพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ไพรัช ย้ิมเนียม (2556) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลัง
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม พบว่า ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นโรค 1-5 ปี  และมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ปรับเปลี่ยนไปเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่กับโรคข้อเข่าเสื่อม โดยเรียนรู้จากการรับรู้ประสบการณ์ที่เกิ ด
ขึ้นกับตนเองและผลที่ได้รับจากการท ากิจกรรม ประสบการณ์จริง และเม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้
ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม พบว่าระดับความรู้มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรม
สุขภาพการดูแลตนเองโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม พบว่า 
ความเชื่อด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( r=0.340, 
P<0.05) พบว่าสอดคล้องกับทฤษฏีของ Becker (1975) ซ่ึงเป็นผู้เสนอแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
(health belief model) กล่าวถึงสิ่งจูงใจที่เป็นปัจจัยให้บุคคลปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ของบุคคล ถ้าบุคคลนั้นรับรู้และเชื่อว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค เชื่อว่าโรคจะมีความรุนแรงและ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตต่อครอบครัวต่อสังคมของตนเองก็จะเกิดแรงผลักดันให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง และพบว่าไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเรียง พิสมัย (2552) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ผลการวิจัย พบว่า ความเชื่อทางสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการจัดการตนเอง จากผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าเม่ือกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่า
เสื่อมสูงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างที่จะมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมที่ดีตามมาได้ 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม พบว่า 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่า เสื่อมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิต ิ(r=0.197, P<0.05) พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2553) ได้กล่าวถึงข้อดีของสื่อที่แตกต่าง
กัน โดยคุณสมบัติที่ดีของสื่อมวลชน คือ สามารถเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ผู้รับสารจ านวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
สามารถให้ความรู้ ข่าวสารแก่ผู้รับสารได้เป็นอย่างดี ส าหรับสื่อบุคคลนั้นก่อให้เกิดผลดี คือ สามารถน าข่าวสารที่
ต้องการเผยแพร่ไปสู่ผู้รับสารได้โดยตรง และสามารถชักจูงใจผู้รับสาร โดยวิธีการพูดคุยแบบกันเองท าให้การเผยแพร่
ข่าวสารเป็นไปในลักษณะที่ยืดหยุ่นและยังท าให้ทราบความรู้สึกนึกคิดของผู้รับสารได้ทันที และพบว่าสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ (2559) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดัน
โลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยง ต าบลหนองไข่น้ า อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้งนี้ผลการวิจัยครัง้นี้ทีก่ารรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการป้องกันเข่าเสื่อม อาจเนื่องมาจากกลุ่ม
ตัวอย่างได้รับค าแนะน า หรอืได้รบัการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) รวมทั้งได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางวิทยุชุมชนท าให้สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
 

สรุปผลการทดลอง  
 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.5 ช่วงอายุส่วนมากอยู่ในช่วง  55-59 ปี ร้อยละ 29.7 
ส่วนมากประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 31.9 รองลงมา คือ อาชีพท าสวนผลไม้ ร้อยละ 22.0 ความรู้
เรื่องข้อเข่าเส่ือมอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 40.1 พบว่า ตอบผิดเกี่ยวกับการออกก าลังกายข้อเข่าสามารถป้องกัน
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ข้อเข่าเสื่อมร้อยละ 39.0 ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากร้อยละ 64.3 และ
พบว่า มีข้อที่ควรปรับปรุงอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเกี่ยวกับ การออกก าลังกายชว่ยบรรเทาอาการ
ปวดข้อเข่าร้อยละ 72.5 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากร้อยละ 51.6 พบว่า 
ประชาชนได้รับข้อมูลการป้องกันข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 56.6 ซ่ึงน้อยกว่ารับรู้อาการและความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม 
ร้อยละ 84.6 และพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 49.5 พบว่า มีข้อที่ควร
ปรับปรุงอยู่ในระดับนานๆครั้งและไม่เคยเกี่ยวกับ ออกก าลังกายเพื่อควบคุมน้ าหนัก ร้อยละ 79.6 และตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม ได้แก่ ความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อม ความเชื่อ
ด้านสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม (r=0.028, r=0.340, r=0.197, 
P<0.05) ตามล าดับ  

ข้อเสนอแนะ 
    1. ด้านความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อม พบว่า ประชาชนวัยท างานส่วนใหญ่ยังมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของ โรค
ข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคทางพันธุกรรม และการออกก าลังกายบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าสามารถป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้ 
ดังนั้น จึงควรมีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนวัยท างาน สร้างความรู้ สร้างความเชื่อถูกต้องเกี่ยวกับข้อเข่า
เสื่อมเพื่อที่จะท าให้ประชาชนวัยท างาน มีพฤติกรรมในการป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้อย่างเหมาะสม 
    2. ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม พบว่า ด้านการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันข้อเข่าเสื่อม ยัง
มีประชาชนวัยท างานส่วนใหญ่คิดว่ากิจวัตรประจ าวันนัน้เปน็อุปสรรคต่อการปอ้งกนัข้อเข่าเสื่อม เช่น การนั่งส้วมยองๆ 
การนั่งพับเพียบ ขัดสมาธิ การก้มถูพื้น เป็นต้น และด้านพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม พบว่า ในกรณีที่ไม่มีเก้าอี้ 
จะนั่งยองๆในการท างานเสมอ ดังนั้น ควรมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์จนจัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกมาประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับบริบทของชุมชน  
 3. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม พบว่า ประชาชนวัยท างานในพื้นที่ ส่วนใหญ่มีช่องทาง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงชุมชนและเสียงตามสายของชุมชน ประเภทของข้อมูลข่าวสารส่วน
ใหญ่ที่ได้รับนั้นเป็น เรื่องของอาการและความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกนัโรคข้อเข่าเสื่อมผ่านทางวิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสายของชุมชน เพื่อให้ประชาชนวัย
แรงงานมีความเข้าใจ ในเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรคข้อเข่าเสื่อมได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องต่อไป 
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บทคัดย่อ 

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะเด็กวัย 10 – 14 ปีมีอัตราป่วยสูงที่สุด 
การศึกษาวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาผ่านการได้รับสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นและเกมส์ในรูปแบบการทดลองสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 35 คนและกลุ่มควบคุม จ านวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเรื่อง
ความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และเปรียบเทียบความรอบรู้ด้าน
การป้องกันโรคด้วยสถิติ Paired t-test และ Independent t-test 

ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.1) ส่วน
ใหญ่มีอายุ 12 ปี (ร้อยละ 77.1) ส่วนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51.5) ส่วนใหญ่มีอายุ 12 ปี  (ร้อยละ 
57.6) โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกหลังการทดลอง 
เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 10.932, p-value = 0.000) และกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกหลังการทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(t = 5.353, p-value = 0.000) ข้อเสนอแนะ คือ ควรพัฒนาการจัดท าสื่อประเภทอื่นและกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ
ร่วมกับสื่อการ์ตูน เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนและฝึกทักษะในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 

ค าส าคัญ : ความรอบรู้ด้านการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  โรคไขเ้ลือดออก  สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นและเกมส์  นักเรียน 
 
Abstract 

Dengue fever (DF) is a major public health problem in Thailand because of the increasing trend in 

every year. The children who aged 10 – 14 years was the highest rate group of illness. This quasi experimental 

research aims to compare the health literacy of DHF prevention between the upper level of primary students. 
The cartoon animation and games to improve the health literacy for preventing DHF was our program. This 

research was designed by two group pretest- posttest including the experimental group was 35 students and 

the control group was 33 students. There are the health literacy of dengue fever prevention questionnaire as 

our tool. The questionnaire were quality verification by validity and reliability as 0.786. Data were analyzed 

using descriptive statistics including percentage, mean, standard deviation, minimum value, highest value 

and using inferential statistics, Paired t-test and Independent t-test. 
Result found that the almost of Grade 6 students were female (57.1%) with 12 years old (77.1%) in the 

experimental group and male (51.5%) with 12 years old (57.6%) in the control group. The average of health 

literacy in the experiment group was increased between after and before. Thus, it was the statistically 

difference with significant (t = 01 .239 , p-value = 0.00 1 ( .. The average of health literacy between the 

experimental group was higher than the control group after the experiment. Thus, it was the statistically difference 

with significant (t = 5.353, p-value = 0.000). Our recommendation are that the development of other media and skill 

activities integrate with cartoon media for review and practice skills to control and prevent dengue fever in further. 
 
Keywords: Health literacy of dengue fever prevention, Dengue fever, Cartoon animation and game, Student
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บทน า 
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะน าโรค มัก

พบในประเทศเขตร้อน มีรูปแบบการเกิดโรคที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (Seasonal Pattern) โดยจะเริ่มมีแนวโน้ม
ผู้ป่วยมากขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนและพบสูงสุดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝน อาการของโรค
ไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอ ย่างทันท่วงที โดยประเทศไทยมี
รายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออกมานานกว่า 60 ปี มีการระบาดกระจายไปทั่วประเทศ ทุกจังหวัด และอ าเภอ 
(กรมควบคุมโรค, 2561)  
 จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจ าสัปดาห์ที่ 46 ปี 2561 พบว่า มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
(Dengue fever : DF, Dengue hemorrhagic fever :DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 76,936 
ราย อัตราป่วย 116.46 ต่อประชากรแสนคน ซ่ึงมากกว่าปี พ.ศ. 2560 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 61 (1.6 เท่า) 
ผู้ป่วยเสียชีวิต 103 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.13 โดยส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 10 -14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 
392.11 ต่อประชากรแสนคน (กรมควบคุมโรค, 2561)  
 ซ่ึงจังหวัดระยองมีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย และอัตราป่วยสูงเป็น
อันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561) (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง , 2561) มี
รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 958 ราย อัตราป่วย 135.70 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย (ต.นิคม
พัฒนา อ.นิคมพัฒนา) อัตราตาย 0.14 ต่อแสนประชากร โดยอ าเภอที่พบผู้ป่วยสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ อ าเภอเมือง
ระยอง 541 ราย (CUP เมืองระยอง 273 ราย CUP มาบตาพุด 268 ราย) รองลงมา อ าเภอแกลง 113 ราย อ าเภอ
ปลวกแดง 93 ราย อ าเภอนิคมพัฒนา 78 ราย และอ าเภอบ้านฉาง 53 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561) 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, 2561)  
 อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ถูกจัดให้เป็นเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง โดยต าบลมาบยางพรเป็นพื้นที่ที่มีการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกมากที่สุด (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, 2561) พบว่ามีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 55 
ราย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยปราบ , 2561)  จะเห็นได้ว่าโรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาส าคัญทาง
สาธารณสุขของต าบลมาบยางพร โดยในแต่ละปีมีการใช้งบประมาณในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคจากทั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นจ านวนมากแต่ก็ยังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทุกปี
และนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนนอกจากจะท าให้เสียสุขภาพทางกายและจิตใจ
แล้ว ยังส่งผลให้เสียเวลาและเสียเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย 
 การป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถท าได้มากมายหลายวิธี ซ่ึงการเผยแพร่ความรู้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออกแต่การเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนโดยการใช้สื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โบรชัวร์ ที่เป็นสื่อไม่
เคลื่อนไหว อาจท าให้ผู้รับสารขาดความสนใจและขาดความคิดสร้างสรรค์ จึงควรมีการใช้สื่อที่ดึงดูดความสนใจจาก
ผู้รับสารได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสื่อประเภทการ์ตูนแอนิเมชั่น (Cartoon Animation) ซ่ึงเป็นสื่อที่สามารถส่งสาร
ให้กับผู้รับสารได้ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากการ์ตูนสามารถช่วยเร้าความสนใจและดึงดูดให้สนใจในสาร มีความเข้าใจง่าย 
มีภาพที่สวยงาม ช่วยให้เกิดความคิด จินตนาการที่ดี เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานและสามารถจดจ า
ข่าวสารได้ดีขึ้น (ภาสกร ปาละกูลและสุภัทรา สุวรรณหงษ์ , 2560) อีกทั้งการเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพยังช่วยให้
ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และประยุกต์ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในตลอดช่วงอายุ (วัช
ราพร เชยสุวรรณ, 2560) การเพิ่มความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ 
 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิผลของการใช้สื่อแอนิเมชั่นและเกมส์พัฒนาความรอบรู้
ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาผลของสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นและเกมส์พัฒนาความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนและหลังการทดลอง
ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 
 3. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกระหว่างนักเรียนกลุ่ม
ทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลังการทดลอง 
 
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ด าเนินการทดลองตามแบบ
แผนการวิจัย 2 กลุ่ม (Two Group Pre-test – Post-test Design) โดยศึกษาประสิทธิผลของสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น
และเกมส์เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต.มาบยาง
พร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จ านวน 411 คน (ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 
ปีการศึกษา 2561) 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านห้วยปราบ  
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
จ านวน 35 คน และกลุ่มควบคุม (Control Group) จ านวน 33 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 
random sampling) โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อจากนั้นสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยการจับฉลากเลือกห้องเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

2. สมมติฐาน 
 2.1 นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกหลังการทดลอง
มากกว่าก่อนการทดลอง 
 2.2 นักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองเท่ากัน 
 2.3 นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน 
 2.4 นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกหลังการทดลอง
มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง คือ สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นและเกมส์พัฒนาความรอบรู้ด้านการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก   
  3.1.1 การ์ตูนDr.Kid & Friends ตอนข้าคือโรคไข้เลือดออก จากเพจ Dr.Kid & Friends โดยให้
ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของโรคไข้เลือดออก วิธีการรักษาและวิธีการป้องกัน 
  3.1.2 การ์ตูนมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก 5ป 1ข จากส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการ ปิด เปลี่ยน ปล่อย 
ปรับปรุง ปฏิบัติ และขัดไข่ 
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  3.1.3 เกมส์พัฒนาความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก พัฒนาภายใต้ทฤษฎีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มละ 3 คน และให้นักเรียนช่วยกันคิด และสืบค้นหาวิธีป้องกันโรค
ไข้เลือดออก พร้อมน าเสนอวิธีของแต่ละกลุ่ม 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปตามปัจจัยส่วนบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับชั้น 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรอบรู้ทางด้านสุขภาพด้านการป้องกันโรคไขเ้ลือดออก ทั้งหมด 23 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ เพียงค าตอบเดียว คอื ใช่ ไม่ใช่ จ านวน 5 ข้อ และแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ จ านวน 18 ข้อ 
  โดยมีเกณฑ์การประเมินความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก ดังนี้ แปลผลโดยใช้เกณฑ์ของ 
Best (1977 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ,์ 2551) ในการแบ่งแต่ละช่วงของระดับคะแนน ซึง่ใช้เกณฑ์การแบ่ง
คะแนน ออกเป็น 3 ชว่ง ดังนี้  
   ต่ ากว่าร้อยละ 60 หรือ 6 – 19 คะแนน  มีระดับความรู้น้อย 
   ร้อยละ 60 – 80 หรือ 20 – 33 คะแนน มีระดับความรู้ปานกลาง 
   สูงกว่าร้อยละ 80 หรือ 34 – 47 คะแนน มีระดับความรู้มาก 
 4. วธิีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง โดยมี
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ เม่ือเริ่มต้นวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาความรอบรู้ 
(Pre - test) กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้แบบสอบถามความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
หลังจากทดสอบ Pre - test เสร็จ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง ดังนี้ ดูสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น Dr.Kid 
& Friends ตอนข้าคือโรคไข้เลือดออก, การ์ตูนมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก 5ป 1ข และเล่นเกมส์พัฒนาความ
รอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยไม่ได้จัดกิจกรรมนี้ในนักเรียนกลุ่มควบคุม เม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบกับนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมอีกครั้งหลังการจัดกิจกรรม (Post – test ) โดยใช้แบบสอบถามชุดเดิม แล้วเก็บรวบรวมผลไว้ 
น าผลมาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลและน าข้อมูลมาสรุปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ 
 5. การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
 5.1 การให้ความยินยอมและการดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างโดยการแนะน าตัวบอก
วัตถุประสงค์การวิจัย และการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบอย่างชัดเจนว่า  
การให้ข้อมูลไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง ทั้งร่างกาย จิตใจ และสามารถปฏิเสธยุติการเป็นกลุ่มตัวอย่างได้หาก
ไม่พร้อม โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง  
 5.2 การรักษาความลับ โดยอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่าในการเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการวิจัย 
ตลอดจนการน าเสนอผลการวิจัย จะไม่มีชื่อหรือรายละเอียดที่จะเป็นการเปิดเผยกลุ่มตัวอย่าง และผลการวิจัยจะ
น าเสนอในภาพรวม   
 5.3 ความซ่ือสัตย์ต่อกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อเท็จจริง จากข้อมูลที่ได้รับ
จากกลุ่มตัวอย่าง รายงานผลการวิจัย และน าเสนอผลการวิจัยโดยไม่บิดเบือนข้อมูล 
 6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะหโ์ดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยก าหนดความเชือ่มั่นทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับสมมุติฐานของการวิจัยครั้งนี้  
 6.1 ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไป เป็นขอ้มูลคณุลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
หาค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยสถิติ  
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 6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
  6.2.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการปอ้งกนัโรคไขเ้ลือดออกทัง้ 6 ด้าน ก่อน
และหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและของนักเรียนกลุม่ควบคุม ด้วยสถิติ Paired samples t-test 
  6.2.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการปอ้งกนัโรคไขเ้ลือดออกทัง้ 6 ด้าน หลัง
การทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ Independent Samples t-test 

 
ผลการวิจัย  

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 20 คน (ร้อยละ 57.1) และเป็นเพศ
ชาย จ านวน 15 คน (ร้อยละ 42.9) ส่วนใหญ่มีอายุ 12 ปี จ านวน 27 คน (ร้อยละ 77.1) และอายุ 11 ปี จ านวน 8 คน 
(ร้อยละ 22.9) และก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 35 คน (ร้อยละ 100.0) 
 ส่วนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 17 คน (ร้อยละ 51.5) และเป็นเพศหญิง จ านวน 16 คน 
(ร้อยละ 48.5) ส่วนใหญ่มีอายุ 12 ปี จ านวน 19 คน (ร้อยละ 57.6) และอายุ 11 ปี จ านวน 14 คน (ร้อยละ 42.4) 
และก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 คน (ร้อยละ 100.0) 
 2. ความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 ระดับความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนทดลองและหลังทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุม พบว่า  
 ในกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 80.0 รองลงมาอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 11.4 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 27.00±5.27 คะแนน และหลังการทดลอง
ส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 62.9 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อย
ละ 37.1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 33.74±4.08 คะแนน  
 กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 100.0 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 27.42±3.89 คะแนน และหลังการทดลองส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านป้องกันโรค
ไข้เลือดออก อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 93.9 มีคะแนนเฉลี่ย 28.30±4.30 คะแนน  
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนและหลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 
 กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการปอ้งกนัโรคไขเ้ลือดออก เท่ากับ 27.00 
คะแนน (±5.27) และหลังทดลอง เท่ากับ 33.74 คะแนน (±4.08) เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้
ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -10.932, p-value = 0.000) โดยพบว่าหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้
ด้านความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก มากขึ้น 6.74 คะแนน 
 กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก เท่ากับ 
27.42 คะแนน (±3.89) และหลังทดลอง เท่ากับ 28.30 คะแนน (±4.30) เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
รอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ดังตาราง
ที่ 1  
 4. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกระหว่างนักเรียนกลุ่ม
ทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลังการทดลอง  

กลุ่มทดลองและควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนการทดลองไม่
แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลองกลุ่มทดลองและควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 5.353, p-value = 0.000) ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไขเ้ลือดออกก่อนและหลงั 
การทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและนกัเรียนกลุ่มควบคุม 

 
ความรอบรู้ด้านการ

ป้องกนัโรค
ไข้เลอืดออก 

n  ̅ S.D.  ̅ S.D.d t p-value 

กลุ่มทดลอง    -6.74 3.64 -10.932 0.000 
ก่อนทดลอง 35 27.00 5.27 

    
หลังทดลอง 35 33.74 4.08 

กลุ่มควบคุม    -0.88 2.91 -1.733 0.093 
ก่อนทดลอง 33 27.42 3.89     
หลังทดลอง 33 28.30 4.30 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไขเ้ลือดออกระหว่างนกัเรียน 

กลุ่มทดลองกับนกัเรียนกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลงัการทดลอง 
 

ความรอบรู้ด้านการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

n  ̅ S.D. t p-value 

ก่อนทดลอง    -0.376 0.708 
กลุ่มทดลอง 35 27.00 5.27 

  
กลุ่มควบคุม 33 27.42 3.89 

หลังทดลอง    5.353 0.000 
กลุ่มทดลอง 35 33.74 4.08 

  
กลุ่มควบคุม 33 28.30 4.30 

 
สรุปและอภิปรายผล 

1. สรุปผลการวิจัย  
 1.1 ลักษณะทางประชากร 
 ลักษณะของกลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.1 ส่วนใหญ่มีอายุ 12 ปี ร้อยละ 77.1 และก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 100.0 ส่วนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.5 ส่วนใหญ่มีอายุ 
12 ปี ร้อยละ 57.6 และก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 100  
 1.2 ความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนและหลังการทดลอง 
พบว่า กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก เท่ากับ 27.00 
คะแนน (±5.27) และหลังทดลอง เท่ากับ 33.74 คะแนน (±4.08) ส่วนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก เท่ากับ 27.42 คะแนน (±3.89) และหลังทดลอง เท่ากับ 28.30 
คะแนน (±4.30) 
 1.3 การเปรียบเทียบความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกของกลุ่มทดลอง ระหว่าง
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว่า มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -10.932, 
p-value = 0.000)  และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกของกลุ่ม
ควบคุม ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว่า มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน  
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 และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกระหว่างกลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองและควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลอง กลุ่มทดลองและควบคุมมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 5.353, p-
value = 0.000) 
 2. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นและเกมส์พัฒนาความรอบรู้ด้านการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง มีประเด็นน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพิ่มขึ้นจากก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 10.932, p-value = 0.000) เนื่องจากสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นและ
เกมส์พัฒนาความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นสื่ อที่สามารถดึงดูดความสนใจ ท าให้เกิดความคิด 
จินตนาการ ความสนุกสนานและช่วยให้สามารถจดจ าข้อมูลข่าวสารได้ดีขึ้น จึงส่งเสริมให้ความรอบรู้ในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของนักเรียนกลุ่มทดลองเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชรี เอกศิลป์ (2557) ท่ีพบว่า ความรู้ใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนในระดับประถมศึกษาทุกชั้นปีเพิ่มขึ้นหลังจากดูนิทาน 2) นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 มีความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในเรื่องหลักปฏิบัติ 5 ป. เพิ่มขึ้นหลังจาก
ดูนิทาน 3) เจตคติในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนในระดับประถมศึกษาทุกชั้นปีเพิ่มขึ้นหลังจากดูนิทาน 4) 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกชั้นปีต่อการใช้นิทานเป็นสื่อการสอนอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้
ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 5.353, p-value = 0.000) 
เนื่องจากนักเรียนกลุ่มทดลองได้รับสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นและเกมส์พัฒนาความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่
ช่วยพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก การสืบค้นข้อมูล การระดมสมอง การฝึกทักษะการ
สื่อสาร เป็นต้น จึงท าให้ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกหลังการทดลองมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศิณี วงศ์สุบิน (2559) ท่ีพบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การรับรู้พลังอ านาจในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกสูงกว่าก่อนการ
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  3.1.1 ควรมีส่ืออื่น ๆ เช่น ใบความรู้เป็นแผ่นพับ ประกอบระหว่างการบรรยายด้วยสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น
เพื่อให้นักเรียนได้เก็บไว้ทบทวนในภายหลัง 
  3.1.2 ควรมีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติร่วมด้วย เช่น กิจกรรมก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน  
 3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  3.2.1 ควรมีการศึกษาและพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นในโรคอื่น ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
หรือโรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 
  3.2.2 ควรศึกษาในกลุ่มประชากรอื่น ๆ เช่น นักเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มวัยผู้ใหญ่ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณสาธารณสุขอ าเภอปลวกแดง ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้คณะผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษาเก็บ
ข้อมูล ขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่คอย
ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับผู้วิจัย ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จ านวน 29 คน โดยเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน ทัศนคติ พฤติกรรมสุขภาพและค่าระดับน้ าตาลในเลือด ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมสุขภาพนาน 1 เดือน โดยวัดผลแบบกลุ่มเดียวก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเรื่อง
ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมสุขภาพท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้งความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคได้ 0.61 และ 
0.64 ตามล าดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยใช้สถิต ิWilcoxon signed-rank test 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานเฉลี่ยหลังการได้รับโปรแกรม 
(17.7±2.01) สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม (13.5±2.4) ซ่ึงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Z = 4.483, p = 0.000) 
ระดับทัศนคติของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานเฉลี่ยหลังได้รับโปรแกรม (71.1±4.7) สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม (60.7±5.4) 
ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Z = 4.642, p = 0.000) ส่วนพฤติกรรมการดูแลตนเองตามหลัก 3อ 2สของ
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน หลังการได้รับโปรแกรม (42.75±4.38) และก่อนได้รับโปรแกรม (42.7±3.4) ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Z = 0.33, p = 0.974) ระดับน้ าตาลในเลือดหลังรับโปรแกรม (99.9±6.4 mg/dl) ลดลง
กว่าก่อนรับโปรแกรม (115.1±7.9 mg/dl) ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Z = 4.620, p = 0.000) 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ควรส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3อ2ส ในกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการติดตามเย่ียมบ้าน
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคเบาหวานในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมสุขภาพ  โรคเบาหวาน  กลุ่มเสี่ยง 
 
Abstract 

   The purpose of this quasi-experimental research was to study the effectiveness of the health behavioral 

modification program for Diabetes Mellitus (DM) risk group in Map Yang Phon subdistrict, Pluak Daeng district, 

Rayong province. 29 people were participated in the 1 month program to compare knowledge, attitude and 

consumption behavioral as one group pre-posttest design. The attitude and behavior questionnaire were quality 

verification by validity and reliability by Cronbach’s alpha coefficient 0.61 and 0.64 by follow. Data was analyzed 

with the descriptive statistic as frequency, percentage, mean, standand deviation and Wilcoxon signed rank test. 
 Result was found that the average of knowledge about DM. after experimental program (17.7±2.01) 

was higher than before (13.5±2.4) and difference with statistically (significant Z = 4.483, p-value = 0.000). The 

average of attitude about DM.after experimental program (71.1±4.7) was higher than before (60.7±5.4) and 

difference with statistically significant (Z = 4.642, p-value = 0.000). The average of self-carebehavior of risk group 

after experimental program (42.75±4.38) and before (42.7±3.4) are not  difference with statistically significant (Z= 
0.33, p-value = 0.974). The average level of blood sugar after program (99.9±6.4 mg/dl) was lower than before 

(115.1±7.9 mg/dl) Thus it was difference with statistically significant (Z = 4.620, p = 0.000)   

340

mailto:santi37370529@gmail.com


การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

 Recommendation should promote the health behavior changing program ZFood,Exercise, 

Emotion, Smoking, and Alcohol cessation) among the risk group including continuing home visits in order to 

prevent diabetes mellitus in future. 

 
Keywords:  Health behavior, Diabetes mellitus, Risk 

 
บทน า 
 โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่นับวันจะมีจ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทั้งในประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย 
สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติรายงานว่าในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก 415 ล้านคน มีกลุ่ม
เสี่ยงที่จะเปลี่ยนเป็นผู้ป่วยรายใหม่ จ านวน 318 ล้านคน คาดว่าในปี พ.ศ. 2583 จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก จะ
เพิ่มขึ้นเป็น 642 ล้านคน เป็นผู้หญิงถึง 313 ล้านคน หรือประมาณครึ่งของผู้ป่วยเบาหวานเป็นผู้หญิง จะมี ผู้หญิง 2 
ใน 5 ที่ป่วยเป็นเบาหวานอยู่ในวยัเจริญพันธ ์ส่วนในประเทศไทย ข้อมูลล่าสุดจากการส ารวจสุขภาพคน ไทยครั้งที่ 5 ปี 
พ.ศ. 2557 พบความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.9 หรือมีจ านวนผู้ป่วยเบาหวาน ประมาณ 5 ล้านคน 
และคนไทยที่เป็นผู้ใหญ่จ านวน 7.5 ล้านคน ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะเป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในอนาคตถึง ร้อยละ 70 (กรมควบคุมโรค, 2560)   
 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (T2DM) เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในคนไทย พบประมาณร้อยละ 95 ของผู้ป่วย
เบาหวานทั้งหมด เป็นผลจากการ มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ( Insulin resistance) ร่วมกับความบกพร่องในการผลิต
อินซูลินที่เหมาะสม (Relative insulin deficiency) มักพบในคนอายุ 30 ปีขึ้นไป รูปร่างท้วมหรืออ้วน (ดัชนีมวลกาย
ในคนเอเชีย 23 กก./ม   ) อาจไม่มีอาการผิดปกติ หรืออาจมีอาการของโรคเบาหวานได้ อาการมักไม่รุนแรงและค่อย
เป็นค่อยไป มักมี ประวัติโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในพ่อ แม่ หรือ พี่ น้อง โดยที่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดนี้
พบมากเม่ือ มีอายุสูงขึ้น มีน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น จากการขาดการออกก าลังกาย (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 
2560) 
 จากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน พบว่าข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง มีกลุ่มเสี่ยงเบาหวานดังนี้ ในปี 2559 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 1.24 ปี 2560 จ านวน 890 คน คิดเป็นร้อยละ 27.48 ปี 2561 จ านวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.49 และในปี 2562 รพ.สต.บ้านห้วยปราบได้ท าการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในอายุ 35 ปีขึ้นไป มีกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน 1,048 คน คิดเป็นร้อยละ 27.14 ซ่ึงจากสถานการณ์ 3 ปีย้อนหลัง พบกลุ่มเสี่ยงรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, 2562) 
   การด าเนินงานที่ผ่านมา มีการจัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานเกิดขึ้นมากมาย ส่วนใหญ่แล้วผล
ของโครงการให้ความรู้ต่างๆ มักประสบความส าเร็จในเรื่องการพัฒนาความรู้เรื่องโรคเบาหวาน แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ
ในเรื่องของการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ความร่วมมือในการรักษา และการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ดูแลตนเองได้  
(บุญฤทธิ์ เฮ็งไล้, 2559) ดังนั้นจึงไม่เกิดประสิทธิผลของการป้องกันและรักษาโรคเบาหวานได้ดีเท่าที่ควร  (เทพ หิมะ-
ทองค าและคณะ, 2557) เนื่องจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส าหรับผู้ป่วยเบาหวานเป็นเรื่องส าคัญ หากลด
พฤติกรรมเสี่ยงด้วยการควบคุมอาหาร การลดน้ าหนัก การออกก าลังกายหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงร่วมกับการใช้
ยาที่เหมาะสมจะช่วยให้ควบคุมเบาหวานในระยะเริ่มต้นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการปฏิบัตินั้นจะเป็นไปโดยส่วนบุคคล เป็นกลุ่ม
หรือระดับชุมชนก็ตาม ด้วยเหตุที่พฤติกรรมสุขภาพเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยลดปัญหาโรคติดต่อเรื้อรัง เช่น 
โรคเบาหวาน กระทรวงสาธารณสุขโดยกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานในระดับปฐมภูมิเพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการท างาน โดยอาศัยกระบวนการให้สุขศึกษาเป็นหลัก ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดความรู้และน าไปสู่การปรับ
ทัศนคติและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง (กองสุขศึกษา, 2556)  
 ซ่ึงผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ขึ้นจากการ
ประยุกต์ใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ 2ส คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในด้านการ
รับประทานอาหาร การออกก าลังกายที่เหมาะสม การจัดการอารมณ์ การหลีกเลี่ยงทั้งการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา 
(กองสุขศึกษา, 2555) ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีความสามารถตนเอง Bandura (1977 อ้างถึงใน ประคอง สาธรรม, 
2551) รวมถึงใช้กระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วยกิจกรรมการสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้วยการให้ความรู้
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เกี่ยวกับโรคเบาหวาน สาเหตุ ชนิด อาการ อาการแสดง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน การปฏิบัติตนในการดูแล
ตนเอง การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน การเสริมพลังทางบวก สร้างแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การนึกถึงคนในครอบครัว เพื่อกระตุ้นตนเองให้เกิดแรงผลักดันที่จะควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือด หรือการที่มีบุคคลภายนอกหรือคนใกล้ชิดข้ามาเพื่อที่จะท าให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
การเสริมสร้างทักษะการดูแลตนเอง เอาใจใส่ในตนเอง ในฐานะที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบในตนเอง รวมทั้งสนใจและเอาใจ
ใส่ภาวะแวดล้อมใน-ภายนอกตนเอง ตลอดจนปัจจัยที่ส าคัญส าหรับการดูแลตนเอง และการตั้งเป้าหมายการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลงมือท า และติดตาม สนับสนุน การติดตามเย่ียมบ้าน กลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พูดคุยถึงกิจ
วัตประจ าวันของกลุ่มตัวอย่าง ให้ค าแนะน าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพครั้งต่อไป 
 จากเหตุผลดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ที่เหมาะสมทั้ง
ในเรื่องของการรับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกก าลังกาย รวมทั้งการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโดยให้ผู้ป่วยได้
มีส่วนร่วมในการคิดในการวางแผนการดูแลตนเอง โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ส่งเสริมและ สนับสนุนซ่ึงจะ
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอ านาจในการควบคุมตนเองมากขึ้นการจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและส่งเสริมให้
ผู้ป่วยได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดก าลังใจเนื่องจากได้มีโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกัน นอกจากนี้การที่บุคลากรทางการแพทย์ ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญ จะ
ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้เกิดการเรียนรู้ โดยการจัดบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ท าให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น เพื่ อน าไปสู่การพัฒนาความคิดและ
ทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่จะน าไปสู่การเป็น
โรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนที่รุนแรง ซ่ึงพฤติกรรมของผู้ป่วยนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งผลต่ออาการของโรคเบาหวาน 
จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนดิที่ 2 ของ
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้ขึ้น เพื่อได้ทราบผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขอคนที่มีกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานได้
เข้าร่วมโปรแกรมในการวิจัยครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแลตนเองตามหลัก 3อ 2ส ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
และค่าระดับน้ าตาลในเลือด ก่อนและหลังการเข้าร่วมผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง 
 
วัสดุ อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) โดยเปรียบเทียบผลการศึกษา
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบหนึ่งกลุ่ม (One 
group pretest - posttest design) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยปราบ 
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่สมัครใจเข้าร่วมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ท่ีมีอายุ 35 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยปราบ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยองทุกคนมีจ านวน
ทั้งสิ้น 29 คน จึงเลือกประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเป็นกลุ่มทดลองในการศึกษาครั้งนี้ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
1. การพัฒนาโปรแกรม 
 ประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย 2 ส่วน   
  1.1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองในการวิจัยครั้งนี ้คือ โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการบูรณาการระหว่างแนวคิดทฤษฎีความสามารถตนเอง Bandura 
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และพฤติกรรม 3อ 2ส เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ได้แก่ ด้านการรับประทาน
อาหาร การออกก าลังกาย การจัดการอารมณ์ และการหลีกเลี่ยงทั้งการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา โดยโปรแกรมดังกล่าว
มีระยะเวลา 4 สัปดาห์ ก าหนดกิจกรรมละ 1 สัปดาห์ รวม 4 กิจกรรม ดังนี้  
  1) การสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน สาเหตุ ชนิด 
อาการ อาการแสดง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน การปฏิบัติตนในการดูแลตนเอง การรับประทานอาหารที่
เหมาะสมกับกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
  2) การเสริมพลังทางบวก สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การนึกถึงคนในครอบครัว 
เพื่อกระตุ้นตนเองให้เกิดแรงผลักดันที่จะควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด หรือการที่มีบุคคลภายนอกหรือคนใกล้ชิดข้ามา
เพื่อที่จะท าให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
  3) การเสริมสร้างทักษะการดูแลตนเอง เอาใจใส่ในตนเอง ในฐานะที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในตนเอง 
รวมทั้งสนใจและเอาใจใส่ภาวะแวดล้อมใน-ภายนอกตนเอง ตลอดจนปัจจัยที่ส าคัญส าหรับการดูแลตนเอง 
  4) การตั้งเป้าหมายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลงมือท า และติดตาม สนับสนุน การติดตามเย่ียมบ้าน 
กลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พูดคุยถึงกิจวัตประจ าวันของกลุ่มตัวอย่าง ให้ค าแนะน าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพครั้งต่อไป 
 1.2) แบบประเมินออกเป็น 4 ส่วน คือ 
  1) แบบประเมินข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 11 ข้อ ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง ศาสนา 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับใคร และระดับน้ าตาลในเลือด 
(Fasting Blood Sugar) 
  2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ลักษณะค าถามแบบ ถูก ผิด จ านวน 22 ข้อ ประยุกต์มา
จาก สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย (2560) ประกอบด้วยสาเหตุ อาการ อันตรายและการดูแลตนเอง 
  3) แบบทดสอบทัศนคติของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นค าถามที่ให้เลือกตอบค าถามตาม
ความคิดเห็น มีลักษณะแบบมาตราวัดประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง โดยมีทั้งข้อความที่แสดงลักษณะทางบวก และทางลบ 20 ข้อ ประกอบด้วย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาการ สุขภาพ การเจ็บป่วย และการรักษาด้วยโรคเบาหวาน  
  4) แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองตามหลัก 3อ 2ส ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน เป็นค าถามให้
เลือกตอบตามความถี่ในการปฏิบัติ ประกอบด้วยพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การ
จัดการอารมณ์และความเครียด พฤติกรรมการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ มีลักษณะแบบมาตราวัด ประเมินค่า (Rating 
scale) 4 ระดับ คือ ทุกวัน บ่อยครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่เคย โดยมีทั้งข้อความที่แสดงลักษณะทางบวก และทางลบ 
จ านวน 17 ข้อ   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านห้วยปราบ
และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยองเพื่อขอชี้แจงกระบวนการวิจัย 
โดยร่วมกับการด าเนินกิจกรรมการตรวจคัดกรองกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปของ รพ.สต.บ้านห้วยปราบ 
จากนั้นสอบถามความสมัครใจของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โดยนัดหมายวันและเวลาที่สะดวกของผู้วิจัยและผู้เข้าร่วม
วิจัย เม่ือได้ก าหนดตามนัดหมาย คณะผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการวิจัย และขั้นตอนการท าการวิจัยต่อเจ้าหน้าที่ 
รพ.สต.บ้านห้วยปราบ ในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจก
แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างก่อนด าเนินโปรแกรมและหลังด าเนินโปรแกรม  
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การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับการอนุมัติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยปราบ ต าบล
มาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยได้ท าการชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและขั้นตอนการด าเนินวิจัยให้กับทางพื้นที่ทราบ รวมถึงทาการชี้แจ้งกับกลุ่มทดลอง เพื่อให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยละเอียด โดยในกลุ่มทดลองจะมีการแจ้งรายละเอียด
เพิ่มเติมจากข้างข้างเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ทางผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ซ่ึ ง
ในทั้งนี้ผู้วิจัยได้เคารพสิทธิ์ส่วนบุคคลในการเข้าร่วมหรือถอนตัวขณะด าเนินวิจัยของกลุ่มทดลอง และข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และน าเสนอเป็นผลงานวิจัยในภาพรวม ซ่ึงจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่ม
ทดลองทั้งสิ้น 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไป 
 คุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านห้วยปราบ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.2 
และเป็นเพศหญิงร้อยละ 44.8 มีอายุเฉลี่ย 42.6 อายุระหว่าง 49-55 ปี ร้อยละ 17.2 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ทั้งหมด ร้อยละ 100 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 86.2 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยละ 58.6 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานโรงงาน ร้อยละ 44.8 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับปานกลาง ร้อยละ 41.4 และอาศัยอยู่
กับคู่สมรส ร้อยละ 89.7 โดยดัชนีมวลกายส่วนมากน้ าหนักเกิน ร้อยละ 58.6 
 2. ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน   
  ก่อนการทดลองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 
58.6 โดยคะแนนเฉลี่ยความรู้ 13.5 ± 2.4 คะแนน และหลังทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานอยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 82.8 โดยคะแนนเฉลี่ยความรู้ 17.7 ± 2.0 คะแนน 
    ก่อนการได้รับโปรแกรม ค าตอบที่ตอบถูกมากที่สุด คือ คนที่มีน้ าหนักเกินหรืออ้วน มีโอกาสเสี่ยงเป็น
โรคเบาหวาน ร้อยละ 89.7 ส่วนค าตอบที่กลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากที่สุด คือ โรคเบาหวานท าให้เกิดการเสื่อมของ
ประสาทส่วนปลาย ร้อยละ 65.5 ส าหรับภายหลังการได้รับโปรแกรม ค าตอบที่ตอบถูกมากที่สุด คือ ไม่ควรตัดเล็บใน
แนวตรง และไม่ควรตะไบบริเวณมุมเล็บเพราะจะท าให้เกิดเป็นเล็บขบได้ ร้อยละ 100 ส่วนค าตอบที่ตอบผิดมากที่สุด 
คือ โรคเบาหวานท าให้เกิดการเสื่อมของประสาทส่วนปลาย ร้อยละ 44.8 
 3. ทัศนคติของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2  
  ก่อนการทดลองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 86.2 โดยเฉลี่ย
คะแนนทัศนคติ 60.7± 5.4 คะแนน และหลังทดลองมีทัศนคติอยู่ในระดับดี ร้อยละ 79.3 โดยมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ 
71.1 ± 4.7 คะแนน 
     ก่อนการได้รับโปรแกรม กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อความ “การควบคุมอาหารท าให้
ท่านรู้สึกไม่สะดวกสบาย” ร้อยละ 79.3 และไม่เห็นด้วยกับข้อความ “ยา หรือสินค้าที่โฆษณาว่ารักษา เบาหวาน สามารถ
รักษาเบาหวานได้” ร้อยละ 75.9 และหลังการได้รับโปรแกรม กลุ่มประชากรเห็นด้วยว่า “การสวมรองเท้าที่ขนาด
พอเหมาะกับเท้าเม่ือออกจากบ้าน” ร้อยละ 75.8 แตไ่ม่เห็นด้วยกับข้อความที่ว่า “สามารถดื่มน้ าอัดลมได้” ร้อยละ 79.3 
 4. พฤติกรรมการดูแลตนเองตามหลัก 3อ 2ส ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน   
 ก่อนการทดลองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 75.9 โดยเฉลี่ย
คะแนนพฤติกรรม42.7 ± 3.4 คะแนน และหลังการทดลองมีพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ 42.7 ± 4.3 คะแนน 
 ก่อนการได้รับโปรแกรม กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติในเรื่องด้านการรับประทาน
อาหาร คือ การรับประทานอาหารเมนูเดิมซ้ า ๆ ติดต่อกันหลายวัน ร้อยละ 41.4 ในด้านการจัดการอารมณ์และ
ความเครียด คือ เม่ือมีความเครียดจะหาวิธีผ่อนคลายความเครียดด้วยการพักผ่อน หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฟังเพลง 
ร้องเพลง ดโูทรทัศน์ ปลูกต้นไม้ หรือออกไปพบปะกับผู้อื่น เป็นต้น ร้อยละ 27.6 และส าหรับด้านการออกก าลังกาย คือ
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การออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ร้อยละ 13.8 แต่ด้านการหลีเลี่ยงดื่มสุราและสูบบุหรี่ คือหลังจาก
รับประทานอาหารทุกมือ ท่านจะต้องดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ร้อยละ 13.8  
 ภายหลังรับโปรแกรม กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานส่วนใหญ่สามารถรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม คือ 
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ าตาลเกินกว่า 6 ช้อนชาต่อวัน ร้อยละ 44.8 แต่สามารถจัดการ
ความเครียดโดยการหาวิธีผ่อนคลายความเครียดด้วยการพักผ่อนหรือท ากิจกรรมต่างๆ และมีการจัดการปัญหาของ
ตนเองด้วยการมองโลกในแง่ดีเสมอ ร้อยละ 31.0 ในด้านการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราและสูบบุหรี่ คือ การได้รับหรือสูด
ดมควันบุหรี่จากบุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลอื่นรอบตัวท่าน ร้อยละ 20.7 
 5. ระดับน้ าตาลในเลือด 
 ก่อนการทดลองพบว่า คนที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมีระดับน้ าตาลในเลือดในระดับเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน 
100-125 mg/dl (ร้อยละ 89.7) และระดับน้ าตาลในเลือดปกติ 80-100 mg/dl คิดเป็นร้อยละ 10.3 และหลังการ
ทดลองคนที่ปกติมีระดับน้ าตาลในเลือด 80-100 mg/dl (ร้อยละ 55.2) และมีระดับน้ าตาลในเลือดคนที่เสี่ยงเป็น
โรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 44.8 
 6. การเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ทัศนคติ พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และระดับน้ าตาลในเลือดก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ดังแสดงได้ในตารางที่ 1 
 จากการศึกษาพบว่า หลังเข้าโปรแกรม กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน (Z= 4.483, 
p-value = 0.000) และทัศนคติของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Z = 4.642, p-value = 0.000) สูงกว่าก่อนเข้า
โปรแกรม โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 พฤติกรรมการดูแลตนเองตามหลัก 3อ 2ส ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ก่อนและหลังโปรแกรม ซ่ึงไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Z = 0.33, p-value = 0.974) 
 ระดับน้ าตาลในเลือด (Z = 4.620, p-value = 0.000) หลังเข้าโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยลดลงก่อนการเข้า
โปรแกรม โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2  
ระดับน้ าตาลในเลือดก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 

 
ตัวแปร 

 

 
N 
 

Mean Rank Sum of Ranks Z 
 

p-value 

ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวาน      
     Negative Rank 0 .00 .00 -4.483 .000* 
     Positive Rank 26 13.50 351.00   

ทัศนคติของกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 

     

     Negative Rank 2 1.50 3.00 -4.642 .000* 
     Positive Rank 27 16.00 432.00   

พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 

     

     Negative Rank 10 12.55 125.50 -0.33 .974 
     Positive Rank 12 10.63 127.50   

ระดับน้ าตาลในเลือด      
     Negative Rank 28 15.39 431.00 -4.620 .000* 
     Positive Rank 1 4.00 4.00   

345



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า เรื่องผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 
2 ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยปราบ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง 
 1. ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  
 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานหลังการได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
(17.7±2.0 คะแนน) มากกว่าก่อนการได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (13.5±2.4 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (Z = 4.483, p-value = 0.000) โดยก่อนการได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีระดับความรู้ก่อน
ได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 58.6 และหลังการได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 82.8 เนื่องจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีกิจกรรมในด้านการสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานทั้งเรื่องสาเหตุ อาการ การป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงการรักษาโรคที่มุ่งเน้น
การดูแลสุขภาพของตนเอง สะท้อนได้จากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีความรู้ในเรื่องคนที่มีน้ าหนักเกิน
หรืออ้วน มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 89.7 และหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในเรื่องไม่ควรตัดเล็บ
ในแนวตรง และไม่ควรตะไบบริเวณมุมเล็บเพราะจะท าให้เกิดเป็นเล็บขบได้ ร้อยละ 100  
 2. ทัศนคติของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  
 กลุ่มประชากรมีทัศนคติเรื่องการป้องกันโรคเบาหวานหลังการได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(71.1±4.7 คะแนน) มากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (60.7±5.4 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (Z = 4.642, p-value = 0.000) โดยก่อนการได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มประชากรมี
ระดับของทัศนคติก่อนได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 86.2 และหลังการได้รับ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีทัศนคติอยู่ในระดับดี ร้อยละ 79.3 เนื่องจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น มีกิจกรรมการ
เสริมพลังทางบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นพบว่า ก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มประชากรมีทัศนคติในการตอบเห็นด้วยอย่างและเห็นด้วย เรื่อง การควบคุม
อาหารท าให้ท่านรู้สึกไม่สะดวกสบาย ร้อยละ 79.3 และหลังได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีทัศนคติในการตอบ
ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เรื่อง การดื่มน้ าอัดลมได้ ร้อยละ 79.3  
 3. พฤติกรรมการดูแลตนเองตามหลัก 3อ 2ส ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  
 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองก่อนการได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
(42.7±3.4 คะแนน) และหลังได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (42.7±4.3 คะแนน) นั้นไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Z = 0.33, p-value = 0.974) โดยก่อนการได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองตามหลัก 3อ 2ส ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานก่อนได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับพอใช้ ร้อยละ 75.9 และหลังการได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 69.0 เนื่องจาก
กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง แต่ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนเท่านั้น จึงอาจจะ
ยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร แม้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมในเรื่องการเสริมสร้างทักษะการดูแลตนเองและการ
ตั้งเป้าหมายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 โดยพบว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในการตอบปฏิบัติทุกวันและบ่อยครัง้
ในด้านการรับประทานอาหาร คือ การรับประทานอาหารเมนูเดิมซ้ า ๆ ติดต่อกันหลายวัน ร้อยละ 41.4 ส่วนใหญ่
ปฏิบัติทุกวันในด้านการจัดการอารมณ์และความเครียด คือ เม่ือมีความเครียด จะหาวิธีผ่อนคลายความเครียดด้วยการ
พักผ่อน หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฟังเพลง ร้องเพลง ดูโทรทัศน์ ปลูกต้นไม้ หรือออกไปพบปะกับผู้อื่น เป็นต้น ร้อย
ละ 27.6 ส่วนใหญ่ปฏิบัติทุกวันในด้านการออกก าลังกาย คือ การออกก าลังกาย อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ร้อยละ 
13.8 ส่วนใหญ่ปฏิบัติทุกวันในด้านการดื่มสุราและสูบบุหรี่ คือหลังจากรับประทานอาหารทุกมือ ท่านจะต้องดื่มสุรา 
หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ร้อยละ 13.8 และหลังได้รับโปรแกรมตอบปฏิบัติทุกวันด้านการรับประทาน
อาหาร เรื่อง การรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ าตาลเกินกว่า 6 ช้อนชาต่อวัน ร้อยละ 44.8 ตอบ
ปฏิบัติทุกวันและบ่อยครั้งในด้านการจัดการอารมณ์และความเครียด เรื่อง การมีความเครียด จะหาวิธีผ่อนคลาย
ความเครียดด้วยการพักผ่อน หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฟังเพลง ร้องเพลง ดูโทรทัศน์ ปลูกต้นไม้ หรือออกไปพบปะ
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กับผู้อื่น เป็นต้น และมีการจัดการปัญหาของตนเองด้วยการมองโลกในแง่ดีเสมอ ร้อยละ 31.0 ตอบปฏิบัติทุกวันในด้าน
การดื่มสุราและสูบบุหรี ่เรื่อง การได้รับหรือสูดดมควันบุหรี่จากบุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลอื่นรอบตัวท่าน ร้อยละ 20.7  
 4.ระดับน้ าตาลในเลือดหลังการได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีระดับน้ าตาลในเลือดปกติมากกว่า
ก่อนการได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Z = 4.620, p-value = 
0.000) พบว่า การตรวจระดับน้ าตาลในเลือดเป็นการเจาะเลือดปลายนิ้วหลังจากอดอาหารประมาณ 6-8 ชั่วโมง หรือ 
Fasting plasma glucose ดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีการหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและ
น้ าตาล เพื่อให้ระดับน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ทัศนคติการป้องกันโรคเบาหวานและระดับน้ าตาล
ในเลือดก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Zknowledge = 
4.483, Zattitude = 4.642, และ Zfpg = 4.620, p-value = 0.000) แต่กลุ่มเสี่ยงยังคงปฏิบัติพฤติกรรม 3อ2ส ท่ีไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างก่อนและหลังการได้รับโปรแกรม 
  
ข้อแสนอแนะจากการศึกษา 
 ควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการทดลอง โดยก าหนดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานคงไว้ซ่ึงพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานที่
เหมาะสมต่อไปจนกลายเป็นแบบแผนการด าเนนิชีวติ รวมถึงควรส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ2ส ในกลุ่มเสี่ยง 
และการติดตามเย่ียมบ้านกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคเบาหวานในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างดีย่ิงจากกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในพื้นที่บ้าน
ห้วยปราบ ต าบลบ้านมาบยางพรทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล รวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยปราบ ต าบลมาบ
ยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่ติดต่อประสานงาน อ านวยความสะดวกในการจัดสถานที่และเอาใจใส่ตลอด
การศึกษาครั้งนี้ด้วยดีเสมอมาจนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบความรู้ 
พฤติกรรม ค่าระดับความดันโลหิต และค่าระดับน้ าตาลในเลือดในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 35 
คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเรื่องความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  มีค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมได้ 0.743 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ
เปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคด้วยสถิติ Paired t-test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 74.3) อายุเฉลี่ย 51.7±7.12 ปี และส่วนใหญ่ร้อยละ 68.6 มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังใน
ครอบครัว มีค่าเฉลี่ยความรู้ และพฤติกรรม หลังได้รับโปรแกรมสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(t = 5.416, p-value = 0.000 และ t = 10.834, p-value = 0.000 ตามล าดับ ) ค่าระดับความดันโลหิตซิสโตลิก  
และค่าระดับไดแอสโตลิก ลดลงก่อนได้รับโปรแกรม (t = 1.834, p-value = 0.075 และ t = 2.419, p-value = 
0.021) และค่าระดับน้ าตาลในเลือดลดลงก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 4.13, p-value = 0.000) 
ข้อเสนอแนะควรส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคให้แก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัว เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 
 
ค าส าคัญ : ความรู้  พฤติกรรม  การป้องกันโรค  โรคหลอดเลอืดสมอง 
 
Abstract 
 The research is quasi-experimental one group pre-posttest. Study aimed to compare knowledge, 

preventive behavior, blood pressure level and blood sugar level in the risk population groups. There were 35 

peoples. This study was designed as the The questionnaire were quality verification by validity and reliability 

by 0.743 Data was analyzed with the descriptive statistics and paired t-test statistic. Research results were 

indicated that the experimental group was almost female (74.3%±7.12) with the average age 51.7 years, and 

the illness history in family (68.6%). The average of knowledge about CVD after the experimental program 

was higher than before and difference with statistically significant (t = 5.416, p-value = 0.000). The average 

of behavior for CVD prevention after the experimental program was higher than before and difference with 

statistically significant (t = 10.834, p-value = 0.000). The level of blood pressure was difference with 

statistically significant (t = 35.61, p-value = 0.000) between before and after the experiment. And the level of 

blood sugar after program was higher than the before with statistically significant (t = 4.13, p-value = 0.000). 

Recommendation should be promote about the cause of CVD for both risk group and their family in order to 

achieve correct understanding and prevent CVD. 

 
Keywords: Knowledge, Behavior, Disease prevention, Cardiovascular disease 
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บทน า 
โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease ,Stroke) ถือเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยและ

เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญของโลก (จันทร์จิรา สีสว่าง , 2559) องค์การอนามัยโรค (2560) จากจ านวน
ผู้เสียชีวิต 56.9 ล้านคนทั่วโลก และในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตโรคหลอดเลือดสมองคิดเป็นร้อยละ 71.9 หรือจ านวน 15.2 
ล้านคน ในแต่ละปีพบผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกสูงถึง 10-15 ล้านคน (องค์การอัมพาตโลก, 2560) ซ่ึงพบว่าทั่วโลกมี
จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองจ านวน 80 ล้านคน และเป็นผู้พิการ 5 ล้านคน สถานการณ์ในประเทศไทยปี 
2558 มีอัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 425.24 และเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองมี
อัตราการตายมากกว่าโรคเบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือด 1.5-2 เท่าตัว และมีแนวโน้มของอัตราการตายเพิ่มขึ้นจาก 
31.7 ต่อแสนประชากรในปี 2555 เป็น 48.7 ต่อแสนประชากรในปี 2559 (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 
2560) 

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดจากปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลง ท าให้เกิดอาการและอาการแสดง
ทางระบบประสาทอย่างทันทีทันใด โดยมีสาเหตุจากมีการอุดตันภายในหลอดเลือดสมองจนท า ให้เกิดภาวะสมองขาด
เลือด (Ischemic stroke) หรือมีการแตกของหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic stroke) ก่อให้เกิดอาการทางระบบ
ประสาทจากสมองบางส่วนหรือสมองทั้งหมด (สุพรรณ ศรีธรรมมา, 2559) และพบปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันไม่ให้
เกิดโรคหลอดเลือดได้แก่ 1) ภาวะความดันโลหิตสูง 2) โรคหัวใจ 3) โรคเบาหวาน 4) คอเลสเตอรอลในเลือดสูง  
5) ภาวะหลอดเลือดคาโรติดบริเวณคอ 6) การสูบบุหรี่ 7) การดื่มสุรา ผู้ที่ดื่มปานกลางจนถึงดื่มจัดจะมีอัตราเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าคนปกติ (นิตยา พันธุเวทย์ และลินดา จ าปาแก้ว, 2557)   

จากการศึกษาของ ประไพ กิตติบุญถวัลย์ และคณะ (2556) พบว่าการขาดความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงและอาการ
เตือนท าให้มีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ไขอย่างทันท่วงทีและลดการเกิดภาวะ
ทุพพลภาพ การวิจัยครั้งนี้จึงเน้นที่การให้ความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมป้องกันโรค โดยน าแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพ (Health belief model) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษามี 4 องค์ประกอบได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้
ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค น ามาเป็นแนวคิดในการปรับเปลี่ยนความรู้  และพฤติกรรม 
การป้องกันโรคให้กับกลุ่มเสี่ยง โดยมีสมมติฐานว่าเมื่อผู้เข้าร่วมโปรแกรมเกิดความกลัว รับรู้ภาวะคุกคามที่จะถึงตัวท า
ให้เกิดการปฏิบัติตามค าแนะน าเพื่อป้องกันโรค และจัดการกับปัญหาโดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ (สุปรียา  
ตันสกุล, 2550) 

จากฐานข้อมูลระบบสุขภาพในปี 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยปราบ ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีข้อมูลกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมอง ได้แก่ กลุ่มโรคความดันโลหิตสูงจ านวน 100 
คน โรคเบาหวานจ านวน 21 คน โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานจ านวน 115 คน และโรคหัวใจจ านวน 2 คน  
ซ่ึงพื้นที่มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจ านวน 6 คน ท าให้สูญเสียทรัพยากรมาดูแลรักษาในอนาคตมากขึ้น และเม่ือเกิด
โรคขึ้นก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ลดลงของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างมาก ดังนั้นคณะผู้วิจัยมีความสนใจที่ศึกษา
ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้ และพฤติกรรมป้องกั นโรคหลอดเลือดสมองในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยปราบ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อน างานวิจัยไป
เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาสุขภาพของประชาชน และเป็นแนวทางป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่จะเกิดขึ้นต่อไปใน
อนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมฯ 

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมฯ 

3. เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความดันโลหิตซิสโตลิก และความดันโลหิตไดแอสโตลิกของประชาชน
กลุ่มเสี่ยงก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมฯ 
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4. เพื่อเปรียบเทียบค่าระดับน้ าตาลในเลือด (Fasting capillary blood glucose) ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
ก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมฯ 

 
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีด าเนินการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
(Health belief model) มาเป็นโปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงในการเกิดโรค การรับรู้ประโยชน์ 
และ การรับรู้อุปสรรค โดยวัดผลด้านความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับประทานอาหาร ด้านการออกก าลังกาย ด้านจัดการความเครียด ด้านการไม่สูบ
บุหรี่ และด้านการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงประสิทธิผลของโปรแกรมคือ ระดับความดันโลหิตและระดับ
น้ าตาลในเลือดของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
 รูปแบบการศึกษา  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มหนึ่งเปรียบเทียบก่อน - หลังการทดลอง ผู้วิจัยใช้
สถานที่ในการเก็บข้อมูล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยปราบ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่ ยินยอมและสมัครใจที่จะเข้าร่วม
การศึกษาครั้งนี้ สามารถอ่านออกเขียนได้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนสิ้นสุดการทดลอง ระยะเวลาในการศึกษา
ระหว่างวันที่ 1 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรศึกษาเป็นประชาชนที่มีอายุ 35 ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ 3 สะพานสี่ หมู่ 4 บ้านห้วย
ปราบ และหมู่ 5 วังตาม่อน ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และได้รับการประเมินระดับความเสี่ยง
ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ตามเกณฑ์การประเมินปัจจัยเสี่ยง 7 ปัจจัยจากแนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ 
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2557 (Guidelines for Assessment of Cardiovascular Risk) โดยกลุ่ม
เสี่ยงมีปัจจัยเสี่ยง 1-2 ข้อ และกลุ่มเสี่ยงสูงมีปัจจัยเสี่ยง 3 - 4 ข้อ และกลุ่มเสี่ยงสูงมากมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 มีจ านวนประชากรที่ได้รับการตรวจคัดกรองทั้งหมด 200 คน อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงจ านวน 40 คน มีผู้สมัครใจ
เข้าร่วมการศึกษาจ านวน 35 คน ผู้วิจัยจึงคัดเลือกมาเป็นประชากรในการศึกษาครั้งนี้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 มี 2 ชนิด คือเครื่องมือที่ผูว้ิจัยสร้างขึ้นเป็น 
 1. โปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในประชาชน  
กลุ่มเสี่ยง โดยน าแบบแผนความเชื่อทางด้านสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะศึกษาปัญหาสุขภาพ มีระยะเวลในจัด
โปรแกรม 4 สัปดาห์ กลุ่มทดลองจะรับรู้ถึงความเสี่ยง รับรู้ความรุนแรง รับรู้ประโยชน์  รับรู้อุปสรรค และเกิด
พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ชลธิรา กาวไธสง (2557) ซ่ึงประกอบด้วยการตรวจร่างกายเบื้องต้น  
การฉายสไลด์ภาพนิ่งความรู้ โรคหลอดเลือดสมองและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง วีดีทัศน์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง การติดตามกลุ่มทดลองผ่านทางโทรศัพท์มือถือในการให้ข้อมูล และสรุปหาทางออกร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน  
   2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง  เป็นแบบสอบถามซ่ึงผู้วิจัยประยุกต์มาจาก นพดล ค าภิโล (2559) จ านวน 12 
ข้อ คะแนนเต็ม  12 คะแนน ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ความรู้ในการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ผู้วิจัยดัดแปลงแบบ
ประเมินพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (น้อมจิตต์ ดวงเนตร และคณะ, 2555 อ้างถึงใน 
นพดล ค าภิโล, 2559) จ านวนทั้งหมด 18 ข้อ ประกอบด้วย 5 ด้าน ด้านการบริโภคอาหารและยา ด้านความเครียด 
ด้านการออกก าลังกาย ด้านการสูบบุหรี่ ด้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
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   โดยเป็นแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และตรวจสอบความตรงตามเชิงเนื้อหา (Content 
validity) โดยน าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of consistency, IOC) 
ได้ค่าเท่ากับ 1 วิเคราะห์ ความเที่ยงของแบบสอบถามด้านความรู้เรื่องโรคมีค่าความยากง่ายอยู่ที่ 0.23-0.86 และค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ที่ 0.25-0.75 วิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ 
Cronbach โดยรวมเท่ากับ  0.743 และแยกตามรายข้อสูงสุด 0.766 ต่ าสุด 0.702 ท าการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
น าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มทดลองจ านวน 30 ราย 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยปราบ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล โดยคัดกรองกลุ่มทดลองโดยใช้แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และ
หลอดเลือด พ.ศ. 2557 (Guidelines for Assessment of Cerebrovascular Risk) ประกอบด้วย 7 ปัจจัยเสี่ยง
ได้แก่ 1) ค่าความดันโลหิต >140/90 mmHg. หรือได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นโรคความดันโลหิต 2) ค่าระดับ
น้ าตาลในเลือด (Fasting capillary blood glucose) >200 mg/dl. หรือได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็น 
โรคเบาหวาน 3) ค่าระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol) >200 mg/dl หรือได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นโรค
ไขมันในหลอดเลือด 4) มีการสูบบุหรี่  5) รอบเอวชาย >90 ซม. หญิง >80 ซม. หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 25 6) เคย
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 7) มีประวัติญาติในครอบครัวเป็น
โรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต (ผู้ชายเป็นก่อนอายุ 55 ปี หรือผู้หญิงเป็นก่อนอายุ 65 ปี) กลุ่มเสี่ยงคือ
กลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง 1-2 กลุ่มเสี่ยงสูงมีปัจจัยเสี่ยง 3-4 กลุ่มเสี่ยงสูงมากมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 5  
 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มทดลองเข้าโปรแกรม มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะได้รับ  
เตรียมข้อมูลให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แล้วชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มทดลอง เพื่อสอบถามการสมัครใจ
ในการเข้าร่วมโปรแกรม หลังจากนั้นกลุ่มทลองเข้าร่วมโปรแกรมโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะใน 4 สัปดาห์ ระยะที่ 1 คือ
ระยะจัดกิจกรรมประกอบด้วย 1) การรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกดิโรคมี กิจกรรมตรวจร่างกาย ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัด
รอบเอว  วัดความดันโลหิต เจาะเลือดหาค่าระดับน้ าตาลในเลือด (FCBG) และกิจกรรมประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง 
โดยประเมินความรู้ พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (Pre-test) (20 นาที) ประเมินความเสี่ยงของตนเอง
ตามผลการตรวจร่างกาย 2) การรับรู้ความรุนแรงในการเกิดโรคมีกิจกรรม Stroke โรคนี้มาเร็ว…..  โดยเป็นการ
บรรยายและเปิดวิดีโอ สถานการณ์ของโรคในชุมชน สาหตุ ความรุนแรงของโรคที่จะเกิดหากไม่ป้องกัน 3) การรับรู้
ประโยชน์ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหยุด Stroke ด้วยตัวเรา โดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส. ระยะที่ 2 คือ ระยะก ากับ
ติดตาม ผู้วิจัยติดตามเย่ียมทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวโรคหลอดเลือดสมอง ทบทวนความรู้ การสังเกต 
อาการเตือน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรค และแจ้งการนัดหมายครั้งต่อไป  ระยะที่ 3 ระยะการ
ประเมินผล มีกิจกรรมการรับรู้อุปสรรคมีกิจกรรม เล่าสู่กันฟัง ปัญหาที่พบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และประเมินความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 
(Post-test) (20 นาที) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าร็จรูป SPSS โดยก าหนดความเชื่อม่ันทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลคุณลักษณะประชากรของกลุ่ม
ตัวอย่างใช้หาค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์
ข้อมูลความรู้ พฤติกรรมในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ระดับความดันโลหิต และระดับน้ าตาลในเลือด  
โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง ด้วยสถิติ Paired samples t-test  
 
ผลการวิจัย 
 กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้ และพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 74.3 และเป็นเพศชายร้อยละ 25.7 มีช่วงอายุมากกว่าร้อยละ 20.0 อยู่ในช่วงอายุ 
51-55 ปี และช่วงอายุ 46-50 ปี ซ่ึงม่ีอายุเฉลี่ย 51.68 ปี อายุน้อยสุด 38.0 ปี อายุมากสุด 67.0±7.1 ปี มีสถานภาพ
สมรสหรือมีคู่ ร้อยละ 68.6 รองลงมาอยู่ในสถานภาพโสด ร้อยละ 22.9 มีการประกอบอาชีพค้าขายมากที่สุด ระดับ
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การศึกษามากกว่าร้อยละ 50 จบการศึกษาในมัธยมศึกษา มีรายได้มากกว่าร้อยละ 30 .0 อยู่ในช่วงของรายได้  
5,001 – 10,000 ต่อเดือน รายได้เฉลี่ยรายได้เฉลี่ย 11,063±5,024 บาท/เดือน ต่ าสุด 3,000 บาท  สูงสุด 20,000 
บาท โดยส่วนใหญ่มีการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังภายในครอบครัวร้อยละ 68.6  
 ด้านความรู้โรคหลอดเลือดสมองพบว่าก่อนการทดลองกลุ่มการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เรื่องโรคหลอด
เลือดสมองเท่ากับ 7.28±1.93 คะแนน หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.65±1.51 คะแนน และเม่ือ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ก่อนทดลองและหลังทดลองมีค่าเฉลี่ยความรู้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(t = 5.416, p-value = 0.000) 
 ด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและก่อนการทดลอง กลุ่มการทดลองมี คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเท่ากับ 36.28±5.25 คะแนน หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
45.74±2.64 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมป้องกันโรคระหว่างก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมป้องกันแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( t = 10.83, p-value = 0.000) โดยพบว่าหลังการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้น 
 ค่าระดับความดันโลหิตซิสโตลิก หลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้ และพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือด
สมองเท่ากับ (128±14.93) ต่ ากว่าก่อนได้รับโปรแกรม (133.46±14.38 ) ไม่แตกต่างกัน ( t = 1.83, p-value = 0.075)   
 ค่าระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิก หลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้ และพฤติกรรมป้องกัน  
โรคหลอดเลือดสมองเท่ากับ (83.26±9.64) ต่ ากว่าก่อนได้รับโปรแกรม (87.26±8.68) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
( t = 2.419 , p-value = 0.021)   
 ค่าระดับน้ าตาลในเลือด หลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้ และพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือด
สมองเท่ากับ 120.74±35.23 ต่ ากว่าก่อนได้รับโปรแกรม 146.0±42.89 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( t = 4.13,  
p-value = 0.000) ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรม ค่าความดันโลหิต และระดับน้ าตาลในเลือดก่อนและหลังการ
ได้รับโปรแกรมปรบัเปลี่ยนความรู้และพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 

  

ข้อความ  ̅ S.D.  ̅ S.D. d t p-value 
ความรู้โรคหลอดเลอืดสมอง   2.37 0.43 -5.416 0.000 
     ก่อนเข้าโปรแกรม 7.28 1.93     
     หลังเข้าโปรแกรม 9.65 1.51     
พฤติกรรมป้องกันโรคฯ   9.45 5.16 -10.834 0.000 
    ก่อนเข้าโปรแกรม 36.28 5.25     
    หลังเข้าโปรแกรม 45.74 2.64     
ค่าระดับความดันโลหิตซิสโตลิก     4.743 15.302 1.834 0.075 
    ก่อนเข้าโปรแกรม 133.46 14.38     
    หลังเข้าโปรแกรม 128.71 14.93     
ค่าระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิก   4.171 1.725 2.419 0.021 
     ก่อนเข้าโปรแกรม 87.26 8.68     
     หลังเข้าโปรแกรม 83.26 9.64     
ค่าระดับน้ าตาลในเลือด   25.26 36.14 4.13 0.000 
    ก่อนเข้าโปรแกรม 146.00 42.89     
    หลังเข้าโปรแกรม 120.74 35.23     
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการสอบถามกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในด้าน
ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากร พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.3 อยู่ในช่วงอายุ 51-55 ปี ระดับการศึกษา
จบชั้นมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพค้าขาย รายได้เฉลี่ย 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน ในด้านการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง
ภายในครอบครัว มีการป่วยด้วยโรคเรื้อรังคิดเป็นร้อยละ 68.57 
 ผลการวิเคราะห์ความรู้ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองใน กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยน
ความรู้ และพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมความรู้อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 
62.9 ซ่ึงสามารถพัฒนาความรู้ได้ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.28±1.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน ตอบถูกมาก
ที่สุด คือการตรวจสุขภาพปีละครั้งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ ร้อยละ 77.1และตอบผิด
มากที่สุดในเรื่อง รู้สึกชาหรือยุบยิบตามแขนหรือขา เป็นอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 68.6  
และหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้ และพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่ มทดลองมีคะแนน
ความรู้อยู่ในระดับดีร้อยละ 77.1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9.65±1.15 คะแนน ตอบถูกมากที่สุดในเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละ 91.4 และตอบผิดมากที่สุดในเรื่อง อาการรู้สึกชาหรือยุบยิบตามแขนหรือขาทันทีทันใด 
เป็นอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 25.7 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองใน กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยน
ความรู้ และพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 
62.9 และพฤติกรรมปานกลางสามารถปรับปรุงให้เป็นพฤติกรรมดี ร้อยละ 37.1 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 36.28±5.25 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 54 คะแนนมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองมากที่สุดในเรื่อง การออกก าลัง
กายระดับปานกลาง คือออกจนรู้สึกเหนื่อยพอควรโดยหายใจแรงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย ครั้งละ 30 นาที จ านวน 5 วัน
ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 82.8 และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองมากที่สุดในเรื่อง การกินอาหารแต่ละม้ือเติม
น้ าปลา เกลือน้ าปลาพริก ซีอิ้ว และซอสอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 82.8 หลังจากการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มทดลอง  
มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 100 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45.74±2.64 คะแนน โดยมีพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือด
สมองมากที่สุด ในเรื่อง เมื่อไม่สบายใจ จะไม่อยู่คนเดียว ร้อยละ 100 และการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือดื่มใน
ปริมาณที่พอเหมาะ ร้อยละ 100 และการงดสูบบุหรี่/ยาสูบ ร้อยละ 100 มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองมาก
ที่สุดในเรื่อง การกินอาหารแต่ละม้ือ เติมน้ าปลา เกลือ น้ าปลาพริกและซอสอื่นๆ ร้อยละ 57.1 การรับประทานผลไม้
รสหวาน และการกินอาหารที่ปรุงด้วยกะทิเคี่ยวจนแตกมัน ร้อยละ 51.4  
 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มทดลองก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้ และพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอด
เลือด มีระดับความดันโลหิตอยู่ในกลุ่มเสี่ยง (BP = 120-139 / 80-89 mmHg.) ร้อยละ 45.72 หลังจากกลุ่มทดลอง
เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้ และพฤติกรรมมีระดับความดันโลหิตอยู่ในกลุ่มปกติ (BP <120/80 mmHg.)  
เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 45.72 และกลุ่มเสี่ยงลดลงเหลือร้อยละ 40.0 และมีค่าระดับความดันโลหิตซิสโตลิกและความดัน
โลหิตไดแอสโตลิก หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ เท่ากับ (128±14.93 และ 83.26±9.64 ตามล าดับ) ต่ ากว่าก่อนได้รับ
โปรแกรม (133.46±14.38 และ 87.26±8.68 ตามล าดับ)  
 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ าตาลในเลือด พบว่ากลุ่มทดลองก่อนเข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้ และพฤติกรรมเพื่อ
ป้องกันโรคหลอดเลือด มีระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง (FCBG = 140-199 mg/dl.) ร้อยละ 60.0 หลังจาก
กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้ และพฤติกรรม มีระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในกลุ่มปกติ (FCBG < 110 
mg/dl.) เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 57.14 และกลุ่มเสี่ยงลดลงเหลือร้อยละ 37.14 และมีค่าระดับน้ าตาลในเลือด หลังเข้า
ร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้ และพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเท่ากับ 120.74±35.23 ต่ ากว่าก่อนได้รับ
โปรแกรม 146.0±42.89  
 ข้อเสนอแนะจากผลการจัย ควรมีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในกลุ่ม 
ครอบครัวผู้มีโอกาสเสี่ยงป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันโรคหลอด
เลือดสมอง พร้อมทั้งหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันโรค และหน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง
กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินในโรคหลอดเลือดสมองให้รับทราบถึงการประเมินอาการเบื้องต้น การส่งต่อผู้ป่วย 
ไปโรงพยาบาล ในกลุ่มประชาชนทั่วไป  
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อภิปรายผล 
 1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ มีความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 5.416, p-value = 0.000) โดยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีระดับ
ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 62.9 (Mean = 7.28, SD. = 1.93) หลังเข้าร่วมโปรแกรมมีความรู้อยู่ในระดับดี  
ร้อยละ 77.1 (Mean = 9.65, SD. = 1.51) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชลธิรา กาวไธสง (2557) พบว่าหลังได้รับ
โปรแกรมความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นประชาชนกลุ่มเสี่ยงจะมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น เกิดจากการเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้ และพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีการให้ความรู้  
ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในเรื่องของ สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อาการของโรค การปฏิบัติตัวเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค 
 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ มีพฤติกรรมการป้องโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 10.834, p-value = 0.000) โดยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีระดับ
พฤติกรรมดี ร้อยละ 62.9 (Mean = 36.28, SD. = 5.25) และหลังเข้าร่วมโปรแกรมมีระดับพฤติกรรมดีเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 
100 (Mean = 45.74, SD. = 2.64) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นัชชา ยันติ (2561) พบว่า พฤติกรรมในการป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับสูง โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ การออกก าลังกาย ดังนั้นประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น เกิด
จากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ซึ่งมีการน าหลักหลัก 3อ.2ส. ที่ประชาชนรู้จักกันดีมาประยุกต์มาใช้ โดยผสมผสานกับแบบ
แผนความเช่ือด้านสุขภาพ เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เริ่มต้นจากความกลัว และท าให้เห็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง จึงเกิดการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและการตัดสินใจ อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 
 3. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ มีค่าระดับความดันโลหิตซิสโตลิกไม่แตกต่างก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม (128.71±14.93 และ 133.46±14.38) (t = 1.834, p-value = 0.075 และค่าระดับความดันโลหิตไดแอสโต 
ลิกแตกต่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (83.2±9.64 และ 87.26±8.68) (t = 2.419, p-value = 0.021)  โดยก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมฯ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีระดับความดันโลหิตอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 45.72 และหลังเข้าร่วมโปรแกรมประชาชน
กลุ่มเสี่ยงมีระดับความดันโลหิตอยู่ในกลุ่มปกติ ร้อยละ 45.72 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรารัตน์ ทิพย์รัตน์ (2560) 
พบว่า ค่าระดับความดันโลหิตหลังเข้าร่วมโปรแกรม ต่ ากว่าก่อนได้รับโปรแกรม ดังนั้นประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีระดับความดัน
โลหิตอยู่ในกลุ่มปกติมากข้ึน เกิดจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยตัวโปรแกรมมีการให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถประเมิน
ความเสี่ยงด้วยตนเองได้จึง ให้กลุ่มเสี่ยงเกิดความกลัว รับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้น รวมถึงการรับรู้ประโยชน์ ในการ
รับประทานอาหารต้านโรคหลอดเลือดสมอง การใส่ใจสุขภาพ พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาซึ่งกันและกัน หันมาออกก าลังกาย 
พักผ่อนให้เพียงพอ มองโลกในแง่ดี หาอุปสรรคในการป้องกันโรคร่วมกัน อันได้แก่ ครอบครัว รายได้ น ามาแก้ ไขปัญหา 
และสร้างเป้าหมายร่วมกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยหลัก 3อ.2ส. 
 4. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ มีระดับน้ าตาลในเลือดต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 4.13, p-value = 0.000) โดยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีระดับ
น้ าตาลในเลือดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 45.72 และหลังเข้าร่วมโปรแกรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ใน
กลุ่มปกติ ร้อยละ 45.72 ดังนั้นประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในกลุ่มปกติมากขึ้น เกิดจากการเข้าร่วม
โปรแกรมฯ โดยโปรแกรมมีการให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองได้จึงให้กลุ่มเสี่ยงเกิดความ
กลัว รับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้น รวมถึงการรับรู้ประโยชน์ ในการรับประทานอาหารต้านโรคหลอดเลือดสมอง  
การใส่ใจสุขภาพ หันมาออกก าลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และหาอุปสรรคในการป้องกันโรคร่วมกันเพื่อน ามาแก้ไขปัญหา 
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บทคัดย่อ 
 วิจัยครั้งนี้เป็นการเป็นการศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรของ
เกษตรกรในอ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจ านวน 12 คน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการป้องกันตนเองจากการสัมผัส
สารเคมีที่ใช้ปลูกสับปะรด และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการใช้สารเคมีทางการเกษตรในการปลูกสับปะรดอย่าง
ปลอดภัยให้กับเกษตรกร  
 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรมีความรู้ในระดับปานนกลางร้อยละ 83.33 พบว่าระดับทัศนคติส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 66.67 และพบว่าระดับพฤติกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปานกลางร้อยละ 75.00 และ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ ปริมาณอัตราส่วนสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกสับปะรด ปัญหาจาก
โรคพืชและการก าจัดภาชนะบรรจุสารเคมีการจัดเก็บสารเคมีและการป้องตนเองจากการได้รับสัมผัสสารเคมีและการ
ท าเกษตรอินทรีย์จากการศึกษาความสัมพันธ์ ซ่ึงได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้การใช้สารเคมีในการท าการเกษตร 
พบว่าระดับการศึกษาและรายได้มีความสัมพันธ์กับความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังนั้นควรส่งเสริม
และให้ความรู้เกษตรกรในด้านการใช้สารเคมีอย่างเหมาะ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการได้รับสัมผัสสารเคมี
ให้ถูกวิธี จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องในระยะยาว 
 

ค าส าคัญ : ความรู้  ทัศนคติ  พฤติกรรม  สารเคมีทางการเกษตร 
 
Abstract 

 This research aims to study the level of knowledge, attitudes, and protective behaviors from 

agricultural chemical usage in Pineapple Agriculturists in Khao Chamao district, Rayong province. The 

guidelines for promote the reduction of chemical used in pineapple cultivation has been reported. 

 The results from this study indicated that most of the samples have moderate in knowledge levels 

(83.33%). Moreover, 66.67% of the samples have very good levels in agricultural use attitudes. The results 

from in-depth interviews revealed that the problems about the chemical usage behavior are including the 

misuse of type of pesticide and the disproportional chemicals mixture.  

 
Keywords: Knowledge, Attitude, Behavior, Agricultural chemicals 
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บทน า 
 ปัจจุบันสับปะรดเป็นสินค้าส่งออกโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระยอง นับเป็นแหล่งปลูกสับปะรด ที่ส าคัญของ
ภาคตะวันออกและปลูกมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จะเห็นได้ว่าในปี 2556 นั้น สับปะรด มูลค่าผลผลิตจ านวน 
124.85 ล้านบาทต่อปี (ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง, 2560) ดังนั้นเกษตรกรเพาะปลูกสับปะรดจึงมีการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น ท าให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้บริโภค ท าให้มีโอกาสเจ็บป่วยจากการได้รับ
สารเคมีทางการเกษตรโดยตรงผ่านทางผิวหนังและการหายใจ ซ่ึงสารเคมีต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้เกิดอาการแพ้ และ
หากมีการสะสมมากขึ้นในร่างกาย ก็จะท าให้เกิด โรคต่าง ๆ รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกิดการปนเปื้อนและ
ตกค้างในสิ่งแวดล้อม และการน าสารเคมีต้องห้ามที่กรมวิชาการเกษตรก าหนดให้เป็นสารเฝ้าระวังมาใช้โดยไม่
ระมัดระวัง เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอันตรายและวิธีการใช้อย่างปลอดภัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องศึกษา
ระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองในการใช้สารเคมีทางการเกษตรและแนวทางการส่งเสริม
ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรมีความตระหนักถึงในการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการป้องกันตนเองจากการสัมผัส
สารเคมีและเพื่อใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมในการลดใช้สารเคมีในการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ทัศนคติพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการป้องกันตนเองจากการ
สัมผัสสารเคมีของเกษตรกรที่เพาะปลูกสับปะรดในพื้นที่ของต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
 2. เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการใช้สารเคมีทางการเกษตรในการปลูกสับปะรดอย่างปลอดภัยให้กับ
เกษตรกร 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาส าหรับการวิจัยครั้งนี้มี 2 ส่วน คือ เครื่องมือแบบสอบถามส าหรับการศึกษาเชิง
ปริมาณและเครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interviewing) ส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1) แบบสอบถามเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 6 ส่วนซ่ึง
ประกอบด้วยแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล แบบสอบถามด้านความรู้ แบบสอบถามทัศนคติ และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารเคมีของเกษตรกรที่เพาะปลูก
สับปะรด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต าราและผลงานวิจัยที่เกี่ยงข้องร่วมกับส ารวจข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่ม
ตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
  1.2) ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของเนื้อหา รวมถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวความคิดใน
งานวิจัย 
  1.3) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และเป็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ ตามตัวแปรที่
ก าหนดไว้ รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา 
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษา
ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารเคมีของ
เกษตรกร ที่เพาะปลูกสับปะรด ซ่ึงผู้วิจัยได้เก็บรบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  3.1) น าหนังสือแนะน าตัวจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถึงหน่วยงาน และพื้นที่ท าการศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อท าการขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.2) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) และด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In - Depth Interview) ตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยขั้นตอนการ
วิจัยเชิงคุณภาพนี้ก าหนดไว้ 2 ขั้นตอน คือ 
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   (1) ขั้นตอนก่อนสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์ รวมทั้งหัวข้อการท าวิจัย
โดยย่อ เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเข้าใจได้ตรงประเด็น 
   (2) ขั้นตอนสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจัดเตรียมประเด็นค าถามต่าง ๆแบบมีโครงสร้างไว้พร้อมแล้วเพื่อเป็น
แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาให้แก่ผู้สัมภาษณ์ หลังจากนั้นได้น าข้อมูลที่ได้รับ จากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงและ
น าเสนอผลการวิเคราะห์แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ต่อไป 
   (3) ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เกษตรอ าเภอ จ านวน 1 คนก านัน จ านวน 1 คน 
ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน และเกษตรกรจ านวน 8 คน คนงานรับ ฉีดพ่นสารเคมี จ านวน 2 คน 
  3.3) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 คน ซ่ึงเป็นจ านวน
เกษตรกรทั้งหมดที่ปลูกสัปปะรดในพื้นที่ศึกษา โดยท าการแจกแบบสอบถามพร้อมอธิบายรายละเอียดให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้เข้าใจและกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกข้อ และเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด 
  3.4) น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาทั้งหมดท าการตรวจสอบ ตรวจความถูกต้องและความครบถ้วน
สมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
  3.5) น าข้อมูลที่ได้มาท าการบันทึกผลในคอมพิวเตอร์ ประมวลผลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อดูระดับ
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองในแต่ละด้านของกลุ่มเกษตรกร และน าผลคะแนนที่ต่ าในแต่ละด้าน
มาศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  3.6) น าข้อมูลที่ได้ไปศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารเคมีของกลุ่มเกษตรกรว่ามีความสัมพันธ์
กันหรือไม่โดยประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS 
 
ผลการวิจัย 
 ด้านข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกสับปะรด พบว่าเป็นเพศชายทั้งหมดมีอายุระหว่าง 41-60 
ปี ระดับการศึกษาอยู่ที่ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า รายได้ต่อปีระหว่าง 100,001 บาท ขึ้นไป ประสบการณ์ในการปลูก
สับปะรดพบว่า น้อยกว่า 10 ปี นิยมปลูกสัปปะรดพันธุ์ตาด า จากผลการวิเคราะห์การศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และวัชพืช กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยส่วนใหญ่ มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
ไม่พบเกษตรที่มีความรู้อยู่ในระดับต่ า (ดังแสดงในตารางที่ 1) แต่เม่ือพิจารณาความรู้เป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกรยัง
ขาดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช เรื่อง เกษตรกรใช้หน้ากาก N95 เพราะคิด
ว่ามีประสิทธิภาพใช้ในการป้องกันสารเคมีทางการเกษตรได้ และเรื่องสัญลักษณ์ข้อความที่ปรากฏอยู่บนฉลากของ
สารเคมี  
 

ตารางที่ 1 ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายกลุ่ม 
 

ระดับความรู ้ ระดับคะแนน จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีความรู้ในระดับน้อย 
มีความรู้ในระดับปานกลาง 
มีความรู้ในระดับสูง 

0 – 6 
7 – 12 
13 – 18 

0 
10 
2 

0.00 
83.33 
16.67 

รวม 12 100.00 
 
 ผลการวิเคราะห์การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสารเคมีในการปลูกสับปะรดกลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจัยส่วนใหญ่ มีทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก ไม่พบเกษตรกรที่มีทัศนคติต่ า  (ดังแสดงในตารางที่ 2) แต่เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด ส าหรับทัศนคติเชิงลบ พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มเกษตรกรเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่อง การใช้ผ้าปิดจมูก
แทนได้หากไม่มีหน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจ ขณะฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร และการเก็บสารเคมีที่ผสม
แล้วใช้ไม่หมดไว้ใช้ในครั้งต่อไป เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยังมีทัศนคติไม่ดี
เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสารเคมีในการปลูกสับปะรด 
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ตารางที่ 2 ระดับทัศนคติ จ านวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายกลุ่ม 
 

ระดับทัศนคต ิ ระดับคะแนน จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีทัศนคติอยู่ในระดับต่ า 
มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 
มีทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก 

1 - 16 
17 - 32 
33 - 48 

0 
4 
8 

0.00 
33.33 
66.67 

รวม 12 100.00 
 
 ผลการวิเคราะห์การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารเคมีทางการ
เกษตร กลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (ดังแสดงในตารางที่ 3) เม่ือพิจารณารายละเอียด 
พบว่า เกษตรมีพฤติกรรมที่ดีที่สุดเรื่อง เมื่อใช้สารยี่ห้อใหม่ เกษตรจะอ่านฉลากข้างผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจถึงแม้ว่าคนขาย
จะอธิบายมาแล้วและ ไม่ดื่มน้ า และรับประทานอาหารในขณะท างานกับสารเคมีทางการเกษตร รองลงมาคือ ล้างมือ
ทุกครั้ง และอาบน้ าช าระล้างร่างกายทันที หลังฉีดพ่นสารเคมี 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษาและรายได้ครัวเรือน มีความสัมพันธ์
กับความรู้การใช้สารเคมีในการท าการเกษตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร พฤติกรรมการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร และ
พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการได้รับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 3 ระดับพฤติกรรม จ านวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายกลุ่ม 
 

ระดับพฤติกรรม ระดับคะแนน จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีพฤติกรรมอยู่ในระดับต่ า 
มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาก 

1-24 
25-48 
49-72 

0 
9 
3 

0.00 
75.00 
25.00 

รวม 12 100.00 
 
 แนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้การใช้สารเคมีทางการเกษตรในการเพาะปลูกสับปะรดอย่างปลอดภัย 
ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ตัวอย่างเกษตรกร เกี่ยวกับความต้องการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการป้องกันตนเองในการใช้
สารเคมีในการเพาะปลูกสับปะรด ซ่ึงผลจากการสัมภาษณ์พบว่า เกษตรกรไม่เคยเข้าร่วมการจัดอบรมในรอบหนึ่งปีที่
ผ่านมา และไม่สนใจจะเข้าร่วมหากมีการจัดอบรม ซ่ึงเหตุผลของเกษตรก็คือไม่มีเวลามาเข้าร่วม พร้อมทั้งให้เหตุผล
ด้วยว่า ตนเองมีความรู้จากประสบการณ์ที่ท ามานาน ดังค าสัมภาษณ์เกษตรกรรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

“ไม่สนใจ ในการเข้าร่วมอบรม เพราะรู้หมดแล้ว มีประสบการณ์ในการท างาน” 
 
 นอกเหนือจากเกษตรกรผู้เพาะปลูกสับปะรดท่านหนึ่งในหมู่ 2 บ้านห้วยทับมอญแล้วยังมีเกษตรกรอีกท่านหนึ่งใน
พื้นที่หมู่ 6 บ้านยางเอน ก็ยังแสดงความเห็นถึงการไม่สนใจที่จะเข้าร่วมการอบรมเพื่อเสริมความรู้ เกี่ยวกับการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรในการเพาะปลูกสับปะรดอย่างปลอดภัย โดยมีความเห็นว่า ถึงเข้าร่วมก็ไม่มีอะไรดขีึ้น ดังค าสัมภาษณ์กล่าวว่า 
  

“การเข้ารว่มอบรม ก็มาบ้างไม่มาบ้าง มาก็ไม่มีอะไรดีขึ้น” 
 
 จะเห็นว่าการที่เกษตรกรไม่ให้ความส าคัญ ไม่สนใจเข้าร่วมการอบรมที่ทางหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น อาจเป็นข้อมูล
ที่เกษตรกรคิดว่ามีประสบการณ์อยู่แล้ว ดังนั้น การที่จะท าเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จะต้องมีเนื้อหาข้อมูลที่น่าสนใจและ
เกษตรกรก าลังสนใจเพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมการอบรม และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ไปปรับใช้ในการเพาะปลูกสับปะรดอย่าง
ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการส่งเสริมให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เพาะปลูกสับปะรดเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

359



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

  1) ด้านความรู้ในการใช้สารเคมีทางการเกษตรจากการท าแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า
เกษตรกรมีความรู้ไม่ถูกต้องในเรื่องของการใช้สารเคมีในการก าจัดโรคเหี่ยว ตัวอย่างเช่น เรื่องโรคระบาดในสับปะรด 
เกษตรกรใช้ยาฆ่าเชื้อราชุบหน่อก่อนลงแปลงปลูกเพื่อป้องกันเชื้อรา เพราะเกษตรกรมีความเข้าใจว่าโรคเหี่ยวเกิดจาก
เชื้อรา แต่โรคเหี่ยวนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีเพลียแป้งเป็นพาหะน าโรค แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยังขาดความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าว ดังนั้นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอบรมเรื่องวิธีการป้องกันโรคเหี่ยวในสับปะรด อีกทั้งควรมีการจัดโครงการ
ให้ความรู้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับเกษตรกรรวมถึงทราบหลักการใช้งาน ตลอดจนการดูแล
รักษาอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเกษตรกรผู้เพาะปลูกสับปะรดในพื้นที่ที่ท าการศึกษา 
  2) ด้านทัศนคติในการใช้สารเคมีทางการเกษตร ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดท าโครงการให้
ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิธีการก าจัดภาชนะบรรจุสารเคมีให้ถูกต้องและปลอดภัย 
  3) ด้านพฤติกรรมในการใช้สารเคมีและการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารเคมี โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีวิธีหรือแนะน าการท าสับปะรดอินทรีย์เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี และควรมีการส่งเสริมพฤติกรรม
ความปลอดภัย สร้างความตระหนักแรงจูงใจภายใต้การส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพ โดยการชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นหากไม่สวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองในขณะท างาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์การศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี   ก าจัดศัตรูพืช และวัชพืช 
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสารเคมีใน
การปลูกสับปะรดของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ มีทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลจากการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า เกษตรกรมีพฤติกรรมที่ดีที่สุด เรื่อง เม่ือใช้สารย่ีห้อใหม่ เกษตรกรจะอ่าน
ฉลากข้างผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจถึงแม้ว่าคนขายจะอธิบายมาแล้ว และไม่ดื่มน้ า และรับประทานอาหารในขณะท างานกับ
สารเคมีทางการเกษตร ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา และรายได้ครัวเรือนมี
ความสัมพันธ์กับความรู้การใช้สารเคมีในการท าการเกษตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยส่วนบุคคล
ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร พฤติกรรมการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร และ
พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการได้รับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้
สารเคมีในการท าการเกษตรและพฤติกรรมการได้รับสัมผัสสารเคมีในการท าการเกษตร จากการศึกษาพบว่าเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ในการใช้
สารเคมี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา และรายได้ครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับความรู้ในการใช้สารเคมี 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการที่เกษตรกรมีระดับการศึกษา
ประถมหรือต่ ากว่า จึงท าให้เกษตรกรไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมี ในเรื่องของการใช้สารเคมีในการป้องกัน
โรคที่เกิดจากสับปะรดโดยเฉพาะโรคเหี่ยวสับปะรด ดังตัวอย่างจากค าสัมภาษณ์ของเกษตรกรในบทที่ 4 และการที่
เกษตรกรมีรายได้สูง ย่อมมีโอกาสแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ได้มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึง
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ (นิธิ แก้วไพฑูรย์, 2546) ได้ท าการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ศึกษากรณีเกษตรกรกึ่งอ าเภอเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความรู้ความ
เข้าใจของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมี  ก าจัดศัตรูพืช พบว่า ปัจจัย อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท าสวน 
ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

ในส่วนผลการศึกษาระดับทัศนคติ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติในการใช้สารเคมี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรมีทัศนคติ ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่างกัน
เนื่องมาจากบุคคลมีความเข้าใจมีความรู้สึกหรือมีแนวความคิดแตกต่างกันมีทัศนคติที่ไม่ดีในบางเรื่อง เช่น เรื่องการ
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ก าจัดภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างถูกวิธีดังตัวอย่างจากค าสัมภาษณ์ของเกษตรกรในบทที่ 4 (ข้อที่ 4.2.2 ปัญหาจากโรค
พืชและการก าจัดภาชนะบรรจุสารเคมี) จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกของ (จินตนา สุนทโรทก, 
2531) เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีแต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับชื่อยา มีทัศนคติดีเกี่ยวกับ  การใช้สารเคมีและมี
ทัศนคติไม่ถูกต้องคือเกษตรกรสองในสามเชื่อว่าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชได้ดีที่สุด นอกจากนี้เกษตรกรเกือบทั้งหมด
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องในการใช้สารเคมีและส่วนหนึ่งมีการแพ้สารเคมีหลังการฉีดพ่นและการศึกษาความสัมพันธ์ 
พบว่า ประสบการณ์ใช้สารเคมี รายได้และอายุ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้ ทัศนคติ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาก จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการได้รับสัมผัสสารเคมีทางการ
เกษตร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการ
ได้รับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย โดยจากการวิจัยของ มงคล รัชชะ และคณะ 
(2560) ได้อธิบายว่า เนื่องจากสรีระของเพศชายแข็งแรงกวาเพศหญิง ทนตองานที่ใชก าลังไดมากกวาจึงท าใหงานฉีดพ
นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชสวนใหญจึงเปนเพศชายมากกวา ดังนั้นพฤติกรรมการใช้และการป้องกันตนเองจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตรจึงไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเพศของเกษตรกร แต่พฤติกรรมเหล่านี้ จะขึ้นอยู่กับระดับความรู้ของ
เกษตรกรแต่ละคน แต่อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ท าให้พบว่าเกษตรกรยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใน เรื่องการ
จัดเก็บสารเคมีและการป้องกันตนเองจากการได้รับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jallow 
et.al., (2017) ที่ได้รายงานว่า เกษตรกรในประเทศคูเวต ส่วนใหญ่ไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคลล (ร้อยละ 
58) เม่ือจ าเป็นต้องใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตราย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเกษตรกรมีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติ ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐธญา วิไลวรรณ (2559) ที่ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกัน
อันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยจากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัย ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ของครอบครัวพบว่า เพศ อายุ และรายได้ของ
ครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชชองเกษตรกรแสดงให้
เห็นว่าการที่เกษตรกรจะมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากอันตรายในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องหรือไม่
ถูกต้อง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ของครอบครัว 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนในวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บโดยใช้การจัดการ
เรียนการสอนด้วยรูปแบบแข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่ม (STAD) ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบแข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อน วิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ ภาคเรียนที่ 1/2560 ซ่ึงผู้วิจัยได้
ทดลองกับนักศึกษาทั้งหมดจ านวน 89 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบแข่งขัน
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน แบบประเมินความตั้งใจเรียนก่อนและหลังเรียน และแบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผลการวิจัยมีดังนี้ ผลการประเมินความตั้งใจเรียนก่อนเรียน มีความตั้งใจเรียนอยู่ในระดับมาก ( =2.77, 
S.D.=0.63) ผลการประเมินความตั้งใจเรียนหลังเรียน มีความตั้งใจเรียนอยู่ในระดับมาก ( =2.94, S.D.=0.63) และ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบแข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  =3.00, S.D.=0.73) จากผลการวิจัยความตั้งใจเรียนของผู้
พบว่าผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้นในทุกหัวข้อ และผู้เรียนกล้าซักถามอาจารย์หากไม่เข้าใจสิ่งที่เรียนมากขึ้นใน
ล าดับที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) เพิ่มขึ้น 0.51 และหัวข้อทึ่ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด 2 
อันดับคือ ส่งเสริมให้กลุ่มความร่วมมือกันค้นหาความรู้ ( =3.19) และนักศึกษามีส่วนร่วมกับการท างานภายในกลุ่ม
มากขึ้น ( =3.17) 

 

ค าส าคัญ : การแข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่ม  เพื่อนชว่ยเพื่อน  เขียนโปรแกรมเว็บ 
 
Abstract 

The objectives of the research were: (1) to encourage learners to concentrate on web programming 

using Student Teams-Achievement Divisions Model (STAD) together with Peer Assisted Techniques and, 

(2) to study student satisfaction towards teaching and learning management web programming subject. The 

sample group is information technology students faculty of science and technology suandusit university, 

Enrolled in web programming for the semester 1/2017 89 people, The tools of research were teaching 

management, Teaching and learning with STAD Model Together with Peer Assisted Techniques, 

Assessment form for studying intentions before and after study And the satisfaction assessment form for 

teaching and learning management, Statistics used in research are average ( ) and standard deviation 

(S.D.).Results of the assessment of intention to study before class Have a high level of intention ( =2.77, 

S.D.=0.63), The results of the after-school intention assessment Have a high level of intention ( =2 .9 4 , 

S.D.=0.63) and the results of evaluating the satisfaction of learners towards teaching and learning with 

STAD Model, together with Peer Assisted Techniques Satisfied at a high level ( =3.00, S.D.=0.73) from the 

results of the study, the learners intention was to find that the learners were more willing to study in every 
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topic and students dare to ask the teacher in the first order average ( ) increase 0.51 and the topic that the 
learners are most satisfied with the teaching and learning management is the promotion of cooperation 

groups to find knowledge ( =3.19)and students to participate in working within the group more ( =3.17). 

 
Keywords: STAD Model, Peer Assisted, Web Programming 

 
บทน า 

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเว็บ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถือเป็นรายวิชาที่ส าคัญเนื่องจากเป็นวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน
แบบบรรยาย เน้นการปฏิบัติ ผู้เรียนจึงไม่สามารถเรียนรู้แค่ทฤษฎีหรือการเรียนแบบเน้นการจ า (วิจารณ์พานิช, 2554,
น. 13) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ คือ เรียนรู้วิชาแล้วก็ตอบค าถามของอาจารย์ได้ แต่การเรียนไปสู่
วิชาชีพจะต้องเรียนไปถึงความรู้ด้านทักษะชีวิต ทักษะเหล่านี้เป็นความรู้ที่ซับซ้อน เป็นความรู้เชิงวิชาชีพ มีอุดมการณ์ 
มีอุดมคติด้วย แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ต้องจัดกระบวนการให้ท าโครงงานแล้วจะเรียนไปเองอาจค่อย ๆ สั่งสมเริ่มจากเรื่อง
ง่าย ๆ แล้วค่อย ๆซับซ้อนมากขึ้นเป็นลักษณะการเรียนแบบยุคใหม่ ให้มีความคิดที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ การ
พัฒนาโปรแกรมเว็บนั้นจ าเป็นต้องเข้าใจทฤษฎีและพิมพ์โค้ดภาษาคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบของภาษาที่ใช้พัฒนา
โปรแกรมเว็บบ่อยๆ ให้เกิดทักษะ และน าไปประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆ ประกอบเข้าด้วยกันให้เป็นโปรแกรมเว็บ ซ่ึง
ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีเว็บไซต์ในปัจจุบันนั้นมีจ านวนมาก โดยมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเนื่องด้วยเว็บไซต์ใน
ปัจจุบันต้องแสดงผลผ่านหน้าจอหลายขนาด (Mobile Device) เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน แล็ปท็อป 
และโทรทัศน์ดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 ขนาดของจอหน้าในการออกแบบเว็บไซต์ 
Meghan Hawk (n.d.) 

 
ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาเกิด

ความรู้ และทักษะที่จะเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ในอนาคต สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการสร้างแรงกระตุ้น การเสริมแรงให้
นักศึกษาเกิดความอยากที่จะเรียนรู้ และค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้แก่
นักศึกษา(มนต์ชัยเทียนทอง,2549,น. 74) กล่าวไว้ว่า การกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมจะท าให้การจัดกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ผู้เรียนกับครูผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียนด้วยกันเอง ผู้เรียนจะมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และไม่จ าเป็นที่จะต้องเรียนอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น 
เพื่อให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้เรียน และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เรียน สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค คือ
นักศึกษาขาดแรงกระตุ้นที่อยากจะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เม่ือพบกับปัญหาในการเขียนโปรแกรมก็จะเกิดความ
ท้อแท้ และใช้เวลาส่วนใหญ่ในเรื่องความบันเทิงอื่นๆ นักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ดีสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ส่วนหนึ่ง
จะเรียนโดยที่ไม่สนใจเพื่อนที่มีผลการเรียนต่ า โดยในปีการศึกษา 1/2558 และ 1/2559 ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนนั้นเกรด
เฉลี่ยรวมในวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บของนักศึกษาอยู่ที่ระดับ C ผู้วิจัยต้องการสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักศึกษาให้เกิด
ความรับผิดชอบต่อตนเองและการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดแรงผลักดันให้นักศึกษาที่ไม่สนใจเรียนกลับมาสนใจเรียน
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มากขึ้นและให้นักศึกษากลุ่มที่เรียนดีช่วยเพื่อนกลุ่มที่มีผลการเรียนปานกลาง และต้องปรับปรุง โดยใช้รูปแบบการ
แข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่ม (STAD : Student Teams-Achievement Division) ร่วมกับการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
(Peer Assist) ซ่ึงจะแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มโดยในกลุ่มจะมีนักศึกษาที่มีผลการเรียนทั้ง เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
โดยการน าเกรดเฉลี่ยรวม (GPA) ของนักศึกษามาจัดเรียงและแบ่งกลุ่มในรูปแบบงูกินหาง (สุธี, 2559) และท าการ
ทดสอบเก็บคะแนน โดยแบ่งคะแนนแต่ละครั้งออกเป็นคะแนนเดี่ยวและคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม เพื่อท าให้เด็กเกิดการ
กระตุ้นกันเองภายในกลุ่มให้ได้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่ดี นอกจากเกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ภายในกลุ่มซ่ึงส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สร้างสัมพันธภาพ และได้ทบทวนความรู้ ซ่ึงในปีการศึกษา 2/2559 ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการ
แข่งขันผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บ ในบางหัวข้อและพบว่านักศึกษาเกิดก าร
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม โดยเฉพาะนักศึกษาที่เป็นหวัหน้าหรือรองหวัหนา้กลุ่มที่มีคะแนนสูงเปน็สองอันดับแรกของ
กลุ่ม 

จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงต้องการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชา การเขียนโปรแกรมเว็บด้วย
รูปแบบแข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ สร้างแรงผลักดันให้นักศึกษาเกิด
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เห็นคุณค่าของตัวเอง ตั้งใจเรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อน
ภายในกลุ่มซ่ึงทั้งหมดล้วนเป็นส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนต้ังใจเรียนในวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบแข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่ม

ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตั้งใจเรียนในวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนการแข่งขันผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 ซ่ึงลงทะเบียนเรียนวิชา การเขียนโปรแกรม ในปีการศึกษา 1/2560 จ านวน 3 ตอน
เรียน ซ่ึงผู้วิจัยเลือกนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนจ านวน 89 คนในการวิจัยครั้งนี้ 

2. แบบแผนการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองกลุ่มเดียวประเมินความตั้งใจเรียนของตนเองก่อนและหลังการ

ทดลอง One Group Pretest - Posttest Design (Fitz-Gibbon, 1987 : 113) ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัยดังนี้ 
 

T1             X             T2 
 
3. เครื่องมือในการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบแข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อ

กระตุ้นการเรียนรู้ วิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ 
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ภาพที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

 3.2 แบบประเมินความตั้งใจเรียนรู้ของนักศึกษา 
  แบบประเมินนี้ประเมินโดยนักศึกษาประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน ดังหัวข้อ การเข้าเรียน

ทันเวลา ความกระตือรือร้นในการเข้าเรียน ส่งงานตรงเวลา ตั้งใจเรียนระหว่างที่อาจารย์สอน กล้าซักถามอาจารย์หาก
ไม่เข้าใจสิ่งที่เรียน เล่นอินเทอร์เน็ตหรือเกมระหว่างเรียน คุณภาพของงานที่ส่งอาจารย์ หาความรู้นอกเวลาเรียนตามที่
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อาจารย์สั่ง หาความรู้นอกเวลาเรียนด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม ความรับผิดชอบต่องานส่วนตัว และ
ความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม ซ่ึงระดับความตั้งใจเรียนที่ 4 ระดับ น้อยที่สุด น้อย มาก และมากที่สุด 

 3.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
  แบบประเมินนี้ประเมินโดยนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนซ่ึง

ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่ 4 ระดับ น้อยที่สุด น้อย มาก และมากที่สุด 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1 ให้ผู้เรียนประเมินความตั้งใจเรียนของตนเองจากการเรียนที่ผ่านมา 
 4.2 ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการแข่งขันผลสัมฤทธิ์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 
 4.3 ให้ผู้เรียนประเมินความตั้งใจเรียนของตนเองหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบการแข่งขันผลสัมฤทธิ์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 
 4.4 ให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว 

 
ผลการทดลอง 

1. ผลการประเมินความตั้งใจเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแข่งขัน
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความตั้งใจเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแขง่ขัน

ผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับเทคนิคเพือ่นช่วยเพื่อน 
 

ประเด็นการประเมิน   ระดับความตั้งใจเรียน 
1. การเข้าเรียนทันเวลา 3.22 0.65 มาก 
2. ความกระตือรือร้นในการเข้าเรียน 3.09 0.61 มาก 
3. ตั้งใจเรียนระหว่างที่อาจารย์สอน 2.82 0.53 มาก 
4. กล้าซักถามอาจารย์หากไม่เข้าใจสิ่งที่เรียน 2.12 0.65 น้อย 
5. เล่นอนิเทอร์เน็ตหรือเกมระหว่างเรียน 2.40 0.72 น้อย 
6. ส่งงานตรงเวลา 2.66 0.56 มาก 
7. คุณภาพของงานที่ส่งอาจารย์ 2.80 0.66 มาก 
8. หาความรู้นอกเวลาเรียนตามที่อาจารย์สั่ง 2.25 0.71 น้อย 
9. หาความรู้นอกเวลาเรียนด้วยตนเอง 2.25 0.73 น้อย 
10. การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม 3.08 0.55 มาก 
11. ความรับผิดชอบต่องานส่วนตัว 3.18 0.63 มาก 
12. ความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม 3.21 0.59 มาก 
13. ความตั้งใจเรียนโดยรวมของตนเอง 2.97 0.55 มาก 

รวม 2.77 0.63 มาก 
 
จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความตั้งใจเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแข่งขัน
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ภาพรวมของการประเมินความตั้งใจเรียนอยู่ในระดับมาก ( =2.77, 
S.D=0.63) ซ่ึงประเด็นความตั้งใจเรียนที่มากที่สุดคือ การเข้าเรียนทันเวลา ( =3.22, S.D=0.65 และประเด็นความ
ตั้งใจเรียนที่น้อยที่สุดคือ กล้าซักถามอาจารย์หากไม่เข้าใจสิ่งที่เรียน ( =2.12, S.D=0.65) 

2. ผลการประเมินความตั้งใจเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแข่งขัน
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความตั้งใจเรียนของผูเ้รียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแขง่ขัน
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับเทคนิคเพือ่นช่วยเพื่อน 

 
ประเด็นการประเมิน   ระดับความตั้งใจเรียน 

1. การเข้าเรียนทันเวลา 3.43 0.62 มากที่สุด 
2. ความกระตือรือร้นในการเข้าเรียน 3.19 0.65 มาก 
3. ตั้งใจเรียนระหว่างที่อาจารย์สอน 3.02 0.50 มาก 
4. กล้าซักถามอาจารย์หากไม่เข้าใจสิ่งที่เรียน 2.63 0.70 มาก 
5. เล่นอนิเทอร์เน็ตหรือเกมระหว่างเรียน 2.47 0.64 น้อย 
6. ส่งงานตรงเวลา 2.91 0.72 มาก 
7. คุณภาพของงานที่ส่งอาจารย์ 2.98 0.54 มาก 
8. หาความรู้นอกเวลาเรียนตามที่อาจารย์สั่ง 2.39 0.67 น้อย 
9. หาความรู้นอกเวลาเรียนด้วยตนเอง 2.42 0.65 น้อย 
10. การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม 3.27 0.54 มากที่สุด 
11. ความรับผิดชอบต่องานส่วนตัว 3.19 0.50 มาก 
12. ความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม 3.24 0.56 มาก 
13. ความตั้งใจเรียนโดยรวมของตนเอง 3.04 0.42 มาก 

รวม 2.94 0.59 มาก 
 

จากตาราง 2 ผลการประเมินความตั้งใจเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแข่งขัน
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ภาพรวมของการประเมินความตั้งใจเรียนอยู่ในระดับมาก ( =2.94, 
S.D=0.59) ซ่ึงประเด็นความตั้งใจเรียนที่มากที่สุดคือ การเข้าเรียนทันเวลา ( =3.43, S.D=0.62 และประเด็นความ
ตั้งใจเรียนที่น้อยที่สุดคือ หาความรู้นอกเวลาเรียนด้วยตนเอง ( =2.42, S.D=0.65) 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินความตั้งใจเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนแบบแข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกบัเทคนคิเพื่อนช่วยเพื่อน 
 

ประเด็นการประเมิน (ก่อนเรียน) (หลังเรียน) เพ่ิมขึ้น 
1. การเข้าเรียนทันเวลา 3.22 3.43 0.21 
2. ความกระตือรือร้นในการเข้าเรียน 3.09 3.19 0.10 
3. ตั้งใจเรียนระหว่างที่อาจารย์สอน 2.82 3.02 0.20 
4. กล้าซักถามอาจารย์หากไม่เข้าใจสิ่งที่เรียน 2.12 2.63 0.51 
5. เล่นอนิเทอร์เน็ตหรือเกมระหว่างเรียน 2.40 2.47 0.07 
6. ส่งงานตรงเวลา 2.66 2.91 0.25 
7. คุณภาพของงานที่ส่งอาจารย์ 2.80 2.98 0.18 
8. หาความรู้นอกเวลาเรียนตามที่อาจารย์สั่ง 2.25 2.39 0.14 
9. หาความรู้นอกเวลาเรียนด้วยตนเอง 2.25 2.42 0.17 
10. การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม 3.08 3.27 0.19 
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ประเด็นการประเมิน (ก่อนเรียน) (หลังเรียน) เพ่ิมขึ้น 
11. ความรับผิดชอบต่องานส่วนตัว 3.18 3.19 0.01 
12. ความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม 3.21 3.24 0.03 
13. ความตั้งใจเรียนโดยรวมของตนเอง 2.97 3.04 0.07 

รวม 2.77 2.94 0.17 

 
จากตารางที่ 3 ได้ท าการแสดงผลค่าเฉลี่ยความตั้งใจเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการแข่งขัน

ผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนพบว่าจากผลการวิจัยความตั้งใจเรียนของผู้พบว่าผู้เรียนมีความตั้งใจเรียน
เพิ่มขึ้นในทุกหัวข้อ และผู้เรียนกล้าซักถามอาจารย์หากไม่เข้าใจสิ่งที่เรียนมากขึ้นในล าดับที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) เพิ่มขึ้น 
0.51 ซ่ึงเป็นหัวข้อที่มีความตั้งใจเรียนน้อยที่สุดจากการประเมินความตั้งใจเรียนก่อนเรียน 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแข่งขัน
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับเทคนิคเพือ่นช่วยเพื่อน 

 
ประเด็นการประเมิน   ระดับความตั้งใจเรียน 

1. ส่งเสริมให้กลุ่มความร่วมมือกนัค้นหาความรู้ 3.19 0.71 มาก 
2. เกิดความรับผิดชอบต่อการท างานในกลุ่ม 3.07 0.60 มาก 
3. มีแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพือ่ช่วยเหลือ 2.98 0.75 มาก 
4. ท างานรว่มกันและเกิดการเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม 2.90 0.79 มาก 
5. นักศึกษามีส่วนรว่มกับการท างานภายในกลุ่มมากขึ้น 3.17 0.76 มาก 
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกบัเพื่อนในชั้นเรียนมากขึ้นนอกจากกลุ่ม
เพื่อน 

2.93 0.87 มาก 

7. มีความช่วยเหลือรว่มกันเพือ่ท างานให้ส าเร็จ 3.05 0.82 มาก 
8. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอธิบายเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจใน
เนื้อหาทีเ่รียน 

2.95 0.79 มาก 

9. มีการสอนงานหรือถ่ายทอดความรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 2.98 068 มาก 
10. นักศึกษาเรียนรู้ไดเ้ร็วขึน้จากการช่วยเหลือของเพื่อนๆ 3.05 0.79 มาก 
11. เกิดการกระตุ้นใหค้้นหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อ
แก้ปัญหาในการท างานรว่มกัน 

2.93 0.68 มาก 

12. นักศึกษาคิดว่าการเรียนด้วยรูปแบบนี้ท าให้เกิดการเรียนรู้
มากเพียงใด 

3.00 0.62 มาก 

13. นักศึกษาคิดว่าการเรียนด้วยรูปแบบนี้ส่งผลใหเ้กิด
บรรยากาศการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนมากเพียงใด 

2.95 0.73 มาก 

14. เกิดความกระตือรอืร้นในชั้นเรียน 2.90 0.69 มาก 
15. ความพึงพอใจโดยรวมกับการเรียนด้วยรูปแบบนี้ 2.90 0.73 มาก 

รวม 3.00 0.73 มาก 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
แข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ภาพรวมของการประเมินความตั้งใจเรียนอยู่ในระดับมาก  
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( =3.00, S.D=0.73) หัวข้อทึ่ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด 2 อันดับคือ ส่งเสริมให้กลุ่ม
ความร่วมมือกันค้นหาความรู้ ( =3.19) และนักศึกษามีส่วนร่วมกับการท างานภายในกลุ่มมากขึ้น ( =3.17) 
 
อภิปรายผลการทดลอง 

จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบแข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
นั้นช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจเรียน ด้วยกิจกรรมที่เหมาะกับการเรียนเดี่ยวและการช่วยกันเรียนเป็นกลุ่มซ่ึง
ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความตั้งใจเรียนหรือเจตคติที่ดีต่อการเรียน เพื่อให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้เรียนในปัจจุบันที่มีสิ่ง
ที่ท าให้ไม่สนใจเรียนอย่างมาก อีกทั้งการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้เรียนจะเกิดความอยากท าอย่างอื่นนอกจากการเรียน เช่น ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่
เกี่ยวกับการเรียนการสอน เล่นเกมระหว่างเรียน ซ่ึงกิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นท าให้ผู้เรียนไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อยลง
ในการไปสนใจเรื่องอื่น และเม่ือผู้เรียนอาจถูกสุ่มเพื่อออกไปเขียนโปรแกรมเว็บหน้าชั้นเรียนเพื่อน าไปเป็นคะแนนกลุ่ม
จึงเกิดการถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มของตนอย่างตั้งใจท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งเพื่อนที่สนิทกันหรือไม่สนิท
กันเนื่องจากผู้วิจัยได้จัดกลุ่มผู้เรียนให้กลุ่มผู้เรียนมีความเท่าเทียมกันด้วยการจัดกลุ่มแบบงูกินหาง ความสนุกของการ
เขียนโปรแกรมหน้าชั้นเรียนคือการเขียนโปรแกรมได้ส าเร็จ ได้รับก าลังใจจากเพื่อน ซ่ึงสอดคล้องกับ ฮุสนา สาและ , 
ณัฐินี โมพันธุ์, และ ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ (2560) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการแข่งขันผลสัมฤทธิ์
กลุ่ม (STAD) ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอีกทั้งเป็นการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนให้มีความสนุก 
ความกระตือรือร้นเป็นอย่างดี และบุษบา ปานด ารงค์ (2555) กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการแขง่ขนั
ผลสัมฤทธิ์กลุ่ม (STAD) ช่วยให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน นักเรียนแต่ละคู่คอยช่วยเหลือดูแล อธิบายงาน/
กิจกรรมหรือบทเรียนต่างๆ ร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน จากผลการประเมินความตั้งใจเรียน
นั้นผู้เรียนกล้าซักถามอาจารย์มากขึ้น ซ่ึงในส่วนนี้สะท้อนถึงความตั้งใจเรียนของผู้เรียนที่มากขึ้น จากเดิมถ้าไม่เข้าใจ
ผู้เรียนจะนิ่งเฉยหรือสอบถามจากเพื่อน แต่อย่างไรก็ดีผู้เรียนที่ไม่ปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเรียนการสอนอาจเกิด
ความกดดัน เหนื่อยล้าต่อการเรียน ซ่ึงในส่วนนี้ผู้วิจัยได้คอยให้ค าแนะน าต่างๆ แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงซ่ึงผู้เรียนบางคนที่
มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเขียนโปรแกรมเม่ือท าได้ผู้เรียนเกิดก าลังใจในการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 
สรุปผลการทดลอง 

จากการวิจัยครั้งนี้ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ ภาคเรียนที่ 1/2560 ซ่ึงผู้วิจัยได้
ทดลองกับนักศึกษาทั้งหมดจ านวน 89 คน ผลการวิจัยมีดังนี้ ผลการประเมินความตั้งใจเรียนก่อนเรียน มีความตั้งใจ
เรียนอยู่ในระดับมาก ( =2.77, S.D.=0.63) ผลการประเมินความตั้งใจเรียนหลังเรียน มีความตั้งใจเรียนอยู่ในระดับ
มาก ( =2.94, S.D.=0.63) และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ
แข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =3.00, S.D.=0.73) จาก
ผลการวิจัยความตั้งใจเรียนของผู้พบว่าผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้นในทุกหัวข้อ และผู้เรียนกล้าซักถามอาจารย์หาก
ไม่เข้าใจสิ่งที่เรียนมากขึ้นในล าดับที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) เพิ่มขึ้น 0.51 และหัวข้อทึ่ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนมากที่สุด 2 อันดับคือ ส่งเสริมให้กลุ่มความร่วมมือกันค้นหาความรู้ ( =3.19) และนักศึกษามีส่วน
ร่วมกับการท างานภายในกลุ่มมากขึ้น ( =3.17) 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ และได้มอบทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในการท าวิจัย เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนด้วยรูปแบบแข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่มร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ วิชาการ เขียน
โปรแกรมเว็บ ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ได้ให้ความ
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ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเป็นอย่างย่ิง ขอขอบคุณบุคลากรและ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บและรวบรวม
ข้อมูลในการท าวิจัย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรม
ของนักศึกษา 2) ประเมินคุณภาพของสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยและ 3) ประเมินเจตคติของนักศึกษาต่อการ
พัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจ านวน 20คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ คือแผนการจัดการเรียนการสอนแบบจ าลองจินต
วิศวกรรมแบบประเมินผลงาน และแบบประเมินเจตคติ ผลการศึกษา พบว่า 1) สื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย
ประกอบด้วยผลงานจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง Little Dreamer เรื่อง Butterfly’s Journey เรื่อง I-TIM’s Day และ
เรื่องMy Body 2) คุณภาพของสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาทั้ง 4 เรื่องอยู่ในระดับดีขึ้นไป และ 3) 
นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาสื่อการสอน เนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้คิด ได้ออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน
ตามโจทย์ที่ได้รับ ได้พัฒนาศักยภาพความเป็นครูด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ รวมทั้งได้ทักษะการท างานเป็นทีม การแก้ไข
ปัญหา การน าเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข การเรียนรู้ที่จะรับมือกับอุปสรรคต่าง ๆ และได้รับค าแนะน าและ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้สอน 

 

ค าส าคัญ : สื่อการสอน  เด็กปฐมวัย  เทคโนโลยีสารสนเทศ  จินตวิศวกรรม  เจตคต ิ
 
Abstract 

This study aims to 1) develop teaching materials for early childhood learners, with the help of IT 

based on Imagineering, 2) assess the quality of teaching materials for early childhood,and 3) assess students’ 

attitude. The target group consisted of 20 undergraduate early childhood education students in the Faculty of 

Education, Suan Dusit University. The research instruments were the Imagineering engineering model with 

the teaching and learning plan and the attitude evaluation form with open-ended questions. This study 

revealed three major findings, as follows.  First, four English-language teaching materials were developed 

for early childhood learners, on the topics of Little Dreamer, Butterfly’s Journey, I-TIM’s Day and My Body.  

Second, the qualityof four English-language teaching materials wasat a better level. Third, the students were 

having a good attitude with a) the real practice of designing and developing the teaching materials according 

to the problems posed and b) the development of their potential as teachers by learning through modern 

information technology. This should be able to be applied with the students’ future instruction and 

profession, as well as their teamwork and troubleshooting skills, learning from mistakes and coping with 

various obstacles, especially with valuable advice and help from their instructors. 

 
Keywords: Teaching Media, Early Childhood, Information Technology, Imagineering, attitude 
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บทน า  
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยรหัสวิชา 1072311 ของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2ในภาคเรียนที่ 1/2561 มีจุดมุ่งหมายของ
รายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกและประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการพัฒนา
ภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาข้อที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดไว้ในข้อย่อยที่ 5.1.4 ว่านักศึกษามีความสามารถในการบูรณา
การข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561) 

จากจุดมุ่งหมายของรายวิชาดังกล่าวท าให้ทีมผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการให้นักศึกษาได้
ออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนภาษาส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ขั้นตอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนบนฐานจินตวิศวกรรม ซ่ึงมีขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน และไม่ซับซ้อน 
ถูกน าไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา ซ่ึงเหมาะสมอย่างย่ิงที่จะน ามาใช้ในการออกแบบและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่จ าเป็นต้องจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัย ท าให้นักศึกษาเกิดการทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในหลาย
ด้าน รวมทั้งการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับมาก  (สมศักดิ์ เตชะโกสิต และปรัชญนันท์ นิลสุข, 
2559) แบบจ าลองจินตวิศวกรรมเป็นแบบจ าลองที่ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการจินตนาการ 2) 
ขั้นตอนการออกแบบ 3) ขั้นตอนการพัฒนา 4) ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 5) ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข และ6) 
ขั้นตอนการประเมินผล (ปรัชญนันท์นิลสุข และคณะ, 2556)และเพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาผู้สอนจึงเลือกใช้
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  

การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรมใน
รายวิชาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยในครั้งนี้ ทีมผู้วิจัยเลือกที่จะให้นักศึกษาพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ส าหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันอย่างกว้างขวางที่เด็กปฐมวัยจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตออกประกาศเรื่องการทดสอบความรู้ความสามรถด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา พ.ศ.2560 ที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560) จึงเป็นการทบทวนค าศัพท์และประโยค
ภาษาอังกฤษผ่านการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนของนักศึกษาอีกด้วย แต่ทั้งนี้ค าศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่
น ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑก์ารเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กปฐมวัย ของ
กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวมาแล้ว 

การให้นักศึกษาได้ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนด้วยตนเองเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่
เหมาะสม เนื่องจากสื่อการสอนเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียนให้เข้าใจความหมายได้ตรงกัน
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกและรวดเร็ว (จินตวีย์ คล้ายสังข์, 2560) 
และนักศึกษาจะได้ศึกษาค้นคว้า ท าความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม วิพากษ์และวิจารณ์
ผลงาน รับฟังและยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น การแก้ไข ปรับปรุง การลงมือปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อการ
สอนและน าไปใช้งานจริง ซ่ึงส่งผลต่อความสามารถในการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากส าเร็จการศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาไทยยุค 4.0 และการมีทักษะที่พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 ท่ี
ผู้เรียนต้องสามารถสร้างนวัตกรรมผ่านการท าโครงงานด้วยตนเอง (จิระ จิตสุภา และคณะ, 2557) และส่งเสริมให้
นักศึกษาได้แสดงออกทางความรู้สึกนึกคิด ความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ และเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยต่อการเรียนรู้
และประสบการณ์ต่างๆ จากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวด้วยค าถามปลายเปิดที่ผู้เรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเสรี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) และ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) 

จากข้อมูลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรมของนักศึกษา การประเมินคุณภาพผลงานสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยของ
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นักศึกษา และการประเมินเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) มีความท้าทายต่อผู้เรียนและผู้สอนเป็น
อย่างย่ิง เนื่องจากผู้เรียนจะเปลี่ยนจากผู้ฟังมาเป็นผู้ลงมือท า และผู้สอนจะเปลี่ยนจากผู้พูดหรือผู้บรรยายมาเป็นผู้
ควบคุม ผู้แนะน าช่วยเหลือ และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับผู้เรียน ซ่ึงคาดหวังว่าหากการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้
ประสบความส าเร็จ อาจจะเป็นตัวอย่างและเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนและผู้สอนอื่น ๆ
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรมของนักศึกษา 
2. เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 
3. เพื่อประเมินเจตคติของนักศึกษาต่อการพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
ค าจ ากัดความ  

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสื่อ
การสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา ด้วยแอนิเมชันที่สร้างด้วยการถ่ายภาพ หรือเรียกว่า Stop 
Motion Animation ได้แก่ เทคนิคการวาดด้วยมือ เทคนิคการวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิคการปั้น และ
เทคนิคการตัดกระดาษ แล้วน ามาตัดต่อให้เป็นเรื่องราว พร้อมเสียงและข้อความประกอบ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

2. ผลงานสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง สื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา
ที่พัฒนาตามขั้นตอนของแบบจ าลองจินตวิศวกรรมประกอบด้วย 1) การจินตนาการ 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) 
การน าเสนอผลงาน 5) การปรับปรุงแก้ไข และ 6) การประเมินผลตามมาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ส าหรับเด็กอายุ 3-6ขวบ  

3. คุณภาพของสื่อการสอน หมายถึง การประเมินผลงานสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยที่พัฒนาโดยนักศึกษา
เป็นการประเมินตามสภาพจริงโดยสมาชิกในกลุ่มด้วยเพื่อนร่วมชั้นเรียน ด้วยผู้สอน และด้วยกรรมการตามล าดับ
ขั้นตอนของแบบจ าลองจินตวิศวกรรม  

4. เจตคติของนักศึกษา หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรมด้วย
การแสดงความคิดเห็นลงในแบบประเมินที่เป็นค าถามปลายเปิด 

 
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยรหัสวิชา 1072311 ในภาคเรียนที่ 1/2561 จ านวน 4 
ตอนเรียน และคัดเลือกแบบเจาะจงมา 1 ตอนเรียน จ านวน 20 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนการสอน แบบจ าลองจินตวิศวกรรม แบบ
ประเมินคุณภาพผลงาน และแบบประเมินเจตคติที่เป็นค าถามปลายเปิดท่ีผ่านการพิจารณา ตรวจสอบ และประเมิน
เพื่อความถูกต้องและเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น คือ การพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยตามกระบวนการของจินตวิศวกรรม 
ตัวแปรตาม คือ ผลงานสื่อการสอนคุณภาพของสื่อการสอน และเจตคติของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน 

การสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรม 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 
 

การพัฒนาสื่อการสอนตามกระบวนการของ
แบบจ าลองจินตวิศวกรรม6 ขั้นตอน ได้แก่ 

- การสร้างจิตนาการ (Imagine)  
- การออกแบบ (Design)  
- การพัฒนา (Development)  
- การน าเสนอผลงาน (Presentation)  
- การปรับปรุงแก้ไข (Improvement)  
- การประเมินผล (Evaluation) 

 

- ผลงานสื่อการสอน 
- คุณภาพของสื่อการสอน 
- เจตคตขิองนกัศึกษา 

 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรมเพื่อ
พัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรมของนักศึกษาเพื่อประเมิน
คุณภาพของสือ่การสอนส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา และเพื่อประเมินเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสื่อการ
สอนส าหรับเด็กปฐมวัยมีการด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

1. ให้ข้อมูลและฝึกอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
ปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรม ประกอบด้วยข้อมูลหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) สื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคการพัฒนา Stop Motion 
Animation ด้วยเทคนิคการวาดด้วยมือ เทคนิคการวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิคการปั้น และเทคนิคการตัด
กระดาษและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการตัดต่อให้เป็นเรื่องราว การใส่เสียงข้อความประกอบ และอื่นๆ 
ตามขั้นตอนของแบบจ าลองจินตวิศวกรรม  

2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาจ านวน 4 กลุ่ม เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 
ตามมาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560) ส าหรับเด็กอายุ 3 – 6ขวบ ตามขั้นตอนของแบบจ าลองจินตวิศวกรรม รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ ดังนี้ 

 2.1 ขั้นการจินตนาการ เป็นขั้นตอนการก าหนดโจทย์จากคณะผู้วิจัยเพื่อให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้
จินตนาการเรื่องราวส าหรับสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่ต้องการจะพัฒนาด้วยการระดมความคิดและเขียนผลการ
จินตนาการลงในกระดาษโดยโจทย์ที่ก าหนดให้ ได้แก่ สื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ขวบในรูป
ของนิทาน เรื่องเล่า หรือเรื่องราวที่พร้อมส าหรับการออกแบบและพัฒนาออกมาเป็นแอนิเมชัน ความยาวประมาณ  
3-4 นาที หลังจากให้เวลาแต่ละกลุ่มได้ระดมความคิดเห็นเพื่อจินตนาการ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และประเมินผลงานของกลุ่มตามเวลาที่ก าหนดแล้ว จึงให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการจินตนาการหน้าชั้น
เรียน เพื่อให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน ผู้สอน และกรรมการร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะประเมินและสรุปความ
เป็นไปได้ของจินตนาการที่จะน ามาสร้างเป็นสื่อการสอน ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้คือสรุปข้อมูลจากการเขียนเรื่องราว
จากการจินตนาการของแต่ละกลุ่มเพื่อน าไปสู่ขั้นการออกแบบต่อไป 

 2.2 ขั้นการออกแบบ (Design) เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นการจินตนาการมาเขียนStoryboard 
ที่ประกอบด้วยภาพ เสียง และข้อความ ตามจินตนาการ และสร้างต้นแบบของสื่อการสอนด้วยเทคนิคที่แต่ละกลุ่มจับ
ฉลากได้ ได้แก่ เทคนิคการวาดด้วยมือ เทคนิคการวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิคการปั้น และเทคนิคการตัด
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กระดาษออกมาบางส่วยแล้วน ามาทดลองตัดต่อเป็นStop Motion Animation ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ละกลุ่ม
น าเสนอต้นแบบของสื่อการสอนหนา้ชั้นเรียน เพื่อให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน ผู้สอน และกรรมการร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
ให้ข้อเสนอแนะ ประเมินและสรุปความเป็นไปได้ของผลการออกแบบ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขต้นแบบของสื่อการสอน 
ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้ คือ Storyboard ที่สมบูรณ์และต้นแบบของสื่อการสอนที่พร้อมน าไปสู่ขั้นตอนการพัฒนา
ต่อไป 

2.3 ขั้นการพัฒนา (Development) เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นการออกแบบคือStoryboard    
ที่สมบูรณ์และต้นแบบของสื่อการสอนภาษาอังกฤษมาสร้างและพัฒนาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นสื่อการ
สอนส าหรับเด็กปฐมวัย (Create) ทดสอบการท างานของสื่อการสอน (Test) แต่ละกลุ่มน าเสนอต้นแบบของสื่อการ
สอนหน้าชั้นเรียน เพื่อให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน ผู้สอน และกรรมการร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ประเมิน
และสรุปความเป็นไปได้ของผลการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและแก้ไขต้นแบบของสื่อการสอน (Discussion) ผลลัพธ์ที่ได้
จากขั้นตอนนี้คือสื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย หรือ Stop Motion Animationฉบับเต็มความยาว 3-4 
นาที เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนการการน าเสนอต่อไป 

2.4 ขั้นการน าเสนอ (Presentation) แต่ละกลุ่มน าเสนอสื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
ปฐมวัยฉบับเต็มความยาว 3-4 นาที ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน ผู้สอน และกรรมการโดยสะท้อนจินตนาการของแต่ละกลุ่ม
ตั้งแต่เริ่มต้นการระดมความคิด การเขียนผลการจินตนาการบทสรุปของสื่อการสอน การออกแบบ Storyboard การ
ออกแบบและพัฒนาต้นแบบสื่อการสอน การพัฒนาสื่อการสอนฉบับเต็มด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Show) เพื่อ
ประเมินคุณภาพและพิจารณาให้คะแนนผลงานสื่อการสอน (Contest) แต่ละกลุ่มรับฟังความคิดเห็น และบทสรุป
ข้อเสนอแนะผลงาน เพื่อกลับไปปรับปรุงและแก้ไขผลงานอีกครั้ง (Suggestion) ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้คือบทสรุป
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและแก้ไขสื่อการสอน เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

2.5 ขั้นการปรับปรุงแก้ไข (Improvement) แต่ละกลุ่มน าบทสรุปความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากเพื่อนร่วมชั้นเรียน ผู้สอน และกรรมการ มาปรับปรุงและแก้ไขสื่อการสอนให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น จนเป็นที่
พอใจตามที่ได้จินตนาการไว้ (Revised) แต่ละกลุ่มน าเสนอบทสรุปผลการพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 
(Conclusion) น าส่งคณะวิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้งผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นการปรับปรุงแก้ไขนี้คือสื่อการ
สอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับสมบูรณ์  

2.6 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) นักศึกษาแต่ละกลุ่มประเมินผลงานของตนเองว่าได้ออกแบบ
และพัฒนาเป็นไปตามจินตนาการและส่งให้ผู้สอนและคณะวิจัยประเมินผลงานว่าเป็นไปตามตามมาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา และตามหลักการพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินต
วิศวกรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมที่จะน าไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพและหาผลสัมฤทธิ์จากเด็กปฐมวัยใน
โอกาสต่อไป  

3. ประเมินเจตคติของนักศึกษาแต่ละคนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการพัฒนาสื่อการสอนส าหรับ
เด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรมด้วยแบบประเมินที่เป็นค าถามปลายเปิด โดยให้นักศึกษา
ทุกคนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ความรู้สึกจากใจที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
ปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรม” ด้วยลายมือตนเองลงในกระดาษ A4 ไม่เกินหนึ่ง
หน้ากระดาษ 
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นของนกัศกึษาต่อกิจกรรมการพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

ผลการศึกษา 
1. จากการก าหนดโจทย์จากคณะผู้วิจัยเพื่อให้นักศึกษาจ านวน 20 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้จินตนาการนิทาน 

เรื่องเล่า หรือเรื่องราวเพื่อพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย ด้วยเทคนิคการวาดด้วยมือ เทคนิคการ
วาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิคการปั้น และเทคนิคการตัดกระดาษ เทคนิคละ 1 กลุ่ม และน ามาพัฒนาเป็น 
Stop Motion Animation ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของแบบจ าลองจินต
วิศวกรรม ท าให้ได้ผลงานสื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยจากแต่ละกลุ่มจ านวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1) 
เรื่อง Little Dreamer ด้วยเทคนิคการวาดด้วยมือ 2) เรื่อง Butterfly’s Journeyด้วยเทคนิคการวาดด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 3) เรื่องI-TIM’s Dayด้วยเทคนิคการตัดกระดาษและ 4) เรื่อง My Bodyด้วยเทคนิคการปั้น เข้าถึง
ผลงานสื่อทั้ง 4 เรื่อง ได้ทาง https://sites.google.com/rmutp.ac.th/animationforeducationดังตัวอย่าง
ในภาพท่ี 2 

 

  
Little Dreamer Butterfly’s Journey 

  
ภาพที่ 2 ผลงานการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา 
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I-TIM’s Day My Body 

 
ภาพที่ 3 ผลงานการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา (ต่อ) 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพของสื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยด้ จากคณะกรรมการประเมินผล

งาน 3 คน พบว่าผลงานสื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาแต่ละกลุ่มทั้ง 4 เรื่อง ได้รับผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป โดย 1) เรื่อง Little Dreamer ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  2) เรื่อง 
Butterfly’s Journey Dreamer ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 3) เรื่อง I-TIM’s Dayได้รับผลการประเมินอยู่
ในระดับดแีละ 4) เรื่อง My Body ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี  

3. ผลประเมินเจตคติของนักศึกษาแต่ละคนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการพัฒนาสื่อการสอน
ส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรมโดยการให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นด้วยแบบ
ประเมินที่เป็นค าถามปลายเปิด สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

3.1 รู้สึกประทับใจ ดีใจและมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการท า
อาชีพจริงในอนาคตมากขึ้น และได้รับรู้เทคนิคต่างๆ ซ่ึงถือว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ด ี

3.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการน ามาสร้างสรรค์ผลงานส าหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อให้ใช้ได้จริงกับเด็ก สามารถต่อยอดความรู้ได้มากขึ้น ได้เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ประสบการณ์จากการท างานครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องแล้วน าไปพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น การร่วมมือของ
สมาชิกในกลุ่มท าให้ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดี  

3.3 เรียนรู้การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
และแสดงทัศนคติของตนเองรวมกับสมาชิกในกลุ่มอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันหาทางออกของการท างาน 

3.4 ได้ประสบการณ์พร้อมทักษะต่างๆ มากมาย ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า ได้เรียนรู้การใช้จินตนาการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อย่างละเอียดและสามารถน าไปใช้งานได้จริงในอนาคต ทุกขั้นตอนผ่านไปได้ด้วยดีเพราะมีอาจารย์คอยให้ค าปรึกษา
ค าแนะน า ช่วยเหลืออย่างดี  

3.5 ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างแอนิเมชันที่สามารถน าไปต่อยอดในอนาคตการเป็นครูปฐมวัย เรียนรู้
การท างานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือกันในกลุ่มเม่ือเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถน า ICT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้รับค าแนะน าที่ดีจากเพื่อนๆ ในชั้นเรียน ผู้สอน และกรรมการ สร้าง
แรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้มีก าลังใจที่อยากจะผลิตสื่อเพื่อเด็กๆ ต่อไป  

3.6 มีความพึงพอใจกับกิจกรรมนี้เนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้คิด ได้ออกแบบและพัฒนาสื่อการ 
สอนตามโจทย์ที่ได้รับ ได้พัฒนาศักยภาพความเป็นครูด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ รวมทั้งได้ทักษะการท างานเป็นทีม การ
แก้ไขปัญหา การน าเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข และการเรียนรู้ที่จะรับมือกับอุปสรรคต่างๆ  

3.7 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจินตวิศวกรรมท าให้เข้าใจรูปแบบการท างานที่ถูกต้องและท างาน
อย่างเป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้น  
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3.8 ท าให้เห็นความสามารถของเพื่อนในกลุ่มและเกิดความสามัคคีในการผลิตสื่อให้ออกมามี
คุณภาพ  

3.9 ได้พัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากย่ิงขึ้น ได้จินตนาการสร้างสรรค์
ผลงาน การระดมความคิดภายในกลุ่มเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด  

3.10 แม้จะมีอุปสรรคในการท างานอยู่บ้าง เช่น อาจลืมถ่ายภาพบางภาพไปก็จ าเป็นต้องวาดภาพ
นั้นใหม่อีกครั้งในการวาดภาพก็ต้องวาดให้ปะติดปะต่อกัน เป็นขั้นตอนที่ยากมากๆ บางครั้งคนวาดเม่ือยมือก็ต้อง
เปลี่ยนให้สมาชิกในกลุ่มคนอื่นๆ มาวาดต่อ ต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนาน แต่ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจและ
ภาคภูมิใจที่สุด 

3.11 ประทับใจการท ากิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจท าให้มีความรู้สึกอยาก
เรียนรู้ แม้ระยะเวลาของการท ากิจกรรมจะมีอยู่อย่างจ ากัดแต่ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดีเหมาะสมกับ
ระยะเวลาที่ก าหนดให้และถึงแม้จะมีอุปสรรคในการท างานมากมายแค่ไหนแต่ก็สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปด้วยด้วยดี 

3.12 ประทับใจการท างานของเพื่อนทุกกลุ่มเนื่องจากได้รับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเบื้องหลัง
และความพยายามของทุกกลุ่ม จึงท าให้รู้ว่าทุกคนมีความพยายามเป็นอย่างมาก และมีความตั้งใจเป็นอย่างมากในการ
สร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดีที่สุด 

3.13 ได้รับค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่ดีจากผู้สอนและกรรมการท าให้การสร้างสรรค์ผลงานมี
ความสมบูรณ์และผ่านไปได้ด้วยดี 

3.14 ประทับใจค าชมและค าแนะน าจากผู้สอนและกรรมการในการปรับปรุงเพิ่มเติมผลงานในส่วน
ที่ขาดหายไปเพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ รู้สึกเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างมาก ความท้อแท้และเหนื่อยหน่าย
ท้ังหมดที่เคยมีในช่วงแรกๆ ได้จางหายไปหมดทั้งใจ 

3.15 ประทับใจการท างานเป็นทีมของสมาชิกในกลุ่ม เนื่องจากแต่ละคนต่างรู้และท าหน้าที่ของ
ตนเองให้ออกมาได้อย่างดีเย่ียม แม้การท ากิจกรรมครั้งนี้ต้องใช้ความอดทนสูงมาก เพราะในแต่ละฉากใช้เวลาในการ
วาดภาพนานมาก แล้วก็กดถ่ายแค่รูปเดียว จากนั้นก็ต้องวาดภาพใหม่แล้วก็กดถ่ายใหม่ ท าแบบนี้ไปเรื่อยๆ ซ่ึงเป็น
เรื่องที่ยากมาก แต่สมาชิกในกลุ่มก็สามารถท าผลงานออกมาได้ด้วยดี 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาท าให้ได้ผลงานสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย
จ านวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1) เรื่อง Little Dreamer ด้วยเทคนิคการวาดด้วยมือ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก 2) เรื่อง Butterfly’s Journey ด้วยเทคนิคการวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก 3) เรื่อง I-TIM’s Day ด้วยเทคนิคการตัดกระดาษ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี และ 4) เรื่อง My Body
ด้วยเทคนิคการปั้น ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี และเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาสื่อการสอน
ส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรม นักศึกษามเีจตคตทิี่ดีต่อกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจาก
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้คิด ได้ออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนตามโจทย์ที่ได้รับ ได้พัฒนาศักยภาพความเป็น
ครูด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้ รวมทั้งได้ทักษะการท างานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา การน าเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข การ
เรียนรู้ที่จะรับมือกับอุปสรรคต่าง ๆ และได้รับค าแนะน าและช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้สอน 
 
อภิปรายผล 
 คณะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรม ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประสบ
ผลส าเร็จเป็นอย่างดี มีประเด็นและข้อค้นพบที่น่าสนใจ ดังนี้ 
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1. การพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรมได้ส่ือการสอนที่
มีคุณภาพ เนื่องจากมีกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาที่ชัดเจนใน 6 ขั้นตอนของแบบจ าลองจินตวิศวกรรม 
ได้แก่ การสร้างจิตนาการ การออกแบบ การพัฒนา การน าเสนอผลงาน การปรับปรุงแก้ไข และการประเมินผล ท าให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มสามารถพัฒนาผลงานสื่อการสอนได้ส าเร็จทั้งหมด และเป็นผลงานท่ีเป็นที่ยอมรับของกรรมการ 
ด้วยผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ซ่ึงนักศึกษาทั้งหมดเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่เคยมีความรู้พื้นฐานในการ
พัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคนิคการวาดด้วยมือ เทคนิคการวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิคการปั้น และเทคนิค
การตัดกระดาษและการพัฒนาสื่อการสอน Stop Motion Animation ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาก่อน เพิ่งพัฒนา
สื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคนิคดังกล่าวเป็นครั้งแรก แต่สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีและ
เป็นไปตามที่นักศึกษาได้จินตนาการและออกแบบเอาไว้ ซ่ึงนักศึกษาเห็นด้วยที่มีขั้นตอน และกระบวนการพัฒนาท่ี
ชัดเจน ได้น าเสนอและปรับปรุงผลงาน ได้รับข้อเสนอแนะที่ดีและตรงตามเงื่อนไขของการออกแบบและพัฒนาสื่อการ
สอน ท าให้ผลงานตรงตามทั้งจินตนาการและตรงกับความต้องการที่แท้จริงของรายวิชา และมีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2559) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ การท างาน การปฏิบัติงาน และผลผลิต การวัดและการ
ประเมินผลจึงต้องเป็นการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและ
สอดคล้องกับ สมศักดิ์ เตชะโกสิต และ ปรัชญนันท์ นิลสุข (2559) ที่กล่าวว่าการใช้กระบวนการเรียนรู้จินตวิศวกรรม
ท าให้เกิดการทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในหลายด้าน รวมทั้งการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ
มาก และผลจากการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมยังมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในนักศึกษาปริญญาตรี
สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ (กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และคณะ, 2559) 

ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมมีเหตุผลและสอดคล้องกัน แตกต่างจากการเรียนปกติที่ก าหนด
หัวข้อสร้างผลงานและส่งผลงานเม่ือสร้างเสร็จแล้ว ถ้าเป็นการสอนปกติเม่ือท าชิ้นงานเสร็จแล้วส่งก็จะเป็นผลงานที่
เสร็จโดยไม่มีโอกาสน าเสนอ ไม่ได้รับข้อเสนอแนะและไม่มีการปรับปรุงผลงาน แต่การเรียนรู้ตามขั้นตอนของแบบ 
จินตวิศวกรรมจะต้องน าเสนอเพื่อบอกเล่าว่าจินตนาการว่าเป็นอย่างไร ท าให้นักศึกษามีแนวคิดและเรื่องราวอยู่ใน
ความคิดนักศึกษา ผู้สอนและกรรมการจะได้ช่วยเสนอแนะผลงานว่าตรงตามจินตนาการหรือไม่ ควรมีการปรับปรุง
แก้ไขส่วนไหนเพื่อให้มีคุณภาพงานที่สมบูรณ์ ขั้นตอนการเรียนรู้ยังก าหนดให้ต้องปรับปรุงชิ้นงาน ท าให้ผลงานได้รับ
การแก้ไขให้ดีขึ้นตามล าดับ และขั้นสุดท้ายของการเรียนรู้แบบจินตวศิวกรรมในส่วนของการประเมินเน้นที่การประเมิน
ตามสภาพจริง โดยน าผลงานน าเสนอต่อเพื่อร่วมชั้นเรียน ผู้สอน และกรรมการประเมินทุกขั้นตอน ท าให้นักศึกษามี
ความมุ่งม่ันและกระตือรือร้นในการสร้างผลงาน ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ได้ลงมือท าจริงและได้ผลงานจริง เป็นการ
เรียนรู้ที่น าจินตนาการมาสู่ผลงานจริงตรงตามความมุ่งหมายของการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมและการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนของแบบจ าลองจินตวิศวกรรมช่วยให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรค์สูงขึ้น (Watthananon J., 2015) 

2. จากการสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรมได้สื่อการสอนที่มี
คุณภาพ และมีความเหมาะสมที่จะน าไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพและหาผลสัมฤทธิ์จากเด็กปฐมวัยในโอกาส
ต่อไปได้จริง โดยผลงานสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาทุกกลุ่มไดร้ับผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป  

3. นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากได้เพิ่มประสบการณ์ในการ
ท างานที่เกี่ยวข้องกับการท าอาชีพจริงในอนาคตได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการน ามาสร้างสรรค์ผลงาน
ส าหรับเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การแก้ไขข้อบกพร่องแล้วน าไปพัฒนาให้ดี
ย่ิงขึ้น มีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาค าแนะน าและการช่วยเหลือที่ดีในการแก้ไขปัญหา ท าให้ทุกขั้นตอนผ่านไปได้ด้วยดี
สร้างแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้มีก าลังใจที่จะผลิตสื่อเพื่อเด็กปฐมวัยต่อไป ที่ส าคัญได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้คิด ได้
ออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนตามโจทย์ที่ได้รับ ได้พัฒนาศักยภาพความเป็นครูด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ รวมทั้งได้
ทักษะการท างานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา การน าเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข และการเรียนรู้ที่จะรับมือกับ

379



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 
 

อุปสรรคต่าง ๆ และได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการจินตวิศวกรรมท าให้เข้าใจรูปแบบการท างานที่ถูกต้องและท างานอย่าง
เป็นขั้นตอนมากย่ิงขึ้น สอดคล้องกับ จิระ จิตสุภา และคณะ (2558) ท่ีพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

การพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรมเป็นกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนที่ทุกคนชั้นเรียนมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีโอกาสได้คิด ได้แสดงความคิดเห็น ได้น าเสนอ อธิบายและชี้
แจ้งข้อมูลผลงานของตนเอง และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ซ่ึงเป็นลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางโดยแท้ (Active Learning) และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนจะต้อง
ได้มีโอกาสได้คิดและลงมือกระท าตามความต้องการของตนเอง หรือของกลุ่มภายใต้เงื่อนไขหรือข้อตกลงของกลุ่มหรือ
ของชั้นเรียน โดยมีผู้สอนท าหน้าที่ก าหนดโจทย์ ให้ค าแนะน า ข้อเสนอ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และเรียนรู้ไปกับผู้เรียน 
สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2560) ที่กล่าวไว้ว่า บทบาทของผู้สอนในปัจจุบันต้องฝึกผู้เรียน
ให้คิดเป็น จัดการเรียนการสอนให้มีความแตกต่าง มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยใช้การแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5และศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การ
แก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนมหรรณพาราม จ านวน 24 คน ได้มาโดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของ
โพลยา เรื่อง คลื่นกล 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นกล แบบอัตนัยโดยใช้การแก้โจทย์ของโพล
ยา จ านวน 10 ข้อ และแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.30 – 
0.50 ค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.30 – 0.75 และค่าความเชื่อม่ันของข้อสอบเท่ากับ 0.85 และ3) แบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่อง คลื่นกล   สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และความก้าวหน้าทางการเรียน (Normalized gain, <g>)   
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 หลังจากการจัดการเรียนรู้การแก้
โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน โดยค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
3.04 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 8.33 และค่าความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ 0.77 ซ่ึงอยู่ในระดับสูง และ 2) ความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 อยู่
ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.69, S.D.=0.46) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยามีส่วนช่วย
พัฒนาความรู้ผู้เรียน 

 

ค าส าคัญ : การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส ์ การแกโ้จทย์ปัญหาของโพลยาคลื่นกล 
 
Abstract 

The purposes of this research are to study the learning achievement in problem solving in physics 

by using the Polya’s solving problemon the mechanical wave of Matthayomsuksa6/5 students, and to study 

the satisfaction with learning physics problems by using the Polya’s solving problemon the mechanical wave 

of Matthayomsuksa6 students. The samples used in the study consisted of Matthayomsuksa 6/5 of 

Mahanparam school; 24 people were selected by purposive sampling.The research instruments were1) lesson 

plan using Poly’s solving problem on mechanical waves, 2) 10 opened items by using the Polya’s solving 

problem and 30 multiple – choice items of mechanical wave test which the discriminative (r) was from 0.30 

to 0.50, the difficulty index (p) was from 0.30 to 0.75 and the reliability was 0.85, and 3)questionnaire to 

measure student satisfaction towards teaching and learning that uses the Polya’s solving problem on 

mechanical waves. The research results found that, 1) the learning achievement score of Matthayomsuksa6/5 

students was higher than before using the Polya’s solving problem on the mechanical wave by the mean 

score before is 3.04 and after is 8.33, and the normalized gain is the high level (<g> = 0.77). 2) Survey of 

students' satisfaction with learning management after learning activities using problem solving of Polya’s 

solving problem of Mathayomsuksa6/5 students is almost level( x  = 4.69, SD = 0.46).Therefore, learning 

management by using Polya's solving problem methods helps develop students' knowledge.

382



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

Keywords: Physics problem solving, Polya’s solving problem Mechanical wave 

 
บทน า 

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการมีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายประการหนึ่งคือเน้นให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาต่างๆโดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างมีระบบผลที่ได้จากการฝึกจะช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆด้วย
วิธีการคิดอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการความรู้ทักษะต่างๆและความเข้าใจในปัญหานั้นมา
ประกอบการเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) 

ด้วยวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์หนึ่งที่ส าคัญท่ีเน้นให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาต่างๆในการฝึกทักษะความรู้
พื้นฐานของการน าไปใช้ในวิชาต่างๆและมุ่งให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตโดยเน้นกระบวนการให้ผู้เรียน
เกิดความคิดความเข้าใจและฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ(สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) นอกจากนี้วิชาฟิสิกส์ยังเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (นฤมล 
ฉิมงาม, 2558) ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยการแปลความโจทย์ปัญหาไปเป็นประโยคสัญลักษณ์การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรพีชคณิต และสมการต่างๆไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือผู้เรียนสามารถท่องจ าสมการ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆได้แต่ผู้เรียนไม่รู้ว่าจบปัญหาแบบไหนต้องใช้สมการใดในการแก้ปัญหาหรือไม่สามารถ
วิเคราะห์โจทย์ได้ท าให้เป็นอุปสรรคอย่างย่ิงในการเรียนวิชาฟิสิกส์ (ตะวัน พันธ์ขาว, 2556) และผู้เรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายไม่ตั้งใจเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ต่ าลง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ของนักเรียนต่ าลงด้วย พบว่าผลสอบ o-net ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
ย้อนหลัง 3 ปี ในปีการศึกษา 2558 - 2560 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ที่ร้อยละ 37.63, 31.62 
และ 29.37 ตามล าดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2557) ซ่ึงพบว่าคะแนนยังต่ ากว่าร้อยละ 40 และมี
แนวโน้มลดน้อยลงทุกปี แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ จึงควรได้รับการพัฒนา
อย่างเร่งด่วน ซ่ึงแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางหนึ่งที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาฟิสิกส์ที่ได้รับ
การยอมรับและน าไปใช้กันอย่างแพร่หลายคือ การลงมือทดลอง (Lohajinda, Pathumsara, &Teeka, 2018; ขวัญ
ชนก ประทุมศาลา นพวรรณ โลหะจิดา และชาติ ทีฆะ, 2561; อภิญญา กุดเป่ง อัจฉราพรรณ ศรียันต์ และชาติ ทีฆะ
,2561) เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาโดยเป็นเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบที่เน้น
กระบวนการค้นพบที่มีล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาคือการท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาการ
ด าเนินการตามแผนและตรวจสอบค าตอบที่ได้จากการแก้โจทย์ปัญหานั้นซ่ึงเป็นเทคนิคที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนที่จะ
เริ่มต้นในการแก้โจทย์ปัญหาง่ายต่อการเข้าใจและเป็นล าดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาที่ท าให้นักเรียนได้ฝึกคิดและ
แสดงความคิดเห็นมีอิสระในการหาค าตอบจากเนื้อหาที่เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก (ชาติ ทีฆะ และอุดมศักดิ์ กิจทวี
,2561; สุจินต์ สุทธิวรางกูล, 2558) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยใช้การแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้การ
แก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาอันเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ ต่อการเรียนฟิสิกส์ เป็นแนวทางในการเพิ่ มศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน 
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วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่อง 

คลื่นกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
 
ขอบเขตงานวิจัย 

1. ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหารายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 2 เรื่อง คลื่นกล ตามหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2561 แบ่งเป็น 1 แผน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คลื่น
กล 
 2. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหรรณพาราม เรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 ห้อง รวมทั้งหมด140 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหรรณพาราม ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 24 คน 
 
วิธ ีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกลุมเดียวที่มีการทดสอบกอนและทดสอบหลังการทดลอง (one group 
pretest-posttest design) รวมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยใช้การ

แก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่อง คลื่นกล 
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นกล 

แบบอัตนัยโดยใช้การแก้โจทย์ของโพลยา จ านวน 10 ข้อ และแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
และได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวฒิุมีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.30 – 0.50 ค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.30 – 0.75 
และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบเท่ากับ 0.85 และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน
โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่อง คลื่นกล จ านวน 10 ข้อ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นกล ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปท าการทดสอบก่อน
เรียนและชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

2) คณะผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 คาบ คาบละ 50 นาที หลังจากสอน
จบมีการทดสอบย่อยเพื่อตรวจความเข้าใจในการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม 

3) หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จ จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อ
ทดสอบหลังเรียนและให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้การแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่อง คลื่นกล 

3. การวิเคราะหขอมูล 
1) น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบวัดแนวคิดมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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2) วิเคราะห์การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดโดยใช้ normalized gain <g> ซ่ึงเป็นวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่สามารถบอกได้ว่านักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดโดยดูได้ทั้งภาพรวมของทั้ง
ชั้นเรียนแต่ละแนวคิดแต่ละข้อและรายบุคคลโดยหาได้จากอัตราส่วนของผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจริง (actual gain) ต่อ
ผลการเรียนรู้สูงสุดที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ (maximum possible gain) เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ (Hake, 
1998) 

<g> =  
(%posttest) – (%pretest) 

100 – %pretest 
เม่ือ %posttest และ %pretest คือ คาเฉลี่ยของรอยละคะแนนสอบหลังเรียนและสอบกอนเรียน 

ตามล าดับโดยที่ <g> 0.70 หมายความว่ามีความก้าวหน้าทางเรียนในระดับสูง (High level) 
  0.70 ><g> 0.30 หมายความว่ามีความก้าวหน้าทางเรียนในระดับปานกลาง (Medium level) 
  <g>< 0.30 หมายความว่ามีความก้าวหน้าทางเรียนในระดับต่ า (Low level) 

3) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้จากแบบส ารวจความพึงพอใจโดยการหาค่าเฉลี่ยการอธิบาย
ตีความสรุปความ 
 
ผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์  
 
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรู้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยใช้การแกโ้จทย์ปัญหาของโพลยา เรื่อง คลื่นกล ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
 

ล าดับที ่ Pre-test Post-test % pre-test % post-test <g> แปลความหมาย 
1 2 7 20 70 0.63 Medium level 
2 3 9 30 90 0.86 High level 
3 2 7 20 70 0.63 Medium level 
4 4 10 40 100 1.00 High level 
5 2 8 20 80 0.75 High level 
6 4 8 40 80 0.67 Medium level 
7 3 7 30 70 0.63 Medium level 
8 3 8 30 80 0.71 High level 
9 3 8 30 80 0.71 High level 
10 3 8 30 80 0.71 High level 
11 3 9 30 90 0.86 High level 
12 5 9 50 90 0.80 High level 
13 2 8 20 80 0.75 High level 
14 2 7 20 70 0.63 Medium level 
15 4 9 40 90 0.83 High level 
16 4 9 40 90 0.83 High level 
17 2 8 20 80 0.75 High level 
18 2 9 20 90 0.88 High level 
19 5 9 50 90 0.80 High level 
20 4 9 40 90 0.83 High level 
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ล าดับที ่ Pre-test Post-test % pre-test % post-test <g> แปลความหมาย 
21 2 7 20 70 0.63 Medium level 
22 2 8 20 80 0.75 High level 
23 4 9 40 90 0.83 High level 
24 3 10 30 100 1.00 High level 

 
จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหา

ของโพลยา เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเม่ือวิเคราะห์ความก้าวหน้า
ทางการเรียน (<g>) พบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูง 18 คนอยู่ในระดับปานกลาง 6 คน 
 
ตารางที่ 2 ผลสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูโ้จทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่อง คลื่นกล 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
 

กิจกรรม 
คะแนนก่อนเรียนเฉล่ีย คะแนนหลังเรียนเฉล่ีย 

<g> เฉล่ีย 
ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 

การเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

3.04 1.00 8.33 0.92 0.77 

 
จากตารางที่ 2  ภาพที่ 1 และภาพที่ 2พบว่า ผลข้อมูลคะแนนของการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อน

เรียน และเมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ย พบว่า การจัดการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยใช้การแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูง   

 

 
 
ภาพที่ 1 กราฟสรปุค่าคะแนนกอ่นและหลงัเรยีนของการเรียนรูโ้จทย์ปัญหาทางฟิสกิส์ โดยใชก้ารแกโ้จทย์ปัญหาของ

โพลยา เรือ่ง คลืน่กล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
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ภาพที่ 2 กราฟสรปุค่าความกา้วหน้าทางการเรียนเฉลี่ยของการเรยีนรูโ้จทย์ปญัหาทางฟิสกิสโ์ดยใชก้ารแกโ้จทย์ปญัหา

ของโพลยา เรือ่ง คลืน่กล ของนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 
 
2. ความพึงพอใจในการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่อง คลื่นกล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
ตารางที่ 3 ความพงึพอใจในการเรียนรูโ้จทย์ปญัหาทางฟิสิกส ์โดยใช้การแกโ้จทย์ปญัหาของโพลยา เรือ่ง คลืน่กล ของ

นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย S.D. แปลความหมาย 

1.ด้านเน้ือหา 
1.1 เนื้อหามีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชา และทันสมัยเป็น

ที่ยอมรับในสาขาวิชา 
4.76 0.28 มากที่สุด 

1.2 เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นผู้เรียน 4.40 0.51 มาก 
1.3 ภาษาที่ใช้ส่ือความหมายและเข้าใจง่าย 4.64 0.46 มากที่สุด 
1.4 การจัดล าดับขั้นการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม 4.52 0.51 มากที่สุด 
1.5 นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหามากกว่าการเรียนปกติ 4.68 0.48 มากที่สุด 

เฉล่ีย 4.60 0.45 มากที่สุด 
2. ด้านสื่อ 

2.1 นักเรียนท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และเพลิดเพลิน 4.52 0.51 มากที่สุด 
2.2 นักเรียนกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.88 0.41 มากที่สุด 
2.3 ตรงกับลักษณะของเนื้อหาของบทเรียน 4.72 0.50 มากที่สุด 
2.4 มีลักษณะที่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจ 4.92 0.44 มากที่สุด 
2.5 มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 4.84 0.49 มากที่สุด 

เฉล่ีย 4.78 0.47 มากที่สุด 
เฉล่ียภาพรวมทั้งหมด 4.69 0.46 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์โดยใช้การแก้โจทย์

ปัญหาของโพลยาของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.60, S.D. 
= 0.45) และในด้านสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.78, S.D. = 0.46)   เม่ือพิจารณาค่าความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
ภาพรวมทั้งหมดซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.69, S.D. = 0.46) 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์โดยใช้การแก้โจทย์

ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคลื่นกลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนโดยค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ ากับ 3.04 ค่าเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ 8.33 และค่าความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ 0.77 ซ่ึงอยู่ในระดับสูงส าหรับความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการจัดการเรียนรู้หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 (ค่าเฉลี่ย=4.69, S.D.=0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคลื่นกลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนโดยค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 3.04 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 8.33 และค่าความก้าวหน้า
ทางการเรียนเท่ากับ 0.77 ซ่ึงอยู่ในระดับสูงทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถช่วยส่งเสริมให้ 
นักเรียนได้รู้จักคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงแต่ละขั้นตอนในกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยาท าให้
นักเรียนได้ฝึกการแก้โจทย์ปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน อีกทั้งสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไป ประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์อื่นได้ สอดคล้องกับแนวคิดของโพลยา (Polya, 1973) และงานวิจัยของ ชาติ ทีฆะ และอุดมศักดิ์ กิจ
ทวี (2561) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนแบบแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยามี
จุดประสงค์ในการช่วยเหลือนักเรียนใน การแก้โจทย์ปัญหา เนื่องจากการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนในบางครั้ง
นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหานั้นได้ด้วยตนเอง ดังนั้นครูต้องเป็นผู้คอยชี้แนะให้นักเรียนค้นพบหนทางในการแก้
โจทย์ปัญหานั้นด้วยตนเองจึงจะส่งผลให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการแก้โจทย์ปัญหามากย่ิงขึ้น สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสุจินต์ สุทธิวรางกูล (2558) ณรงค์ชัย บุตรวัง (2559) นฤมล ฉิมงาม (2558) และอรพินท์ ชื่นชอบ 
(2549) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนฟิสิกส์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยวิธีการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ครูผู้สอนควรบริหารและวางแผนกิจกรรมให้
เป็นไปตามระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ โดยก าหนดโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของผู้เรียน 
 2. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดเนื้อหาและ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้และวิธีการสอนแต่ละวิธีให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงบทบาทของครูและบทบาทนักเรียน 
เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาความสามารถในแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล โดยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนมหรรณพาราม 
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล โดยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล โดยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ซ่ึงเป็นรูปแบบการวิจัยแบบทดลองกลุ่มเดียว 
(One-group pretest – posttest design) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในรายงานการวิจัยในชั้นเรียน คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ด าเนินการ
ทดลอง แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) เรื่อง คลื่นกล จ านวณ 2 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล แบบทดสอบวัดความสามรถในการแก้โจทย์
ปัญหาฟิสิกส์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อจัดการเรียนรู้ ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ด้วย สถิติค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ความก้าวหน้าทางการเรียน (Normalized gain, <g>) ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 หลังการเรียนโดยการใช้
เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีความก้าวหน้าทางการเรียน 
(<g>) อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย <g> = 0.70 กว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นกล โดย
การใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกหัวข้อ 

 
ค าส าคัญ : ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์  เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา  การจัดการเรียนรู้แบบ 

 สืบเสาะหาความรู้ (5E) 
 

Abstract 

The development of the problem solving ability of mechanical wave physics by using Polya's problem 

solving techniques together with the inquiry-based learning management (5E) of Mathayomsuksa 5/2 

students at Mahanparam School in 2nd semester of academic year 2018.The research objective are:(1)to 

compare the ability to solve physics problems mechanical wave by using Polya's problem solving techniques 

in conjunction with inquiry-based learning management (5E) before and after school of Mathayomsuksa 5/2 

and (2) to study the satisfaction of the development of physics problem solving ability mechanical wave by 

using Polya's problem solving techniques in conjunction with inquiry-based learning management (5E) of 

Mathayomsuksa 5/2 students.The pattern research is a one-group pretest-posttest design. Population and 

sample group is 26 students in grade 5/2. Tools used in data collection are tools used to conduct experiments, 
Learning management plan by using Polya's problem solving techniques in conjunction with inquiry-based 

learning management (5E) 2 calculation plan, tools for data collection Physics test for solving
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problems in physics And satisfaction questionnaires on learning management Information that has also been 

analyzed Average statistics Standard deviation and normalized gain (<g>). The results showed that the 

comparison of the problem solving ability of physics on mechanical waves of Mathayomsuksa 5/2 students 

after learning by using Polya's problem-solving technique, together with knowledge-based learning 

management (5E), has advanced learning (<g>) at a high level. The average <g> = 0.70 than before studying. 

The satisfaction with learning management about mechanical waves by using Polya's problem solving 

techniques together with knowledge-based learning management (5E) of Mathayomsuksa 5/2 students. In the 

highest level on all topics. 

 
Keywords: Ability to solve physics problems, Polya problem solving techniques, Inquiry-based learning 

management (5E) 

 
บทน า 

การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พบปัญหานักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง ขาด
ทักษะการใช้เหตุผลในการแก้โจทย์ปัญหา และขาดทักษะการเชื่อมโยงสถานการณ์ในการแก้โจท ย์ปัญหาอยู่มาก ซ่ึง
วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยการแปลความโจทย์ปัญหา ไปเป็นประโยคสัญลักษณ์ กราฟเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรพีชคณิต และสมการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องท าให้ผู้เรียนมักจะประสบปัญหาการวิเคราะห์โจทย์ และไม่
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่โจทย์ก าหนดให้ ผู้เรียนจึงไม่สามารถน ากฎ ทฤษฎี สมการต่าง ๆ ไปใช้แก้โจทย์
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง หรือผู้เรียนสามารถท่องจ าสมการความสัมพันธ์ หรือตัวแปรต่าง ๆ ได้ แต่ผู้เรียนไม่รู้ว่าโจทย์
ปัญหาแบบไหนต้องใช้สมการใดในการแก้ปัญหา ท าให้เป็นอุปสรรคอย่างย่ิงในการเรียนวิชาฟิสิกส์ (ตะวัน พันธุ์ขาว, 
2556) ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหนา่ยไม่ตั้งใจเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์น้อยลง 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนต่ า ผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA ผลการประเมินด้าน
วิทยาศาสตร์โดยภาพรวมของนักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่งประมาณที่ 47 – 49 จากทั้งหมด 65 ประเทศ 
มีนักเรียนไทย 42.8% รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าระดับพื้นฐาน ซ่ึงไม่ถึงหนึ่งในสี่และจัดอยู่ในอันดับที่ 51 เมื่อเรียงตาม
สัดส่วนนักเรียน (สถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546)  

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางหนึ่งที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ที่ได้รับการ
ยอมรับและน ามาใช้กันอย่างแพร่ คือ เทคนิคการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ Polya (1985) เป็นเทคนิคการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบที่เน้นกระบวนการคิดที่มีล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา คือ การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา การ
วางแผนแก้โจทย์ปัญหา การด าเนินการตามแผน และตรวจสอบค าตอบที่ได้จากการแก้โจทย์ปัญหานั้น ซ่ึงเป็นเทคนิคที่
เหมาะสมส าหรับนักเรียนที่จะเริ่มต้นในการแก้โจทย์ปัญหา ง่ายต่อการเข้าใจและเป็นล าดับขั้นตอนในการแก้ โจทย์
ปัญหาที่ท าให้นักเรียนได้ฝึกคิดและแสดงความคิดเห็น มีอิสระในการหาค าตอบจากเนื้อหาที่เรียงล าดับอย่างง่ายไปยาก 
(ชาติ ทีฆะ และอุดมศักดิ์ กิจทวี,2561; นิตยา ทองค า, 2550) ซ่ึงสอดคล้องกับ ผลวิจัยที่พบว่า ความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาผสานกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (นฤมล ฉิมงาม, 2558) 

นอกจากนี้ยังมีแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ อีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การ
จัดการเรียนรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ได้ด้วยตนเอง โดยครูจะท าหน้าที่เป็นผู้กระตุ้น และแนะน าช่วยเหลือ ซ่ึงสอดคล้องกับ ผลวิ จัยที่พบว่า หลังนักเรียน
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ค าถามเชิงวิเคราะห์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ศศิวิมล สนิทบุญ, 2559) 

จากแนวคิดข้างต้นชี้ให้เห็นวา่การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โดยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) สามารถท าให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหาฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล โดยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหา

ของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5/2 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล โดยการใช้
เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5/2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 33 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 26 คน 
2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 - เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาฟิสิกส์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นกล 
จ านวณ 2 แผน เวลา 6 คาบ คาบละ 50 นาที โดยมีเนื้อหาสาระ ดังนี้ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คลื่นผิวน้ า  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สมบัติของคลื่น 
 - เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามรถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ก่อน
เรียนและหลังเรียน รายวิชาฟิสิกส์ 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นกล ซ่ึงผู้วิจัยได้เลือกใช้เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง คลื่นกล 
3. วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้ 

1) ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์โรงเรียนมหรรณพาราม เพื่อน าไปขอความอนุเคราะห์และ
ความร่วมมือในการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น
กล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

2) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล จ านวน 10 ข้อ 

3) ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยใช้เวลา 6 คาบ คาบละ 50 นาท ี

4) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง 
คลื่นกล จ านวน 10 ข้อ โดยใช้ข้อสอบชุดเดิม หลังเรียนครบ 6 คาบ 

5) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการ
แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง คลื่นกล 

6) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบทดสอบวัดความสามรถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ก่อน
เรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อจัดการเรียนรู้ จากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล โดยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของ
โพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โดยน าคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและความก้าวหน้าทางการ
เรียน (Normalized gain, <g>) (Hake, 1998) 

   

 

% %

100 %

post pre
g

pre


 


 

เม่ือ   <g>คือค่า Normalized gain 
     %pre คือค่าร้อยละของคะแนนสอบก่อนเรียน 
     %post คือค่าร้อยละของคะแนนสอบหลงัเรียน 

โดยที่  <g> 0.70 หมายความว่ามีความก้าวหน้าทางเรียนในระดับสูง (High level) 
   0.70 ><g> 0.30 หมายความว่ามีความก้าวหน้าทางเรียนในระดับปานกลาง (Medium 

level) 
   <g>< 0.30 หมายความว่ามีความก้าวหน้าทางเรียนในระดับต่ า (Low level)  

2) วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจจากแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/2หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)โดยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละโดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น 
ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเหน็ 
 

คะแนนเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 
1.00 – 1.49 น้อยที่สุด 
1.50 – 2.49 น้อย 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
3.50 – 4.49 มาก 
4.50 – 5.00 มากที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล โดยการใช้เทคนิคการ
แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้(5E) ก่อนเรียนและหลังเรยีน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น
กล หลังท าการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) นักเรียนมีความความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เม่ือวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน (<g>) พบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูงจ านวน 20 
คน และระดับปานกลางจ านวน 6 คน 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล โดยการใช้เทคนิคการ
แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5/2 

 
คนที่  Pre-test Post-test % Pre % Post <g> แปลความหมาย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

4 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
2 
4 
2 
3 
2 
4 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

9 
8 
8 
8 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
9 
8 
8 
6 
9 
6 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 

40 
30 
30 
30 
20 
30 
20 
30 
30 
30 
40 
20 
40 
20 
30 
20 
40 
20 
20 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
20 

90 
80 
80 
80 
60 
80 
80 
80 
80 
80 
90 
80 
90 
80 
80 
60 
90 
60 
60 
80 
80 
80 
80 
80 
70 
70 

0.83 
0.71 
0.71 
0.71 
0.5 
0.71 
0.75 
0.71 
0.71 
0.71  
0.83 
0.75 
0.83 
0.75 
0.71 
0.5 
0.83 
0.5 
0.5 
0.71 
0.71 
0.71 
0.71 
0.75 
0.63 
0.63 

High level 
High level 
High level 
High level 

Medium level 
High level 
High level 
High level 
High level 
High level 
High level 
High level 
High level 
High level 
High level 

Medium level 
High level 

Medium level 
Medium level 

High level 
High level 
High level 
High level 
High level 

Medium level 
Medium level 

 
ตารางที ่3 สรุปผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรือ่งคลื่นกล โดยการใช้เทคนคิการ

แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5/2 
 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

คะแนนก่อนเรียนเฉล่ีย คะแนนหลังเรียนเฉล่ีย  
<g> เฉล่ีย x  S.D. x  S.D. 

การใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพล
ยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) 

2.77 0.62 7.78 0.89 0.70 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โดยค่าเฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ที่  ( x  = 2.77)และ (S.D. = 0.62) และหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โดยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ค่าเฉลี่ยหลังเรียนอยู่ท่ี ( x  = 7.78)และ (S.D. = 0.89) โดยที่ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/2 เฉลี่ยอยู่ที่ <g>=0.70 แสดงให้เรียนว่า การใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น และความก้าวหน้าทางการเรียน <g>อยู่ในความก้าวหน้าทางการเรียนระดับสูง 
ซ่ึงการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีส่วนช่วยท าให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจในเนื้อหา เรื่อง คลื่นกล มากขึ้น 

 
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล โดยการ

ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
 
ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เรือ่งคลื่นกล โดยการใช้เทคนคิการ

แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

รายการการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการจัดการเรียนรู้ / เน้ือหา x  S.D. แปลผล 

1. ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม) 4.96 0.19 มากที่สุด 
2. เนือ้หาที่สอนสอดคล้องกับชวีติและทันสมัย 4.93 0.38 มากที่สุด 
3. นักเรียนทราบจุดประสงคก์ารเรียนรู้ชัดเจน 4.86 0.36 มากที่สุด 
4. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียน 4.96 0.19 มากที่สุด 
5. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ 4.79 0.57 มากที่สุด 
6. ครูใหโ้อกาสนกัเรียนซักถามปญัหา 4.68 0.72 มากที่สุด 
7. ครูสง่เสริมให้นกัเรียนท างานรว่มกันเป็นกลุ่ม 4.93 0.26 มากที่สุด 
8. ครูตั้งใจสอน ใหค้ าแนะน านกัเรียนในการท ากิจกรรม 5.00 0.19 มากที่สุด 
9. ครูยอมรับความคิดเห็นของนกัเรียนที่ต่างไปจากครู 4.86 0.45 มากที่สุด 
10. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถงึขณะสอน 4.79 0.50 มากที่สุด 
11. ครูใช้วิธกีารสอนหลายวธิี (เช่น การสอนปกติ การสอนโดยเทคนิคโพลยา) 4.86 0.36 มากที่สุด 
12. นักเรียนชอบการใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 4.89 0.31 มากที่สุด 
13. นักเรียนชอบเรียนวิชานี ้ 4.57 0.88 มากที่สุด 
14. นักเรียนน าความรู้จากวิชานีไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 4.93 0.42 มากที่สุด 
15. นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชานี้มากขึ้น 4.64 0.62 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.84 0.47 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เรื่องคลื่นกล โดยการใช้

เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จ านวน 26 คน พบว่า นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องคลื่นกล โดยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของ
โพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกหัวข้อ โดยที่ค่าเฉลี่ยรวม  
( x  = 4.84) และ (S.D. = 0.47) 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
 จากรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล โดย
การใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5 E) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล โดยการใช้เทคนิคการ
แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 พบว่า หลังการเรียนโดยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 มีความก้าวหน้าทางการเรียน (<g>) อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย <g> 
= 0.70 กว่าก่อนเรียน 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นกล โดยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่ศึกษาจ านวน 26 คน 
ประเมินหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจใน ด้านการจัดการเรียนรู้และเนื้อหา ในระดับมากที่สุด
ในทุกหัวข้อ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล โดย
การใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5 E) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 มีประเด็นน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล โดยการใช้เทคนิคการ
แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เม่ือน ามาวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน (<g>) พบว่า หลังเรียนโดยการใช้เทคนิคการ
แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  5/2 มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูงจ านวน 20 คน และระดับปานกลางจ านวน 6 คน ค่าเฉลี่ย <g> = 0.70 
กว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า การใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาเป็นการสอนแก้ปัญหา โดยนักเรียนได้ฝึกคิด 
วางแผน ก่อนลงมือท า และรู้จักวิธีแก้ปัญหาที่ง่าย สั้น สะดวก และการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นั้นเป็นการ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการค้นหา ความรู้ได้เป็นอย่างดี เพราะนักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน สามารถร่วมกิจกรรมได้อย่าง
อิสระ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาติ ทีฆะ และอุดมศักดิ์ กิจทวี (2561) และนฤมล ฉิมงาม (2558) นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนารัตน์ วัดไธสง (2544) นักเรียน
ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเน้นการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยามีความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นกล โดยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่ศึกษาจ านวน 26 คน 
ประเมินหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจใน ด้านการจัดการเรียนรู้และเนื้อหา ในระดับมากที่สุด
ในทุกหัวข้อ ทั้งนี้เนื่องจากครูผู้สอนได้ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาท าให้ผู้เรียนเข้าใจโจทย์ปัญหาง่ายและเห็นได้
ชัดเจน และครูผู้สอนใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม นักเรียนสนุกสนานและเพลิดเพลินในการลงมือท ากิจกรรม ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองส่งเสริมการเรียนรู้
ระหว่างนักเรียนในกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ อับดุลเลาะ อูมาร์ (2560)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรมีการน าการสอน โดยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา ไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนสอน
รูปแบบอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบว่าการจัดการเรียนรู้รูปแบบไหนที่สามารสร้างผลสัมฤทธิ์ได้ดีกว่ากัน 

2. ควรสร้างชุดการทดลอง เรื่อง คลื่นกล ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และน ามาบูรณาการใช้ในเรื่องอื่น ๆ 
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

3.ควรจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสื่อการสอนรวมถึงเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้เหมาะสมในการ
ท ากิจกรรม 

4. การสอนโดยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
บางสถานการณ์ของกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนไม่สามารถด าเนินการเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ดังนั้น ในการท า
วิจัยผู้สอนควรจัดเวลาให้เหมาะสม และเพียงพอ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 24 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม สถิติที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีความสอดคล้อง ค่าสถิติ t-test ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์  80/80 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (E1/E2) ของการพัฒนาชุดฝึกหัดเพื่อคิดวิเคราะห์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 80.83/81.66 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80 ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เม่ือทดสอบด้วยค่าสถิติทดสอบ t พบว่า ค่า t ได้ 7.62 มีค่าความน่าจะเป็นซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้  โดยใช้ชุดแบบฝึกหัดเพื่อการคิดวิเคราะห์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี สูงกว่าก่อนเรียน และ 3) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียยนการสอน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( x  = 3.85, S.D. = 0.93)  

 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การจัดการเรียนรู้  ชุดกิจกรรม  ความพึงพอใจ 
 
Abstract 

The objectives of this research are: 1) to compare science learning achievement of Mathayomsuksa 

5/8 students by using activity sets on Plate Tectonics and 2) to study the satisfaction of Mathayomsuksa 5/8 

students by using activity sets. The samples used in the study consisted of Mathayomsuksa 5/8 students of 

Chinorotwittayalai school Bangkok Noi, Bangkok; 24 people were selected by purposive sampling. The 

research instruments were learning activity set on the Plate Tectonics Science, achievement test, and 

Satisfaction evaluation form. The data analyses were mean, standard deviation, consistency index, t-test 

(independent samples), and efficiency of activity set according to criteria 80/80. Research results found that; 

1) the efficiency analysis according to the 80 standard criteria (E1/E2) has the average of 80.83/81.66 which 

is higher than the 80 standard set. 2) The learning achievement after learning of Mathayomsuksa 5/8 students 

by using activity sets was higher than before learning in the Plate Tectonic activity set, which was 

statistically different at 0.05 levels. 3) Satisfaction of Mathayomsuksa 5/8 students by using activity sets was 

high level ( x  = 3.85, S.D. = 0.93).  
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บทน า 

ระบบการด ารงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  จึงมีการจัดการรูปแบบการ
ด ารงชีวิตหลากหลาย แม้กระทั่งเกษตรกรเอง ได้น าเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการท างาน สะดวก รวดเร็ว
มาปรับให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ซ่ึงปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเจริญเติมโตอย่างกว้างขวาง ท าให้เข้าถึง
กระทั่งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ประไพ เอกอุ่น. 2542 : 75) กล่าวคือปัจจัยภายในเกิดจาก
ความต้องการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญและทันสมัย ส่วนปัจจัยภายนอกเกิดจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกันท าให้ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันสมัย เพื่อความอยู่
รอดและประเทศได้เกิดการพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาท าให้การจัดการศึกษาของไทยมี
วิวัฒนาการเรื่อยมา การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 และมาตรา 22 ให้
นิยาม การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก 
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

สถานศึกษาในปัจจุบันได้น าหลักการการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ซ่ึงเป็นการศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งใน
ด้านที่ว่าคนเก่ง คนดี ท างานได้ดี มีความเป็นไทย และสามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกและสังคมที่
เปลี่ยนแปลง (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา.2545: 1) การปฏิรูปการศึกษาจะส าเร็จตามจุดมุ่งหมายนั้นต้องถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญอย่างมาก ครูผู้สอนจึงมีการน าแนวคิดตามทฤษฏีการเรียนรู้ของเบญจมิน บลูม (Bloom Taxonomy) โดย
ท่ี อติญาน์ ศรเกษตริน (2543: 72-74 อ้างในบุญชม ศรีสะอาด 2537: Bloom: 18) ได้กล่าวว่า จุดประสงค์ส าคัญของ
การเรียนการสอน คือการให้บุคคลเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงค์พฤติกรรมเหล่านี้จ าแนกและจัดล าดับหมวดหมู่
และระดับความยากง่าย หมวดหมูเหล่านี้เรียกว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาของ บลูม (Taxonomy of Educational 
objective) : ซ่ึง Benjamin Bloom (Bloom.1976) ได้แบ่งออกเป็นดังนี้  พฤติกรรมด้านพุทธพิสัย (Cognitive 
Domain) เป็นความสามารถทางด้านสติปัญญา พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็นพฤติกรรมที่เกิดจาก
ความรู้สึกนึกคิดในจิตใจ ความเชื่อ ความซาบซ้ึง และพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็น
ความสามารถในการปฏิบัติ   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประถมพร โคตา, 2554) ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้และการเขียนผังมโนมติ พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะและแบบผังมโนมติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่ มีนกาญน์ แจ่มพงษ์ (2559) ได้พัฒนาชุดฝึกทักษะแบบสตีมศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน เรื่อง พลังงานรอบตัวเรา พบว่า 1) ชุดฝึกทักษะนี้มีประสิทธิภาพ 80.76/81.54 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านปฎิบัติงาน  นักเรียนได้ปฎิบัติการสร้างสรรค์ชิ้นงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และ 3) 
ความสามารถในการสร้างสรรค์ชิ้นงานหลังจากที่ได้เรียนโดยใช้แบบประเมินความสภาพจริงอยู่ในระดับดี 

จากแนวคิดด้านพฤติกรรมของบลูม ท าให้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการแก้ปัญหา 
คิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้านการท างานมากที่สุด ซ่ึงเหมาะสมกับยุคที่เทคโนโลยีเข้าถึง
ได้ง่ายจึงเป็นสาเหตุที่จุดมุ่งหมายทางการศึกษามีการจัดรูปแบบให้เข้ากับการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี  เพื่อไม่ให้
ผู้เรียนหันไปสนใจเทคโนโลยีจนเกินไป อาจท าให้ผู้เรียนเกิดสมาธิสั้นจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เนื่องเหนือจากผู้สอนให้ลงมือ
ปฏิบัติจึงมีการปรับการจัดการเรียนการสอนให้ทัดเทียมต่อเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา  
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คณะผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการสอนให้เข้ากับผู้เรียนในปัจจุบัน ซ่ึงได้ค านึงถึงผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในด้านการลงมือปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ จึงสนในที่จะศึกษาชุดกิจกรรม มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความ
สนใจกับการเรียนในชั้นเรียนมากขึ้น โดยช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตั้งค าถามไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากที่สุดและยังท าให้ผู้เรียนได้สืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ  

จากการใช้ชุดกิจกรรมเข้ามาในการเรียนการสอน ท าให้คณะผู้วิจัยสนใจในด้านการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โดยใช้ชุดกิจกรรม 
เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องการแปรสัณฐานของ
แผ่นธรณี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกน้อย 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 จ านวน 10 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 295 คน  

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอก

น้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 24 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี เป็นแบบปรนัย 

4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต ่0.5 ขึ้นไป 
3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม  
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้มีการน าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ โดยมีวิธดี าเนินการ ดังนี ้ 
1) คัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โดยได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) มีนักเรียน

จ านวน 24 คน  
2) ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) วัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใช้ชุดกิจกรรมด้วยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
3) ช้ีแจงกระบวนการจัดการเรียนรู้ และน าชุดกิจกรรมการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี  ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรม  
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4) ทดสอบหลังเรียน  (Post-test) วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน  

5) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน เรื่อง การแปรสัณฐานของ
แผ่นธรณี โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Sample  
 
ผลการวิจัย 

1 ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดแบบฝึกหัดเพื่อการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 

การหาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดแบบฝึกหัดเพื่อการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนการสอนตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนแบบกลุ่มย่อย จ านวน 3 ครั้ง เพื่อหาข้อบกพร่องและให้ได้สื่อการสอนที่สมบูรณ์   หลังจากนั้นได้น าไปใช้
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกน้อย จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 24 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster Sampling) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกหัดที่สร้างขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1 

จากตารางที่ 1 พบว่า การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก (E1) ของการพัฒนาชุดฝึกหัดเพื่อ
คิดวิเคราะห์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 80.83 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80 ที่ก าหนดไว้ โดยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 เรื่องทฤษฎี หลักฐานและแหล่งที่มา คะแนนเต็ม 10 
คะแนน รวมคะแนนที่ได้ 195 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 8.12 คิดเป็นร้อยละ 81.25 และแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 เรื่องการ
เคลื่อนที่ลักษณะต่างๆ ของแผ่นธรณี คะแนนเต็ม 10 คะแนน รวมคะแนนที่ได้ 193 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 8.04 คิด
เป็นร้อยละ 80.41 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาชุดแบบฝึกหัดเพื่อการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เรื่องการ
แปรสัณฐานของแผ่นธรณี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรกที่ก าหนดไว้ 
 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหป์ระสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก (E1) ของการพัฒนาชุดฝึกหัดเพื่อคิด
วิเคราะห์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 

 

รายการ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม 
รวมคะแนนที่

ได ้
คะแนน
เฉล่ีย 

E1 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที ่1  
แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที ่2  

24 
24 

10 
10 

195 
193 

8.12 
8.04 

81.25 
80.41 

เฉล่ีย 80.83 
 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหป์ระสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลัง (E2) ของการพัฒนาชุดฝึกหัดเพื่อคิด
วิเคราะห์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณ ี

 

รายการ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม 
รวมคะแนนที่

ได ้
คะแนน
เฉล่ีย 

E2 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์หลัง
เรียน เรื่อง การแปรสัณฐาน
ของแผน่ธรณ ี 

24 10 196 8.16 81.66 
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จากตารางที่ 2 พบว่า จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 

จ านวนนักเรียน 24 คน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนรวม 196 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 8.16 คิดเป็นร้อยละ 
81.66 แสดงว่า การพัฒนาชุดแบบฝึกหัดเพื่อการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่น
ธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80 ตัวหลังที่ก าหนดไว้  

เม่ือพิจารณาผลการหาประสิทธิภาพจากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 สรุปได้ว่า การพัฒนาชุดแบบฝึกหัดเพื่อการ
คิดวิเคราะห์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ 80.83/81.66  
 

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรยีนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/8 โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณ ี 

การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการพัฒนาชุดแบบฝึกหัดเพื่อการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน ดังแสดงในตารางที่ 3  

 
ตารางที ่3 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

5/8 โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
 

รายการ คะแนนเต็ม N x  S.D. t-test p 
ก่อนเรียน 10 24 7.38 1.13 

7.62 .00 
หลังเรียน 10 24 8.16 1.04 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนได้

คะแนนเฉลี่ย ( x  = 7.38) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 1.13) และจากการทดสอบหลังเรียน ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 
10 คะแนน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย ( x  = 8.16) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 1.04) เม่ือทดสอบด้วยค่าสถิติ
ทดสอบ t พบว่า ค่า t ได้ 7.62 มีค่าความน่าจะเป็นซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ โดยใช้ชุดแบบฝึกหัดเพื่อการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐาน
ของแผ่นธรณี สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องการแปรสัณฐาน
ของแผ่นธรณี  

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โดยใช้ชุด
กิจกรรม เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ได้จากการ
ฝึกปฏิบัติจากแบบฝึกหัด เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าเพื่อเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่ได้ก าหนดให้ และ
การวิเคราะห์จากการสร้างใบกิจกรรมจากการน าไปทดลองจ านวน 3 ครั้ง และท าการเปรียบเทียบคะแนนของแต่ละ
ครั้ง ผู้วิจัยได้น าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปศึกษาหาข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ซ่ึงได้จากการ
เปรียบเทียบความพึงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ดัง
แสดงในตารางที่ 4  
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จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การ
แปรสัณฐานของแผ่นธรณี โดยใช้ชุดกิจกรรม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.85, S.D. = 0.93) เม่ือ
พิจารณาค่าความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นรายข้อพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ (ข้อที่ 2) 
และครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ (ข้อที่ 9) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  

 
ตารางที ่4 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/8 โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง 

การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
 

รายการประเมิน  
ความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
1. ครูแจ้งจุดประสงคก์ารเรียนรูช้ัดเจน  3.79 0.93 มาก 
2. กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและนา่สนใจ  3.46 0.58 ปานกลาง 
3. เนื้อหาที่สอนทนัสมัยเสมอ  3.75 1.26 มาก 
4. ครูใช้สื่อประกอบการสอน  3.88 0.79 มาก 
5. ครูใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรยีนการสอน  4.29 0.55 มาก 
6. ครูใช้ค าถามถามนักเรียนบอ่ยๆ  4.08 1.58 มาก 
7. ครูประยุกต์สาระที่สอนเข้ากบัเหตุการณป์ัจจุบัน/สภาพแวดล้อม  3.83 1.34 มาก 
8. ครูยอมรับความคิดเห็นของนกัเรียนที่ต่างไปจากครู 4.29 1.23 มาก 
9. ครูให้นักเรียนแสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  3.46 0.50 ปานกลาง 
10. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา  3.67 0.56 มาก 

เฉล่ีย 3.85 0.93 มาก 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก (E1) ของการพัฒนาชุดฝึกหัดเพื่อคิดวิเคราะห์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี พบว่าผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80 ตัวแรก (E1) ของการพัฒนาชุดฝึกหัดเพื่อคิดวิเคราะห์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 80.83 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 ที่ก าหนดไว้ โดยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 เรื่องทฤษฎี 
หลักฐานและแหล่งที่มา คะแนนเต็ม 10 คะแนน รวมคะแนนที่ได้ 195 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 8.12 คิดเป็นร้อยละ 
81.25 และแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 เรื่องการเคลื่อนที่ลักษณะต่างๆ ของแผ่นธรณี คะแนนเต็ม 10 คะแนน รวมคะแนนท่ี
ได้ 193 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 8.04 คิดเป็นร้อยละ 80.41 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาชุดแบบฝึกหัดเพื่อการคิด
วิเคราะห์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรกที่ก าหนดไว้  

2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลัง (E2) ของการพัฒนาชุดฝึกหัดเพื่อคิดวิเคราะห์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี พบว่า จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี จ านวนนักเรียน 24 คน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนรวม 196 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย 8.16 คิดเป็นร้อยละ 81.66 แสดงว่า การพัฒนาชุดแบบฝึกหัดเพื่อการคิดวิเคราะห์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลังที่ก าหนดไว้  

3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
5/8 โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน ซ่ึงมี
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คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย ( x  = 7.38) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 1.13) และจากการ
ทดสอบหลังเรียน ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย ( x  = 8.16) ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. 
= 1.04) เม่ือทดสอบด้วยค่าสถิติทดสอบ t พบว่า ค่า t ได้ 7.62 มีค่าความน่าจะเป็นซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเรยีนรู้ โดยใช้ชุดแบบฝึกหัดเพื่อการคิดวิเคราะห์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
พบว่า ระดับความสามารถจากการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 จ านวน 24 คน ที่เรียนผ่านการท าแบบฝึกหัดเพื่อการวิเคราะห์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยระดับ ( x  = 3.85) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 
0.93) ดังนั้น ระดับความสามารถจากการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ให้ความเห็นความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาอยู่ในระดับดี 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก (E1) ของการพัฒนาชุดฝึกหัดเพื่อคิดวิเคราะห์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย ได้ท าการหาประสิทธิ์ภาพของแบบฝึกหัด โดยการวัดจากคะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ซ่ึงจะต้อง
ได้คะแนนตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดถือว่าชุดแบบฝึกหัดที่มีความเหมาะสมตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบบแผนที่วางไว้ ได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับชุดแบบฝึกหัด ตลอดทั้งได้วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา ก าหนดระดับ
พฤติกรรมที่มุ่งหวัง อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบชุดแบบฝึกหัดเพื่อการคิดวิเคราะห์
และเป็นไปตามสมมติฐาน 

2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลัง (E2) ของการพัฒนาชุดฝึกหัดเพื่อคิดวิเคราะห์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย ได้ท าการหาประสิทธิ์ภาพของแบบฝึกหัด โดยการวัดจากคะแนนหลังเรียน ซ่ึงจะต้องได้คะแนนตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80 เม่ือพิจารณาผลการหาประสิทธิภาพจากตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 สรุปได้ว่า การพัฒนาชุด
แบบฝึกหัดเพื่อการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ 80.83/81.66 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มีนกาญจน์ 
แจ่มพงษ์ (2559) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาชุดฝึกทักษะแบบสเต็มศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เรื่อง พลังงาน
รอบตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และงานวิจัยของ อัฐวุฒิ ค าแสน (2554) ได้ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมการ
ปรับปรุงคุณภาพดินและการเปลี่ยนแปลงของดิน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
5/8 โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงเนื่องจากการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์ 
ประเมินจากค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบ และวัดประสิทธิภาพจากกลุ่มย่อยที่ได้
น าไปทดลองก่อนที่จะน ามาทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนที่หลังจากได้รับการเรียนรู้ โดยใช้ชุดแบบฝึกหัดเพื่อการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เรื่องการแปร
สัณฐานของแผ่นธรณ ีสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประถมพร 
โคตา. (2554) 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
พบว่า ระดับความสามารถจากการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 จ านวน 24 คน ที่เรียนผ่านการท าแบบฝึกหัดเพื่อการวิเคราะห์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยระดับ ( x  = 3.85) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 
0.93) แสดงให้เห็นว่าการเรียนนั้นต้องควบคู่ไปกับการปฏิบัติ ได้ลงมือท าจริง จึงจะเกิดประสิทธิผลมากขึ้น และยังเป็น
ตัวแปรส าคัญที่ท าให้นักเรียนได้รู้จักพูดคุยกับครูผู้สอน รู้จักสืบค้นข้อมูลจากปัญหาที่ครูก าหนดให้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช ้ 

1. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมให้มีการน าการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดสื่อการสอนมาใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับอื่นตามความเหมาะสม  

2. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ช่วยให้ผู้เรียนมีคิดวิเคราะห์ตาม
กระบวนการวิทยาศาสตร์ในระดับดีมาก ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมให้มีการน าการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดสื่อการสอนมาใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับอื่นตามความเหมาะสม  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการสอนที่มีผลต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น ทักษะในการคิดวิเคราะห์ หรือ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเทคนิคการสอนแบบอื่น เป็นต้น 

2. ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามาปรับใช้ในการศึกษาวิจัยกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามความ 
เหมาะสม 
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5/4 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกหัด เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5/4 จ านวน 38 คน ซ่ึงได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใน  ครั้งนี้ คือ ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทัศนอุปกรณ์  และ
แบบทดสอบวัดความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test dependent samples ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ มีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 14.34 สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน 6.37 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ 
สามารถใช้ในการพัฒนาความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ 

 
ค าส าคัญ : ทัศนอุปกรณ์  แบบฝึกทักษะ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจ 
 
Abstract 

The purpose of this research was to compare the student achievement in physics: equipment of grade 

11 class 4 students, Chinorotwittayalai School before and after using: visual equipment exercises. The 

sample used in this study were 38 students of grade 11 class 4, Mathematics-Science students in the second 

semester of 2019 academic year at Chinorotwittayalai School, Bangkok Noi, Bangkok, Thailand which was 

derived from the purposive sampling. The research tools consisted of the science skill practice packages of 

visual equipment, understanding the scientific test on visual equipment. The statistics used to measure the 

data include, mean, standard deviation and t-test for dependent samples. The results showed that students had 

been learning by using visual equipment understood the scientific concepts posttest was higher than pretest. 

The statistical significance level was .01. When considered the mean of pretest and posttest found that 

posttest score mean was 14.34 which was higher than the pretest score mean was 6.37 and significance level 

was .01 which showed that learning by using of the science skill practice packages of visual equipment could 

be used to develop a conceptual understanding of students. 

 
Keywords: Visual equipment, Science skill practice packages, Achievement, Satisfaction 
 
บทน า 

ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้ พยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบ
กิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่าน 
Technology ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางน าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียก
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กระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย, สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2558)   ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
การได้มาซ่ึงความรู้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต้องอาศัยการค้นพบ (inquiry) แนวโน้มของการเรียนการสอนฟิสิกส์
เปลี่ยนจาก Passive Teaching คือ ครูอธิบาย บรรยายและเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมด ไปเป็นการสอนแบบที่
เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติมีการโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับครู Active Learning 
หัวใจส าคัญของการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ คือการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดการค้นพบด้วย
ตนเอง ให้มากที่สุด เช่น การสอนแบบทดลอง ซ่ึงแบ่งได้เป็นหลายระดับตั้งแต่ครูก าหนดปัญหา กิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ 
และวิธีการทั้งหมดให้แก่นักเรียน ไปจนถึงนักเรียนก าหนดปัญหา ออกแบบกิจกรรม เลือกวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
ทั้งหมดเพื่อส ารวจตรวจสอบด้วยตนเอง (ศราวุธ นาเสงี่ยม, 2557)  

จากการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหารูปแบบต่าง ๆ คณะผู้วิจัยคิดว่าการใช้แบบฝึกเพื่อ พัฒนาความรู้ที่ 
ประกอบไปด้วยเนื้อหารายวิชาและแบบฝึกหัดมีความเหมาะสมที่จะใช้พัฒนาหรือเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา
ฟิสิกส์ของนักเรียนที่มีปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เพื่อให้ผู้เรียนได้มีตาราที่ดีในการอ่านทบทวน เนื้อหาที่ได้เรียน
มาแล้วในห้องเรียนและได้ฝึกฝนในการท าโจทย์ปัญหารูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบอัตนัย ถูกผิด และเติมค าลงใน
ช่องว่างหรือตาราง คณะผู้วิจัยจึงได้สร้างชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนกลุ่มที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ขึ้นมา ด้วยเหตุผลข้างต้นที่ได้กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาความรู้ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของ นักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์สูงขึ้นเพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ 
ด้านเนื้อหารายวิชาไปต่อยอดหรือไปใช้ในการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกหัด เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกหัด เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 

ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 295 คน  
กลุ่มตัวอย่าง  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้วิธีสุ่ม

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 เป็นกลุ่มทดลอง มีจ านวนทั้งสิ้น  
38 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรอิสระ การใช้แบบฝึกหัด เรื่อง ทัศนอุปกรณ์  
ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ทัศนอุปกรณ์และความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกหัด 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีดังนี้  
2.1 ชุดแบบฝึกหัด เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ คณะผู้วิจัยด าเนินการสร้างดังนี้  

2.1.1 ศึกษาปัญหาและสาเหตุผลของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า  
2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหารวบรวมบทเรียนท่ีนักเรียนน่าจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า  
2.1.3 ศึกษาแนวทางการสร้างชุดแบบฝึกหัด เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
2.1.4 ออกแบบและก าหนดโครงร่างชุดแบบฝึก 
2.1.5 จัดท าชุดแบบฝึกหัด เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ ให้พร้อมที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ

นักเรียน 
2.2 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่องทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 คณะผู้วิจัยด าเนินการ

สร้างดังนี ้ 
2.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างและเทคนิคการท าข้อสอบแบบเลือกตอบจากคู่มือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
2.2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
2.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัย 4 

ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
2.2.4 น าแบบทดสอบที่สร้างน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหา 

ความสอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ทั้งหมดเป็นรายข้อแทนค่าโดยใช้สูตร  

IOC = 
R

N

  

IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์  
ΣR คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาท้ังหมด  
N คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

2.2.5 คัดเลือกเอาข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป เพราะถือว่าเป็นข้อสอบที่มี
คะแนนต่ าที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.5  

2.2.6 น าแบบทดสอบที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ด าเนินการจัดการเรียนตามแผนที่วางไว้และให้นักเรียนท าแบบทดสอบ เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ ก่อนและหลังจากการ
ใช้ชุดแบบฝึกหัด 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

คณะผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกหัด  การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี ้ 

4.1. การวิเคราะห์เพื่อประเมินหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกหัด  
4.2. การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อประเมินคุณภาพแบบทดสอบ  กระท า โดยการ

ค านวณค่า IOC จากผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน จากนั้นวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent samples 

2 2
; 1

( )

1

D
t df n

n D D

n

  






 
 

เม่ือ n แทน จ านวนนักเรียนที่เป็นกลุม่ตัวอย่าง  
D2 แทน ผลรวมก าลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังการสอน  
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D แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนกอ่นและหลงัการสอน  
t แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบ 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนในการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5/4 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยใช้ชุดแบบฝึกหัด โดยเปรียบเทียบคะแนนจาก การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และ
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน (Post-test) มาท าการ ทดสอบหาค่า (t-test dependent) ผลวิเคราะห์แสดง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลงั โดยใช้ชุดแบบฝึกหัด 
 

N d 
คะแนน

เต็ม 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t 
x  ร้อยละ S.D. x  ร้อยละ S.D. 

38 37 20 6.37 31.84 2.24 14.34 71.71 1.95 1.00* 
ค่า t.01, 37 = 1.3049 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ทั้งหมด 38 คน เม่ือ
พิจารณาผลการทดสอบนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 6.37 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 1.84 และมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 14.34 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.95 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนที่ได้มีค่า
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบค่า t คานวณ 1.00 กับค่า t วิกฤต 1.3049 จะได้ว่า ค่า t ค านวณ
น้อยกว่าค่า t วิกฤต จึงสามารถสรุปได้ว่า ผลการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของนักเรียน เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ที่ได้รับการ จัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ชุดแบบฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5/4 โรงเรียนชโินรส

วิทยาลัยต่อชุดแบบฝึกหัด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
ด้านเน้ือหา 
1. ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา  4.71 0.15 มากที่สุด 

2. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา  4.81 0.2 มากที่สุด 

3. การเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่าย  4.82 0.14 มากที่สุด 

4. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหา  4.85 0.14 มากที่สุด 

5. เนื้อหามีสาระและประโยชน์  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานได้ในชีวิตประจ าวัน  

4.72 0.14 
มากทีสุ่ด 

เฉล่ีย 4.782 0.154 มากที่สุด 
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รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

 x  S.D. แปลผล 
ด้านการน าเสนอ    
1. มีความชัดเจนของภาพ หรือตัวอักษร  4.61 0.25 มากที่สุด 
2. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม  4.61 0.2 มากที่สุด 
3. ความน่าสนใจและเทคนิคที่ใช้ในแบบฝึกทักษะ  4.62 0.14 มากที่สุด 
4. การดาเนินเรื่องอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับเวลา  4.55 0.24 มากที่สุด 
5. การจัดวางองค์ประกอบเหมาะสม  4.52 0.34 มากที่สุด 

เฉล่ีย 4.582 0.234 มากที่สุด 
เฉล่ียภาพรวมทั้งหมด 4.682 0.194 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยต่อชุด

แบบฝึกหัด จ านวน 38 คน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.782 และมีค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.154 ส่วนด้านการน าเสนอ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.582 
และมีค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.234 ตามล าดับ และความพึงพอใจเฉลี่ยภาพรวมทั้งสองด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.682 และมีค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.194 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย  

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ มีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน  พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 14.34 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 6.37 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ สามารถใช้ในการพัฒนาความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ได ้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลัย โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ 
มีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ แพพิพัฒน์ สุรชัย ปิยานุกูล และสาธิต ผลเจริญ (2554) ที่ได้
พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และชุดแบบ
ฝึกทักษะ เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ ที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมานี้ประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ของทัศนอุปกรณ์และ
ฟังก์ชันการใช้งานเรียบเรียงให้นักเรียนเข้าใจง่ายโดยมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิดให้นักเรียนเขียนตอบ ส่งผลให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยความรู้ความเข้าใจและมีความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัษฎากร คาโชติรส (2558) และ วันดี จูเปี่ยม (2559) ที่ได้พัฒนาออกแบบชุดฝึกเสริมทักษะให้กับ
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจในเนื้อหาและมีความพึงพอใจต่อชุดชุดฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การสร้างชุดแบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง ครูควรใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น  
2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเรียนการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะใน

ระดับชั้นอื่นๆ  
3. ควรพัฒนาแบบทดสอบวัดความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ่งกว่านี้ ซ่ึงจะทาให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้
รูปแบบการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรม 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการใช้สื่อการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตาม
กระบวนการจินตวิศวกรรม โดยงานวิจัยนี้มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นตามกระบวนการจินตวิศวกรรมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และขั้ นที่ 2 การน าสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรมไปใช้กับโรงเรียน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในขั้นที่ 1 คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เรียนวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตรศึกษา (4093704)  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรมและสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในขั้นที่ 2 คือ อาจารย์
และนักเรียน จ านวน 9 โรงเรียน โดยมีผู้ประเมินเป็นอาจารย์ทั้งหมด 18 คน และนักเรียนทั้งหมด 347 คน โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นที่ 1 คือ แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนตาม
กระบวนการจินตวิศวกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นที่ 2 คือ แบบวัดความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่มีต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินต
วิศวกรรม และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตาม
กระบวนการจินตวิศวกรรมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.59, S.D. =0.50) 2) ความพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์ที่มี
ต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรมอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.31, S.D. =0.64) โดยด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับดีมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.56, S.D. =0.51) รองลงมา คือ ด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.44, S.D. =0.61) 
และ 3) ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรมอยู่ในระดับดี(ค่าเฉลี่ย = 4.30, S.D. =0.62) 

 
ค าส าคัญ : กระบวนการจินตวศิวกรรม  ความพึงพอใจ
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Abstract 

 This research aims to study satisfaction on: (1) learning based on Imagineering Process of 

undergraduate students in mathematics teacher preparation program, (2) using instructional materials 

developed based on Imagineering Process of lower secondary mathematics teachers, and (3) mathematics 

learning by using instructional material developed based on Imagineering Process of lower secondary 

students.  This study consists of two stages.  The first stage is the development of instructional materials in 

lower secondary mathematics based on Imagineering Process by third-year undergraduate students in 

mathematics teacher preparation program, faculty of science and technology, Suan Dusit University.  The 

second stage is the implementation of instructional material developed in the first stage for teaching in 

school. 

 For the first stage of the study, sample is is 54 third-year undergraduate students in mathematics 

teacher preparation program, faculty of science and technology, Suan Dusit University.  These undergraduate 

students were enrolled in a course “Innovation and Technology in Mathematics and Mathematics Education” 

in the second semester of 2017 academic year. Research instruments are lesson plans and instructional 

materials designed based on Imagineering Process. Instrument used to collect data is evaluation form of 

satisfaction on learning based on Imagineering Process of undergraduate students in mathematics teacher 

preparation program.  For the second stage, samples are 18 teachers and 347 students from nine schools.  

Instrument used to collect data in this stage are evaluation forms of satisfaction on implementation of the 

instructional material developed in the first stage of teachers and students. The collected data were statistical 

analyzed for arithmetic means and standard deviations. 

 Results of the study reveal that: 

1.  Undergraduate students in mathematics teacher preparation program are very satisfied with 

learning based on Imagineering Process (Mean = 4.59, SD = 0.50). 

2.  Lower secondary mathematics teachers are satisfied with using instructional materials developed 

based on Imagineering Process (Mean = 4.31, SD = 0.64).  They are very satisfied with instructional 

activities (Mean = 4.56, SD = 0.51) and satisfied with instructional materials (Mean = 4.44, SD = 0.61) 

respectively. 

3.  Lower secondary students are satisfied with mathematics learning by using instructional material 

developed based on Imagineering Process (Mean = 4.30, SD = 0.62).  

 
Keywords: Imagineering Process, Satisfaction  

 
บทน า 

ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและข่าวสารอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ย่ังยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนในประเทศการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยทักษะที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนประกอบด้วย ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการท างาน ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และด าเนิน
ชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556) 

กระบวนการจินตวิศวกรรม เป็นแนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนรู้ซ่ึงสอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยจินตวิศวกรรม (Imagineering) เป็นค าผสมระหว่างค าว่า จินตนาการ (Imagine) กับค าว่า 
วิศวกรรม (Engineering) ดังนั้น จินตวิศวกรรม จึงหมายถึง การท าสิ่งที่จินตนาการเอาไว้มาสู่สิ่งที่เป็นจริงได้ในทาง
ปฏิบัติ เป็นการน าสิ่งที่สร้างภาพเอาไว้ในความคิดให้กลายมาเป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ จับต้องได้ ซ่ึง
กระบวนการจินตวิศวกรรมตามแนวคิดของปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ. (2556). ประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน คือ 1.การจินตนาการ (Imagine) 2. การออกแบบ (Design) 3. การพัฒนา (Develop) 4. การน าเสนอ 
(Present) 5. การปรับปรุง (Improvement) และ 6. การประเมินผล (Evaluate)  

กระบวนการจินตวิศวกรรมสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ในทุกระดับชั้น เพราะจินตนาการสามารถ
เกิดขึ้นได้กับผู้เรียนทุกคน ต้ังแต่อนุบาลจนไปถึงผู้ใหญ่วัยท างาน โดยผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก ซ่ึง
กระบวนการจินตวิศวกรรมเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างแท้จริง เนื่องจากกระบวนการจินตวิศวกรรมจะ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์สิ่งที่ตนเองคิดจากจินตนาการ ออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง ฝึกการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนได้แสดงออกโดยการน าเสนอผลงานของตนเองในรปูแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและ
ค าติชมเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขจนได้สิ่งที่สมบูรณ์ตามจินตนาการที่คาดหวังไว้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความรักในการที่จะ
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เรียนรู้ (Riojas, Lysecky, and Rozenblit, 2012 ; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555 ; ปรัชญนันท์ นิลสุข 
และปณิตา วรรณพิรุณ, 2556) 

การท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จทั้งในด้านการเรียน การท างานและการด าเนินชีวิต คณิตศาสตร์มีบทบาท
ส าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบ
แผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอีกทั้งคณิตศาสตร์ยังช่วยฝึกสมองให้คิดจินตนาการ ให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มองหาความรู้ใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาด ารงชีวิตอยู่ต่อไปได้ (ณรงค์ พลอยดนัย, 2530 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 ; อัมพร ม้าคนอง, 2554 ; วิจารณ์ พานิช, 2556) 

การใช้สื่อการเรียนการสอนนั้นมีความส าคัญต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพราะสื่อการ
สอนท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด นอกจากนั้น สื่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันยังมีอิทธิพลสูงต่อการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ เข้าใจบทเรียนได้ท่องแท้และช่วยสอนผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันให้บรรลุจุดประสงค์ในการเรียน 
ช่วยประหยัดเวลาในการสอน ช่วยให้ผู้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม ท าให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ และ
จดจ าได้นาน นอกจากนั้นสื่อการเรียนการสอนยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างเจตคติที่ดี
ให้แก่ผูเ้รียน (ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง, 2531) 

ในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา (4093704) เป็นรายวิชาที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐานและโปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ และศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสื่อและจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
บูรณาการความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวสู่การฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสื่อและ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า กระบวนการจินตวิศวกรรม เป็นการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
ออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการน าเสนอผลงาน และน าสิ่งที่ได้จาก
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขผลงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามจินตนาการที่คาดหวังไว้ ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์ มี
เนื้อหาที่สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมได้ และมีความ
คาดหวังว่าเม่ือผู้เรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบตามกระบวนการจินตวิศวกรรม ผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหา
คณิตศาสตร์ได้ง่ายย่ิงขึ้น และมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์รวมถึงสื่อที่ใช้ในการสอน ผู้วิจัยจึงสนใจการ
ออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามกระบวนการจินตวิศวกรรมและศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรม และศึกษาความพึง
พอใจของอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามกระบวนการจินต
วิศวกรรม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนตามกระบวนการจินต
วิศวกรรม 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม  
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนตามกระบวนการจินตวศิวกรรม 
2. อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้าง

ตามกระบวนการจินตวิศวกรรม 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม 
 
การออกแบบการวิจัย 
 ขั้นที่ 1 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามกระบวนการจินต
วิศวกรรมกับนักศึกษาชั้นปีที่3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Study) ที่ประกอบด้วยกลุ่มทดลอง 1 
กลุ่ม โดยแบบแผนการทดลองมีลักษณะดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองในขั้นที่ 1 
 

กลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อนการทดลอง ทดลอง ทดสอบหลังการทดลอง 
E 
 

- 
 

X 
 

- ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการ
สอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรม 

 

 
สัญลกัษณ์ที่ใช้ในรูปแบบการวิจัย 

E แทน กลุ่มตัวอย่าง 
X แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรม 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เรียน
วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา (4093704)  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 54 คน 

 

ขั้นที่ 2 การน าสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินต
วิศวกรรมไปใช้กับโรงเรียน 

ตารางที่ 2 แบบแผนการทดลองในขั้นที่ 2 
 

กลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อนการทดลอง ทดลอง ทดสอบหลังการทดลอง 
E 
 

- 
 

X 
 

- ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการใช้สื่อการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปแบบการวิจัย 
E แทน กลุ่มตัวอย่าง 
X แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรม 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 

46 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับ

ฉลากโรงเรียน จ านวน 9 โรงเรียน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างนี้มีอาจารย์ทั้งหมด 18 คน และนักเรียนทั้งหมด 347 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขั้นที่ 1 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามกระบวนการจินต

วิศวกรรม กับนักศึกษาชั้นปีที่3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรม 
จ านวน 4 แผน รวม 16 ชั่วโมง 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
ตามกระบวนการจินตวิศวกรรม  

ขั้นที่  2 การน าสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวน 
การจินตวิศวกรรมไปใช้กับโรงเรียน 

1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ออกแบบตาม
กระบวนการจินตวิศวกรรมโดยนักศึกษาชั้นปีที่  3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบวัดความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการใช้ส่ือการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม และ  2) แบบวัดความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตาม
กระบวนการจินตวิศวกรรม 

 
การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองสอนนักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ
ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการ 

1) ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรม 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรม คือ การเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้

ออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น  ฝึกการน าเสนอผลงาน และน าสิ่งที่ได้จาก
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขผลงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามจินตนาการที่คาดหวังไว้ โดยใช้กระบวนการจินตวิศวกรรม
ของปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ.(2556).ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การจินตนาการ (Imagine) ได้แก่  
1.1 ขั้นตอนการก าหนดโจทย์ (Problem)  
1.2 ขั้นตอนการระดมสมอง (Brainstorm)  
1.3 ขั้นตอนการแสดงความคิดเห็น (Discussion)  
1.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility) 
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2. การออกแบบ (Design) ได้แก่  
2.1 ขั้นตอนการร่างแบบ (Draft)  
2.2 ขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร์ด (Story board)  
2.3 ขั้นตอนการเขียนสคริปต์ (Script)  
2.4 ขั้นตอนการสร้างจ าลอง (Prototype)  

3. การพัฒนา (Develop) ได้แก่  
3.1 ขั้นตอนการสร้าง (Create)  
3.2 ขั้นตอนการทดสอบการท างาน(Test) 

4. การน าเสนอ (Present) ได้แก่  
4.1 ขั้นตอนการแสดงผลงาน (Show)  
4.2 ขั้นตอนการแข่งขัน(Contest)  
4.3 ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น (Suggestion) 

5. การปรับปรุง (Improvement) ได้แก่  
5.1 ขั้นตอนการแก้ไขผลงาน (Revised)  
5.2 ขั้นตอนการสรุปผลงาน (Conclusion) 

6. การประเมินผล (Evaluate) ได้แก่  
6.1 ขั้นตอนการประเมินตามกระบวนการท างาน (Process Evaluation)  
6.2 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพงาน (Product Evaluation) 

2) ผู้วิจัยสร้างแบบวัดความพึงพอใจ ได้แก่ 1) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
ตามกระบวนการจินตวิศวกรรม 2) แบบวัดความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้ส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม 

3) ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรม และแบบวัดความ
พึงพอใจที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ 

4) ผู้วิจัยปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรม และแบบวัด
ความพึงพอใจตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

 
2. ขั้นด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นที่ 1 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามกระบวนการจินต
วิศวกรรม กับนักศึกษาชั้นปีที่3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1) ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรมกับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ี
เรียนวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา (4093704) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 54 คน โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม และใช้แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 4 แผนรวม 16 ชั่วโมง โดยในการ
จัดการเรียนการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรมนี้นักศึกษาจะได้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ขั้นที่ 2 การน าสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินต
วิศวกรรมไปใช้กับโรงเรียน 

1) เม่ือด าเนินการสอนตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ครบ 4 แผนแล้ว ผู้วิจัยให้นักศึกษาน า
สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ออกแบบตามกระบวนการจินตวิศวกรรมไปใช้ทดลองกับ
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โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจ านวน 9 โรงเรียน โดยมีผู้ประเมินเป็นอาจารย์ทั้งหมด 18 คน และนักเรียนทั้งหมด 347 
คน และนักศึกษาเป็นผู้ท าการสอนให้กับนักเรียน 

2) อาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม ท าแบบวัดความพึงพอใจของอาจารย์และแบบวัดความพึง
พอใจของนักเรียน 

3) ผูว้ิจัยท าการทดสอบหลังการทดลองกับนักศกึษาโดยใช้แบบวัดความพึงพอใจของนักศกึษาที่มีต่อการเรยีน
การสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรม 

4) น าผลการทดสอบทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผู้วิจัยน าผลการทดสอบทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

1.ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยช่วง 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด หรือดีมาก 
2. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยช่วง 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก หรือดี 
3. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยช่วง 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง หรือพอใช้ 
4. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยช่วง 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย หรือปรับปรุง 
5. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยช่วง 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด หรือไม่ดี 

 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนตามกระบวนการจินต
วิศวกรรม จ านวน 54 คน ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจ ไปหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณติ ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนแบบวัดความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้รปูแบบการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรม 
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ( ) (S.D.) ระดับ 
1. การเรียนการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรมมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

4.53 0.50 ดีมาก 

2. การเรียนการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรมท าให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

4.50 0.60 ดีมาก 

3. การเรียนการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรมมีความน่าสนใจ
สนุกสนาน และท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 

4.59 0.49 ดีมาก 

4. การเรียนการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 

4.66 0.47 ดีมาก 

5. การเรียนการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรมท าให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะการคิดที่สูงขึ้น 

4.68 0.46 ดีมาก 

6. การเรียนการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 

4.51 0.50 ดีมาก 
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7. การเรียนการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรมท าให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม 

4.62 0.48 ดีมาก 

8. การเรียนการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรมช่วยให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 

4.61 0.49 ดีมาก 

9. การเรียนการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรมส่งเสริมการคิดและ
ตัดสินใจ 

4.51 0.50 ดีมาก 

10. การเรียนการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรมท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

4.64 0.48 ดีมาก 

โดยรวม 4.59 0.50 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนตามกระบวนการ
จินตวิศวกรรมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.59, S.D. = 0.50) โดยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาในหัวข้อการ
เรียนการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรมท าให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น มีค่ามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.68, 
S.D. = 0.46)  รองลงมา คือ หัวข้อการเรียนการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิด (ค่าเฉลี่ย = 4.66, S.D. = 0.47) และหัวข้อการเรียนการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรมท าให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.64, S.D. = 0.48) ตามล าดับ 
 

2. การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม จ านวน 18 คน ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจ ไปหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณติ ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนแบบวัดความพึงพอใจของ

อาจารย์ที่มีต่อการใช้ส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตาม 
กระบวนการจินตวิศวกรรม 

 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ( ) (S.D.) ระดับ 

1. ด้านผู้สอน 4.22 0.80 ดี 
2. ด้านเนื้อหา 4.28 0.57 ดี 
3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.56 0.51 ดีมาก 
4. ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.44 0.61 ดี 
5. ด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอน 4.33 0.68 ดี 
6. ด้านผู้เรียน 4.05 0.63 ดี 
โดยรวม 4.31 0.64 ดี 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์ที่มีต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.31, S.D. = 0.64) เม่ือ
วิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่ามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.56, 
S.D. = 0.51)  รองลงมา คือ ด้านสื่อการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย = 4.44, S.D. = 0.61) ด้านการออกแบบสื่อการเรียน
การสอน (ค่าเฉลี่ย = 4.33, S.D. = 0.68) ด้านเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย = 4.28, S.D. = 0.57) ด้านผู้สอน (ค่าเฉลี่ย = 4.22, 
S.D. = 0.80) และด้านผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย = 4.05, S.D. = 0.63) ตามล าดับ 
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3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม จ านวน 347 คน ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบวัดความพึง
พอใจ ไปหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณติ ( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนแบบวัดความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สรา้งตาม 
กระบวนการจินตวิศวกรรม 

 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ( ) (S.D.) ระดับ 

1. สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตาม
กระบวนการจินตวิศวกรรม ท าให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นและสนุกกับการ
เรียนมากขึ้น 

4.41 0.59 ดี 

2. ข้าพเจ้ารู้สึกไม่เครียด และไม่หนักใจต่อการเรียนที่ใช้สื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินต
วิศวกรรม 

4.36 0.57 ดี 

3. เนื้อหาที่ใช้ในการสอนกับการใช้ส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม เหมาะสมกับระดับ
ความเข้าใจของข้าพเจ้า 

4.35 0.62 ดี 

4. สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตาม
กระบวนการจินตวิศวกรรม ท าให้กิจกรรมในการเรียนน่าสนใจ 

4.34 0.62 ดี 

5. การเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม  ท าให้ข้าพเจ้ามีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนมากขึ้น 

4.37 0.59 ดี 

6. การเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม  ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกอยากเรียน
คณิตศาสตร์มากขึ้น 

4.32 0.63 ดี 

7. การเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม  ท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหา
มากยิ่งขึ้น 

4.26 0.64 ดี 

8. การเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน
ของข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้น 

4.18 0.63 ดี 

9. การเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม  ท าให้ข้าพเจ้ามีความม่ันใจใน
ตัวเองเกี่ยวกับการเรียนมากขึ้น 

4.23 
 

0.65 ดี 

10. การเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม  ท าให้ข้าพเจ้ามีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

4.24 0.66 ดี 

โดยรวม 4.30 0.62 ดี 
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จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.30, S.D. 
= 0.62) โดยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนในหัวข้อสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม ท าให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นและสนุกกับการเรียนมากขึ้น มีค่ามากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.41, S.D. = 0.59)  รองลงมา คือ หัวข้อการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม  ท าให้ข้าพเจ้ามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
มากขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.37, S.D. = 0.59) และหัวข้อข้าพเจ้ารู้สึกไม่เครียด และไม่หนักใจต่อการเรียนที่ใช้สื่อการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม (ค่าเฉลี่ย = 4.36, S.D. = 
0.57) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยที่ว่า ความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตาม
กระบวนการจินตวิศวกรรมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.59, S.D. = 0.50) สามารถอภิปรายได้ดังนี้จากการสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความสนใจ กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม พยายามช่วยเหลือกันจนสามารถ
ท างานได้ตามเป้าหมาย เป็นผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการจินตวิศวกรรม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21เป็นการท าส่ิงที่จินตนาการเอาไว้มาสู่ส่ิงที่เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ เป็นการน าสิ่งที่สร้างภาพ
เอาไว้ในความคิดให้กลายมาเป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่จับต้องได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญนันท์ นิลสุข 
และปณิตา วรรณพิรุณ. (2556).และ Riojas, Lysecky, and Rozenblit. (2012). ที่กล่าวว่า กระบวนการจินต
วิศวกรรม สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ในทุกระดับชั้น เพราะจินตนาการสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้เรียนทุกคน 
ตั้งแต่อนุบาลจนไปถึงผู้ใหญ่วัยท างาน โดยผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก ซ่ึงกระบวนการจินตวิศวกรรม
เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างแท้จริง เนื่องจากกระบวนการจินตวิศวกรรมจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
สร้างสรรค์สิ่งที่ตนเองคิดจากจินตนาการ ออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนได้
แสดงออกโดยการน าเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและค าติชมเพื่อน าไป
ปรับปรุงแก้ไขจนได้สิ่งที่สมบูรณ์ตามจินตนาการที่คาดหวังไว้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระ จิตสุภา, ปรัชญ
นันท์ นิลสุข และ จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์. (2557). ที่ไดเ้ปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบกับการเรียนรู้แบบจินต
วิศวกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ต่างกันผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่ มี
ประสบการณ์การท าโครงงานคอมพิวเตอร์และนักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์การท าโครงงานคอมพิวเตอร์มีผลรวมของ
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบกับการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์มีผลการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบกับการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบสูงกว่าผลการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีประสบการณ์การท าโครงงานคอมพิวเตอร์กับนักศึกษาที่มีประสบการณ์การท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ พบว่า นักศึกษาที่มีประสบการณ์การท าโครงงานคอมพิวเตอร์ต่างกันมีผลการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

อีกทั้งการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยจะช่วยให้ผู้สอนเข้าใจถึงความต้องการ
ของผู้เรียน ซ่ึงมีงานวิจัยที่สอดคล้องและได้ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยของ มูหามัด 
เต๊ะยอ และมารีเย๊าะ มาแต. (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
วิศวกรรม 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ านวน 45 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจ 4 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสถานที่และ
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โสตทัศนูปกรณ์ จากการส ารวจพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=4.07) ส่วนความพึงพอใจในแต่ละ
ด้านที่ประกอบด้วย ด้านผู้สอนมีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=4.11) รองลงมาคือ ด้านสถานที่และ
โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=4.10) ด้านกระบวนการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.06) และ
ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 3.96) ตามล าดับ 

และผลการวิจัยที่ว่า ความพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์ที่มีต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรมอยู่ในระดับดี(ค่าเฉลี่ย = 4.31, S.D. = 0.64) โดย
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.56, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ 
ด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.44, S.D. = 0.61)และความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างตามกระบวนการจินตวิศวกรรม
อยู่ในระดับดี(ค่าเฉลี่ย = 4.30, S.D. = 0.62)สามารถอภิปรายได้ดังนี้สื่อการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจใน
การเรียน สร้างแรงจูงใจและท าให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน ท าให้เข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง. (2531). ที่กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ เข้าใจบทเรียนได้ท่องแท้และช่วยสอนผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกนัให้บรรลุจุดประสงค์
ในการเรียน ช่วยประหยัดเวลาในการสอน ช่วยให้ผู้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม ท าให้ผู้เรียนเกิดองค์
ความรู้ และจดจ าได้นาน นอกจากนั้นสื่อการเรียนการสอนยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้าง
เจตคติที่ดีให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่ใช้สื่อการเรียนการสอนของ เอมอร ผาสุกพันธ์. (2559) ที่
ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการ
แปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSP ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.45/81.97 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทาง
เรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSP มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 57.45 และ 3) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม 
GSP มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรม ในเนื้อหาอื่น ๆ
หรือในระดับชั้นอื่น ๆ 

2.ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามกระบวนการจินตวิศวกรรม ในการพัฒนา
ความสามารถด้านอื่น ๆของผู้ เรียนเช่นความสามารถในการคิดสร้างสรรรค์ เนื่องจากการเรียนการสอนตาม
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเทียบกับก่อนเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จ านวน 50 คน ซ่ึง
ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวและสถิติทดสอบค่าทแีบบไม่อิสระ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง โลกของเรา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง โลกของเราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to compare science learning achievement in “Our Earth” of 

Mattayomsuksa 2 students after using creativity-based learning model (CBL) with the 70 percent criteria and 

to compare Science Learning Achievement in the topic of our earth of Mattayomsuksa 2 Students after 

learning with creativity-based Learning model with before learning. The samples were 50 students in 

Mattayomsuksa 2/9 who studied in the first semester of 2018 academic year from Ratthanakosinsompoch 

Bangkhunthian School, selected by using cluster sampling. The research instruments were creativity-based 

learning lesson plans and science learning achievement test. The data were analyzed using mean, standard 

deviation, one sample t–test and t–test for dependent sample statistics. 

 The results found that 

1. Science learning achievement in the topic of Our Earth of Mattayomsuksa 2 students after 

learning with creativity-based learning modelwas higher than 70 percent criterion with the statistical 

significance at .05 level. 

2. The Mattayomsuksa 2 students’ science learning achievement in the topic of Our Earth after 

learning withcreativity-based learning modelwas higher than before learning with statistical significance at 

.05 level. 

 
Keywords: Science Learning Achievement, Creativity - Based Learning  
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บทน า 
 ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ 
ของทุกพื้นที่ในโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคม รวมถึงวิวัฒนาการความก้าวหน้าทุก ๆ มิติเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมอย่างทั่วถึง การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายในการ
พัฒนามนุษย์ให้เป็นคนท างานที่ใช้ความรู้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ต้องเน้นที่องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะ
ที่เกิดกับผู้เรียน เพื่อสามารถด ารงชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข คุณภาพของการจัดการศึกษา
เป็นตัวบ่งชี้ส าหรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศ แต่
สภาพความจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย คือ เยาวชนไทยส่วนหนึ่งขาดการคิดวิเคราะห์ ขาดจินตนาการ และ
แรงบันดาลใจในตัวเอง ท าให้ชีวิตไม่มีเป้าหมายปล่อยให้กระแสสังคมพัดพาไปอย่างไร้ทิศทางและจุดหมาย (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546: 7) ระบุว่า ปัญหาของการศึกษาไทยในปัจจุบัน คือ การไม่สามารถท าให้คนคิดเป็น นักศึกษา
ไทยไม่ใช่คนช่างคิด ช่างซักถาม ชอบการบอกจด สามารถฟังบรรยายการสอนได้ตลอดภาคการศึกษา ซ่ึงแตกต่างจาก
นักศึกษาในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นชาวตะวันตกหรือเอเชียบางชาติและจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้วิจัย 
มาพบว่า นักเรียนให้ความส าคัญต่อวิชาวิทยาศาสตร์น้อยลง ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์ความรู้ 
ไม่สามารถสรุปองค์ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ของตนเองได้ ขาดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงพอใช้ เนื่องมาจากรูปแบบการสอนส่วนใหญ่เป็นแบบ
บรรยายและจดบันทึก นักเรียนมีหน้าที่รับข้อมูลอย่างเดียว 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นการพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CCPR Model ท่ี 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554) ได้ให้ความหมาย คือ 1) การคิดวิเคราะห์ (Critical Mind) ในสังคมบริโภคนิยมนักเรียนมี
ความคิดวิเคราะห์ มีความเข้าใจ เรียนรู้ และเข้มแข็ง 2) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Mind) มีความคิดสร้างสรรค์คิด
สิ่งใหม่ ๆ ให้กับตนเองและสังคม 3) การมีผลผลิต (Productive Mind) การน าความคิดไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
4) การมีความรับผิดชอบ (Responsible Mind) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก จาก
แนวคิดในการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning: CBL)  
 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษารูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ซ่ึงวิริยะ ฤาชัยพานิชย์ (2556) ได้กล่าวว่า เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงสร้างหลักของการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานพัฒนามาจาก
โครงสร้างการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และแนวทางการพัฒนาความคิดแบบความคิดแนวขนาน 
(Parallel Thinking) ของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน การเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่ออนาคต ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 
กระตุ้นความสนใจ ขั้นตอนที่ 2 ตั้งปัญหา ขั้นตอนที่ 3 ค้นคว้าและคิด ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอ และขั้นตอนที่ 5 
ประเมินผล  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
(Creativity-Based Learning: CBL) รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง โลกของเราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานก่อนและหลังเรียน 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 ห้อง จ านวน 600 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 50 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน จ านวน 4 แผนได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลกแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โครงสร้างโลกแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แผ่นเปลือกโลกและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของเปลือกโลก โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง โลกของเรา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก(r) ตั้งแต่ 0.20-0.70 และค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.73 
 วิธีการทดลอง 
  1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
  3. เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ ท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ซ่ึงเป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
 4. น าผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบกลุ่ม
ตัวอย่างเดยีว (One Samplet-test) 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ 
 
ผลการทดลอง 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 หลังจากใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน กับเกณฑ์ร้อยละ 70 แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2
หลังจากใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

 

การทดสอบ N n  µ0 (70%) SD t 

หลังเรียน 50 30 23.02 21 3.29 4.298* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t.05, 49= 1.6766)  
 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเรื่อง 
โลกของเรา มีสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 23.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.73 
 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2/9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเราของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูแ้บบสร้างสรรค์เปน็ฐาน 
 

การทดสอบ N n  SD D  2D  t 

ก่อนเรียน 50 30 8.54 4.31 
724 11,186 27.045* 

หลังเรียน 50 30 23.02 3.29 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t.05, 49= 1.6766)   
 

จากตารางที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเรื่อง โลกของ
เรา มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง โลกของเรา ก่อนเรียน เท่ากับ 8.54 คะแนน และหลัง
เรียน เท่ากับ 23.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบก่อนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เรื่อง โลกของเรา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
วิจารณ์การทดลอง 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง โลกของเรา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลีย่ 
คิดเป็นร้อยละ 76.73 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐาน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 
กระตุ้นความสนใจ ขั้นที่ 2 ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ขั้นที่ 3 ค้นคว้าและคิด ขั้นที่ 4 น าเสนอผลงาน และ
ขั้นที่ 5 ประเมินผล  รวมถึงนักเรียนได้ต้ังหัวข้อปัญหาที่ตนสนใจ จากนั้นน าหัวข้อปัญหาไปสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง และน าความรู้ที่สืบค้นมาสรุปองค์ความรู้ และคิดสร้างสรรค์ผลงานน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 
ร่วมกันในกลุ่มของตนเอง ด้วยเหตุนี้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานจึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
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ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่ก าหนดไว้ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของเกษมะณี ลาปะ และ
เพชรรัตน์ จงนิมิตสถาพร (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ส 21103 
สังคมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนร้อยละ 83.33 มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 73.75 ขึ้นไป  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง โลกของเรา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมุติฐาน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีกิจกรรมที่
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ รวมถึงได้สืบค้นข้อมูลในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ท าให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนมากย่ิงขึ้น ตลอดจนได้ปฏิบัติงานกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้
ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ จึงท าให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง โลกของเรา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของก าธร ดิษธรรม (2557 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิด
สร้างสรรค์เป็นฐานเรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุ
ธรรมชาติส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการทดลอง 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง โลกของเรา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง โลกของเรา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของนักเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ให้นักเรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเอง และกิจกรรมที่ใช้เหมาะ
ส าหรับนักเรียนจ านวน 20-30 คนต่อห้องต่อครูผู้สอนหนึ่งคน ซ่ึงสามารถจัดการชั้นเรียนได้อย่างทั่วถึง 
 2. ควรน ารูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานไปใช้พัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณครูพี่เลี้ยง และผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนส าหรับค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลวิจัย 
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Effect of Cooperative Learning With Team-Assisted Individualization Technique on Learning 
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บทคัดย่อ 
 การเรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลสามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนเพราะเป็นการเรียนที่เน้นให้
นักเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกันได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มทดลองสูงขึ้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์อ าเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์จ านวน 38 คน การวิจัย
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็มกับจ านวนร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 
6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและการบวก ลบ คูณ 
หาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 20 ข้อ และ 3) แบบ
วัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 15 ข้อผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มกับจ านวนร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 
 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้แบบรว่มมือด้วยเทคนคิกลุ่มชว่ยเรียนรายบคุคล  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   

 เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 
Abstract 

Team-Assisted Individualizationcan help solve teaching problems. Because it is a study that 

focuses on students to work together as a group with responsibility for the group together to help each other. 

Resulting in higher learning achievement and attitude towards mathematics students in the experimental 

group. The sample consisted of 38 students who studied in Prathomsuksa 6 from Panitsongkron School, 

Nakhonsawan. The purposes of this research were: 1) to compare the number of the Prathomsuksa 6 students 

instructed before and after of students who would score 70% or above and 70% or above. 2) to compare the 

achievement in Mathematics between the pre-test and the post-test of the Prathomsuksa 6 students. 3) to 

study attitude towards mathematics learning of the Prathomsuksa 6 students. And4) to study attitude towards 

mathematics learning of the Prathomsuksa 6students.The instruments used in the research were:1) 

Mathematics Fractions and Addition, Subtraction, Combined lesson plans for Multiplication and Division for 

Prathomsuksa 6 students. 2) An achievement test for Multiplication and Division for Prathomsuksa 6 

students with 20 items. 3) A Mathematics attitude test 15 items.The research findings were as follows: 1) The 

Prathomsuksa 6 students being taught achieved scores of 70 % or above at the .05 level. 2) The 

Prathomsuksa 6 students, being taught achieved higher scores in the post-test at the .05 level of significance. 
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3) The Prathomsuksa 6 students, being taught had higher attitude scores in the post-test at the .05 level of 

significance. 4) The Prathomsuksa 6 students being taught Attitude towards mathematics learning was at 

good level. 

 
Keywords: Cooperative Learning With Team-Assisted Individualization Technique, Learning Achievement, 

Attitude Toward Mathematics 

 
บทน า 

การแก้ปัญหาที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ านั้นมีหลายวิธีการพัฒนาวิธีสอนของครูผู้สอนก็เป็นแนวทาง
หนึ่งในการแก้ปัญหาการที่ครูปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียนโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนย่อมท าให้นักเรียนเกิดความสนใจเกิดการเรียนรู้เกิด
ความรู้สึกที่ดีไม่เบื่อหน่ายกับการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์การสอนที่ดีควร
จะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลซ่ึงผู้สอนต้องระลึกไว้เสมอว่าผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กันครูผู้สอนจะต้องเลือกใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถที่แตกต่างกัน (ดวงเดือน อ่อนน่วม, 2537, 69) 
นวัตกรรมอย่างหนึ่งที่น ามาจัดกิจกรรมที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้แก่การเรียนรู้โดยกระบวนการท างาน
ร่วมกันซ่ึงเป็นการเรียนแบบร่วมมือ (cooperative learning) วิธีนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนเป็นกลุ่มมากขึ้นเป็น
ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้เรียนรู้จากกันและกันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ความคิดและ
ประสบการณ์แก่กันและกันมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ (ทิศนา แขมมณี . 2556, 2) ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นสอดคล้องกับ (สมศักดิ์ ขจรเจริญกุล, 2538, 19) กลุ่ม
ช่วยเรียนรายบุคคลนี้เป็นวิธีการเรียนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ (team assisted individualization ) 
กับการสอนรายบุคคล  (individualization instruction) ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเป็ นกลุ่มคละ
ความสามารถเพศและสถานะทางสังคมโดยเน้นการเรียนแบบร่วมมือและช่วยเหลือกันภายในกลุ่มแต่ในขณะเดียวกัน
นักเรียนแต่ละคนจะต้องท ากิจกรรมการเรียนด้วยตนเองตามความสามารถจากแบบฝึกทักษะโดยความส าเร็จของกลุ่ม
ขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนในกลุ่มที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2545, 182) ดังนั้นสมาชิกทุกคนจึงต้อง
พยายามขวนขวายพัฒนาตนเองส่วนนักเรียนที่เรียนเก่งจะเข้าใจเนื้อหานั้นๆได้อย่างลึกซ้ึงเพราะได้ถ่ายทอดความรู้ให้
เพื่อนๆท าให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ วิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือวิธีหนึ่งที่สามารถจะช่วยแก้ปัญหาที่การเรียนการสอนนั้นได้คือการเรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล  (team 
assisted individualization หรือ TAI ) เพราะเป็นการเรียนที่เน้นให้นักเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มมีความ
รับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกันและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนที่ต่างกันได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
ในการเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่ มีความสามารถทางการเรียนอยู่ในระดับสูงได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ มีระดับ
ความสามารถทางการเรียนในระดับต่ ากว่าซ่ึงใช้ภาษาในระดับของนักเรียนเองท าให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่
เรียนง่ายขึ้นและเป็นการลดบทบาทของครูลงมาเป็นเพียงผู้เตรียมการเรียนการสอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการเรียนและ
เป็นผู้จัดบรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนจากการศึกษางานวิจัยการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบกลุ่มช่วย
เรียนรายบุคคลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดังงานวิจัยของ ฐิติพจน์ โพธิ์ชื่น (2551) หทัยรัตน์ วิวาสุขุ (2555) 
อลิสา ภูวพิทยานนท์ (2558) ชมพิชาน์ กฤษฎ์ิธนกาญจน์ (2556) ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มทดลองสูงขึ้นดังงานวิจัยของ ฐิติพจน์ โพธิ์ชื่น (2551) หทัยรัตน์ วิวาสุขุ (2555) อลิสา 
ภูวพิทยานนท์ (2558) ชมพิชาน์ กฤษฎ์ิธนกาญจน์ (2556)  

เม่ือพิจารณารายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-net) ปีการศึกษา 2558 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ร้อยละ 41.99 เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าเนื้อหาด้านมาตรฐานที่ 1.2 ได้ร้อยละ 42.73  คือเรื่อง เศษส่วน และการบวก ลบ คูณ 
หารเป็นเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการเรียนเนื้อหานอกจากนั้นยังเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูงและ
วิชาที่ต้องใช้คณิตศาสตร์เช่นวิทยาศาสตร์เป็นต้นจึงควรส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วนและ
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การบวก ลบ คูณ หารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 ของโรงเรียนด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงน าวิธีสอนแบบ
กลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลมาทดลองใช้กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเศษส่วนและ
การบวก ลบ คูณ หารเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มกับจ านวนร้อยละ 70 ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมด 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล 

3.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวชิาคณติศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล 

4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนคิกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1.  แผนการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล 
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
3.  แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental research) ใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน  (One-group pretest-posttest design)ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยด าเนินการตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วนและการบวก ลบ คูณ หาร
จ านวน 20 ข้อ 60 นาท ีและวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนแล้วบันทึกผลไว้เป็นคะแนนก่อนเรียนส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

2. ด าเนินการทดลองสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนใช้เวลาในการทดลองจ านวน  4 สัปดาห์สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง 

3. เม่ือสิ้นสุดการทดลองวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบและแบบวัดเจตคติฉบบัเดียวกับก่อนเรยีนน าคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
 
ผลการทดลอง 
 1. ผลจากการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์นักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ 14 คะแนนของคะแนนเต็ม 20 คะแนนคิดเป็นคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็มพบว่ามีจ านวนนักเรียน 33 คนจากจ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 38 คนคิดเป็นร้อยละ 86.84 ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมดหลังจากนั้นน าผลที่ได้มาทดสอบว่านักเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มหรือไม่โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ได้ผลดังตารางที่1 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ที่ที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบรว่มมือด้วย
เทคนคิกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลทีมี่คะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กับจ านวนร้อยละ 70   

ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนนักเรียนที่ได้
จากการปฏิบัติ  oif  

จ านวนนักเรียนตาม
สมติฐาน  eif  eioi ff   2  

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 33 (86.84 %) 26.6 (70%) 6.4 
5.13* 

นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 (13.16%) 11.4 (30%) -6.4 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

  
จากตารางที่ 1 พบว่าค่าไคสแควร์ที่ได้จากการค านวณมีค่าเท่ากับ 5.13 ซ่ึงมากกว่าค่าไคสแควร์ที่เปิดจาก

ตารางที่ระดับนัยส าคัญ .05 มีค่าเท่ากับ 3.841 แสดงว่ามีจ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมดมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1  

2. ผู้วิจัยได้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน เรื่องเศษส่วนและการบวก ลบ คูณ หาร  
หลังจากนั้นทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วย
เรียนรายบุคคล เรื่องเศษส่วนและการบวก ลบ คูณ หาร  เม่ือสิ้นสุดการสอน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนอีกครั้ง โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน น าผลที่ได้มาทดสอบทีกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ
ต่อกันได้ผลดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและ 

หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทีไ่ด้รับการจัดการเรยีนรู้แบบรว่มมือด้วยเทคนคิกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล 
 

กลุ่มตัวอย่าง n คะแนนเต็ม 
 

S.D. df   t 
ก่อนเรียน 38 20 7.58 1.83 

37 296 2436 25.58* 
หลังเรียน 38 20 13.37 2.06 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ( = 1.6871) 
จากตารางที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 7.58  (  = 7.58, S.D. 
= 1.83) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากบั 13.37 (  = 13.37, S.D. = 2.06) และเม่ือท าการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยการ
ทดสอบ t พบว่า ค่า t ได้จากการค านวณ มีค่าเท่ากับ 25.58 ซ่ึงมากกว่าค่า t ที่ได้จากการเปิดตารางที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 1.6871 แสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2 
 3. ผู้วิจัยได้วัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน หลังจากนั้นทดลองสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล เรื่องเศษส่วนและการบวก ลบ 
คูณ  หาร  เมื่อสิ้นสุดการสอน วัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนอีกครั้ง โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ฉบับเดียวกัน  น าผลที่มาทดสอบทีกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน ได้ผลดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  แสดงผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล 

 
กลุ่มตัวอย่าง N  S.D. df t 

ก่อนเรียน 38 3.11 0.46 
37 17.69* 

หลังเรียน 38 4.42 0.22 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ( = 1.6871) 

จากตารางที่ 3  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล มีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 3.11  (  = 3.11, S.D. = 0.46) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 4.42 (  = 4.42, S.D. = 
0.22) และเมื่อท าการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบ t พบว่า ค่า t ได้จากการค านวณ มีค่าเท่ากับ 17.69 ซ่ึงมากกว่า
ค่า t ที่ได้จากการเปิดตารางที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 1.6871 แสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 3 
 4. ผู้วิจัยได้น าคะแนนเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล มาพิจารณาเพื่อพิจารณาระดับเจตคติที่นักเรียนมีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล ได้ผลดัง
ตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4  แสดงผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบคุคล 

 

กลุ่มความสามารถ N 
หลังเรียน 

 S.D. ระดับเจตคติ 

เก่ง 9 4.51 0.53 ดีมาก 
กลาง 20 4.45 0.57 ดี 
อ่อน 9 4.28 0.64 ดี 
รวม 38 4.42 0.58 ดี 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่ม

ช่วยเรียนรายบุคคล  มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่ม
ปานกลาง กลุ่มอ่อน มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนเรียน แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่
ในช่วง 3.51 – 4.50 มีเจตคติอยู่ในระดับดี  
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สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการวิจัย  เรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วย
เรียนรายบุคคล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มกับจ านวนร้อย
ละ 70 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วย
เรียนรายบุคคล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05    
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วย
เรียนรายบุคคลมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนคิกลุ่มชว่ย
เรียนรายบุคคล มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างย่ิงของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิเวศน์   
ค ารัตน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสียสละเวลาตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความ
เอาใจใส่อย่างดีย่ิง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณโอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการท า
วิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้จนผู้วิจัยสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ใน
งานวิจัยครั้งนี้       
 ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาให้ความช่วยเหลือ และแนะน าให้ข้อคิดที่ดี
และมีประโยชน์ในการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
 ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ตลอดจน คุณครูทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโดย
ให้ความสะดวกในการศึกษาค้นควา้ข้อมูลเปน็อย่างดี และขอขอบใจนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยความเต็มใจ      
 ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อพิชัย กฤชชวาสุวรรณ์ คุณแม่ชรินทร์กฤชชวาสุวรรณ์ และญาติพี่
น้องที่คอยให้ก าลังใจตลอดจน สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ผู้วิจัยจนส าเร็จการศึกษาคุณค่าและ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ
ทุกท่าน 
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* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding author) 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและ
เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
Effect  of  K-W-D-L ON  Problem Solving Ability and Attitudes Toward Learning Mathematics 

of  Matthayom Suksa 5 Students 
 

*อธิมาส นะวงค์1 
1สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

Email: pinn_stat@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค  ดับเบิ้ลยู ดี แอล  ที่มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  ของ
คะแนนเต็มกับจ านวนร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล 3) เพื่อ
ศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  
เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์   สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จ านวน 28 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random 
sampling)       

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค  ดับเบิ้ลยู ดี แอล  เรื่อง ล าดับ
และอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน   2)  แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม เป็นแบบอัตนัย จ านวน  6  ข้อ  
มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.38 - 0.47  ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.45 - 0.67  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98  และ 3)  
แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รวมทั้งหมด 20  
ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.29 – 0.72  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  ที่มี

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ที่มี
ความสามารถในการแก้โจทย์วิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ที่มี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหามีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ค าส าคัญ : เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล  ความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหา  เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 
Abstract 

The purposes of  this research  were   1) to compare the number  of  Matthayom 5  students  before 

and after the learning  using  K-W-D-L  , and to find out the percentage of  the students whose scores are 

70% or above,  2) to compare the ability  to solve problems use of  the  learning using  K-W-D-L  has  the 

ability  to solve problems  students The Mathayom 5 students’ and  3) to compare the attitude toward 

mathematics   use  of  The  learning  using  K-W-D-L has the ability to solve problems of Matthayom 5 

students. 
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 The samples group consists of 28 Mathayom 5 student studying in the first semesther in the 

academic year of 2016 at Rathradanusorn school, Banphotpisai District, Nakhon Sawan province Thailand, 

selected by cluster random sampling. 

 The instruments used in the research were 1)  lesson plans using K-W-D-L technique, sequence and 

serial Mathayom 5, which has passed the quality examination by 3 experts , 2) Test of problem solving 

ability in learning mathematics subject, sequence and serial Is subjective, 6 items, with difficulty values 

ranging from 0.38 - 0.47, power classification from 0.45 - 0.67 and confidence value is 0.98, and  3) 

Questionnaire for measuring attitude towards mathematics learning Is a 5-level estimation scale with a total 

of 20 power values, ranging from 0.29 - 0.72 and a confidence value of 0.96. 

The research findings were as follows:        

 1.  The Matthayom 5 students being taught using  learning by using the K-W-D-L technique that has 

the ability to solve problems The number obtained  scores significantly at 70 % of the full score. 

 2.  The Matthayom5 students being taught with learning by using the K-W-D-L technique have has 

the ability to solve problems higher scores in the posttest at the .05 level of significance.  

 3.  The Matthayom 5 students being taught with have attitude higher scores in the posttest at the .05 

level of significance. 

 
Keywords:  K-W-D-L, Ability To Solve Problems, Attitudes Toward Learning Mathermatics 

 
บทน า 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบท าให้สามารถ
คาดการณ์ วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (ส านักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา, 
2551) ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นั้นพบว่า ผู้เรียนไม่สามารถบรรลุการเรียนรู้ตามที่มุ่งหมายไว้ ทั้งนี้
เนื่องมาจากปัญหาเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์จากที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน จึงท าให้ผู้เรียนขาดการเรียนการสอน ซ่ึงจะต้องใช้เทคนิคที่หลากหลาย จึงจะช่วยส่งเสริมการคิดของผู้เรียน 
และพัฒนาสมองสองซีกให้สมดุลเพื่อเป็นคนเก่ง ดี มีสุข (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุ่มม่ัน. 2542: 26) ซ่ึงการเรียน
การสอนที่เป็นอยู่มุ่งเน้นให้นักเรียนท่องจ า ยังไม่ส่งเสริมความคิด ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ การ
เรียนการสอนจะประสบความส าเร็จนั้น ครูต้องเปลี่ยนจากผู้สอนเป็นผู้จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ (ธ ารง บัวศรี. 
2542:17) และครูยังคงใช้วิธีสอนแบบอธิบายให้นักเรียนฟัง ขาดการทดลองจริง(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
2541:8) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการประเมินระดับชาติที่พบว่า O - NET ปีการศึกษา 2558 วิชาคณิ ตศาสตร์
ระดับประเทศมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ าซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ย 26.59 และระดับวิทยาเขตทุ่งหินเทิน  
สังกัด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ก็มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าเช่นกันมีคะแนนเฉลี่ย 17.76  (รายงานผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน. 2558 :2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ คือ 
กระบวนการเรียนการสอนไม่เอือ้อ านวย สื่อการเรียนรู้มีน้อย นักเรียนเรียนรู้ด้วยการท่องจ าและขาดการบูรณาการ ท า
ให้นักเรียนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ (อธิปัตย์  คลี่สุนทร. 2546 :6-8) จนส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติในทางลบต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นแก้ปัญหาดังกล่าว ครูผู้สอนคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการช่วยเหลือ
นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนอ่อนเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจถึงสาเหตุของปัญหาที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ว่ามีสาเหตุจาก
อะไรและจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เทคนิคการสอนแบบ K-W-D-L เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  โดยเทคนิค K-W-D-L (Know-Want-Do-
Learned) พัฒนาจากแนวคิด KWL ของโอเกิล (Shaw; & ; et al. 1997: 482 - 486) ได้ ซ่ึงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
คือ K (What we know) นักเรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องที่จะเรียนหรือสิ่งที่โจทย์บอกให้ทราบมีอะไรบ้าง เป็นขั้นที่นักเรียน
ต้องอ่านอย่างวิเคราะห์โดยอาจต้องใช้ความรู้เดิมที่เรียนไปแล้ว W (What we want to know) นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์
ต้องการทราบหรือส่งที่นักเรียนต้องการรู้ และต้องการค้นหาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อที่จะหาค าตอบและข้อมูล
เหล่านั้น D (What we do to find out) นักเรียนจะต้องท าอะไรบ้าง มีวิธีใดบ้าง เพื่อหาค าตอบตามที่โจทย์ต้องการ 
หรือสิ่งที่ตนเองต้องการรู้ โดยด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนและขั้นตอนที่วางไว้ ซ่ึงเป็นขั้นที่นักเรียนลงมือแก้ปัญหา  
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และเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาอย่างกระจ่างชัด  L(What we learned) นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้โจทย์ต้องการ
ทราบอะไร เป็นขั้นที่นักเรียนต้องตอบค าถามได้ว่าโจทย์ต้องการอะไร ค าตอบที่ได้คืออะไร ได้มาอย่างไร ถูกต้อง
หรือไม่ โดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ได้รวมถึงขั้นการวางแผนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ จากข้อมูลที่ได้ใน
ขั้นตอนแรก   
 จากที่กล่าวมาแล้วสอดคล้องกับงานวิจัยของชอและคณะ (Shaw and others.1997 ,unpaged) ที่ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการร่วมกลุ่มแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL กับนักเรียนเกรด 4 โดยกลุ่มทดลองใช้
การร่วมกลุ่มเพื่อแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL กลุ่มควบคุมท างานกลุ่มเป็นครั้งคราวผลปรากฏว่า นักเรียนที่
เรียนร่วมกลุ่มโดยใช้เทคนิค KWDL มีเจตคติด้านบวก และผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ปัญหาสูงกว่าการสอนปกติ และ
การพัฒนาความสามารถและมีเจตคติในการแก้โจทย์ปัญหาสูงกว่าการสอนปกติ และได้มีข้อเสนอแนะว่ า การพัฒนา
ความสามารถและเจตคติในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ควรเน้นกระบวนการมากกวา่การหาค าตอบ ซ่ึงรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดโอเกิล (Ogle,1986 , unpaged) 
ที่ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และละเอียดถี่ถ้วนท าให้นักเรียนเข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจน 
และหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ที่มีความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ล าดับและอนุกรม  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูใน
การใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยอื่น ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูง
ย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู 
ดี แอล ที่มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มกับจ านวนร้อยละ 70 ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมด 
 2.  เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล 
 3.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรยีนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  วิทยาเขตทุ่งหนิเทิน   สงักัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา  เขต  42    จ านวน  28  ห้อง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ เป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 5  จากโรงเรียนจ านวน 7 โรงเรียน ซ่ึงได้
ท าการจับฉลากมา 1  โรงเรียน จากนั้นจับฉลากมา 1  ห้องเรียน  ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้มเีครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยรวมทั้งสิ้น 3  ฉบับ ดังต่อไปนี ้   
  1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค  ดับเบิ้ลยู ดี แอล  เรื่อง ล าดับและอนุกรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 4  แผน รวม 12 ชั่วโมง  
  2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เรื่อง ล าดับและ
อนุกรม เป็นแบบอัตนัย จ านวน  6  ข้อ 
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  3. แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เปน็แบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  
ระดับ รวมทั้งหมด 20  ข้อ 

3.  การเก็บรวมรวมข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชงิทดลองเบือ้งต้น ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ผู้วิจัยใช้แบบกลุ่มเดียว โดยมีการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีแบบแผนการวิจัย ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  แบบแผนการวิจัย 
 

ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 

T1 X T2 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

X  หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนคิ K-W-D-L 
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง 
T2 หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ด าเนินการทดลองตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. ขอความร่วมมือจากโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ โดยที่ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น โดยด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

2. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน เรื่อง ล าดับและอนุกรม ใช้เวลาทดสอบ 
1 ชั่วโมง  

3. ด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในเวลาปกติโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค 
ดับเบิ้ลยู ดี แอล  จ านวนทั้งหมด 4 แผน แผนละ 50 นาที รวมทั้งหมด12 คาบ คาบละ 50 นาที สัปดาห์ละ 2 วัน ใน
วันจันทร์และวันอังคาร ต้ังแต่ 23 มกราคม 2560 ถึง  7 มีนาคม 2560 ดังที่แสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนชั่วโมง วัน ที่ท าการทดลอง 

 
แผนที ่ วันเดือนปี เวลา เรื่อง 

- 23 มกราคม 2560 60 นาท ี ทดสอบก่อนเรียน 

1 24,30-31 มกราคม 
2560 

50 นาท ี เรื่องล าดับเลขคณิต 

2 6-7,13 กุมภาพันธ์ 2560 50 นาท ี เรื่องล าดับเรขาคณิต 

3 14,20-21 กุมภาพันธ์ 
2560 

50 นาท ี เรื่องอนุกรมเลขคณิต 
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แผนที ่ วันเดือนปี เวลา เรื่อง 

4 27-28 กุมภาพันธ์, 6 
มีนาคม 2560 

50 นาท ี เรื่องอนุกรมเรขาคณิต 

- 7 มีนาคม 2560 60 นาท ี ทดสอบหลังเรียน 

 
4. ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทันทีหลังการสอนสิน้สุดลง โดยใช้แบบทดสอบ

ความสามารถในการแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน เรื่อง ล าดับและอนุกรม ใช้เวลาทดสอบ1 ชั่วโมง และแบบวัด
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ใช้เวลา 30 นาที  

5. น าผลที่ได้ไปวเิคราะห์ดว้ยวิธกีารทางสถิต ิ
 
ผลการทดลอง 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ที่มี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผู้วิจัย
ขอน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่  1  ผลการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กับจ านวนร้อย
ละ 70  ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด พบว่า แสดงว่ามีจ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มี
คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 ของคะแนนเต็ม อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
 ตอนที่  2  ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล  มีความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 
 ตอนที่  3  ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล  มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ที่ มี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานผลเป็น
ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค 
ดับเบิ้ลยู ดี แอล ที่มีความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหาวชิาคณิตศาสตร์ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนน

เต็ม กับจ านวนร้อยละ 70  ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนนักเรียนที่ได้
จากการปฏิบัติ  oif  

จ านวนนักเรียนตาม
สมติฐาน  eif  eioi ff   2  

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ ์ 22(78.57%) 19.6 (70%) 2.4 
1.32* นักเรียนทีไ่ม่ผ่านเกณฑ ์ 6 (21.43%) 8.4 (30%) -2.4 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, =  3.841 

 จากตารางที่ 3 พบว่าค่าไคสแควร์ที่ได้จากการค านวณมีค่าเท่ากับ 1.32  ซ่ึงน้อยกว่าค่าไคสแควร์ที่เปิดจาก
ตารางที่ระดับนัยส าคัญ .05 มีค่าเท่ากับ 3.841 แสดงว่ามีจ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมดมี
คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ของคะแนนเต็มอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1  

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอลท่ีมีความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหามีคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
ผลดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนคิ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง N  Me  X  T- T+ Z P 

ก่อนเรียน 28 9 10.18 
0 406 4.63* 0.0000 

หลังเรียน 28 21.5 21.86 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ที่ มี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นผลดังตารางท่ี 5  
 
ตารางที ่5 ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนคิ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล 

กลุ่มตัวอย่าง N  Me  X  T- T+ Z P 
ก่อนเรียน 28 78.5 78.71 

0 380 4.03* 0.0000* 
หลังเรียน 28 91.5 90.43 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปผลการทดลอง 
1. จากผลการวิจัยข้อ 1 ที่พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เคดับเบิ้ลยู 

ดีแอล ที่มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนร้อยละ 78.57 ของ
นักเรียนทั้งหมด นั่นคือมี จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดีแอล ที่มีความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหา มีคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05     

3. จากผลการวิจัยข้อ 3 ที่พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  
เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างย่ิงของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิเวศน์ ค ารัตน์ 
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ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์  งามนิล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการท าวิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุก
ท่านที่ให้ความรู้จนผู้วิจัยสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานวิจัยครั้งนี้   
 ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาให้ความช่วยเหลือ และแนะน าให้ข้อคิดที่ดีและมี
ประโยชน์ในการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ตลอดจน คุณครูทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโดยให้ความ
สะดวกในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเป็นอย่างดี และขอขอบใจนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ความเต็มใจ   

ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อนรินทร์ และคุณแม่ประวัติ  นะวงค์ และญาติพี่น้อง ที่คอยให้
ก าลังใจตลอดจน สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ผู้วิจัยจนส าเร็จการศึกษาคุณค่าและประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของนักเรียนก่อน

และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 2) เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของ
นักเรียน ระหว่าง กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษากับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
และ 4) เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษากับ
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก จ านวน 2 ห้องเรียนจัดแบบคละความสามารถ ห้องเรียนละ 23 คน รวมทั้งสิ้น 46 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
สุ่มเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเครื่องมือการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาและแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยมี ดังนี้  1) นักเรียนหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษามีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)  นักเรียน
หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษามีจิตวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .053) นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษามีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 4) นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาและกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติมี
จิตวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ : สะเต็มศึกษา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จิตวิทยาศาสตร์ 
 
Abstract 

 The objectives of this research were1) to compare the integrated science process skills of Mathayom 
Suksa III students before and after learning by using STEM Education Activities. 2) To compare the 

Scientific Mind of Mathayom Suksa III students before and after learning by using STEM Education 
Activities.3)To compare of integrated science process skills of Mathayom Suksa III  students between STEM 

Education Activities group and regular learning group. 4) To compare the scientific mind of Mathayom 
Suksa III students between STEM Education Activities group and regular learning group. 

 The sample of the research was Mathayom Suksa III students of Maepawitayakom School, Mae Sot, 

Tak Province. There were 2 classrooms of 23 students, totaling 46 students. A randomized grouping was 

used. The research tools were 1) Tools used in the experiments were learning plans with STEM Education 
Activities and regular learning plans. 2) Tools for collecting data, including integrated science process skills 

tests and the scientific mind test. Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation and 

t-test.
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 Research findings were as follows 1) Mathayom Suksa III students after learning with STEM 

education activities had higher integrated science process skills more than before learning with statistical 

significance at the level of .05. 2) MathayomSuksa III students after receiving STEM education activities had 

higher level of scientific mind before before learning with statistical significance at the level of .05. 3) 

Mathayom Suksa III students who received STEM education activities had higher science process skills more 

than those who received regular learning with statistical significance at .05 level. 4) Mathayom Suksa III 

students who received STEM education activities and those who received regular learning had no different 

scientific mind. 

 
Keywords: STEM Education, Science process skill, Scientific mind 
 
บทน า 

เป้าหมายของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียน น าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และ มีจิตวิทยา
ศาสตร์  ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4สหวิทยาการ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการ
พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน ช่วยนัก เรียนสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่าง 4สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท างาน  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้
ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฎ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริง
ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้ง
สามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้ (สะเต็มศึกษาประเทศไทย : 2557) ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายของวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 การเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21และนโยบายการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วยจากปัญหาการขาดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและจิตวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ารูปแบบการจัดการเรียนรูด้้วยสะเต็มศึกษา ที่มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการน าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหามาใช้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 5 ทักษะ ซ่ึงได้แก่ 1) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2) 
ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 3) ทักษะการก าหนดและการควบคุมตัวแปร 4) ทักษะการทดลอง และ 5) 
ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปและจิตวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนให้มากขึ้น เนื่องจากทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและจิตวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการคิดอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และน าเอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสรรค์สร้างนวัตกรรม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

2. เพื่อเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา  

3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่ม
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษากับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

4. เพื่อเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษากับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน รวม
ทั้งสิ้น 75 คน  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียนจัด
แบบคละความสามารถห้องเรียนละ 23 คน รวมทั้งสิ้น 46 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม สุ่มเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 

2. เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือการวิจัยมี 2 ประเภท คือ  
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาประกอบด้วยกิจกรรม

สะเต็มศึกษา จ านวน 6 กิจกรรมๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมงจัดกิจกรรมโดยก าหนดสถานการณ์หรือปัญหาเพื่อให้
ผู้เรียนออกแบบและสร้างชิ้นงานจากการบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์และการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมชูชีพช่วยชีวิต 2) กิจกรรมจรวจหลอดกาแฟ 3) กิจกรรมแพบรรทุกทอง 4) 
กิจกรรมว่าวไอพ่น 5) กิจกรรมกบโอริงามิ 6) กิจกรรมดอกไม้หลากสีและแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติจ านวน 6 
แผน ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง จัดการเรียนรู้แบบบรรยายประกอบภาพนิ่งและสื่อวิดีทัศน์ประกอบด้วย 1) 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2) ทักษะการตั้งสมมติฐาน  3) ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 4) ทักษะการก าหนด
และการควบคุมตัวแปร 5) ทักษะการทดลอง 6) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 

2.2 เครื่องมือที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงชั้น
เป็นข้อสอบแบบเขียนตอบปลายปิด จ านวน 10 ข้อ คุณภาพของแบบทดสอบค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ
ระหว่าง 0.20 -0.65 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบระหว่าง 0.20 – 0.50 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.88 และ
แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์เป็นข้อสอบแบบเขียนตอบปลายเปิด มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.95 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยทดลองด าเนินใช้

กิจกรรมสะเต็มศึกษากับนักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 23 คน และการใช้การสอนแบบปกติกับนักเรียนกลุ่มควบคุม
จ านวน 23 คน โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมือนกัน คือ 

ขั้นที่ 1 ท าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน  
ขั้นที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในกลุ่มทดลองและจัดการเรียนรู้ตาม

แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติในกลุ่มควบคุม  
ขั้นที่ 3 ท าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียน  
ขั้นที่ 4 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูล 
4.การวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที 

 
ผลการทดลอง 

หลังจากการทดลองใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและจิต
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบ่งผลการวิจัยเป็น 4 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติและการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ผลวิเคราะห์ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงกอ่นและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกต ิ

และการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา (N = 23) คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ผลการทดสอบ N �̅� S.D. t 

ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ 23 5.17 2.81 3.14* 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ 23 7.57 3.73  
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 23 6.28 3.45 6.79* 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกจิกรรมสะเต็มศึกษา 23 9.43 2.92  

*p < .05 
 

จากตารางคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติเท่ากับ 5.17 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ7.57 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 2.81 หลังเรียนเท่ากับ 3.73 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่า  
คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาเท่ากับ 6.28 คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ9.43 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 3.45 
หลังเรียนเท่ากับ 2.92  เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่า  คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3ก่อนและหลงัได้รับการจัดการ
เรียนรูแ้บบปกติและการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ผลวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที ่2  ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบปกตแิละ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา (N = 23) คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ผลการทดสอบ N 𝐗 S.D. t 

ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ 23 14.57 2.71 5.20* 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ 23 15.69 2.27  
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 23 14.20 3.09 4.69* 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกจิกรรมสะเต็มศึกษา 23 16.19 2.44  

*p < .05 
จากตารางคะแนนเฉลี่ยการทดสอบจิตวิทยาศาสตร์ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบปกติเท่ากับ 14.57 

คะแนน และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 15.69 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 2.71
หลังเรียนเท่ากับ 2.27 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบจิตวิทยาศาสตร์ทั้งสองครั้งพบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05คะแนนเฉลี่ยการทดสอบจิตวิทยาศาสตร์ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมสะเต็มศึกษาเท่ากับ 14.20 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 16.19 คะแนน ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 3.09หลังเรียนเท่ากับ 2.44 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบจิตวิทยาศาสตร์ทั้ง
สองครั้งพบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษากับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
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จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ผลวิเคราะห์ ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที ่3  ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างกลุ่มทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย 
กิจกรรมสะเต็มศึกษากับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (N = 23) คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 
ผลการทดสอบ N 𝐗 S.D. t 

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 23 7.57 3.73 1.89* 
การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 23 9.43 2.92  

*p < .05 
 

จากตารางคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติเท่ากับ 7.57 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา
เท่ากับ 9.43 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทดสอบ กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติเท่ากับเท่ากับ 
3.73 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาเท่ากับ 2.92 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบทั้งสอบกลุ่ม
พบว่า กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสูงกว่ากลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษากับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและท า
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ผลวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ระหว่างกลุ่มทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ (N = 23) คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ผลการทดสอบ N 𝐗 S.D. t 

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 23 15.69 2.27 0.72 
การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 23 16.19 2.44  
 

จากตารางคะแนนเฉลี่ยการทดสอบจิตวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
15.69 คะแนนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  16.19 คะแนนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานคะแนนทดสอบกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติเท่ากับเท่ากับ 2.27กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมสะเต็มศึกษาเท่ากับ 2.44 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบทั้งสองกลุ่มพบว่า ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษามีจิตวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน  
 
วิจารณ์การทดลอง 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 
1.1 จากการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน

และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา พบว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่า
ก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า 
กิจกรรมสะเต็มศึกษาเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือท า สร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎผ่านการปฏิบัติ
ให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ ท า
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ให้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของนักเรียนพัฒนาสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตน์ดาวัล วรรณ
ปะเถาว์ และประสาท เนืองเฉลิม (2560, น.138-145) ที่ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการจากร้อยละ 69.38 เพิ่มเป็นร้อย
ละ 79.17 เช่นเดียวกับวิชัดชณา จิตรักศิลปะ และคณะ (2561, น.87-97) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง แรง การเคลื่อนที่ และพลังงาน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 Setiawaty (2018) ได้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย (Malikussaleh) เม่ือได้รับการเรียนการสอนแบบสะเต็ม 
(STEM) พบว่าการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) ช่วยเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทัศนคติของนักเรียนที่
มีต่อการเรียนการสอนอย่างมีนัยส าคัญ Fusco (2014) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
ซอฟต์แวร์การออกแบบการร่วมกับการสอนด้วยสะเต็ม (STEM)  ในระดับประถมศึกษา เพื่อออกแบบและสร้าง
สะพานจ าลอง ผลการวิจัยพบว่าการรวมวิธีการออกแบบเข้ากับการสอนด้วยสะเต็ม (STEM) สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์และมีอิทธิพลต่อเจตคติของนักเรียนอีกด้วย  Robinson และคณะ 
(2014) ได้ศึกษาผลของการสอนด้วยสะเต็ม (STEM) ต่อความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
พบว่าการเรียนการสอนด้วยสะเต็ม (STEM)  มีการเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
Catherine (2012) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมห้องเรียนสะเต็ม 
(STEM) มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าเด็กนักเรียนระดับเดียวกันแต่ไม่ได้เข้าร่วม 

1.2 จากการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษากับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติพบว่า
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง สูงกว่า
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือท า สร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่
กับการพัฒนาทักษะการคิด  ต้ังค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถน า
ข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวัน(สะเต็มศึกษา ประเทศไทย,2557) ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
พุทธิปัญญานิยม (Constructivism) ของบรูเนอร์ที่กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมที่ผู้เรียนจะต้องลงมือ
ปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้โดยมีพื้นฐานอยู่บนประสบการณ์หรือความรู้เดิม เช่นเดียวกับปิรามิดการ
เรียนรู ้(NTL,1960) ที่แสดงถึงกิจกรรมที่มีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ พบว่าการบรรยายมีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้อยู่ที่
ร้อยละ 5  การอ่านร้อยละ 10 การใช้สื่อโสตร้อยละ 20 การสาธิตร้อยละ 30 การอภิปรายร้อยละ 50 การให้ปฏิบัติ
ร้อยละ 75 การสอนคนอื่นและการน าไปใช้ร้อยละ 90 ซ่ึงสอดคล้องกับ พลศักดิ์ แสงพรมศรีและคณะ (2558, น.401-
415) ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจตคติต่อ
การเรียนเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับแบบปกติ พบว่านักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจตคติ
ต่อการเรียนเคมี สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจาก
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ของณัฏชยานันต์ เกตุศรีศักดา (2560, น.1-10) พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาที่
เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ท าให้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
สูงของนักเรียนพัฒนาสูงขึ้น และจากการวิจัยครั้งนี้พบว่านักเรียนยังมีคะแนนในส่วนของทักษะการก าหนดนิยามเชิง
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ปฏิบัติการซ่ึงตรงกับพุทธิพิสัยด้านวิเคราะห์และทักษะการทดลองซ่ึงตรงกับพุทธิพิสัยด้านคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต่ า ท า
ให้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนอยู่ที่ 9.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ชี้ให้เห็นว่านักเรียนยังขาดพุทธิพิสัยด้าน
คิดสร้างสรรค์และด้านวิเคราะห์ซึ่งยังคงเป็นปัญหาส าคัญของนักเรียนไทยในปัจจุบัน 

2. จิตวิทยาศาสตร์ 
2.1 จากการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา พบว่านักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
สะเต็มศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าจิตวิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษาหาความรู้หรือการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การท ากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สสวท
, 2546) กิจกรรมสะเต็มศึกษาเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการท า
กิจกรรม ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู้ บูรณาการความรู้ 
การคิดอย่างมีเหตุผล การท างานแบบร่วมมือ ตลอดถึงแก้ปัญหาส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์ จึงท าให้นักเรียน
มีจิตวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิธวินท์ จันทร์ลือ ( 2561, น. 977 – 985 ) ในการศึกษาการ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา พบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ท าให้ผู้เรียนมีคะแนน
จิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ  นะดา แสง
วิมานและคณะ (2560, น. 93-102) ในการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์
โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ระดับจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
Dowey (2013) ได้ศึกษาเจตคติ ความสนใจและการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสะเต็ม (STEM) พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรสะเต็ม 
(STEM)  มีเจตคติและความสนใจต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

2.2 จากการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษากับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่านักเรียน กลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาและกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีจิตวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกันที่เป็น
เช่นนั้นเพราะจิตวิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้หรือการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การท ากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สสวท,2546) ซ่ึงการจัดการเรียนรู้แบบปกติในการวิจัยครั้งนี้อยู่
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม วิชาสนุกกับการทดลอง ซ่ึ งกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการท ากิจกรรมการทดลอง เป็นผลให้จิตวิทยาศาสตร์ของกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
สะเต็มศึกษาและกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติไม่แตกต่างกัน อีกทั้งจิตวิทยาศาสตร์เป็นจิตส านึกของบุคคล 
และยังมีปัจจัยเชิงสาเหตุอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อจิตวิทยาศาสตร์ในแต่ละบุคคล ในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล
ต่อจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ของ ปริชาติ เบ็ญจวรรณ์ (2551) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อจิตวิทยาศาสตร์
สูงสุดคือมโนภาพแห่งตนด้านวิทยาศาสตร์ รองลงมาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์และสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของ สุทธินี แร่นาค และคณะ (2557, 
น.15-25) พบว่าระดับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตวิทยาศาสตร์ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับมาก การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนอยู่ในระดับมาก มโนภาพแห่ง
ตนด้านวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง และการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง 
ชี้ให้เห็นว่าจิตวิทยาศาสตร์นอกจากจะเกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้หรือการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการท ากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นทั้งด้านตัวบุคคล การอบรม เลี้ยงดู 
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาแฝงอยู่ด้วย 
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สรุปผลการทดลอง 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษามีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษามีจิตวิทยา
ศาสตร์สูงกว่าก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษามีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาและกลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติมีจิตวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ ได้อย่างเต็มที่ และทันทีที่นักเรียนต้องการ ด้วย
การจัดมุมสืบค้นด้วยอินเตอร์เน็ตในห้องเรียน 

2. กิจกรรมสะเต็มศึกษาในการวิจัยครั้งนี้มีเนื้อหากิจกรรมเน้นกระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง ควรพิจารณาส่งเสริมด้านเนื้อหาความรู้เพิ่มเติม 

3. จากการวิจัยพบว่านักเรียนยังมีคะแนนในส่วนของทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการซ่ึงตรงกับพุทธิ
พิสัยด้านวิเคราะห์และทักษะการทดลองซ่ึงตรงกับพุทธิพิสัยด้านคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต่ า จึงควรศึกษาตัวแปรเพื่อการ
พัฒนาด้านวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 

4. จากการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาพบว่า การจัดการเวลาเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากนักเรียนมัก
ใช้เวลาในขั้นด าเนินการแก้ปัญหา และขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข มากเกินเวลาที่ก าหนดเนื่องจากมี
เกณฑ์การตัดสินเป็นการแข่งขัน ท าให้เหลือเวลาในการท ากิจกรรมในขั้นตอนน าเสนอไม่เพียงพอในบางกิจกรรม ใน
การวิจัยครั้งต่อไปสามารถเปลี่ยนเป็นการสร้างของเล่นอย่างง่ายและลดใช้เกณฑ์การแข่งขัน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราชโอรส โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม 

 
A Study of Learning Achievement of Mattayom Suksa 3 Students at Watrajaoros School by Game 

Learning Package Activities in Genetic character 

 
ณัฐณิชา แซ่เลา1, ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ2 และ *เกศริน  มีมล2 

1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

Email:  kedsarin_aek@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโอรส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน  47 คน  โดยการเลือกแบบ
สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม รูปแบบงานวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและหลัง  และใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ  เครื่องมือที่ใช้ใน
การด าเนินการวิจัย คือชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม  มีค่าประสิทธิภาพเป็น  85.80/81.10  และเครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ 0.33 – 0.78 ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
เท่ากับ 0.22-0.50 และค่าความเชื่อม่ัน (rtt- KR20)  เท่ากับ 0.92 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop the efficiency of game learning package activities to 

meet the efficiency criterion of 80/802) to compare the learning achievement in “genetic character” of Mattayom 

Suksa 3 students at Watrajaoros School by game learning package activities. The sample group was obtained by 

cluster random sampling was 47  Mattayom Suksa 3 at Watrajaoros School in the second semester of the 

academic year 2018. The one-group pretest-posttest design and t – test for dependent sample statistics were used 

in this research. The research instruments were the game learning package activities an efficiency of 85.80/81.10 

and achievement test. The level of difficulty, item discrimination, and reliability coefficient (rtt –KR 2 0 ) of the 

learning achievement test were 0 .3 3 – 0 .7 8, 0 .2 2  – 0 .50, and 0 .9 2 respectively. The results found that the 

students’ learning achievement after using the game learning package activities was higher than before at .0 5 

level of significance. 

 
Keywords: Learning achievement, Game learning package activities 
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บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญที่จะช่วยให้ผู้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์วิจารณ์ และมีทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจน
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลาย ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจโลกธรรมชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการพัฒนา สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลย่ังยืน 
(กรมวิชาการ, 2546) 

ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแนวนามธรรมมากกว่ารูปธรรม คือสอน
แบบบรรยาย อธิบายความรู้  ขาดสื่อเพื่อเพิ่มความชัดเจนและกรตุ้นความสนใจของผู้เรียน เน้นเนื้อหามากกว่าการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ไม่ย่ังยืน รู้แล้วลืม ผู้เรียนไม่ได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกา
แห่งชาติ กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในทุกระดับการศึกษายังใช้วิธีสอนแบบเดิมคือเน้นการ
อภิปรายหรือสาธิตเป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนอ่าน จด ท่องจ า ดดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ วิธีการสอนเน้นเนื้อหา ซ่ึงดูเหมือนว่าผู้เรียนได้ความรู้
มาก แต่เม่ือพิจารณาดูความสามารถของผู้เรียนในการใช้งานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนไป พบว่าไม่สามารถสังเคราะห์และบูรณา
การความรู้ต่างๆในการท าความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
แห่งชาติ, 2544)   

การจัดการเรียนรู้โดยการใช้เกม เป็นวิธีสอนวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการสอนจาก
รูปธรรมไปสู่นามธรรม ซ่ึงการใช้เกมประกอบการเรียนการสอนนั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นเนื้อหาวิชาในบทเรียน แต่ก็ยังท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความตึงเครียดจาก
เนื้อหาวิชาที่เรียนด้วย สิ่งนี้จะเป็นสื่อที่ท าให้เกิดแรงจูงในการเรียน เกมจะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ที่มีความหมาย และคงทนที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนจนน าไปสู่การเรียนรู้ที่ดี  อีกยังเป็นกิจกรรมที่
สามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ให้กับผู้เล่น อาทิเช่น ทักษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสังเกต การปรับตัวและการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมครูผู้สอนอาจน าเกมไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ หรือใช้เป็นสื่อในการทบทวนบทเรียนให้นักเรียนเล่นในเวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ก็ได้  เกมจึงจัดเป็นสื่อ
ประเภทหนึ่งที่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พันธ์ ทองชุมนุม, 2547) และเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดความรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นโดยมีการก าหนดเนื้อหาของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมมาใช้ 
ในการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปการเรียนรู้ 

จากความส าคัญของการใช้เกมประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เกิดความอยากรู้อยากเรียนวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงได้สนใจสร้างเกมเพื่อประกอบการเรียนการ
สอน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล กระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม การสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง จนสามารถสร้างองค์ความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานที่มีอยู่เดิม
กับความรู้ใหม่ จนเป็นความคิดรวบยอดที่ถูกต้องของตนเอง โดยการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว จะมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในเนื้อหาการเรียนโดยผ่านเกมที่สร้างขึ้น ท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถน า
ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน จนประสบความส าเร็จในการเรียนได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรของการวิ จัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนวัดราชโอรส เขต จอมทอง 
กรุงเทพมหานครภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 ห้อง นักเรียนทั้งหมดนวน 492 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/8 โรงเรียนวัดราชโอรส เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง นักเรียนจ านวน 47 คน โดยการเลือกแบบสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
ผู้วิจัยได้แบ่งเครื่องมือในการด าเนินการวิจัย เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการ  คือ   

1.1   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้วน าไปใช้
ในการทดลอง  โดยมีประสิทธิภาพเป็น  85.80/81.10  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 สามารถน าไปใช้ได้  

1.2   แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น  มีจ านวน  4 แผน โดยแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)  
เท่ากับ 0.67-1.00   ซ่ึงค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีความเหมาะสมต้องมีค่าต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป สามารถน าไปใช้ได้ (ชูศรี วงศ์
รัตนะ, 2558) 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/8 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจ านวน  
20 ข้อ ส าหรับทดสอบก่อนและหลังกระบวนการทดลอง โดยแบบทดสอบผ่านการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ก่อน
น าไปทดลอง มีค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ 0.33 – 0.78 ค่าอ านาจจ าแนก (r) เท่ากับ 0.22-0.50 และค่าความเชื่อม่ัน  
(rtt- KR20) เท่ากับ 0.92 
 

วิธีการทดลอง  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีวิธีการทดลอง

ดังนี้  
 1. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม 

 1.1 ตรวจสอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม โดยผู้เชี่ยวชาญในวิชาวิทยาศาสตร์จ านวน 3 ท่าน  
   1.2 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโอรส เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเกมใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 (เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต.2528) ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

             1.2.1 ทดลองกับนักเรียนจ านวน 3คน ซ่ึงมีระดับความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อน า
ข้อบกพร่องต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข 

             1.2.2 ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโอรส เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ซ่ึงมีระดับความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน  เพื่อน าข้อบกพร่องต่างๆ 
มาปรับปรุงแก้ไข 

   1.3 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมที่ได้ปรับปรุงแล้วตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 น าไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมสามารถค านวณหา
ประสิทธิภาพได ้85.80/81.10  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  
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        1.4 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมที่ได้ประสิทธิภาพไปทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง 
2. ด าเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
        2.1 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกแบบสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  
        2.2 ปฐมนิเทศนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

เกม 
        2.3 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
         2.4 ด าเนินการสอนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
         2.5 เม่ือสิ้นสุดการสอนท าการทดสอบหลังเรียน (Post – test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนฉบับเดิม    
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าคะแนนที่รวบรวมไว้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ 

1. หาค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนน ( x  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2556)  

2. หาค่าสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ คือ ค่าความยากง่ายของข้อสอบ (p) ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
(r)  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  และค่าความเชื่อมั่น (rtt- KR20) (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556) 

3. หาค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ ประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 ของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532) 
และสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t – test for dependent sample) ของศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์และ
ดิเรก ศรีสุโข, 2551) 
 
ผลการทดลอง 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 เม่ือเทียบเกณฑ์ 80/80    

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ครั้งนี้ใช้เกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80  โดยผลการค านวณปรากฏในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธกุรรม  ของนกัเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เม่ือเทียบเกณฑ์ 80/80  
 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน) 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
E1/E2 คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย 

43 40 34.32 20 16.32 85.8/81.10 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิ์ภาพเป็น  85.8/81.10 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80     

2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม 
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ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3/8 โดยชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบเกม 

* ค่า t มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
           1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนวัดราชโอรส พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 85.8/81.10และนักเรียนที่ได้เรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับสมมติฐานและงานวิจัยของ  
สุชาติ แสนพิช (2558) ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เกมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ พบว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เกมออนไลน์ มีประสิทธิภาพ 80.90/81.67 และ
นักเรียนที่ได้เรียนผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เกมออนไลน์มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น 
          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียน
วัดราชโอรส พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการวิจัย
พบว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม ท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ได้พัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ การน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้และจดจ าบทเรียนได้ดีขึ้น ลดความตึงเครียดและเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นด้วย สอดคล้องกับสมมติฐานของ ทรงศรี สรณสถาพร (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้เกมโมเมนต์ความเฉื่อยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ภายหลังการเรียนเรื่องโมเมนต์
ความเฉื่อยโดยการใช้เกม ผู้เรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา เปรม
ปรีดา (2558) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบร่างกายมนุษย์ โดยใช้เกมและการสอนแบบวัฏจักร 5 ขั้น (5Es) 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
 
สรุปผลการทดลอง 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิ์ภาพเท่ากับ  85.8/81.10 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80    และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  โรงเรียนวัดราชโอรสก่อนและหลังเรียน ที่ได้
จัดการเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05  เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม ท าให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนาน ได้พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ และท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และจดจ าบทเรียนได้ดีขึ้น ลดความตึงเครียด
และเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นและสิ่งส าคัญผู้สอนจะต้องมีการ
เตรียมการเรียนการสอนเป็นอย่างดีเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

จ านวนนักเรียน df คะแนนเต็ม 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t 
 S.D.  S.D. 

47 46 20 9.36 1.93 16.32 1.72 20.65* 

460



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

  
 

ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้พบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนา
ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.1 ดังนั้นการจัดการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมสามารถเป็น
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาอื่นๆ ได้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมืองานวิจัย ประกอบด้วย ครูวลัยรัตน์ ศรลือชา ครูพี่เลี้ยง ครูวิไล 
บุยญา  และครูกมนณพ ข าด่อน  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูบุญชู กล้าแข็ง  โรงเรียนวัด
ราชโอรส ที่กรุณาให้โอกาสผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
The Development of E-book on English for Prathomsuksa V Students Supaluck School, 

Suphanburi Province 

 
*จริยา การภักดี 1 และ วิไลวรรณ วงศ์จินดา1 

1คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
Email: Chariya12005@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80, 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจ าภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 25 โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงได้มาโดยวิธีการจับฉลาก (Simple 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชา ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.10/80.30, 2) 
ผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ค าส าคัญ : หนังสืออเิล็กทรอนกิส์  ภาษาอังกฤษ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
Abstract 

The purposes of the research were 1) to develop E-book on English for Prathomsuksa V Students 

with an efficiency based on 80/80 criteria, 2) to study of achievements after using the E-book on English. 

The samples were 25 students who studied in Prathomsuksa V in the second semester of academic year 2018 

at Supaluck School, Suphanburi Province. They were selected by the simple random sampling method. The 

instruments were E-book, an achievement test, and a quality evaluation for experts. The statistics used were 

percentage, mean, standard deviation and the t-test (Dependent Samples) 

 Results of this research were as follows:  

1) The E-book on English for the Prathomsuksa V students had the quality as evaluated by experts 

in a very good respectively. The efficiency value (E1/E2) of the developed E-book was 80.10/80.30 

2) The achievements of the students were based on the scores of after using E-book on English was 

significantly higher than before that at .05 level 

 
Keyword: E-book, English, Prathomsuksa V Students 

 
บทน า 

ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนภาษาต่างประเทศมีความส าคัญละจ าเป็นอย่างย่ิงในชีวิตประจ าวัน เนื่องจาก
เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ ความบันเทิง การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก น ามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนมธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและ 
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ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่าย กว้างขวางขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 221) 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ถือเป็นเครื่องมือหรือสื่อการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้ในสังคมการเรียนรู้แบบดิจิตอล ซ่ึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้โดยไม่จ ากัดสถานะที่และ
เวลา คุณลักษะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจน 
สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ อีกทั้งยังสามารถแทรกภาพ เนื้อหาของบทเรียน และแบบทดสอบ พร้อมกันนั้น ยัง
สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซ่ึงมีคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือทั่วไป (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 2551) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางต่อการจัดการเรียนการสอนต่อวิชาภาษาอังกฤษ
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชา ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิห์ลังจากการเรียนโดยใช้หนังสอือิเลก็ทรอนิกส์ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศุภาลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 ห้องเรียน ซ่ึงรวมนักเรียนทั้งหมด 151 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากกลุ่มประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศุภาลักษณ์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนที่  2  จ านวนนักเรียน 25 คนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการ
จับฉลากห้องเรียน (Simple Random Sampling)   

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชา ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 4 

หน่วยการเรียนรู้ 
2. แบบประเมินคณุภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) โดยน าผลที่ได้เทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน (เชาว์ อินใย, 2543 : 204-205)  ดังนี้ 

  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 
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ผลการวิจัย 
1.  ผลการประเมินคณุภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ด้านเนือ้หาและการผลิตสื่อ 
 

รายการ X  S.D ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านเนื้อหาและการด าเนนิเรื่อง 4.64 0.07 มากที่สุด 
2. ด้านการผลิตสื่อ 4.52 0.12 มากที่สุด 

โดยรวม 4.58 0.09 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวม
เหมาะสมมากที่สุด ( X =4.58 , S.D =0.09 ) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะหห์าประสิทธิภาพของหนังสืออเิล็กทรอนิกส ์
 

ประสิทธิภาพ จ านวนคน คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
ระหว่างเรียน (E1) 25 40 32.04 80.10 
หลังเรียน (E2) 25 40 32.12 80.30 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบระหว่าง
เรียนเท่ากับ  32.04 คิดเป็นร้อยละ  80.10 และผลการเรียนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
32.12 คิดเป็นร้อยละ 80.30 ดังนั้น ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.10/80.30 ซ่ึง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 

2. ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเลก็ทรอนกิส์ 

ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ N คะแนนเต็ม X  S.D t-test Sig 
ก่อนเรียน 25 40 22.84 1.886 

11.158* 0.00 
หลังเรียน 25 40 32.12 3.734 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05,df = 24 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X =32.12  , S.D =3.734 ) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( X =22.84, 
S.D =1.886  ) เม่ือเปรียบเทียบค่า t ที่ค านวณได้ พบว่า  t ที่ได้จากการค านวณ มีค่า 11.158 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่า t 
ตาราง = 1.7109, df = 24, α = .05 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชา ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากที่สุด และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  80.10/80.30 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มาลินี พุ่มมาลัย (2558 : บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีโฟนิกส์ (Phonics) ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.50/81/22 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิติยารัตน์ ธีรภัคสิริ และคณะ (2558 : 
บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 89.60/87.24 สูงกว่าเกณฑ์ที่ 80/80  

2. ผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  สอดคล้องกับ มาลินี พุ่มมาลัย (2558 : บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสะกดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษด้วยวิธีโฟนิกส์ (Phonics) ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความสามารถในการสะกดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษด้วยวิธีโฟนิกส์ (Phonics) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของกิติยารัตน์ ธีรภัคสิริ และคณะ (2558:บทคัดย่อ) ได้ท า
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-books) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผู้สอนควรเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการใช้หูฟังเพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวน 
โดยครูผู้สอนควรมีการศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียด 

2. การพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อเสริมประกอบการเรียน ซ่ึงเป็นสื่อที่ช่วยท าให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น สะดวกต่อการพกพาและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง ควรจะมีการน าไปใช้
พัฒนาในวิชาอื่น ๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จ านวน 1 ห้อง รวมทั้งหมด 40 คน ซ่ึงได้มาจากการ
เลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา โดยการจัดการเรียนรู้
แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เฉลี่ย( x  = 16.48 ,   
S.D. = 1.98) สูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ย ( x = 7.55 ,  S.D. = 2.01) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สืบเสาะหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  โลกของเรา 
 

Abstract 

 The purpose of this was tostudyof learning achievement on “The Earth” of Mattayom-Suksa 2nd 

students at Princess Ubolratana Rajakanya’s College using group process and inquiry learning management. 

The sample group was obtained by random sampling was 1 room, 40 people. The learning achievement on 

“The Earth” using group process and inquiry learning management of Mattayom-Suksa 2nd students at 

Princess Ubolratana Rajakanya’s College, the result found that after using the group process and inquiry 
learning management ( x  = 16.48 ,  S.D.= 1.98)  was higher than before ( x  = 7.55 ,  S.D.= 2.01) at .05 level 

of significance. 

 
Keywords:  Learning achievement, Inquiry, Group process learning, The Earth 

 
บทน า 
 ในปัจจุบันประเทศพัฒนาแล้ว จะให้ความส าคัญในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะช่วยพัฒนาเด็กให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ กล้าแสดงออกทางความคิด และ
ศึกษาค้นคว้าความรู้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยตนเอง การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึง
เป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ ความคิด ความสามารถ ที่
พร้อมจะแก้ปัญหาในอนาคต ปัจจุบันประเทศไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพไม่เป็นที่
ต้องการ ดังจะเห็นได้จากการประเมินผลการเรียนรู้ของ PISA (PISA : Programme for International Student 
Assessment) ซ่ึงเป็นโครงการขององค์การเพื ่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for 
Economic Co-operationand Development หรือ  OECD) ท าการประเมินการเรียนรู ้ของเยาวชนใน
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3 ด้าน คือ การอ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผลการประเมินของประเทศไทย มีแนวโน้มจากการประเมิน 
PISA 2000จนถึง PISA 2015 พบว่า ทั้งสามด้านมีแนวโน้มลดลงคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย คือ 
421 คะแนน อยู่ในช่วงล าดับที่ 51 - 57 ซ่ึงต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD มากกว่าหนึ่งระดับ และคะแนนวิทยาศาสตร์อยู่ใน
กลุ่มเดียวกับประเทศมอลโดวาแอลเบเนีย ตุรกี ตรินิแดดและโตเบโก คอสตาริกา กาตาร์ โคลอมเบีย และเม็กซิโก 
ประเทศในเอเชียท่ีร่วมการประเมินและมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าไทยมีเพียงอินโดนีเซีย ทั้งนี้ นักเรียนไทยกลุ่มสูง (กลุ่มท่ีมี
คะแนนอยู่ที่ 10% บน) มีคะแนนวิทยาศาสตร์ 528 คะแนน กับนักเรียนไทยกลุ่มต่ า (กลุ่มที่มีคะแนนอยู่ที่ 10% ล่าง) 
มีคะแนนวิทยาศาสตร์ 324 คะแนนแนวโน้มคะแนนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยโดยรวมลดต่ าลง จาก PISA 2012 
ถึง PISA 2015คะแนนวิทยาศาสตร์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (23 คะแนน) และคะแนนลดลงจนเท่ากับการประเมินรอบ
PISA 2006 ที่วิทยาศาสตร์เป็นวิชาหลัก (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ) 

จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า เด็กไทยยังว่ายังต้องเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และ
มีสมรรถนะในการแข่งขันเทียบกับประชาคมโลก โดยการเตรียมความพร้อมของเด็กไทยนั้นจึงต้องเริ่มจากการเรียน
การสอนในโรงเรียนให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพโดยวิธีที่จัดท าการสอนให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพนั้นคือการสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เนื่องจากกระบวนการกลุ่มจะช่วยเพิ่มการเรียนรู้
จากกลุ่ม ผู้เรียนได้ค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ได้ด้วยตนเองท าให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น (สุวิทย์ มูลคา และอรทัย 
มูลคา, 2550) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญถึงปัญหา ความส าคัญของการศึกษาและกิจกรรมในการเรียนการสอนที่
เกิดขึ้น ซ่ึงในหน่วยการเรียน เรื่อง โลกของเรา เป็นหน่วยการเรียนที่ค่อนข้างเข้าใจยาก มีเนื้อหามากและซับซ้อน 
รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยมีกลุ่มอ่อนมากกว่ากลุ่มเก่งจึงท าให้ผู้วิจัย ท าวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา โดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เรียน
และเพื่อนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองในเรื่องที่เรียน และยังสามารถช่วยกันสร้างความรู้โดยประสานความร่วมมือ 
ประสานความคิด ท างานร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกันจนบรรลุเป้าหมาย ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าความรู้ความ
เข้าใจนั้นไปใช้ได้ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ อีกจ านวนมากซ่ึงรูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่ม เป็นจัดการเรียนรู้ให้มีการท างานกลุ่ม  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ขึ้นและจะช่วย
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกรอบความแตกต่างระหว่างบุคคล  

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกของเรา 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องโลกของเรา หลังการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้สูงกว่าก่อนเรียน 

 ประชากร 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 3 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รวมนักเรียนทั้งสิ้น 120 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จ านวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling)โดยการจับฉลากมา 1 ห้องเรียนจากทั้งหมด 3 ห้องเรียน 
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ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจัย  เดือนกรกฏาคม– ธันวาคม 2561 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้พร้อมใบกิจกรรมโดย 
 แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยเรื่อง โลกของเรา โดยใช้เวลาทั้งหมด 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบ
เรียนละ 50 นาที โดยผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.67 – 1 มีค่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการสามารถน ามาใช้ได ้
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเราชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบปรนัย 4 
ตัวเลือก ให้ครอบคลุมจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ วัดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบพุธพิสัย จ านวน 20 ข้อ โดยผ่าน
การประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ด้วยวิธีการหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.67 – 1 ค่าอ านาจความยากง่าย 
(p) มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าอยู่ในช่วง0.20 - 0.90 สามารถน าไปใช้ได ้
การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ท าการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง
โลกของเรา แล้วบันทึกผลการทดลองไว้เป็นคะแนนก่อนเรียนส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. ด าเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และ
ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนนักเรียนด้วยตนเองโดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน โดยมีการคละกันของผู้เรียนที่มีเป็น 
เก่ง ปานกลาง และ อ่อน 

ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ใช้ข้อดีของกระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจาก ผู้เรียนมีจ านวน
มากถึง 40 คน ซ่ึงยากต่อการควบคุมดูแล จึงจัดกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มโดยคนที่เก่งช่วยเหลือ
คนปานกลาง หรือ คนอ่อน และให้แต่คละคนช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความเห็นกันภายในกลุ่ม เพื่อท าใบกิจกรรมต่างๆ
โดยในช่วงท าใบกิจกรรมผู้สอนจะมีเอกสารประกอบการเรียนให้แต่ละกลุ่มได้ค้นคว้าหาค าตอบ โดยให้แต่ละกลุ่มได้
สืบค้นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มเพื่อประเมินการท าใบกิจกรรมของ
ผู้เรียน 
    3.  เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบชุดเดียวกันที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
    4.  ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน แล้วน าคะแนนไปวิเคราะห์
โดยใช้คะแนนต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและ
สรุปผล 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง โลกของเรา 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องโลกของเราผู้วิจัย
ด าเนินการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาคะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและร้อยละ 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t – testfor Dependent Sample)  

 

469



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

 

 

ผลการทดลอง 
ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกของเรา ก่อนและหลังเรียนด้วยการ

จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกของเรา กอ่นและหลังเรียนด้วย 
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ 

 
การทดสอบ N df x  S.D.  ร้อยละ t 
ก่อนเรียน 

40 39 
7.55 2.01 37.75 

24.63* 
หลังเรียน 16.48 1.98 82.40 

* ค่า t มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าวิกฤตของที่ t ที่ระดับ .05, df 39 เท่ากับ 1.68)    
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับ
รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 7.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 2.01 และมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 16.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.98 และผลการ
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน มี
ค่า t ที่ค านวณได้ คือ 24.63 กับค่าวิกฤต ของ t ในตาราง เท่ากับ 1.68 ค่า t ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าค่าวิกฤตของ t 
ในตาราง  

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา จากการศึกษาค้นคว้าสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

1. กิจกรรมการเรียนรู้รายวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 มีประสิทธิภาพจากการประเมิน
ของผู้เชียวชาญ 3 ท่าน ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับร้อยละ 82.40 แสดงว่ากิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้คือ 80/80 และจากข้อมูล
ดังกล่าว ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีการรวมกลุ่มเพื่อท างานร่วมกัน โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 - 6 คน 
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน โดยคละความสามารถนักเรียนที่เก่ง ปานกลางและ
อ่อน สมาชิกทุกคนจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูล ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมกันท าใบงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน ซ่ึงสอดคล้องกับ อมรรัตน์  วุฒิศักดิ์ (2557) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่มในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เป็นจ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.67  
 2. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เรื่อง โลกของเรา โดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มนั้นได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง
ในส่วนของความสอดคล้องของเนื้อหา การใช้ภาษา และรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ใช้กระบวนการเรียนการสอน
รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ท าการทดลอง 
และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ในการจัดการเรียนรู้จะเน้นให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มโดยการจับกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน 
คละกัน เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไม่เกิดการเสียเปรียบกัน นักเรียนเก่งสามารถคอยช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มอ่อนได้ ท า
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ให้เกิดความคุ้นเคยกับเพื่อนในชั้นเรียน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของกันและ
กัน ผู้เรียนจะได้เกิดกระบวนการคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในส่วนของเนื้อหานั้น ซ่ึงสอดคล้องกับ วราภรณ์  ประพงษ์ 
(2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ผลการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มภายในชั้นเรียนร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชากฎหมายพาณิชย์ ของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงใหม่ ปี
การศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบกระบวนกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
กฎหมายพาณิชย์สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 94.81 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้ต้ังไว้  แสดงว่าการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มช่วยพัฒนาการเรียนการสอนสูงขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ หล้าสิงห์ (2558) ที่ท าการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยสื่อประสม เรื่อง 
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เนื่องจากผู้สอนได้ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนได้เกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชดาพร มุ่งอ้อมกลาง (2561) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเซลล์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มในระดับ
มาก  
 
สรุปผลการทดลอง 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง โลกของเรา มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารน ากระบวนการเรียนการสอนนี้ไปปรับใช้ในกลุ่มรายวิชาอื่นๆ ได้ 
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* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding author) 

ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนวัดช่องลม ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 

 
Experience Enhancement Activities Package to Promote for Early childhood Children, 

Watchonglom School, Suphanburi Primary Educational Service Area Office I  

 

*สิริมา มีประเสริฐ1 และ วิไลวรรณ วงศ์จินดา1 
1คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

Email: sirima1628@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของ
เด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดช่องลม ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1, 2) เพื่อประเมินทักษะทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ 
นักเรียนระดับปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดช่องลม ส านักเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 จ านวนนักเรียน 24 คน เครื่องมือของการวิจัยคือ ชุดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ แบบประเมินทักษะทางสังคมระดับเด็กปฐมวัยการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความ
เที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะทาง
สังคมส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดช่องลม ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 อยู่ในระดับดี, 2) 
ผลการประเมินทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยรวมอยู่ในระดับสูง ที่ 
และก่อนการได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ อยู่ในระดับปานกลาง 

 

ค าส าคัญ : กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ทักษะทางสงัคม  เด็กปฐมวัย 
 
Abstract 

The of the research were to 1) crate experience enhancement activities package to promote for early 

childhood children Watchonglom School, Suphanburi Primary Educational Service Area Office I 2) 

Evaluatesocial skills of early childhood childrenbefore and after receiving an experience enhancement 

activity. The population of this research was 24 early childhood childrenlevel 2, semester 2 academic years 

2018 at Watchonglom School, Suphanburi Primary Educational Service Area Office I. The instrument was 

an experience enhancement activities package and early childhood social skills evaluate form. The statistics 

used were validity, reliability, mean, and standard deviation.  

 Results of the research were as follows: 1) experience enhancement activities package to promote 

for early childhood children Watchonglom School, Suphanburi Primary Educational Service Area Office I 

was at a high level, 2) Social skills of early childhood childrenafter higher thanbefore using activates 

package  

 
Keywords: Experience enhancement activities package, Promote, early childhood children 

 
บทน า 

การที่ประเทศหนึ่ง ๆ จะพัฒนาหรือมีความเจริญก้าวหน้าได้มากน้อยเพียงใดต้องอาศัยเงื่อนไขส าคัญหลาย
ประการคุณภาพของคนหรือประชากรของประเทศนั้น ๆ นับว่าส าคัญย่ิง (รัตนะ บัวสนธ์. 2540:19) และจากสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงความเจริญทางด้านวัตถุมีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว ท าให้รูปแบบการด ารงชีวิตในปัจจุบันเน้นในด้านการแข่งขันกันมากขึ้น จนท าให้ลืมไปว่าแท้ที่จริงสิ่งที่สังคม
ควรให้ความส าคัญและไม่ควรละเลยก็คอืการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การช่วยเหลือ การแบ่งปัน การมีความ
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ร่วมมือซ่ึงกันและกันในสังคม เป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้สังคมเป็นสังคมที่เจริญอย่างแท้จริง ส่วนจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนามนุษย์ก็คือการศึกษาของปฐมวัย เพราะเด็กวัยนี้คือ อนาคตของประเทศชาติ ควรจะได้รับการส่งเสริมและ
เรียนรู้พัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาเด็กก็คือการส่งเสริมทักษะทางสังคม ซ่ึงเป็น
ทักษะพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการปลูกฝังเป็นอย่างย่ิง 

กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญของการพัฒนาทางด้านทักษะทางสังคม ดังจะเห็นได้ในหลั กสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 3-6 ปี คืออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 31) ซ่ึงตรงกับทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสังคมของอิริคสัน (Erikson) สังคมของเด็กอายุระหว่าง 3-6 ปี เด็กจะพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง สามารถ
แสดงความรู้สึกและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ เด็กสามารถพัฒนาความร่วมมือ และเป็นผู้น า ผู้
ตามที่ดีได้ ส่งผลท าให้ความคิดและจินตนาการและการพัฒนาทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นไปด้วย เด็กในวัย 3-6 ปี เป็นวัย
ที่เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันผู้อื่น และจากสิ่งจากสิ่งรอบตัว เด็กวัยนี้จึงชอบเล่นเป็นกลุ่มมากเล่นคนเดียว ต้องการ
ตัวแบบด้านสังคมและจริยธรรมเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเพราะเด็กเริ่มมีการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เลือกเพื่อนของตนเอง
ได้ ช่วยเหลือผู้อื่นไดรู้้จักการให้และการรับ จึงควรส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้เด็กมีพัฒนาการ 
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขในอนาคต 

ดังนั้น ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความสนใจน ากิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาการทักษะทางสังคมส าหรับ
เด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพด้านผู้เรียนให้สูงขึ้นตามวัยได้อย่างสมดุลทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาบน
พื้นฐาน ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาการแก้ปัญหาในระดับที่สูงขึ้นตามวัย
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดช่องลม ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 

2. เพื่อประเมินทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนวัดช่องลม ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 จ านวนนักเรียน 24 คน  

2. เครื่องที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  
2.2 แบบประเมินทักษะทางสังคมระดับเด็กปฐมวัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 มีการประเมินทักษะทางสังคมก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย

ที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
3.2 ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
3.3 ประเมินทักษะทางสังคมหลังเรียนโดยใช้แบบประเมินทักษะทางสังคมแบบเดียวกับทักษะทางสังคม

ก่อนเรียน 
3.4 น าผลประเมินทักษะทางสังคมที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย

โรงเรียนวัดช่องลม ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1อยู่ในระดับดี 
2. ผลการประเมินทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

  
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 2  

ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ ์
 

ทักษะทางสังคม 
 

จ านวน
นักเรียน 

ก่อนจัดกิจกรรม หลังจัดกิจกรรม 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบียง
เบน 

ระดับ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบียง
เบน 

ระดับ 

1. ด้านความรับผิดชอบ 24 2.54 0.75 ปานกลาง 4.05 0.78 สูง 
2. ด้านการรู้จักช่วยเหลือ 24 2.65 0.77 ปานกลาง 4.31 0.77 สูง 
3. ด้านการเล่นร่วมกับผู้อืน่ 24 2.50 0.80 ปานกลาง 4.00 0.75 สูง 
4. ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น 24 2.57 0.75 ปานกลาง 4.10 0.63 สูง 

เฉล่ียโดยรวม 24 2.57 0.70 ปานกลาง 4.12 0.71 สูง 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 อยู่ในระดับปานกลาง และหลังได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับสูง  
  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดช่องลม ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1อยู่ในระดับดีสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กาญจนา พงษ์สุภา และ ประสงค์ สายหงษ์ (2561) ได้ท าการพัฒนาทักษะสังคมของเด็กปฐมวัย เรื่อง การท าขนมไทย 
มีผลการแผนกิจกรรมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่เรียนโดยใช้กิจกรรมประสบการณ์การท าขนมไทย อยู่ในระดับดี 

2. ผลการประเมินทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง ที่ค่าเฉลี่ย 4.12 และก่อนการได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ค่าเฉลี่ยที่ 2.57 แสดงให้เห็นว่าการจัด
กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยให้สูงขึ้น  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กฤษฎาภรณ์ พิมใส และคณะ (2556) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาทางสังคมของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านตูม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้การจัดกรรมเสริมประสบการณ์ 
ผลการวิจัยหลังจาการเรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์นักเรียนระดับปฐมวัยมีทักษะทางสังคมโดยรวมสูงขึ้น  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดทรงกระเทียม ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1, 2) 
เปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมก่อนและหลังจากท ากิจกรรมศิลปะเพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม ประชากรที่
ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดทรงกระเทียม ส านักเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 จ านวนนักเรียน 14 คน เครื่องมือของการวิจัยคือ ชุดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์จ านวน 5 กิจกรรม และแบบประเมินพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่ในระดับดี , 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมหลังจากท ากิจกรรมสูงกว่า 
ก่อนการได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม 

 

ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ พฤติกรรมทางสังคม  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) create the creative arts activity packages for promoting the 

social behavior of kindergrarten 2Watsongkratiam School, Suphanburi Primary Educational Service Area 

Office I, 2) to compare the social behavior before and after using creative arts activity packages. The 

population of this research was 14 of kindergraten 2, semester 2 academic years 2018 at Watsongkratiam 

School, Suphanburi Primary Educational Service Area Office I.The instrument was acreative arts activity 

packages and social behavior evaluate form. The statistics used were mean, and standard deviation.  

The research were as follows: 1) creative arts activity package for promoting the social behavior of 

kindergrarten 2 was at a high level, 2) the social behavior after higher thanbefore using creative arts activity 

packages 
 
Keywords: Creative arts activity packages, Social Behavior, Kindergarten 
 
บทน า 

ตั้งแต่ทศวรรษที่ 20 ที่ผ่านมา โลกของเรามีการแข่งขันกันสูงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เอง ท าให้บางครั้งจิตใจของคนเราพัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วนี้ไม่ทัน การเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการับมือกับปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหา
การแก่งแย่ง แข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว ขาดระเบียบวินัย ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันจึงเป็นสิ่งส าคัญ
การศึกษาในสังคมยุคใหม่จึงต้องสอนให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยนับว่าเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นและส าคัญอย่างย่ิงต่อการวางรากฐานชีวิต 
แนวโน้มของการจัดการการศึกษาในปัจจุบันเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติการจัดการความคิดมีความ 
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กระตือรื้อร้นที่จะเสาะแสวงหาความรู้แปลก ๆ ใหม่ มาเพิ่มพูนความรู้ของตน ส่ือสารให้ดีสามารถปรับตัวเข้า
กับผู้อื่นได้ตลอดจนการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (พัฒนา ชัชพงศ์, 2541: 169) 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้หลายด้านเพราะธรรมชาติของกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด และจินตนาการอย่างเป็นอิสระ เป็นโอกาสให้เด็กเป็นผู้ริเริ่ม มี
ความยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดกระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมให้เด็กมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม เม่ือเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กัน โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยครูเป็นมี
บทบาทส าคัญในการออกแบบการกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ ควรเน้นให้มีสื่อของจริง
ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง มีโอกาสสังเกต ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยครูสามารถจัดกิจกรรมได้
ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว อาจมีการก าหนดเงื่อนไขไปสู่การเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยมีครูคอยเป็นผู้ก ากับดูแล 
กระตุ้นให้แรงเสริม ดังนั้นการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงการ
เรียนรู้เหล่านี้ของเด็กจะพัฒนาให้เด็กด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขส่งเสริมให้เด็กได้เข้าใจตนเองและผู้อื่น มี
ความคิดอิสระรู้จักที่จะให้การช่วยเหลือ การแบ่งปัน ความร่วมมือ และเรียนรู้ที่จะคิดและตัดสินใจ โดยการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น จึงมีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาล (พรเพ็ญ บัวทอง, 2555) 

จากความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทาง
สังคมของเด็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 1 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  
โรงเรียนวัดทรงกระเทียม ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมก่อนและหลังจากท ากิจกรรมส าหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนวัด
ทรงกระเทียม ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัด
ทรงกระเทียม ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1จ านวนนักเรียน 14 คน ชาย 8 คน หญิง 6 คน  

2. เครื่องที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จ านวน 5 กิจกรรม 
2.2 แบบประเมินพฤติกรรมทางสงัคมของนักเรียนในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และหลักการเกี่ยวกับศิลปะสร้างสรรค์และการ

สร้างกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
3.2 สร้างชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
3.3 น าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจความถูกต้อง แก้ไขและปรับปรุง 
3.4 น าไปทดลองและเกบ็รวบรวมกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการสังเกตพฤติกรรมทางสังคม 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลคิดค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมด้านเนื้อหาและการผลิตส่ือของ

เด็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่ในระดับดี 
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2. ผลเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมก่อนและหลังจากท ากิจกรรมส าหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนวัด
ทรงกระเทียม ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมก่อนและหลังจากท ากิจกรรมส าหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2  

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ทั้ง 5 กิจกรรม 
 

พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

 
จ านวน
นักเรียน 

ก่อนจัดกิจกรรม หลังจัดกิจกรรม 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบียง
เบน 

ระดับ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบียง
เบน 

ระดับ 

1. ปฏิบัติและสร้างผลงานทางศิลปะตาม
ความคิดและจินตนาการ 

14 1.29 0.47 พอใช ้ 2.71 0.47 ดีมาก 

2. การแสดงออกพฤติกรรมเอื้อเฟื้อ 14 1.64 0.50 พอใช ้ 2.29 0.47 ดี 
3. การแสดงออกพฤติกรรมความมีระเบียบ
วินัย 

14 1.64 0.50 พอใช ้ 2.57 0.51 ดีมาก 

4. การแสดงออกความรับผิดชอบ 14 1.71 0.61 พอใช ้ 2.71 0.47 ดีมาก 
5. ความสามารถท างานเป็นกลุ่มและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

14 1.43 0.51 พอใช ้ 2.43 0.51 ดี 

6. สามารถปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ
อย่างมีความสนุกสนานเพลิดเพลนิ 

14 2.00 0.55 ดี 2.71 0.47 ดีมาก 

เฉล่ียโดยรวม 14 1.62 0.53 พอใช ้ 2.57 0.45 ดีมาก 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมด้านเนื้อและการผลิตสื่อของเด็ก
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่ในระดับดีส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 อยู่ในระดับดี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา พงษ์สุภา และ ประสงค์ สายหงษ์  (2561) ได้ท าการพัฒนาทักษะสังคมของเด็ก
ปฐมวัย เรื่อง การท าขนมไทย มีผลการแผนกิจกรรมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ เรียนโดยใช้กิจกรรม
ประสบการณ์การท าขนมไทย อยู่ในระดับดี 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมหลังจากท ากิจกรรมส าหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนวัด
ทรงกระเทียม ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ที่ค่าเฉลี่ย 2.57 และก่อนการได้รับการจัด
กิจกรรม ค่าเฉลี่ยที่ 1.62 แสดงให้เห็นว่าส าหรับการจัดด้วยขุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทาง
สังคมของเด็กสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเพ็ญ บัวทอง (2555) ได้ท าการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นที่มีต่อพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์วัสดุธรรมชาติท้องถิ่นมีพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมและรายด้านประกอบด้วย การช่วยเหลือ การแบ่งปัน 
และความร่วมมือ สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 

479



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พทุธศักราช 2546 (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี). กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์คุรุสภา. 
กาญจนา พงษ์สุภา และ ประสงค์ สายหงษ.์ (2561). การพัฒนาทางสังคมของเดก็ปฐมวัย เรื่อง การท าขนมไทย.

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 12(3): 7-17. 
จิตรวรรณ ประจุดทะเนย.์ (2557). การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นอนบุาลปีที่ 2.ครุศาสตรมหาบันฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน. มหาวทิยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์. บุรีรัมย์. 

ทิติลดา พิไลกุล. (2551). ผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย.ปริญญา
นิพนธ์ กศ.ม (การศึกษาปฐมวัย) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

พรเพ็ญ บวัทอง. (2555). การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมของ
เด็กปฐมวัย. กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย). มหาวิทยาลัยศรีนครนิวิโรฒ. กรุงเทพฯ. 

พัฒนา ชัชพงศ.์ (2541). เทคนิควางแผนการสอบแบบ Child-centered.รักลูก, 17(169), 112. 
ลักคะณา เสโนฤทธิ.์ (2551). ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทโรฒ. ถ่ายเอกสาร 
 
 

480



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding author) 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชาภาษาจีนเบื้องต้น  
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
The Development of E-book on Basic Chinese for Prathomsuksa I Students  

Supaluck School, Suphanburi 

 

*ดวงเดือน อ้วนเจรญิ1 และ วิไลวรรณ วงศ์จินดา1 
1คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชา ภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80, 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังและก่อน
เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิชาภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ า
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 30 ซ่ึงได้มาโดยวิธีการจับฉลาก (Simple Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชา ภาษาจีนเบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพความคิดเห็นในระดับดีมากที่สุด และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
83.53/85.35, 2) ผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

 
ค าส าคัญ : หนังสืออเิล็กทรอนกิส์  ภาษาจีนเบื้องต้น  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
Abstract 

The purposes of the research were 1) to develop E-book on Basic Chinese for Prathomsuksa 1 

Students with an efficiency based on 80/80 criteria, 2) to study of achievements after using the E-book on 

Basic Chinese. The samples were 30 students who studied in Prathomsuksa 1 in the second semester of 

academic year 2018 at Supaluck School, Suphanburi Province. They were selected by the simple random 

sampling method. The instruments were E-book, an achievement test, and a quality evaluation for experts. 

The statistics used were percentage, mean, standard deviation and the t-test (Dependent Samples) 

 Results of this research were as follows:  

1) The E-book on Basic Chinese for the Prathomsuksa I students had the quality as evaluated by 

experts in a very good respectively. The efficiency value (E1/E2) of the developed E-book was 83.53/85.35, 

The achievements of the students were based on the scores of after using E-book on Basic Chinese was 

significantly higher than before that at .05 level 

 
Keywords: E-book, Basic Chinese, Prathomsuksa I Students  

 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 ได้ให้ความส าคัญกับสื่อเพื่อการศึกษาโดยก าหนดไว้ในหมวด 9 
เทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียนต ารา หนังสือทาง
วิชาการ ส่ือสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น และมาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในกระบวนการเรียนการสอนนั้นต้องมุ่งผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียน
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การสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเข้าใจการเรียนการสอน เข้าใจเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ได้ดี จ าเป็นต้องมีการสื่อสารที่แตกต่างเพื่อดึงดูดความ
สนใจให้เหมาะสมของแต่ละเนื้อหา แต่ละรายวิชา สื่อการสอนจึงควรมีบทบาทและความจ าเป็นอย่างมากในการเรียน
การสอนและการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ย่อมาจากค าว่า Electric Book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยคุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เว็ปไซด์ต่าง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ เรียนได้ นอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกแบบทางเครื่องพิมพ์
ได้ อีกประการหนึ่งที่ส าคัญก็คอื หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ทันสมัยได้ตลอดเวลา (เขมณัฏฐ์ ม่ิงศิริ
ธรรม : 2559) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชา ภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังและก่อนเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศุภาลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 ห้องเรียน ซ่ึงรวมนักเรียนทั้งหมด 164 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากกลุ่มประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ห้องเรียน ป. 1/2 จ านวนนักเรียน 30 คนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วย
วิธีการจับฉลากห้องเรียน (Simple Random Sampling)   

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)วิชา ภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  
2. แบบประเมินคณุภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) โดยน าผลที่ได้เทียบ
กับเกณฑ์การประเมิน (เชาว์ อินใย, 2543 : 204-205)  ดังนี้ 

  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 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินคณุภาพหนังสืออเิล็กทรอนกิส์ 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ด้านเนือ้หาและการผลิตส่ือ 

 
รายการ X  S.D ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านเนื้อหา 4.50 0.18 มากที่สุด 
2. ด้านการผลิตส่ือ 4.56 0.26 มากที่สุด 

โดยรวม 4.53 0.16 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวม
เหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.53  , S.D = 0.16  ) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 
 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะหห์าประสิทธิภาพของหนังสืออเิล็กทรอนิกส ์
 

ประสิทธิภาพ จ านวนคน คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
ระหว่างเรียน (E1) 30 20 16.71 83.53 
หลังเรียน (E2) 30 20 17.07 85.35 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบระหว่าง
เรียนเท่ากับ  16.71 คิดเป็นร้อยละ  83.53 และผลการเรียนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
17.07 คิดเป็นร้อยละ 85.35 ดังนั้น ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.53/85.35 ซ่ึง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 
 

2. ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยโดยใช้หนังสืออิเลก็ทรอนกิส์ 
 

ผลสัมฤทธิ์ N X  S.D t-test Sig 
ก่อนเรียน 30 12.17 1.289 

10.693 .000 
หลังเรียน 30 17.07 1.911 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ,df = 29 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X =17.07, S.D =1.911) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( X = 12.17, S.D 
=1.289) เม่ือเปรียบเทียบค่า t ที่ค านวณได้ พบว่า  t ที่ได้จากการค านวณ มีค่า 10.693ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่า t ตาราง = 
1.6991, df= 29, α= .05 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชา ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  83.53/85.35 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สิริภัทร เมืองแก้ว และคณะ (2561) ได้ท าการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 81.38/82.50 

2. ผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภากร นูวบุตร (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง 
มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผู้สอนควรให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่นักเรียนจะท าการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกชั่วโมงเรียน 

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาสาระอื่น ๆ หรือพัฒนาทักษะ
ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะการสื่อสาร 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ กรุงเทพฯ: คุรสุภา, 2551. 
_______________. (2542). พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ครุุสภา 

ลาดพร้าว. 
เขมณัฏฐ ์ม่ิงศิริธรรม.(2559). การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค.์(ครั้งที่ 1).กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
จันทนา บรรจงดิษฐ,์ สมาน เอกพิมพ์ และพุทธารัตน์ ทะสา. (2558). การพัฒนาความสามารถภาษาจีนเพื่อ 

การสื่อสารโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส.์ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
และนานาชาติ ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา. 65-73. 

ชัยยงค์ พรหมวงศ.์ (2556). การทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน.วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์ 
วิจัย, 5(1): 7-20. 

เชาว์ อินใย. (2541). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัการวิจัย: ภาควิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์  
สถาบันราภัฏเลย,  

แวววไิลว จ าปาศักดิ.์ (2560). การพัฒนาหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ เรือ่ง ลักษณนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญาการศึกษา 
มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  

สิริภัทร เมืองแกว้ และคณะ (2561) ได้ท าการพัฒนาหนงัสืออเิลก็ทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและ 
วัฒนธรรมเพือ่นบ้าน (ภาษาจีน) ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
วารสารศึกษาศาสตร์สา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2(1): 18. 
 

484



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

* ผู้ปะสานงานหลัก (Corresponding author)  

การประเมินพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
 

Moral And Ethics Behavior Assessment of Early Childhood In Ban Na District  

Nakhon Nayok Province 

 
*โสภิตา ปราบพยัคฆ1์, วณัฐพร สุภะรักษ์1, ศิริวรรณ จ านงสุข1, กนกวรรณ โถทอง1 
สุภาพร พิมพขันธ์1, วราลี กฤตเวทิน1, สโรชา ภุมมาลี1 และ ขวัญใจ จริยาทัศน์กร2 

1นักศกึษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก 
2อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก 

Email: Sopitaprabpayak@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย ในอ าเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี ที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กอ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก รวมจ านวน 273 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย จ านวน 25 ข้อ ได้แก่ ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านมีความ
เมตตากรุณา มีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน ด้านมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และด้านความรับผิดชอบ ซ่ึงน าไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มที่คล้ายคลึงกับประชากรอายุ 3-6 ปี จ านวน 30 คน หลังจากนั้นน าไปหาค่าความเชื่อม่ันได้เท่ากับ .910 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึ กษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยอันดับที่ 1 ด้านความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.15 (  = 4.15,S.D. = 0.46) รองมาอันดับที่ 2 พฤติกรรมด้านความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.07 (  = 4.07,S.D. = 0.48) ถัดมาอันดับที่ 3 พฤติกรรมด้านมี
ความเห็นอกเห็นใจ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.95 (  = 3.95, S.D. = 0.53) และอันดับที่ 4 พฤติกรรมด้านมี
ความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 (  = 3.88, S.D. = 0.52) 
ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ : การประเมิน  พฤติกรรม  คุณธรรมจริยธรรม  เด็กปฐมวัย 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to evaluate the moral and ethical behavior of young children in 

Ban Na District, Nakhon Nayok Province.  The sample group consisted of 273 children, aged 3-6 years, 

studying in the Child Development Center, Ban Na District, Nakhon Nayok Province.Is General information 

questionnaire and 25 ethical behavioral assessment forms for early childhood, including honesty  Kindness, 

kindness, kindness and help share  In sympathy with others  And responsibility  Which led to the experiment 

with a group similar to the population aged 3-6 years, number 30, after that, to find the value of confidence is 

equal to.   910 Analysis of data by using the program to find percentage, mean and standard deviation.The 

study found that the sample group had a moral and ethical level in childhood.The overall picture is in a very 

good level, ranked No. 1 in responsibility.Is very good with an average of 4.15 ( =  4.15, S.D. =  0.46) with an 

average value of 4.07 ( =4.07, S.D. = 0.48)  Is very good  with an average of 3.95 ( = 3.95, S.D. = 0.53) and 4th 

place. Behavior in kindness, kindness, kindness and help share .Is very good with an average of 3.88 

( =3.88, S.D. = 0.52) respectively 

 

Keywords: Assessment, Behavior, Moral and Ethics, Early Childhood 
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บทน า 
 สังคมไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้ เกิดช่องว่างระหว่างความเจริญ
ทางด้านวัตถุกับความเจริญทางด้านจิตใจประกอบกับความอ่อนแอของวัฒนธรรมไทยที่ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เด็กเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย ซ่ึงส่งผลให้เด็กและเยาวชนไทย
มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เช่น ปัญหาเด็กติดยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ปัญหาการใช้
ความรุนแรง  ซ่ึงสังคมอาจมองว่าคุณธรรมจริยธรรมเสื่อมลงปัญหาคุณธรรม จริยธรรมถือเป็นปัญหาสังคมโดยรวม ซ่ึง
เกี่ยวพันไปถึงเด็กด้วย ( มัณฑนา ศังขะกฤษณ์ , 2558, 2-3) กล่าวว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อสังคม
เป็นอย่างมาก ในการก าหนดความสงบสุขของสังคม คนในสังคมต้องเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมจึงจะ
ท าให้สังคมนั้นมีแต่ความสุข ในขณะเดียวกัน หากคนในสังคมใดมีความบกพร่องทางด้านจิตใจขาดคุณธรรมจริยธรรม
แม้สังคมนั้นจะมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจก็ย่อมจะหาความสงบสุขได้ยาก การพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคมไทยจะต้องมีการพัฒนาต้ังแต่ปฐมวัยเพราะเด็กปฐมวัยจะเป็นก าลังของประเทศ  

ส าหรับทฤษฎีด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคมอธิบายว่า การอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็ก 
เม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ความรักและความอบอุ่นเป็นพื้นฐานของความเชื่อม่ันในตนเอง เด็กที่ได้รับความรักและความ
อบอุ่นจะมีความไว้วางใจในผู้อื่น เห็นคุณค่าของตนเอง จะมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
ดี ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญของความเป็นประชาธิปไตยและความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์และทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญา
อธิบายว่า เด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะ ซ่ึงจะพัฒนาขึ้นตามอายุ ประสบการณ์ รวมทั้งค่านิยมทางสังคมและส่ิงแวดล้อมที่
เด็กได้รับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 4) 

พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ได้ให้ส าคัญกับคุณธรรม จริยธรรมกับเด็กปฐมวัยในหมวด 
1 บททั่วไปมาตรา 5 การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มารดาได้รับการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อให้บุตรที่อยู่ในครรภ์มีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดี (2) ให้เด็กปฐมวัย
ออยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด(3) ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดี
รอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อให้เกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแตล่ะบุคคลและความต้องการ
เป็นพิเศษ(4) สร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิด สร้างสรรค์ และสามารถ
ซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้(5) บ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอื่น มีจิต
วิญญาณของการอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างเสมอภาค และมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก(6) ให้ผู้ดูแล
เด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กิจจานุเบกษา ,2562 , 2 ) 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อประเมินพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัยในอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยที่ศึกษา 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จ านวนทั้งสิ้น848 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี ที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก ตามหลักการของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ความคลาดเคลื่อนร้อย
ละ 5 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 273 คน  
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ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

อ าเภอบ้านนา จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

1.เทศบาล 195 62 

2.องค์การบริหารส่วนต าบล 654 211 

รวม 848 273 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย เพศ , อายุ ,สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , 
สถานภาพครอบครัว, อาชีพผู้ปกครอง,การพักอาศัย 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย จ านวน 25 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน
คือ ด้านความซ่ือสัตย์ สุจริต, ด้านมีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน, ด้านมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
และด้านความรับผิดชอบ พบว่าค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ .910 
  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ผู้วิจัยท าการติดต่อประสานงานกับครูในสังกัดของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
  2. ก าหนดวันและเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยครูเป็นผู้ประเมิน 
  3. ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลแบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กปฐมวัยและน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าจ านวนร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัย ในอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
 ผลการวิจัย ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 53.11 และเพศชาย จ านวน
128 คน คิดเป็นร้อยละ 46.89 ด้านอายุส่วนใหญ่อายุ 3 – 4 ขวบ จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 42.49 รองลงมามี
อายุ 2 – 3 ขวบ จ านวน105 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 และอายุ 4 – 5 ขวบ จ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 17.21 
และช่วงอายุที่น้อยที่สุด คือ 5 – 6 ขวบ จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 1.84 ด้านสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนใหญ่เป็น
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 258 คนคิดเป็นร้อยละ 94.50 และสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่น้อยที่สุด คือ 
สังกัดเทศบาล จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 5.50 ด้านสถานภาพครอบครัว ส่วนใหญ่สถานภาพครอบครัวคืออยู่
ด้วยกัน จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 79.13 รองลงมาเป็นสถานภาพครอบครัวแบบแยกกันอยู่จ านวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.01 และสถานภาพครอบครัวแบบหย่าร้าง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.86 ด้านอาชีพผู้ปกครอง 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป จ านวน 106 คนคิดเป็นร้อยละ 38.83 รองลงมาประกอบอาชีพ
ค้าขาย/ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 38.09 และประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.88 และอาชีพของผู้ปกครองที่น้อยที่สุดคือ ประกอบอาชีพ อื่นๆ จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.20 ด้านการพักอาศัย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ จ านวน 225 คนคิดเป็นร้อยละ 82.41 รองลงมาอาศัย
อยู่กับตา/ยาย จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.19 และอื่นๆ จ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 4.40 
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2. ผลการศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย ในอ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก 
 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย ในอ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก 

 
รายการ พฤติกรรม 

 
S.D. แปลผล 

ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต 
1. ไม่ลักขโมยสิ่งของที่เปน็ของเพือ่นหรือผู้อืน่มาเป็นของตน 
2. พูดความจริง ไม่โกหก 
3. ยอมรับผิด เมื่อกระท าผิด 
4. รูจั้กการปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 
5. รู้จักเข้าแถวตามล าดับก่อนหลงั 

 
4.24 
4.04 
3.90 
4.14 
4.05 

 
0.59 
0.64 
0.82 
0.65 
0.64 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 4.07 0.48 ดีมาก 
ด้านความมีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน 
1. แบง่ปันสิง่ของ ขนมใหเ้พื่อน 
2. ช่วยครบูีบยาสีฟันให้เพือ่น 
3. ให้เพื่อนยืมสิ่งของ 
4. ชื่นชมเพื่อน เม่ือเพือ่นได้รับค าชมจากครู 
5. ช่วยผู้ปกครองท างานบ้านที่สามารถช่วยได้ 
6. แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตาต่อสัตว์ 

 
3.93 
3.60 
3.94 
3.90 
3.88 
4.00 

 
0.75 
0.81 
0.67 
0.68 
0.70 
0.62 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 3.87 0.52 ดีมาก 
ด้านด้านมีความเห็นอกเห็นใจ 
1. เข้าไปปลอบเพื่อนเม่ือเพื่อนรอ้งไห้หรือเสียใจ 
2. ไม่แย่งของเล่นเพื่อน 
3. ไม่รังแกเพื่อน ไม่รงัแกสัตว ์
4. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อน 
5. แสดงความเห็นใจผู้อื่น 

 
3.86 
3.98 
4.08 
3.94 
3.90 

 
0.82 
0.71 
0.64 
0.76 
0.66 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 3.95 0.52 ดีมาก 
ด้านความรับผิดชอบ 
1. ถอดรองเท้าเก็บเข้าชั้นวางก่อนเข้าห้องเรียน 
2. รับประทานอาหารหมดด้วยตัวเอง 
3. เปิด/ปิดน้ าทุกครั้งหลงัใช ้
4. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 
5. ทิ้งขยะลงในถังขยะ 
6. ด่ืมนมให้หมดด้วยตัวเอง 
7. ราดน้ าให้สะอาดหลังเข้าห้องน้ า 
8. ดูแลความสะอาดของหอ้งเรียน 
9. รู้จักท างานทีไ่ด้รับมอบหมายจนส าเร็จ 

 
4.49 
4.23 
4.07 
4.21 
4.05 
4.26 
3.88 
3.99 
4.16 

 
0.56 
0.67 
0.67 
0.63 
0.71 
0.65 
0.81 
0.70 
0.77 

 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีมาก 
ดีเยี่ยม 
ดีมาก 
ดีเยี่ยม 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 4.14 0.46 ดีมาก 

488



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย3-6 ปี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
มาก ได้แก่ พฤติกรรมด้านความซ่ือสัตย์ สุจริต โดยอันดับที่ 1 ด้านการไม่ลักขโมยสิ่งของที่เป็นของเพื่อนหรือผู้อื่นมา
เป็นของตน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.24 (  = 4.24, S.D.=0.59) รองลงมาเป็นอันดับที่ 2 ด้านการรู้จัก
ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 (  = 4.14, S.D.=0.65 ) ถัดมาเป็นอันดับที่ 3  
ด้านการรู้จักเข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 (  = 4.05, S.D. = 0.67) ถัดมาเป็น
อันดับที่ 4 ด้านการพูดความจริง ไม่โกหก อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 (  = 4.04, = S.D. = 0.64) และ
อันดับที่ 5 ด้านยอมรับผิด เมื่อกระท าผิด อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 (  = 3.90, S.D. = 0.82 ) 

พฤติกรรมด้านความมีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปันโดยอันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านการแสดง
ความรักเพื่อนและมีเมตตาต่อสัตว์ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (  = 4.00, S.D.= 0.62) รองลงมาเป็น อันดับที่ 
2 ด้านการให้เพื่อนยืมสิ่งของ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 (  = 3.94, S.D. = 0.67) ถัดมาเป็นอันดับที่ 3 
ด้านการแบ่งปันสิ่งของ ขนมให้เพื่อน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.93 (  = 3.93, S.D. = 0.75) ถัดมา เป็น
อันดับที่ 4 ด้านการชื่นชมเพื่อน เมื่อเพื่อนได้รับค าชมจากครู อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 (  = 3.90, S.D. 
= 0.68) ถัดมาเป็นอันดับที่ 5 ด้านการช่วยผู้ปกครองท างานบ้านที่สามารถช่วยได้ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.88 (  = 3.88, S.D. = 0.70) และอันดับที่ 6 ด้านการช่วยครูบีบยาสีฟันให้เพื่อน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.60 (  = 3.60, S.D. = 0.81) 

พฤติกรรมด้านความมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยอันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านการไม่รังแกเพื่อน ไม่รังแกสัตว์ อยู่
ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 (  = 4.08, S.D. = 0.64) รองลงมาเป็นอันดับที่ 2 ด้านการไม่แย่งของเล่นเพื่อน 
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.98 (  = 3.98, S.D. = 0.71) ถัดมาเป็นอันดับที่ 3  ด้านการไม่ส่งเสียงดังรบกวน
เพื่อน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 (  = 3.94, S.D. = 0.76) ถัดมาเป็นอันดับที่ 4 ด้านการแสดงความเห็น
ใจผู้อื่น อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 (  = 3.90, S.D. = 0.66) และอันดับที่ 5 ด้านการเข้าไปปลอบเพื่อน
เม่ือเพื่อนร้องไห้หรือเสียใจ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 (  = 3.86, S.D. = 0.82) 

พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ โดยอันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านการถอดรองเท้าเก็บเข้าชั้นวางก่อนเข้าห้องเรียน 
อยู่ในระดับดีเย่ียม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.49(  = 4.49, S.D. = 0.56) รองลงมาเป็นอันดับที่ 2 ด้านการดื่มนมให้หมดด้วย
ตัวเอง อยู่ในระดับดีเย่ียม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 (  = 4.26, S.D. = 0.65) ถัดมาเป็นอันดับที่ 3ด้านการรับประทาน
อาหารหมดด้วยตนเอง อยู่ในระดับดีเย่ียม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.23 (  = 4.23, S.D. = 0.67) ถัดมาเป็นอันดับที่ 4 ด้าน
การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร อยู่ในระดับดีเย่ียม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.21 (  = 4.21, S.D. = 0.63) ถัดมาเป็นอันดับ
ที่ 5 ด้านการรู้จักท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 (  = 4.16, S.D. = 0.77) 
ถัดมาเป็นอันที่ดับที่ 6 ด้านการเปิด/ปิดน้ าทุกครั้งหลังใช้ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.07 (  = 4.07, S.D. = 
0.67) ถัดมาเป็นอันดับที่ 7 ด้านการทิ้งขยะลงในถังขยะ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 ( = 4.05,S.D. =0.71) 
ถัดมาเป็นอันดับที่ 8 ด้านการดูแลความสะอาดของห้องเรียน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 (  =3.99,S.D. = 
0.70) และอันดับที่ 9 ด้านการราดน้ าให้สะอาดหลังเข้าห้องน้ า อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 ( =3.88,S.D. = 
0.81) ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการศึกษา  
การศึกษาการมีคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย ในอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จากการผลการวิจัย

พบว่าเด็กปฐมวัยในอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีระดับคุณธรรม จริยธรรมภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยอันดับ
แรก คือด้านความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ซ่ือสัตย์สุจริต และด้านความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และอันดับสุดท้ายคือด้าน
ด้านมีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน ตามล าดับซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เปรมวราพร พิณจิรวิทย์ (2558) พบว่า พฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านสามหลัง อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ สามัคคี สะอาด มีวินัย สุภาพ มีน้ าใจ ซ่ือสัตย์ ประหยัด และขยัน 
ตามล าดับ เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้านแล้วพบว่า 
 ด้านความซ่ือสัตย์ สุจริต และด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับดีมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
อรอุมา บุญยก (2558) พบว่า เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรม ด้านความซ่ือสัตย์ ด้านความ
รับผิดชอบ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี 
 ด้านความมีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน และด้านมีความเห็นอกเห็นใจ อยู่ในระดับดี
มาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธาทิพย์ วิเชียรวัฒนชัย (2554) พบว่า พฤติกรรมที่ปรากฏด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความขยัน ด้านความมีวินัย ด้านความสุภาพ ด้านค วาม
สะอาด ด้านความสามัคคีและด้านความมีน้ าใจ 
 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กล่าวว่า สร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัย
มีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิด สร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมทีห่ลากหลายได้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี ในอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สังกัด
เทศบาลและสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 273 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรม คุณธรรม 
จริยธรรมของเด็กปฐมวัย  

จากการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยในอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีระดับคุณธรรม จริยธรรมภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก โดยอันดับแรก คือด้านความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ซ่ือสัตย์สุจริต และด้านความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
และอันดับสุดท้ายคือด้านด้านมีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน ตามล าดับ เม่ือพิจารณารายข้อ  

1. ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 โดยเรียงตามค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรกคือ ถอด
รองเท้าเก็บเข้าชั้นวางก่อนเข้าห้องเรียน อยู่ในระดับดีเย่ียม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.49 (  = 4.49, S.D = 0.56) รองลงมา 
ดื่มนมให้หมดด้วยตัวเอง อยู่ในระดับดีเย่ียม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 (  = 4.26, S.D = 0.65) และอันดับสุดท้าย คือ 
รับประทานอาหารหมดด้วยตนเอง อยู่ในระดับดีเย่ียม  

2. ด้านซ่ือสัตย์ สุจริต อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.07 โดยเรียงตามค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก คือ ไม่ลัก
ขโมยสิ่งของที่เป็นของเพื่อนหรือผู้อื่นมาเป็นของตน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.24 (  = 4.24, S.D = 0.59) 
รองลงมา รู้จักการปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 (  = 4.14, S.D = 0.65) 
และอันดับสุดท้าย คือรู้จักเข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 (  = 4.05, S.D = 0.67)  

3. ด้านมีความเห็นอกเห็นใจ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.95 โดยเรียงตามค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก คือ 
ไม่รังแกเพื่อน ไม่รังแกสัตว์ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 (  = 4.08, S.D = 0.64) รองลงมา คือ ไม่แย่งของ
เล่นเพื่อน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.98 (  = 3.98, S.D = 0.71) และดันดับสุดท้าย คือไม่ส่งเสียงดังรบกวน
เพื่อน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 (  = 3.94, S.D = 0.76) 

4. ด้านมีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 โดยเรียง
ตามค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก คือ แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตาต่อสัตว์ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  

490



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

(  = 4.00, S.D= 0.62) รองลงมา ให้เพื่อนยืมสิ่งของ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 (  = 3.94, S.D = 0.67) 
และอันดับสุดท้าย คือ แบ่งปันสิ่งของ ขนมให้เพื่อน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.93 (  = 3.93, S.D = 0.75) 
 จากผลการท าวิจัยครั้งนี้ท าให้เห็นซ่ึงพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกมา 
สามารถน าผลการวิจัยมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการมีคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กปฐมวัยในด้านต่างๆให้ดีขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80, 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังจากการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน
นักเรียน 25 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการจับฉลาก (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ
เปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชา สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.30/81.40, 2) ผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

 
ค าส าคัญ : หนังสืออเิล็กทรอนกิส์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับชั้นประถมศกึษาปทีี่ 5 
 
Abstract 

The purposes of the research were 1) to develop E-book on Social Studies Religion and Culture for 

Prathomsuksa 5 Students with an efficiency based on 80/80 criteria, 2) to study of achievements after using 

the E-book on English. The samples were 25 students who studied in Prathomsuksa 5 in the second semester 

of academic year 2018 at Supaluck School, Suphanburi Province. They were selected by the simple random 

samplingmethod. The instruments were E-book, an achievement test, and a quality evaluation for experts. 

The statistics used were percentage, mean, standard deviation and the t-test (Dependent Samples) 

 Results of this research were as follows:  

1) The E-book on Social Studies Religion and Culture for the Prathomsuksa 5 students had the 

quality as evaluated by experts in a very good respectively. The efficiency value (E1/E2) of the developed  
E-book was 82.30/81.40 

2) The achievements of the students were based on the scores of after using E-book on Social 

Studies Religion and Culture was significantly higher than before that at .05 level 

 

Keyword: E-book, Social Studies, Religion and Culture, Prathomsuksa V Students 
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บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 มาตราที่ 66 ได้กล่าวว่า ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการ

พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท้าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเนื่องตลอดชีวิต ดังที่กล่าวมาข้างต้นเทคโนโลยี
เป็นสิ่งจ าเป็นที่น ามาใช้ในการจัดการศึกษาการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านั้นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
และน าไปสู่การจัดการศึกษา ผู้สอนได้น าเทคนิควิธีการสอน สื่อและนวัตกรรมใหม่ๆรวมไปถึงการน าอุปกรณ์ใหม่ๆ มา
ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น และช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้มากขึ้น ขณะเดียวกันผู้เรียนก็จะสารมารเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 
ก่อให้เกิดความรู้และทักษะต่างๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้เป็นอย่างดี 

จากประสบการณ์ในการสอนวิชาสังคมศึกษาหลายปีที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาหลักในการเรียนการสอนคือ 
เทคนิคการน าเสนอที่กระตุ้นใหน้ักเรียนสนใจการเรียน เนื่องจากการรับรู้และเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนคือ 
เรื่องเก่า ๆ ที่น่าเบื่อหน่าย ไม่สนุก ไม่น่าสนุก ท าให้นักเรียนไม่สนใจการเรียน และในส่วนของนักเรียนยังขาดการ
วิเคราะห์วิจารณ์ การให้เหตุผล ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็น
ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็น อุปสรรคดังกล่าวจึงเป็นปัญหามาก ในแง่การน าเสนอ การสอน และการใช้สื่อนวัตกรรม
ต่าง ๆ จึงต่อผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอยู่ในรูปแบบของสื่อดิจิตอล
ธรรมดา ที่สามารถน าเสนอข้อมูลได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผู้ใช้สามารถเลือกได้ดูส่วนต่าง ๆ 
ของเอกสารที่อยู่หน้าเดียวกัน หรือคนละหน้าได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เมื่อกดปุ่มที่จุดเชื่อมโยงที่ก าหนด หรือเชื่อมโยง
ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ในระบบออนไลน์ได้ และเป็นสื่อที่เอื้อต่อระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มาลินี พุ่มมาลัย : 2558) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะพัฒนาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในรูปแบบ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงคุณสมบัติของหนังสือที่สร้างขึ้นด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์
และออนไลน์ สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับ
ผู้เรียนได้ และอีกทั้งจะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่คาดว่าจะช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจของนักเรียนให้สนใจเนื้อหารสาระ
มากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชา สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
การก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี ้กลุ่มเป้าหมาย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 ห้องเรียน ซ่ึงรวมนักเรียนทั้งหมด 151 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากกลุ่มประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ห้องเรียนที่  2  จ านวนนักเรียน 25 คนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วย
วิธีการจับฉลากห้องเรียน (Simple Random Sampling)  
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 4 หน่วยเรียนรู้ 
2. แบบประเมินคณุภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) โดยน าผลที่ได้เทียบกับ

เกณฑ์การประเมิน (เชาว์ อินใย, 2543 : 204-205)  ดังนี้ 
  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 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินคณุภาพหนังสืออเิล็กทรอนกิส์ 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออเิล็กทรอนิกส ์
 

รายการ X  S.D ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านเนื้อหาและการด าเนนิเรื่อง 4.70 0.07 มากที่สุด 
2. ด้านภาพ ภาษาและเสียง 4.53 0.12 มากที่สุด 
3. ด้านตัวอักษรและสี 4.62 0.19 มากที่สุด 
4. ด้านแบบทดสอบ 4.60 0.09 มากที่สุด 

โดยรวม 4.61 0.028 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวม
เหมาะสมมากที่สุด ( X =4.61 , S.D =0.028 ) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 
 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะหห์าประสิทธิภาพของหนังสืออเิล็กทรอนิกส ์
 

ประสิทธิภาพ จ านวนคน คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
ระหว่างเรียน (E1) 25 40 32.92 82.30 
หลังเรียน (E2) 25 40 32.56 81.40 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบระหว่าง
เรียนเท่ากับ  32.92 คิดเป็นร้อยละ  82.30 และผลการเรียนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
32.56 คิดเป็นร้อยละ 81.40 ดังนั้น ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.30/81.40 ซ่ึง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 
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2. ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเลก็ทรอนกิส์ก่อนเรียน 

และหลังเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ N คะแนนเต็ม X  S.D t-test Sig 
ก่อนเรียน 25 40 23.28 2.762 

10.343 .000 
หลังเรียน 25 40 32.56 3.124 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ,df = 24 
  

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X =32.56 , S.D =3.124) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( X =23.28, S.D 
= 2.762) เม่ือเปรียบเทียบค่า t ที่ค านวณได้ พบว่า t ที่ได้จากการค านวณ มีค่า 10.343 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่า t ตาราง 
= 1.7109, df = 24, α = .05 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากที่สุด และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  82.30/81.40 
สอดคล้องกับ ทัศนกร สมใจหวัง (2559) ได้ท าการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง ความรู้สู่อาเซียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
บนแท็บเล็ต เรื่อง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยได้คะแนนประสิทธิภาพ 80.54 /80.60 

2. ผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  สอดคล้องกับ หทัย ฉางแก้ว และคณะ (2557) ได้ท าการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ประวัติศาสตร์อ าเภอ
พระแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผู้สอนควรให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างละเอียด พร้อมก ากับติดตามผลการ
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 

2. การพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อเสริมประกอบการเรียน ซ่ึงเป็นสื่อที่ช่วยท าให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น ซ่ึงผู้สอนควรจะมีการน าไปใช้พัฒนาในวิชาอื่น ๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการมีระเบียบวินัยท่ีศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัย
อายุ 3-4 ปี ที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กอ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก รวมจ านวน 292 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการมีระเบียบ
วินัย จ านวน 49ข้อ ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านมีความสามัคคี ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้านการพึ่งตนเอง ด้าน
การควบคุมตนเอง และด้านการตรงต่อเวลา ซ่ึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่คล้ายคลึงกับประชากรอายุ 3-4 ปี จ านวน 30 
คน หลังจากนั้นน าไปหาค่าความเชื่อม่ันได้เท่ากับ 0.920 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยมีระดับพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้าน
การมีระเบียบวินัยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยอันดับแรก พฤติกรรมด้านด้านการควบคุมตนเอง มีค่าเฉลี่ย 
4.063 (  =4.063,S.D. =34.658)รองมาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ย 3.94 ( =3.940,S.D. =33.610) 
พฤติกรรมด้านการพึ่งตนเอง มีค่าเฉลี่ย 2.079 (  =2.079, S.D. =0.389) พฤติกรรมด้านการตรงต่อเวลา มีค่าเฉลี่ย 
2.024 (  =2.024, S.D. =0.457)พฤติกรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีค่าเฉลี่ย2.007 (  =2.007, S.D. =0.445)และ
พฤติกรรมด้านความสามัคคี มีค่าเฉลี่ย 1.981 (  =1.981 , S.D. =0.506)ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ : ประเมินพฤติกรรมทางสังคมด้านการมีระเบียบวินัย 
 
Abstract 

This research aims to Assess social behavior of preschool children in discipline Studied in the Child 

Development Center, Muang Nakhon Nayok District, Nakhon Nayok Province The sample groups used in 

this research were 3-4 year old children who studied at the Child Development Center, Muang Nakhon 

Nayok District. Nakhon Nayok Province, a total of 292 people. The tools used in this research Is a general 

information query And questionnaires on social behavior of preschool children in the discipline of 49 items, 

including responsibility Unity Generosity Self-reliance Self-control And punctuality Which was used to 

experiment with a group similar to the population aged 3-4 years, number 30, after that, to find the 

confidence value equal to 0.920 The study indicated that Preschool children have social behavior levels of 

preschool children in discipline. The overall picture was at a moderate level, with the first self-co n t r o l 

behavior having an average of 4.063 (x ̅ = 4.063, S.D. = 34.658). Subsequent, the responsibility behavior had 

an average of 3.940 ( x  ̅  =  3 .9 4 0, S.D. = 33.610). The self-reliance aspect has an average value of 2.079  
(x ̅ = 2.079, S.D. = 0.389). Punctual behavior has a mean of 2.024 (x ̅ = 2.024, S .D. = 0.457). Charity 

behavior With an average of 2.007 (x ̅ = 2.007, S.D. = 0.445) and the unity behavior has an average of 1.981 

(x ̅ = 1.981, S.D. = 0.506) respectively 

 
Keywords: social behavior assessment Discipline 
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บทน า 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ 2560 นี้ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 
54 วรรคสอง ความว่า “ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย” และ “เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาโดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย” 
(สยามรัฐออนไลน์ 2560)  
 ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
มีการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาในระดับชั้นอนุบาล
ส่วนใหญ่มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านดีขึ้น หลังจากการได้รับการเรียนการสอนและได้รับการปลูกฝังเรื่องการมีระเบียบวินัย
คือพัฒนาเด็กในด้านคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยยังคงพบปัญหาคือ เด็กขาดระเบียบวินัยในตนเองต้องได้รับ
การแก้ไขเนื่องจากความมีระเบียบวินัยก่อให้เกิดความเรียบร้อยของชาติการปลูกฝังวินัยให้กับเด็กจึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างย่ิงโดยเฉพาะการปลูกฝังวินัยในช่วงปฐมวัย เนื่องจากเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพืชแห่งวินัยในตัวเด็กตั้งแต่
ระยะเริ่มแรกเพื่อให้วินัยอย่างรากลึกลงอย่างมั่นคงมากขึ้น  
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็น รวมถึงประโยชน์ของการน า
วิจัยนี้ใช้ลงเก็บข้อมูลกับเด็กปฐมวัยโดยการปฏิบัติจริง ซ่ึงการปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับเด็กปฐมวัยมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างย่ิง เนื่องจากเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพืชแห่งระเบียบวินัยในตัวเด็กปฐมวัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อให้วินัยลึก
ลงหย่ังม่ันคง และเป็นช่วงที่ส าคัญของการปรับตัวสู่โลกภายนอกเด็กจึงควรได้รับการพัฒนาทั้ง4ด้านทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาและต้องได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเองเพื่อเด็กจะได้เติบโตเป็นคนดีและ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข (พระธรรมปิฎก, 2538: 18-22) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อประเมินพฤติกรรมทางสังคมของเดก็ปฐมวัยด้านการมีระเบียบวินัย 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงบทบาทการสร้างแบบประเมินการมีวินัยเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านสังคมของเด็ก
ปฐมวัย ศึกษากรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก โดยกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
 1.1ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่เด็กปฐมวัยที่ศึกษาในศูนย์ในศูนย์พัฒนาเด็ก อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายกจ านวนทั้งสิ้น 1,076 คน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอเ มืองนครนายก จังหวัด
นครนายก โดยใช้หลักการของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้
จ านวนเด็กปฐมวัย 292 คน ผู้วิจัยจะด าเนินการสุ่ม กลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยคิดเทียบตามสัดส่วนประชากรจ าแนก
ตามต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดคือ องค์การบริหารส่วน
ต าบล เทศบาลต าบล แล้วจึงท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ในแต่ละหน่วยงานที่สังกัด 
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ตารางที ่1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

อ าเภอเมือง N n 
1.เทศบาล 108 29.30 
2.ต าบล 968 263 

รวม 1,076 292 
n คือ  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 N คือ  ขนาดประชากร   
 e คือ คลาดคลาดเคลือ่นของกลุม่ตัวอย่าง   
 ระดับความเชื่อม่ัน 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.050 อนึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้อย่างที่ใช้นั้นเป็น
ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2561  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ , อายุ , สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ระดับการศึกษา,
สถานภาพครอบครัว,จ านวนพี่น้อง 
 ส่วนที่  2 แบบสอบถามพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการมีระเบียบวินัย  จ านวน 49 ข้อ 
ประกอบด้วย 6 ด้านคือ ด้านความรับผิดชอบ, ด้านสามัคคี,ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ด้านการพึ่งตนเอง, ด้านการ
ควบคุมตนเอง,ด้านการตรงต่อเวลา 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากการประเมิน และจากแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยท าหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ และตอบแบบสอบถาม IOC ด้านความมีระเบียบวินัยไปยังสถานประกอบการโดย
วิธีการดังต่อไปนี้ 
 1. ติดต่อครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์และย่ืนหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
 2. เดินทางไปท าการประเมินด้วยตัวเอง 
 3. จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก 
 4. ประเมินเด็กจากการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม 
 5. น าส่งและรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง เนื่องจากสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตที่ผู้วิจัย สามารถ
เดินทางไปพบสะดวกและรวดเร็ว 
 6. ติดตามและรวบรวมแบบสอบถามจากลุ่มตัวอย่างแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ต่อไป 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าแจกแจงความถี่และใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลข
คณิต (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลวิจัย 
 1. ผลการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการมีระเบียบวินัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 ผลการวิจัย ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเพศชาย จ านวน146 
คน คิดเป็นร้อยละ 50 ด้านอายุส่วนใหญ่อายุ 3 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 24.310 รองลงมามีอายุ 4 ปี จ านวน 
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221 คน คิดเป็นร้อยละ75 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ
100 ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่เป็นสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 69.860 
และสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่น้อยที่สุด คือ สังกัดเทศบาล จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 30.130 ด้านจ านวนพี่น้อง
ส่วนใหญ่เป็นลูกคนเดียวจ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 63.010 รองลงมามีพี่น้องร่วมกันสองคน จ านวน 94 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.190 และมีพี่น้องร่วมกันสามคน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.790 ด้านสถานภาพครอบครัว ส่วน
ใหญ่สถานภาพครอบครัว คือ อยู่ด้วยกัน จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 94.860 รองลงมาเป็นสถานภาพครอบครัว
อยู่กับปู่ย่า/ตายาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.130 
 
2. ผลการศึกษาทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการมีระเบียบวินัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก 
 2.1 พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการมีระเบียบวินัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายกจ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ตารางที่ 2 ตารางพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการมีระเบียบวินัย ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายกจ าแนกเป็นรายด้าน 

 
รายการ ระดับพฤติกรรม ล าดับ 

 S.D. แปลผล 

ด้านความรับผิดชอบ 3.94 33.610 มากที่สุด 2 
ด้านความสามัคคี 1.981 0.506 ปานกลาง 6 
ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 2.007 0.445 ปานกลาง 5 
ด้านการพึ่งตนเอง 2.079 0.389 มากที่สุด 3 
ด้านการควบคุมตนเอง 4.063 34.658 มากที่สุด 1 
ด้านการตรงต่อเวลา 2.024 0.457 ปานกลาง 4 
ภาพรวม 2.019 0.380 ปานกลาง 
 
 ตารางที่ 2 พบว่าเด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ปี ที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายกมีพฤติกรรมด้านด้านการควบคุมตนเอง อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.063 (  =4.063,  
S.D. =34.658) รองมาพฤติกรรม ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.940 ( =3.94,  
S.D. =33.610) ถัดมาพฤติกรรมด้านการพึ่งตนเอง อยู่ในระดับดีมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.079 (  =2.079,  
S.D. =0.389) ถัดมาพฤติกรรมด้านการตรงต่อเวลา อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.024 (  =2.024,  
S.D. =0.457)ถัดมาพฤติกรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย2.007 (  =2.007,  
S.D. =0.445)และพฤติกรรมด้านความสามัคคี อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย1.981 (  =1.981 , S.D. =0.506) 
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2.2 ผลการศึกษาทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการมีระเบียบวินัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก 
2.2.1 พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ 
 

ตารางที่ 3 ตารางพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ 
 

1.ด้านความรับผิดชอบ  S.D. แปลผล ล าดับ 
1.พับเก็บที่นอนเข้าที่ได ้ 1.934 0.585 ปานกลาง 9 
2.ยืนเคารพธงชาติเม่ือได้ยินเสียงเพลงชาต ิ 1.989 0.546 ปานกลาง 4 
3.เก็บหนงัสือไว้ในชั้นวางหนังสอื 2.006 0.562 ปานกลาง 2 
4.เก็บของเล่นเข้าทีไ่ด ้ 2.013 0.574 ปานกลาง 1 
5.การปฏิบัติตามข้อตกลง 1.965 0.542 ปานกลาง 5 
6.การตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 1.962 0.539 ปานกลาง 6 
7.ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจกรรม 2.003 0.559 ปานกลาง 3 
8.ดูแลรักษาของเล่นของใช ้ 1.955 0.532 ปานกลาง 8 
9.การเล่นของเล่นอย่างระมัดระวัง 1.958 0.535 ปานกลาง 7 

ภาพรวม 1.976 0.523 ปานกลาง 

 
 ตารางที่  3 พบว่ามีพฤติกรรมเก็บของเล่น เข้ าที่ ได้  อ ยู่ ในระดับมากที่ สุด  โดยมีค่ าเฉลี่ ย  2.013  
( =2.013, S.D.= 0.574) รองลงมา พฤติกรรมเก็บหนังสือไว้ในชั้นวางหนังสืออยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 
2.006 ( =2.006, S.D.= 0.562) และน้อยที่สุด ได้แก่พฤติกรรมช่วยเหลือตนเองในการท ากิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย 
2.003 ( =2.003, S.D.= 0.559)  
 
2.2.3 พฤติกรรมด้านความสามัคคี 
 

ตารางที่ 4 ตารางพฤติกรรมด้านความสามัคค ี
 

2.ด้านความสามัคค ี  S.D. แปลผล ล าดับ 

1.มีความร่วมมือในการท างานเปน็กลุ่ม 1.934 0.536 ปานกลาง 8 
2.เรียนรู้และเข้าใจวธิีการสร้างสมัพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่น 

1.955 0.569 ปานกลาง 7 

3.ช่วยกันเกบ็วัสดุหลงัเลกิใช้แล้ว 2.003 0.559 ปานกลาง 3 
4.เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม 1.979 0.543 ปานกลาง 6 
5.รักใคร่กลมเกลียวกัน 2.017 0.533 ปานกลาง 1 
6.เคารพความคิดเห็นของเพื่อน 1.986 0.530 ปานกลาง 5 
7.เห็นอกเหน็ใจเพื่อน 1.993 0.530 ปานกลาง 4 
8.เล่นร่วมกับเพื่อนทกุคนดว้ยความเต็มใจ 2.010 0.533 ปานกลาง 2 

ภาพรวม 1.985 0.508 ปานกลาง 
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 ตารางที่  4 พบว่ามีพฤติกรรมรักใคร่กลมเกลียวกันอ ยู่ในระดับมากที่ สุ ด  โดยมีค่ าเฉลี่ ย 2.017  
( =2.017,S.D.=0.533 รองลงมา เล่นร่วมกับเพื่อนทุกคนด้วยความเต็มใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย2.010 
( =2.010,S.D.=0.533) ถั ดมาช่ วยกั น เก็บ วัสดุหลั ง เลิ ก ใช้ แล้ ว ในระดับน้ อยที่ สุ ด  โดยมีค่ า เฉลี่ ย2 .003  
( =2.003,S.D.=0.559 ) 
 
2.2.4 พฤติกรรมด้านความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 

 
ตารางที่ 5 ตารางพฤติกรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

 
3.ด้านความเอื้อเฟ้ือเผื่อแพร ่  S.D. แปลผล ล าดับ 

1.เด็กแบ่งปันของใหเ้พื่อน 1.993 0.497 ปานกลาง 6 
2.เด็กชวนเพื่อนมาท ากิจกรรมร่วมกัน 1.996 0.493 ปานกลาง 5 
3.เด็กหยิบหรือสง่อุปกรณ์ของตนเองให้เพื่อน
เม่ือเพื่อนต้องการ 

2.017 0.493 ปานกลาง 4 

4.ช่วยเหลือเพื่อนเก็บที่นอนเข้าที่ให้เรียบร้อย 2.020 0.503 ปานกลาง 3 
5.สนับสนุนเพื่อนในการท ากิจกรรม 1.972 0.475 ปานกลาง 8 
6.แสดงความชื่นชมผลงานของเพื่อน 1.979 0.482 ปานกลาง 7 
7.ช่วยเหลือครูถือสิง่ของต่างๆ 2.027 0.489 ปานกลาง 2 
8.เด็กไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น 2.054 0.494 มาก 1 
ภาพรวม 2.007 0.446 ปานกลาง 
 
 ตารางที่  5 พบว่ามีพฤติกรรม เด็กไม่คิดร้ายต่อผู้อื่ น  อ ยู่ในระดับมากที่ สุด  โดยมีค่ าเฉลี่ ย2.054 
( =2.054,S.D=0.494)รองลงมาช่วยเหลือครูถือสิ่ งของต่างๆ  อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.027 
( =,2.027,S.D=0.489)ถัดมาช่วยเหลือเพื่อนเก็บที่นอนเข้าที่ให้เรียบร้อย อยู่ในระดับน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 2.020 
( =2.020,S.D=0.503)  
 
2.2.5 พฤติกรรมด้านการพึ่งตนเอง 

ตารางที่ 6 ตารางพฤติกรรมด้านการพึ่งตนเอง 
 

4.ด้านการพึ่งตนเอง  S.D. แปลผล ล าดับ 
1.เด็กรับประทานอาหารเองได้ 2.089 0.496 มาก 3 
2.เด็กแปรงฟันเองได้ 2.085 0.496 มาก 6 
3.เด็กสามารถเข้าห้องน้ าเองได้ 2.109 0.463 มาก 1 
4.เด็กอาบน้ าเองได้ 2.078 0.435 มาก 5 
5.เด็กสามารถถือกระเป๋ามาโรงเรียนเองได้ 2.089 0.429 มาก 4 
6.เด็กแต่งกายเองได้ 2.082 0.430 มาก 7 
7.เด็กผูกเชือกรองเท้าเองได้ 2.006 0.454 ปานกลาง 8 
8.เด็กสามารถล้างมือก่อนรับประทานอาหารเองได้ 2.095 0.451 มาก 2 
ภาพรวม 2.079 0.389 ปานกลาง 
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 ตารางที่ 6 พบว่ามีพฤติกรรมเด็กสามารถเข้าห้องน้ าเองได้อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 2.109 
( =2.109,S.D.=0.463) รองลงมาพฤติกรรมเด็กสามารถล้างมือก่อนรับประทานอาหารเองได้อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.095 ( =2.095, S.D.=0.451) และน้อยที่สุด ได้แก่พฤติกรรมเด็กรับประทานอาหารเองได้ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.089 ( =2.089, S.D.=0.496) 
 
2.2.6 พฤติกรรมด้านการควบคุมตนเอง 
 

ตารางที่ 7 ตารางพฤติกรรมด้านการควบคุมตนเอง 
 

5.ด้านการควบคุมตนเอง  S.D. แปลผล ล าดับ 

1.เม่ือเด็กๆไปรับประทานอาหารควรต่อแถวให้เป็น
ระเบียบ 

2.075 0.432 มาก 1 

2.เด็กชมเชยเพื่อนเม่ือออกมาน าเสนอผลงาน 2.047 0.419 มาก 4 
3.เด็กรู้จักการรอคอยตามล าดับก่อน – หลัง 2.065 0.445 มาก 2 
4.เด็กๆย้ิมและมีความสุขอยู่เสมอ 2.047 0.466 มาก 3 
5.เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ 2.044 0.463 มาก 5 
6.การขออนุญาตก่อนเข้าและออกจากห้องเรียน 1.989 0.486 ปานกลาง 8 
7.การไม่เล่นรุนแรงหรือส่งเสียงดัง 2.02 0.496 ปานกลาง 6 
8.การท ากิจกรรมกับผู้อื่นได้โดยไม่มีปัญหาขัดแย้ง 2.017 0.479 ปานกลาง 7 
ภาพรวม 2.038 0.416 ปานกลาง 
  

ตารางที่ 7 พบว่ามีพฤติกรรมเม่ือเด็กๆ ไปรับประทานอาหารควรต่อแถวให้เป็นระเบียบในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.075( =2.075,S.D.=0.432รองลงมาเด็กรู้จักการรอคอยตามล าดับก่อน – หลังระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย2.065( =,2.065S.D.=0.445) ถัดมาเด็กๆย้ิมและมีความสุขอยู่เสมอในระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
2.047( =2.047,S.D.=0.466) 
 
2.2.7 พฤติกรรมด้านการตรงต่อเวลา 
 

ตารางที่ 8 ตารางพฤติกรรมด้านการตรงต่อเวลา 
 

6.ด้านการตรงต่อเวลา  S.D. แปลผล ล าดับ 
1.ท ากิจกรรมตามขั้นตอนในเวลาท่ีก าหนด 2.037 0.485 ปานกลาง 4 
2.มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 2.013 0.468 ปานกลาง 6 
3.การหยุดท ากิจกรรมเมื่อได้ยินสัญญาณ 2.003 0.503 ปานกลาง 7 
4.เก็บของเล่นทันทีที่เลิกท ากิจกรรมตามเวลาท่ีก าหนด 2.013 0.504 ปานกลาง 5 
5.ไม่ต่อรองเวลาในการท ากิจกรรม 1.989 0.486 ปานกลาง 8 
6.ตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 2.041 0.495 มาก 3 
7.เด็กเริ่มท ากิจกรรมเม่ือได้ยินเสียงสัญญาณ 2.041 0.502 มาก 2 
6.ด้านการตรงต่อเวลา  S.D. แปลผล ล าดับ 
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8.เม่ือเด็กได้ยินเสียงสัญญาณสามารถมารวมกลุ่มในการ
ท ากิจกรรมได ้

2.058 0.511 มาก 1 

ภาพรวม 2.024 0.457 ปานกลาง 
 
 ตารางที่ 8 พบว่ามีพฤติกรรมเม่ือเด็กได้ยินเสียงสัญญาณสามารถมารวมกลุ่มในการท ากิจกรรมได้  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย2.058 ( =2.058,S.D.=0.511)รองลงมาเด็กเริ่มท ากิจกรรมเม่ือได้ยินเสียงสัญญาณ อยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.041 =2.041,S.D.=0.502)ถัดมาตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ใน

ระดับน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 2.041 ( =2.041,S.D.=0.495)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ด้านพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยในตนเอง นักเรียนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมความมี
ระเบียบวินัยมากที่สุด คือ พฤติกรรมด้านการพึ่งตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ย 6.293 พบว่ามีพฤติกรรมเด็กสามารถเข้าห้องน้ า
เองได้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.109 และน้อยที่สุด ได้แก่พฤติกรรมเด็กรับประทานอาหารเองได้ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.089  ดั่งที่ ภัสนิดา กุลแก้ว (2558 ,49) กล่าวว่า เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้ด้วยตนเอง เช่นการเข้าห้องน้ าเองได้ รับประทานอาหารเองได้ เป็นต้นรองลงมา พฤติกรรมด้านการ
ควบคุมตนเองมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 6.188 พบว่ามีพฤติกรรมเม่ือเด็กๆไปรับประทานอาหารควรต่อแถวให้เป็น
ระเบียบในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.075 ถัดมาเด็กๆย้ิมและมีความสุขอยู่เสมอในระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
2.047 ดั่งที่ (ศุภธิดา เทียนงาม 2560,18) กล่าวว่า การเข้าแถวรอล าดับหมายถึงพฤติกรรมที่นักเรียนรู้จักการเข้าแถว
ตามลาดับก่อน -หลังได้กล่าวว่า คนอื่นในการรับหรือซ้ือสิ่งของต่างๆ เช่นเข้าแถวซ้ืออาหาร เข้าแถวรับนมเข้าแถวรับ
สมุดการบ้าน 
 รองลงมา พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ โดยมีค่าเฉลี่ย 6.002 พบว่ามีพฤติกรรมเก็บของเล่นเข้าที่ได้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.013 และน้อยที่สุด ได้แก่พฤติกรรมช่วยเหลือตนเองในการท ากิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย 
2.003 กมลจันทร์ ชื่นฤทธิ์ม (2558, 6) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ ได้แก่ พฤติกรรมการแสดงออกที่ตั้งใจท างาน
สามารถปฏิบัติตน ตามกติกาข้อตกลงในการเล่นและท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย การดูแลเก็บรักษาของใช้ของตนเอง 
และส่วนรวมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มีความตั้งใจในการเล่นและท ากิจกรรมจนเสร็จโดยไม่มีใครบังคับรู้จักช่วยเหลือ
ตนเอง รวมทั้งปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อตกลงของห้องเรียน รู้จักรักษา สมบัติส่วนรวม 
 รองลงมาพฤติกรรมด้านการตรงต่อเวลา โดยมีค่าเฉลี่ย 6.14 พบว่ามีพฤติกรรมเม่ือเด็กได้ยินเสียงสัญญาณ
สามารถมารวมกลุ่มในการท ากิจกรรมในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 2.058 ถัดมาตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
อยู่ในระดับน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 2.041 ภัสนิดา กุลแก้ว (2558,50) รองลงมา พฤติกรรมด้านความสามัคคี โดยมี
ค่าเฉลี่ย 6.03 พบว่ามีพฤติกรรรักใคร่กลมเกลียวกันอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.017 รองลงมา เล่นร่วมกับ
เพื่อนทุกคนด้วยความเต็มใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.010 ดั่งที่ พัชรา พุ่มพชาติ (2558,40) กล่าวว่าการ
สร้างวินัยเชิงบวกจะเกิดประโยชน์ที่ดีต่อตัวเด็กได้ปกครองต้องสอนให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีเหมาะสม รู้จักความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เรียนรู้และเข้าใจวิธีการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
 
สรุปผลวิจัย 
 การประเมินพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการมีระเบียบวินัย ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ส่วน
ใหญ่การประเมินพฤติกรรมทางสังคมเป็นด้านการควบคุมตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ด้านการตรงต่อเวลา ด้านการ
พึ่งตนเอง ด้านความสามัคคี และด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตามล าดับ ผลการวิจัยการประเมินพฤติกรรมทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยด้านการมีระเบียบวินัยครั้งนี้ เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า การประเมินพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ด้านการมีระเบียบวินัยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านการควบคุมตนเองมากที่สุด พบว่า ด้านการควบคุมตนเองส่วนใหญ่
เม่ือเด็กๆไปรับประทานอาหารจะต่อแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น ลองลงมาด้านความรับผิดชอบ พบว่า ด้าน
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ความรับผิดชอบส่วนใหญ่เก็บของเล่นเข้าที่ได้ ต่อมาเป็นด้านการพึ่งตนเอง พบว่า ด้านการพึ่งตนเองส่วนใหญ่เด็ก
สามารถเข้าห้องน้ าเองได้ ต่อมาด้านตรงต่อเวลา พบว่า ด้านตรงต่อเวลาส่วนใหญ่เม่ือเด็กได้ยินเสียงสัญญาณสามารถ
มารวมกลุ่มในการท ากิจกรรมได้ ถัดมาด้านการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ส่วนใหญ่เด็กแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อน และ
พฤติกรรมความสามัคคีน้อยที่สุด ดังนั้นเราจึงควรส่งเสริมพฤติกรรมด้านความสามัคคีด้วย เพราะหากให้เด็กมีแต่
พฤติกรรมด้านการควบคุมตนเองแต่อย่างเดียวเด็กส่วนมากก็จะไม่รู้จักความสามัคคีกัน นอกจากนี้ถ้าเด็กได้รู้จักความ
สามัคคีจะช่วยให้เด็กได้รู้จักการมีความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่ม เรียนรู้และเข้าใจวิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
ท าให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมความกล้าแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เด็กปฐมวัยในอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อายุ 3-5 ปี จ านวน 
159 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามความกล้าแสดงออกทางด้าน
อารมณ์ของเด็กปฐมวัย 5 ด้าน จ านวน 21 ข้อ ได้แก่ การกล้าแสดงออกทางด้านวาจา การกล้าแสดงออกทางด้าน
ท่าทาง การกล้าแสดงออกถึงความเป็นผู้น า การกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมและท าสิ่งใหม่ๆ และการกล้าแสดง
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ซ่ึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นน าไปหาค่าความเชื่อม่ันได้ค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.819 วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความกล้าแสดงออกทางด้านวาจาระดับมาก ( x =1.548,S.D=0.382)
รองลงมาความกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมและท าสิ่งใหม่ๆระดับมาก ( x =1.533,S.D=0.449) ถัดมาความกล้า
แสดงความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองระดับกลาง ( x =1.522, SD.=0.451)ถัดมาความกล้าแสดงออกทางด้าน
ท่ าทางระดับน้อย ( x =1.491,S.D= 0.381) และความกล้ าแสดงออกถึ งความเป็ นผู้ น าระดับน้อย ( x =
1.368,SD.=0.465) ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ :  ความกล้าแสดงออก  พัฒนาการด้านอารมณ์  เด็กปฐมวัย 
 
Abstract  

The purpose of this research was to evaluate emotional assertiveness behavior of Early 

Childhood.The samples used in this research were Child Development Center in Pak Phli District Nakhon 

Nayok Province, total 265 persons.Tools used in this research is questionnaire; general information query, 
verbal assertiveness, New things, and courage to show pride in their work,  Expression of posture and the 

courage to express leadership. After that, find the confidence value, the confidence coefficient is equal .819. 

Analyze data by using the program to find the percentage, mean and standard deviation. The study indicated 

that The sample group had high level of verbal assertiveness ( x  =1.548,SD=0.382) New things very high 

level ( x  = 1.533, SD=0.449), the courage to show pride in their work at the middle level ( x  =1.522, 

SD=0.451), Expression of posture at a low level ( x  =1.491,SD=0.381) and the courage to express 

leadership at a small level ( x  = 1.368, SD=0.465) respectively.  

 
Keywords : Assertiveness, Emotional development, Early Childhood 

 
บทน า 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการความกล้าแสดงออก
ทางด้านอารมณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เด็กจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กฝึกความเป็นผู้น าและมีความกล้าแสดงออก ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นใน
การพัฒ นาเครื่ อ งเพื่ อ วัดและประเมินพฤติ ก รรมการกล้ าแสดงออกของพัฒ นาการทางด้ าน อารมณ์

506

mailto:ni.lalita1489681@gmail.com


การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

พฤติกรรมการกล้าแสดงออก หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลสามารถแสดงออกได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด
ตามสภาพการณ์ที่เป็นอยู่และสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ มยุรี คณะศรี (2547) กล่าวว่า การพัฒนา หมายถึง การ
ด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เจริญย่ิงขึ้ น พฤติกรรมกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน หมายถึง 
ความสามารถในการแสดงออกถึงความรู้สึก นึกคิด การกระท า ต่อบุคคลและสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาหน้าชั้น
เรียนอย่างเหมาะสมด้วยความเชื่อมั่นความม่ันใจโดยปราศจากความวิตกกังวลโบเวอร์และโบเวอร์ (Bower & Bower, 
1976) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออก คือความสามารถในการที่จะแสดงความรู้สึกที่จะเลือก
ว่าควรปฏิบัติอย่างไร ที่จะแสดงสิทธิ เม่ือ มีความเหมาะสม ที่จะเพิ่มความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ที่จะช่วยพัฒนา
ความม่ันใจในตนเองให้เกิดขึ้นที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยเม่ือคิดว่า มีความส าคัญมากพอและความสามารถในการที่จะ
ด าเนินการ เพื่อปรับพฤติกรรมจองตนเองและขอร้องให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการต่อต้านเขาด้วย  เจกุโบวก์
(Jakubowski, 1978) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมระหว่างบุคคลหนึ่งซ่ึงบุคคล เพื่อแสดงสิทธิอย่างถูกต้องของเขาใน
วิถีทางที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เป็นการแสดงความรู้สึก การคิดและความเชื่อออกมาอย่างตรงไปตรงมา จริงใจและ
เหมาะสม  จุลพงษ์  กลิ่นหอม(2552) กล่าวว่า พบว่าเด็กส่วนใหญ่ยังขาดความกล้าแสดงออกของพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์ ความคิดเห็นเหรือการตอบข้อซักถามต่างๆ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลให้เด็กเกิดขาดความเชื่อมั่นและม่ันใจ
ในตนเองและกับปัญหาที่เกี่ยวข้อง อุไรวรรณ มาตมุงคุณ (2554) กล่าวถึงพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัย ด้าน
ร่างกายกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษช่วยให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย โดยเฉพาะการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการ ขย า 
พับ ตัด ปะ และวาดต่อเติมภาพตามความคิดและ จินตนาการ ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการท างานประสานสัมพันธ์ระหว่าง
กล้ามเนื้อมือกับ สายตา เด็กได้เรียนรู้ผ่านการกระท า ได้ปฏิบัติจริง ได้กระท าอย่างอิสระ และท าซ้ า ๆ บ่อย ๆ ส่งผล
ให้เด็กมีพัฒนาการ ด้านการเขียนสูงขึ้นด้านอารมณ์-จิตใจ การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์
และความเชื่อม่ันในตัวเองของเด็กปฐมวัยที่กล่าวว่า การใช้ศิลปะช่วยส่งเสริมการเขียนของเด็กปฐมวัย เนื่องจาก
กิจกรรมศิลปะช่วยให้เด็กได้แสดงความรู้สึกนึกคิด ช่วยผ่อนคลาย ความคับข้องใจทางอารมณ์ โดยผ่านการวาดภาพ 
และส่งเสริม พัฒนาการด้านภาษา ย่ิงไปกว่านั้นความส าเร็จในการ สร้างสรรค์งานจะช่วยให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองด้านสังคมการจัดประสบการณ์ทางศิลปะให้แก่เด็กช่วยให้เด็กมีโอกาส ค้นคว้า ทดลองและสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนให้ผู้อื่นเข้าใจ และพัฒนาทักษะทางสังคมจากการแบ่งปันอุปกรณ์ที่ใช้ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดูแลความสะอาดอุปกรณ์เหล่านั้นด้านสติปัญญาการจัดประสบการณ์ทางศิลปะช่วยส่งเสริมความคิด จินตนาการ เกิด
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปร่าง สี ฝึกการรู้จักท างานด้วยตนเอง ซ่ึงถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน และน าไปสู่การเขียน
อ่านอย่างสร้างสรรค์โดยผ่านการใช้ประสาทสัมผัส จาก การมอง การฟัง การ สัมผัส ซ่ึงสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก
ที่เป็นวัยของการส ารวจ ค้นคว้า มีความอยากรู้อยากเห็นและ สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว การได้ลงมือกระท า จับต้อง
สัมผัสท าให้เด็กเข้าใจ และรวบรวมประสบการณ์ ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซ่ึงเป็นประสบการณ์ส าคัญส าหรับการเรียนรู้ของ
เด็ก 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการประเมินพฤติกรรมการกล้าแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยเพื่อให้
เกิดการเสริมสร้างพฤติกรรมการกล้าแสดงออกทางด้านอารมณ์อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีและจะช่วยสร้าง
พฤติกรรมความกล้าแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อประเมินพฤติกรรมความกล้าแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย 
 
วิธีการด าเนินการงานวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.ประชากรประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่เด็กปฐมวัยที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ า เภอปากพลี 

จังหวัดนครนายก จ านวนทั้งสิ้น 265 คน 
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2.กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ตาม
หลักการของทาโรยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับนัย 0.05 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 159
คน และคิดเทียบตามสัดส่วนประชากรจ าแนกตามสถานศึกษา(ศูนย์)แล้วจึงท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย(Simple 
randorm sampling) ในแต่ละสถานศึกษา (ศูนย)์ ที่ศึกษารายละเอียดดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
อ าเภอปากพลี N n 

1.ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 18 11 
2.องค์การบริหารส่วนต าบล 247 148 

รวม 265 159 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน ดังนี้  

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ, อายุ, สังกัด, สถานภาพทางครอบครัว, อาศัยอยู่กับ
ใคร และจ านวนพี่น้องทั้งหมด 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของเด็ก จ านวนทั้งหมด 21 ข้อ มีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 
ความกล้าแสดงออกทางวาจา ความกล้าแสดงออกทางท่าทาง ความกล้าแสดงออกถึงความเป็นผู้น า ความกล้า
แสดงออกในการท ากิจกรรมและลงมือท าสิ่งใหม่ๆ และความกล้าแสดงออกในความภูมิใจในผลงานตนเอง 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.ผู้วิจัยท าการติดต่อกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อท าการ

เก็บข้อมูล 
2.ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลและประสานงานกับครูประจ าชั้น โดยให้ครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมินเด็กโดยใช้

แบบสอบถามความกล้าแสดงออกทางด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัย จ านวน 11 ศูนย์ ต้ังแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562  
3.ผู้วิจัยตรวจแบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย 
 ผลการวิจัย ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.72 และเพศชาย ร้อยละ 45.28 ด้านอายุ ส่วนใหญ่
อายุ 3 ขวบ ร้อยละ 64.9 รองลงมามีอายุ 4 ขวบ ร้อยละ 19.25 และอายุ 5 ขวบ ร้อยละ 15.85ด้านสังกัด ส่วนใหญ่
อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 86.04 และส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 13.96 
ด้านที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่กับ พ่อ/แม่ ร้อยละ 88.3 รองลงมาอาศัยอยู่กับ ปู่/ย่า ร้อยละ 7.93 และอาศัยอยู่กับ ตา/ยา 
ร้อยละ 3.77 ด้านสถานภาพทางครอบครัว พ่อมาอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 87.17 รองลงมาพ่อมาแยกกันอยู่ ร้อยละ 12.45 
และพ่อแม่หย่าร้าง ร้อยละ 0.38 และด้านสุดท้ายคือด้านจ านวนพี่น้องทั้งหมด 2 คน ร้อยละ 40.75 มีพี่น้องทั้งหมด 1 
คน ร้อยละ 35.47  รองลงมามีพี่น้องทั้งหมด 3 คน ร้อยละ 21.51 และมีพี่น้องทั้งหมด 4 คน ร้อยละ 2.26 
 
2. ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย  

2.1การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย 
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ตารางที่ 2 การวเิคราะห์ระดับพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย 
 

 
รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

x  SD. แปลผล อันดับ 

1.ความกล้าแสดงออกทางวาจา 1.548 0.382 มาก 1 

2.ความกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมและลงมือท าสิ่งใหม่ๆ 1.533 0.449 มาก 2 

3.ความกล้าแสดงออกในความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 1.522 0.451 ปานกลาง 3 

4.ความกล้าแสดงออกทางท่าทาง 1.491 0.381 น้อย 4 

5.ความกล้าแสดงออกถงึความเปน็ผู้น า 1.368 0.465 น้อย 5 

รวม 1.493 0.283   
 
 จากตารางที่2 พบว่าพฤติกรรมความกล้าแสดงออกทางวาจาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 1.548 
( x =1.548, S.D.=0.382) รองลงมาพฤติกรรมความกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมและลงมือท าสิ่งท าสิ่งใหม่ๆ อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 1.533 ( x =1.533, S.D.=0.449) ถัดมาพฤติกรรมความกล้าแสดงออกในความภาคภูมิใจใน
ผลงานตนเองอยู่ในระดับกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.522( x =1.522, S.D.=0.451) ถัดมาความกล้าแสดงออกทางท่าทาง
อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 1.491 ( x =1.491, S.D.=0.465) และน้อยที่สุดคือพฤติกรรมความกล้าแสดงออกถึง
ความเป็นผู้น า โดยมีค่าเฉลี่ย 1.493 ( x =1.493, S.D.=0.283) 
 

2. 2 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัยจ าแนกเป็นรายข้อ  
ผลศึกษาความกล้าแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอ าเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก จ าแนกเป็นรายข้อ 
 

ตารางที่ 3 การวเิคราะห์ระดับพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัยจ าแนกเป็นรายข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

x  S.D. แปลผล 
อัน
ดับ 

1.ความกล้าแสดงออกทางวาจา 1.548 0.382 มาก 1 
1.1 พูด้วยความคล่องแคล่วไม่ประหม่า 1.755 0.467 มาก 1 
1.2 กล้าพูดกล้าตอบค าถาม 1.458 0.536 น้อย 5 
1.3 ไม่ก้มหน้าขณะที่สนทนากับผู้อื่น 1.527 0.530 กลาง 3 
1.4 สามารถสื่อสารกับเพื่อนได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา 1.538 0.529 มาก 2 
1.5 กล้ากล่าวค าทักทายผู้อื่นก่อน 1.481 0.558 น้อย 4 
2.ความกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมและลงมือท าสิ่ง
ใหม่ๆ 

1.533 0.449 มาก 2 

2.1 ลงมือท ากิจกรรมใหม่ๆโดยไม่ลังเล 1.540 0.550 กลาง 2 
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รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

x  S.D. แปลผล 
อัน
ดับ 

2.2 ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการท ากิจกรม 1.515 0.544 น้อย 3 
2.3 ตัดสินใจเข้ามุมกิจกรรมโดยไม่ลังเล 1.549 0.535 มาก 1 
3.ความกล้าแสดงออกในความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 1.522 0.451 ปานกลาง 3 
3.1 แสดงท่าทางด้วยความภูมิใจ ย้ิมตามีประกาย 1.523 0.537 กลาง 2 
3.2 แสดงความพอใจในผลงานของตนเอง 1.557 0.535 มาก 1 
3.3 รู้สึกภูมิใจที่เพื่อนร่วมห้องยอมรับความสามารถของตนเอง 1.523 0.537 กลาง 2 
3.4 พูดเกี่ยวกับผลานของตนเองอย่างภูมิใจและไม่เขินอาย 1.485 0.530 น้อย 3 
4.ความกล้าแสดงออกทางท่าทาง 1.491 0.381 น้อย 4 
4.1 แสดงท่าทางคล่องแคล่วไม่ประหม่าอาย 1.534 0.515 มาก 1 
4.2 แสดงท่าทางด้วยความม่ันใจ 1.527 0.544 มาก 2 
4.3 แสดงท่าทางโดยการยกมือก่อนตอบค าถาม 1.489 0.516 กลาง 3 
4.4 แสดงท่าทางโดยยกมือก่อนลุกออกจากที่ระหว่างการท า
กิจกรรม 

1.473 0.530 น้อย 4 

4.5 แสดงออกทางใบหน้าได้สอดคล้องกับเรื่องที่จะพูดหรือเรื่อง
ที่ก าลังจะพูด 

1.432 0.519 น้อย 5 

5.ความกล้าแสดงออกถึงความเป็นผู้น า 1.368 0.465 น้อย 5 
5.1 เป็นผู้น าในการท ากิจกรรม 1.330 0.559 น้อย 4 
5.2 ใช้ค าพูดหรือท่าทางความเป็นอาสาสมัคร 1.371 0.577 กลาง 3 
5.3 ออกมาน าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนด้วยความ
สมัครใจ 

1.386 0.560 มาก 2 

5.4 มีความเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมกลุ่ม  1.386 0.574 มาก 1 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า 
พฤติกรรมความกล้าแสดงออกทางวาจา คือ พูดด้วยความคล่องแคล่วไม่ประหม่า อยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย 1.735 ( x =1.735,SD=0.467) รองมาสามารถสื่อสารกับเพื่อนได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 1.538 ( x =1.538,SD=0.529) ถัดมาไม่ก้มหน้าขณะสนทนากับผู้อื่น อยู่ในระดับกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 1.527 ( x =1.527,SD=0.530) ถัดมากล้ากล่าวค าทักทายผู้อื่น อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 1.481 
( x =1.481,SD=0.558) และน้อยที่สุด ได้แก่กล้าพูด กล้าตอบค าถาม โดยมีค่าเฉลี่ย 1.458 ( x =1.458,SD=0.536) 
 พฤติกรรมความกล้าแสดงออกทางท่าทาง คือท่าทางคล่องแคล่วไม่ประหม่าอาย อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 1.534 ( x =1.534,SD=0.515) รองลงมาแสดงท่าทางด้วยความม่ันใจ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 1.527    
( x =1.527,SD=0.544) ถัดมาแสดงท่าทางโดยการยกมือก่อนตอบค าถาม     อยู่ในระดับกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.489 
( x =1.489,SD=0.516) ถัดมาแสดงท่าทางโดยการยกมือก่อนลุกออกจากที่ระหว่างท ากิจกรรม อยู่ในระดับน้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ย 1.473 ( x =1.473,SD=0.530) และน้อยที่สุดคือแสดงออกทางใบหน้าได้สอดคล้องกับเรื่องที่จะพูดหรือก าลัง
พูด โดยมีค่าเฉลี่ย 1.432 ( x =1.432,SD=0.519) 
 พฤติกรรมความกล้าแสดงออกถึงความเป็นผู้น า คือมีความเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมกลุ่ม อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 1.386 ( x =1.386,SD=0.574) รองลงมาออกมาน าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนด้วยความสมัคร
ใจ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 1.386 ( x =1.386,SD=0.560) ถัดมาใช้ค าพูดหรือท่าทางความเป็นอาสาสมัคร อยู่
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ในระดับกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.371 ( x =1.371,SD=0.577) และเป็นผู้น าในการท ากิจกรรม อยู่ในระดับน้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ย 1.330 ( x =1.330,SD=0.559) 

พฤติกรรมความกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมและท าสิ่งใหม่ๆ คือตัดสินใจในการเข้ามุมกิจกรรมโดยไม่
ลังเล อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 1.549 ( x =1.549, SD=0.544) รองลงมาลงมือท ากิจกรรมใหม่ๆโดยไม่ลังเล อยู่
ในระดับกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.540 ( x =1.540, SD=0.550) และถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการท ากิจกรรม อยู่
ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 1.515 ( x =1.515, SD=0.544) 

พฤติกรรมความกล้าแสดงความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง คือ แสดงความพอใจในผลงานของตนเอง อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 1.557 ( x =1.557, SD=0.535) รองลงมาแสดงท่าทางด้วยความภาคภูมิใจ ย้ิมตามี
ประกายและรู้สึกภูมิใจที่เพื่อนร่วมห้องยอมรับความสามารถของตนเอง อยู่ในระดับกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.524 
( x =1.523, SD=0.537) และพูดเกี่ยวกับผลงานของตนเองอย่างภูมิใจและไม่เขินอาย อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 
1.485 ( x =1.485, SD=0.530) 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ด้านพฤติกรรมทางอารมณ์ พบว่าเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ที่สังเกตได้ มีพฤติกรรมความกล้าแสดงออกทางวาจา 
คือการเป็นคนกล้าแสดงออกทางการสื่อสาร ความคิด และความรู้สึกได้อย่างชัดเจน มากที่สุด  โดยม่ีค่าเฉลี่ย 1.548 
โดยพบว่า เด็กพูดด้วยความคล่องแคล่วไม่ประหม่า กล้าพูดกล้าตอบค าถาม ไม่ก้มหน้าในขณะที่สนทนากับผู้อื่นและ
สามารถสื่อสารกับเพื่อนได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชญา ไชยเทพ (2544) พบว่า
การแสดงตนต่อผู้อื่นด้วยค าพูด คือ สามารถพูดแสดงความรู้สึกด้วยเสียงดังพอสมควร ชัดเจนในการพูดเกี่ยวกับตนเอง
สามารถกล่าวถึงสิ่งที่มีคุณค่าและน่าสนใจของตน ไม่ผูกขาดการสนทนา สบตากับผู้ที่พูดด้วย 

รองลงมาเด็กจะมีพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมและท าสิ่งใหม่ๆ กล้าท าสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 
โดยมีค่าเฉลี่ย 1.533 โดยพบว่า เด็กลงมือท ากิจกรรมใหม่ๆโดยไม่ลังเล  สามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการ
ท ากิจกรรม และตัดสินใจในการเข้ามุมกิจกรรมโดยไม่ลังเล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชญา ไชยเทพ (2544) มุ่ง
งาน ไม่นิ่งเฉย สามารถท างานเต็มความสามารถของตนมีการวางแผนในการท างาน รู้จักตั้งเป้าหมายในการท างาน 
และท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ ก าหนดการท างานแต่ละชิ้นที่จะท าให้ตนเองพอใจอย่างมีเหตุผล 

ถัดมา เด็กจะมีพฤติกรรมการแสดงความภูมิใจในผลงานตนเอง แสดงท่าทางความภาคภูมิใจในผลงานของตน 
โดยมีค่าเฉลี่ย  1.522 โดยพบว่า เด็กแสดงท่าทางด้วยความภาคภูมิใจ ยิ้มตามีประกาย แสดงความพึงพอใจในผลงาน
ของตนเอง รู้สึกภูมิใจที่เพื่อนร่วมห้องยอมรับความสามารถของตนเอง และสามารถพูดเกี่ยวกับผลงานของตนเองอย่าง
ภูมิใจและไม่เขินอาย อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา ทหาราวานิช (2553) พบว่า 
สามารถแสดงความรู้สึกยอมรับและนับถือ เม่ือเพื่อนท างานประสบความส าเร็จได้อย่างไม่ขวยเขิน การได้ท างานกับ
เพื่อน ท าให้ปฏิสัมพันธ์ด้านความรู้สึก ความคิดและการกระท ากับพื่อนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีพฤติกรรมการกล้า
แสดงออกที่ดีขึ้น กล้าที่จะยอมรับและนับถือผู้อื่น 

ถัดมา เด็กมีพฤติกรรมการกล้าแสดงออกทางท่าทางคือการกล้าแสดงท่าทางในการท ากิจกรรมต่างๆด้วย
ความม่ันใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 1.491 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา สายยศ (2551) อ้างใน เมทินี ด่านยังอยู่ 
(2544: 9) การแสดงออกของเด็กด้วยความม่ันใจ ซ่ึงสามารถสังเกตได้จากท่าทาง การกระท า การแสดงความคิดเห็น 
หรือภาษาของเด็กและใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสม  

และน้อยที่สุด คือพฤติกรรมการกล้าแสดงออกถึงการเป็นผู้น า คือการกล้าแสดงออกในการเป็นผู้น าจิ ต
สาธารณะในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ย 1.368 ได้แก่ การเป็นผู้น าในการท ากิจกรรม ใช้ค าพูดหรือท่าทางการ
เป็นอาสาสมัคร ออกมาน าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนด้วยความสมัครใจ และ มีความเป็นผู้น าในการท า
กิจกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา สายยศ (2551) อ้างใน อุลัย บุญโท (2544: 7) บุคลิกภาพส่วนหนึ่งของ
บุคคลที่กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจในการกระท าสิ่งต่างๆให้ลุล่วง รวมทั้งการยอมรับและความภาคภูมิใจในตนเองว่า
มีความสามารถ มีความส าคัญ สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเข้ามาด้วยความรอบคอบ 
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สรุปผลการศึกษา  
การกล้าแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ในอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จ านวน 265 คน ใน

ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ส่วนใหญ่เด็กปฐมวัยมีความกล้าแสดงออกทางวาจา ความกล้าแสดงออกทางท่าทาง 
ความกล้าแสดงออกถึงความเป็นผู้น า ความแสดงออกในการท ากิจกรรมและท าสิ่งใหม่ๆ และการแสดงความภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง ตามล าดับ ผลการวิจัยการศึกษาครั้งนี้ เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า เด็กปฐมวัย ในอ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก มีพฤติกรรมความกล้าแสดงทางอารมณ์มากที่สุดคือ  ทางท่าทาง พบว่าส่วนใหญ่พฤติกรรมการ
แสดงออกทางท่าทางจะพูดด้วยความคล่องแคล่ว รองลงมาความกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมและท าสิ่งใหม่ๆ 
พบว่าส่วนใหญ่พฤติกรรมความกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมและท าสิ่งใหม่ๆจะตัดสินใจในการเข้ามุมกิจกรรมโดย
ไม่ลังเล ถัดมาการแสดงความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง พบว่าส่วนใหญ่พฤติกรรมการแสดงความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเองจะแสดงความพอใจในผลงานของตนเอง ถัดมาความกล้าแสดงออกทางท่าทาง ส่วนใหญ่พฤติกรรม
ความกล้าแสดงออกทางท่าทางจะแสดงท่าทางด้วยความม่ันใจ และพฤติกรรมความกล้าแสดงออกที่พบน้อยที่สุด คือ
การกล้าแสดงออกถึงความเป็นผู้น า พฤติกรรมส่วนใหญ่ที่พบจะมีความเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมกลุ่ม  

จากงานวิจัยการประเมินพฤติกรรมความกล้าแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย สามารถน าไปใช้ในการ
ประเมินพฤติกรรมความกล้าแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาความกล้า
แสดงออกทางอารมณ์ เช่น การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อม่ันในตัวเองของ
เด็กปฐมวัยที่กล่าวว่า การใช้ศิลปะช่วยส่งเสริมการเขียนของเด็กปฐมวัย เนื่องจากกิจกรรมศิลปะช่วยให้เด็กได้แสดง
ความรู้สึกนึกคิด ช่วยผ่อนคลาย ความคับข้องใจทางอารมณ์ โดยผ่านการวาดภาพ และส่งเสริม พัฒนาการด้านภาษา 
ย่ิงไปกว่านั้นความส าเร็จในการ สร้างสรรค์งานจะช่วยให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ในอ าเภอ
ปากพลี จังหวัด นครนายก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัย ที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็ก อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก รวมจ านวน 159 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบทดสอบ
ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านจ าแนกประเภท ด้านจัดประเภท ด้านอนุกรม 
ด้านเปรียบเทียบ ด้านสรุปความ ด้านอุปมา-อุปไมย ด้านการหาส่วนที่หายไป และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่คล้ายคลึง
กับประชากรอายุ 2-3 ปี จ านวน 30 คน หลังจากนั้นน าไปหาค่าความเชื่อม่ันได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเท่ากับ 
.949วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยอันดับ
แรก ด้านอนุกรม อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.07 (  = 2.07,S.D = 0.50) รองลงมาคือ ด้านเปรียบเทียบ อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.07 (  = 2.07,S.D = 0.41) ด้านจัดประเภท อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.05 (  = 
2.05,S.D = 0.43) ด้านจ าแนกประเภท อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.05 (  = 2.05,S.D = 0.37) ด้านสรุปความ 
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.04 (  = 2.04,S.D = 0.42) ด้านอุปมา-อุปไมย อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
2.03 (  = 2.03,S.D = 0.52)  และด้านการหาสส่วนที่หายไปของภาพ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.01  
(  = 2.01,S.D = 0.54 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : การประเมิน  ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผล  เด็กปฐมวัย 
 
Abstract 

The purpose of this research was to evaluate of Rational Thinking Ability of Early Childhood in Pak 

Phli District Nakhon Nayok Province. The samples used in this research were 159 baby children in  

Development Center in Pak Phli District Nakhon Nayok Province. Tools used in this research is 

questionnaire; general information query and test of Ability Rational Thinking 7 respect:, Classification, 

Classification, Serial, Comparison, In summary, Metaphors – metaphors and In finding the missing part. And 

taken the test to test with 30 young children aged between2-3 years. After that, bring to the confidence of the 

test, which has the confidence value of .949. Data analysis by using the program to find percentage, mean 

and standard deviation. The study indicated that the sample group had verry good  level of rational thinking 

ability. The first, Serial having an average of2.07 (  = 2.07,S.D = 0.50) Subsequent, Comparison having an 

average of 2.07 (  = 2.07,S.D = 0.41) , Classification having an average of2.05 (  = 2.05,S.D = 0.43) , 

Classification having an average of2.05 (  = 2.05,S.D = 0.37) , In summary having an average of2.04 (  = 

2.04,S.D = 0.42), Metaphors – metaphors having an average of2.03 (  = 2.03,S.D = 0.52)and In finding the 

missing part having an average of2.01 (  = 2.01,S.D = 0.54 respectively. 

 
Keywords: Assessment, Rational Thinking Ability, Early Childhood
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บทน า 
 เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดส าหรับการพัฒนาการของชีวิตตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตราก าหนดให้มีการจัดการการศึกษาโดยเน้นการฝึกให้คิด และพัฒนา
ความสามารถในการคิดของผู้เรียน จึงท าให้ครูและนักเรียน จึงท าให้ครูและนักการศึกษามุ่งพัฒนาการสอนคิดแบบ
ต่างๆที่คาดว่าจะสร้างประสิทธิภาพการคิดให้ผู้เรียนได้ (กุลยา ตันติผลา ชีวะ , 2551, 27) ซ้ึงการคิดมีหลายรูปแบบ
และการคิดมีโอกาสผิดพลาดน้อย และถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่สามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้ ผู้ที่คิดมีเหตุผลสูงจะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์(จ านง วิบูลย์, 2536, 29) นอกจากนี้การคิดยังเป็นทักษะที่ส่งเสริมให้คนรู้จัก
การสังเกตอธิบายหรือแปลความหมายสิ่งต่างๆได้. เด็กเล็กๆมีกระบวนการคิดเช่นเดียวกับผู้ใหญ่คือ เด็กสามารถเรียนรู้ 
จ า สร้างความคิดรวบยอดและสื่อสารสิ่งที่ตนแต่กระบวนการคิดอาจไม่ซับซ้อนเท่ากับผู้ใหญ่ และวิธีการคิดอาจ
แตกต่างจากผู้ใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เด็กได้รับ (นฤเนตร ธรรมบวร, 2544, 3) การส่งเสริมการคิดให้
เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัยจึงเป็นสิ่งส าคัญเพราะการคิดของคนเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่เด็กซ้ึงความสามารถการคิดจะเพิ่มพูนขึ้น
ตามอายุและพัฒนาการ เพียเจต์ (Piaget, 1950)กล่าวว่าการคิดการคดิเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กเล็กจะสังเกตได้อายุ18เดือน 
เป็นความคิดที่เกิดขึ้นภายใน เป็นความคิดที่ไม่ซับซ้อนมีผลท าตามจินตนาการที่ตนคิด เพราะสิ่งที่เด็กได้รับจาก
ประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วง5 ปีแรกของชีวิต บลูม (Bloom, 1966, 359) กล่าวว่า ช่วยปฐมวัยเป็นช่วงที่มี
ความส าคัญต่อการวางรากฐานของพัฒนาการทุกด้านและโดยเฉพาะอย่างย่ิงการคิดนั้นมีความจ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ฉะนั้นจึงควรปลูกฝังให้เด็กคนช่างสังเกต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองซ่ึงจะท าให้เด็กอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประเมินความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผล
ของเด็กปฐมวัยในอ าเภอปากพลีจังหวัดนครนายกโดยการสร้างเครื่องมือในการประเมินความคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัย ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านจ าแนกประเภท ด้าน
จัดประเภท ด้านอนุกรม ด้านเปรียบเทียบ ด้านสรุปความ ด้านอุปมา-อุปไมย ด้านการหาส่วนที่หายไปโดยน าไปใช้กับ
เด็กปฐมวัย ในอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อายุระหว่าง 2-3 ปี จ านวน 159 คน ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทาง
ส าคัญส าหรับครู ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ในการประเมินความสามารถ
ความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อประเมินความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก จ านวนทั้งสิ้น 265 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
โดยใช้หลักการของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จ านวนเด็ก
ปฐมวัย 159 คน ผู้วิจัยจะด าเนินการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยคิดเทียบตามสัดส่วนประชากรจ าแนกตามต าบลและเทศบาล 
ในอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด คือ องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 148 คน และ
เทศบาล จ านวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 159 คน 
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ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

อ าเภอปากพล ี จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

องคก์ารบริหารสว่นต าบล 
เทศบาลต าบล 

247 
18 

148 
11 

รวม 265 159 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบดว้ย เพศ,อายุ,สังกัดสถานศึกษา,จ านวนพี่น้อง 
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบด้านความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย จ านวน 20 ข้อ และในค าถามแต่ละข้อ

ประกอบด้วยด้านจ าแนกประเภท จ านวน 4 ข้อ ด้านจัดประเภท จ านวน 5 ข้อ ด้านอนุกรม จ านวน 3 ข้อ ด้าน
เปรียบเทียบ จ านวน 3 ข้อ ด้านสรุปความ จ านวน 2 ข้อ และ ด้านอุปมา-อุปไมย จ านวน 2 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาเก่ียวกับการประเมินความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
ผลการวิจัย ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 52.83 และเพศหญิง จ านวน75 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.16 ด้านอายุส่วนใหญ่อายุ 3 ขวบ จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 55.34 และอายุ 2 ขวบ จ านวน 71 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.65 ด้านจ านวนพี่น้อง ส่วนใหญ่มีพี่น้อง 2 คน จ านวน 63คน คิดเป็นร้อยละ 39.62  รองลงมา
เป็นจ านวนพี่น้อง 1 คน จ านวน 53คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และจ านวนพี่น้อง 3 คน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.04 

2. ผลการประเมินความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
2.1 การประเมินความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยจ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ 

 
ตารางที่ 2 การประเมินความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลจ าแนกเปน็รายด้านและรายข้อ 

 
รายการ ระดับพฤติกรรม 

 S.D แปลผล อันดับ 
ด้านจ าแนกประเภท     
1ความสามารถแยกสิ่งของออกเป็นประเภทต่างๆได ้ 2.20 0.59 ดีมาก 2 

2ความสามารถในการแยกหน้าทีข่องสิ่งของได ้ 2.35 0.68 ดีมาก 1 

3ความสามารถในการจ าแนกรปูร่างลักษณะของสัตวไ์ด้
ถูกต้อง 

1.88 0.66 ปานกลาง 6 

4ความสามารถจ าแนกสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ ที่อยู่ประเภท
เดียวกันได้ถูกต้อง 

1.96 0.67 ปานกลาง 5 

5ความสามารถในการจ าแนกสีของรูปภาพได้อย่างถกูต้อง 2.05 0.75 ดีมาก 3 
6ความสามารถในการจ าแนกรปูภาพที่ต่างจากพวกได้
ถูกต้อง 

 
1.96 

 
0.58 

 
ปานกลาง 

 
7 

7แยกประเภทของสิง่ของได้อย่างน้อย2อย่าง 1.96 0.69 ปานกลาง 4 
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รายการ ระดับพฤติกรรม 

 S.D แปลผล อันดับ 

ค่าเฉล่ียรวมด้านจ าแนกประเภท 2.05 0.48 ดีมาก  
ด้านจัดประเภท     
1 เด็กรู้จักสังเกตรูปร่างลักษณะของสิ่งต่างๆที่มีความ
เหมือนกันและสามารถจดัประเภทของสิ่งต่างๆ 

 2.13 0.64 
 

ดีมาก 1 

2เด็กสามารถจัดประเภทของรูปภาพท่ีเป็นพวกเดียวกันกับ
รูปภาพท่ีก าหนดใหไ้ด ้

 2.11  0.72 ดีมาก  
2 

3 เด็กสามารถจัดประเภทของตัวเลขท่ีเป็นพวกเดียวกันกับตัว
เลขท่ีก าหนดใหไ้ด ้

 2.03 0.70 ดีมาก 6 

4 เด็กสามารถจัดประเภทของสัตวท์ี่เป็นพวกเดียวกันได้ 2.04  0.69 ดีมาก 4 
5 เด็กสามารถจัดประเภทของสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นพวก
เดียวกันได ้

 2.03 0.74 ดีมาก 5 

6 เด็กสามารถจัดประเภทของอาหารที่เป็นพวกเดยีวกันได้ 2..01  0.51 ดีมาก 7 
7 เด็กสามารถจัดประเภทของยานพาหนะที่เป็นพวกเดียวกัน
ได ้

2.05  0.72 ดีมาก 3 

ค่าเฉล่ียรวมด้านจัดประเภท 2.05 0.37 ดีมาก  
ด้านอนุกรม     
1 เด็กสามารถพิจารณาถึงล าดับตัวเลขทีเ่ปลี่ยนไปอย่าง
ต่อเนื่องกันได้ถูกต้อง 

 
2.20 

 
0.59 

 
ดีมาก 

 
3 

2 เด็กสามารถเรียงล าดับรูปภาพที่มีความต่อเนื่องกันได้
ถูกต้อง 

 
2.35 

 
0.68 

 
ดีมาก 

 
1 

3 ฝึกทักษะการสังเกตและจัดกลุ่มตามรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

 
1.88 

 
0.66 

 
ปานกลาง 

 
6 

4 เด็กสามารถพิจารณาถึงล าดับ ลักษณะ รูปร่าง ของสิง่
ต่างๆที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องไดถู้กต้อง 

1.96 0.67 ปานกลาง 5 

5 เด็กสามารถพจิารณาถึงล าดับ ลักษณะ ของสี ที่
เปลี่ยนไปอย่างต่อเนือ่งได้ถูกต้อง 

2.23 0.57 ดีมาก 2 

6 เด็กสามารถพิจารณาถึงล าดับลักษณะของขนาดรูปทรง
เลขาคณิตทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องได้ถูกต้อง 

1.96 0.94 ปานกลาง 4 

ค่าเฉล่ียรวมด้านอนุกรม 2.07 0.50 ดีมาก  
ด้านเปรียบเทียบ     
1 เด็กสามารถเปรียบเทียบสิ่งของต่างๆที่มีลักษณะรูปร่างที่
แตกต่างกันได ้

 
2.24 0.63 

 
ดีมาก 

 
1 

2 เด็กสามารถเปรียบเทียบสิ่งของต่างๆที่มี รูปทรง ที่มี
แตกต่างกันได ้

2.18 0.50 ดีมาก 2 

3 เด็กสามารถเปรียบเทียบขนาดของสัตว์ที่มีความแตกต่าง
กันได ้

2.10 0.71 ดีมาก 3 

4 เด็กสามารถเปรียบเทียบสีของรูปภาพที่มีความแตกต่าง
กันได ้

2.03 0.72 ดีมาก 5 
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รายการ ระดับพฤติกรรม 

 S.D แปลผล อันดับ 

5 เด็กสามารถเปรียบเทียบทิศทางของสัตว์ที่มีความ
แตกต่างกันได ้

2.03 0.76 ดีมาก 6 

6 เด็กสามารถเปรียบเทียบรูปร่างของคนที่มีความแตกต่าง
กันได 

1.96 0.67 ปานกลาง 7 

7 เด็กสามารถเปรียบเทียบรูปทรงเรขาที่มีความแตกต่างกนั
ได ้

1.92 0.68 ปานกลาง 8 

8 เด็กสามารถเปรียบเทียบประเภทของสิ่งของที่มีความ
แตกต่างกันได ้

2.03 0.63 ปานกลาง 4 

ค่าเฉล่ียรวมด้านเปรยีบเทียบ 2.07 0.41 ดีมาก  
ด้านสรุปความ     
1 เด็กสามารถคิดหาค าตอบจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้
ส าเร็จ 

 
2.10 0.52 

 
ดีมาก 

 
2 

2 เด็กสามารถเขียนล าดับเหตุการณ์และสรุปความได ้ 2.14 0.76 ดีมาก 1 
3 เด็กสามารถสรุปความได้จากการคาดเดาสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ได ้

1.96 0.57 ปานกลาง 4 

4 เด็กสามารถสรุปความได้จากรูปภาพและข้อความที่ครู
ก าหนดให้ได ้

1.97 0.62 ปานกลาง 3 

ค่าเฉล่ียรวมด้านสรุปความ 2.04 0.42 ดีมาก  
ด้านอุปมา-อุปไมย     
1 เด็กสามารถจับคูรู่ปภาพท่ีมีความสัมพันธ์กันได้ถูกต้อง 2.00 0.70 ดีมาก 5 
2 เด็กสามารถจับคูส่ีที่มีความสัมพนัธ์กันได้ถูกต้อง 2.08 0.80 ดีมาก 1 
3 เด็กสามารถจับคู่ขนาดของสิ่งของที่มีความสัมพันธ์กันได้
ถูกต้อง 

2.03 0.72 ดีมาก 3 

4 เด็กสามารถจับคู่ของใช้ที่มีความสัมพันธ์กันได้ถูกต้อง 2.00 0.64 ดีมาก 4 

5 เด็กสามารถจับคู่หน้าที่ของสิ่งของที่มีความสัมพันธ์กันไก้
ถูกต้อง 

2.05 0.80 ดีมาก 2 

ค่าเฉล่ียรวมด้านอปุมา-อุปไมย 2.03 0.52 ดีมาก  
ด้านการหาส่วนที่หายไปของภาพ     
1 เด็กสามารถหาส่วนทีข่าดหายไปจากรูปภาพสัตว์ที่
ก าหนดให้ได้ถกูต้อง 

 
2.16 0.77 

 
ดีมาก 

 
1 

2 เด็กสามารถหาค าตอบได้จากการพิจารณารูปภาพสัตว์ที่
ก าหนดให้ได้ถกูต้อง 

2.14 0.61 ดีมาก 2 

3 เด็กมีทักษะการสังเกตจาการมองรูปภาพสัตว์และหาสว่น
ที่หายไปได้ถกูต้อง 

2.06 0.69 ดีมาก 3 

ค่าเฉล่ียรวมด้านการหาส่วนที่หายไปของภาพ 2.13 0.54 ดีมาก  
ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน 2.06 0.36 ดีมาก  
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จากตารางที่ 2 พบว่าเด็กปฐมวัยอายุ 2-3 ปี ที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายกมี
ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลโดยอันดับที่ 1ด้านอนุกรม อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.07 (  = 2.07,S.D 
= 0.50) รองลงมาคืออันดับที่ 2 ด้านเปรียบเทียบ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.07 (  = 2.07,S.D = 0.41) ถัด
มาคืออันดับที่ 3 ด้านจัดประเภท อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.05 (  = 2.05,S.D = 0.43) ถัดมาคืออันดับที่ 4 
ด้านจ าแนกประเภท อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.05 (  = 2.05,S.D = 0.37) ถัดมาคืออันดับที่ 5 ด้านสรุป
ความ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.04 (  = 2.04,S.D = 0.42) ถัดมาคืออันดับที่ 6 ด้านอุปมา-อุปไมย อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.03 (  = 2.03,S.D = 0.52)  และอันดับที่ 7 ด้านการหาสส่วนที่หายไปของภาพ อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.01 (  = 2.01,S.D = 0.54) 

ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยด้านจ าแนกประเภทอันดับแรกคือ ความสามารถในการ
แยกหน้าที่ของสิ่งของได้อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.35 (  = 2.35,S.D = 0.68) รองลงมาคือ ความสามารถ
แยกสิ่งของออกเป็นประเภทต่างๆได้อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.20 (  = 2.20,S.D = 0.59) ถัดมาคือ 
ความสามารถในการจ าแนกสีของรูปภาพได้อย่างถูกต้องอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.05 (  = 2.05,S.D = 
0.75) ถัดมาคือ แยกประเภทของสิ่งของได้อย่างน้อย2อย่างอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.96 (  = 1.96,S.D 
= 0.69) ถัดมาคือ ความสามารถจ าแนกสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ ที่อยู่ประเภทเดียวกันได้ถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ย 1.96 (  = 1.96,S.D = 0.67) ถัดมาคือ ความสามารถในการจ าแนกรูปร่างลักษณะของสัตว์ได้ถูกต้อง
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.88 (  = 1.88,S.D = 0.66) และ ความสามารถในการจ าแนกรูปภาพที่ต่างจาก
พวกได้ถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.96 (  = 1.96,S.D = 0.58) 

ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยด้านจัดประเภท อันดับแรกคือเด็กรู้จักสังเกตรูปร่าง
ลักษณะของสิ่งต่างๆที่มีความเหมือนกันและสามารถจัดประเภทของสิ่งต่างๆอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.13 (  = 
2.13,S.D = 0.64) รองลงมาคือ เด็กสามารถจัดประเภทของรูปภาพที่เป็นพวกเดียวกันกับรูปภาพที่ก าหนดให้ได้อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.11 (  = 2.11,S.D = 0.72) ถัดมาคือ เด็กสามารถจัดประเภทของยานพาหนะที่เป็นพวก

เดียวกันได้อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.05 (  = 2.05,S.D = 0.72) ถัดมาคือ เด็กสามารถจัดประเภทของสัตว์ที่

เป็นพวกเดียวกันได้อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.04 (  = 2.04,S.D = 0.69) ถัดมาคือ เด็กสามารถจัดประเภท

ของสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นพวกเดียวกันได้อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.03 (  = 2.03,S.D = 0.74) ถัดมาคือ 
เด็กสามารถจัดประเภทของตัวเลขที่เป็นพวกเดียวกันกับตัวเลขท่ีก าหนดให้ได้อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.03 (  = 
2.03,S.D = 0.70) และ เด็กสามารถจัดประเภทของอาหารที่เป็นพวกเดียวกันได้อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.01 
(  = 2.01,S.D = 0.51) 

ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยด้านอนุกรม อันดับแรกคือเด็กสามารถเรียงล าดับรูปภาพ
ที่มีความต่อเนื่องกันได้ถูกต้องอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.35 (  = 2.35,S.D = 0.68) รองลงมาคือเด็กสามารถ
พิจารณาถึงล าดับ ลักษณะ ของสี ที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องได้ถูกต้องอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.23 (  = 
2.23,S.D = 0.57) ถัดมาคือ เด็กสามารถพิจารณาถึงล าดับตัวเลขที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องกันได้ถูกต้องอยู่ในระดับดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.20 (  = 2.20,S.D = 0.59) ถัดมาคือ เด็กสามารถพิจารณาถึงล าดับลักษณะของขนาดรูปทรง
เลขาคณิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องได้ถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.96 (  = 1.96,S.D = 0.94) 
ถัดมาคือเด็กสามารถพิจารณาถึงล าดับ ลักษณะ รูปร่าง ของสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องได้ถูกต้องอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.96 (  = 1.96,S.D = 0.67) และ ฝึกทักษะการสังเกตและจัดกลุ่มตามรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.88 (  = 1.88,S.D = 0.66)  
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ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยด้านเปรียบเทียบ อันดับแรก คือ เด็กสามารถเปรียบเทียบ
สิ่งของต่างๆที่มีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันได้อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.24 (  = 2.24,S.D = 0.63) รองลงมา
เด็กสามารถเปรียบเทียบสิ่งของต่างๆ ที่มี รูปทรง ที่มีแตกต่างกันได้อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.18 (  = 
2.18,S.D = 0.50) ถัดมา เด็กสามารถเปรียบเทียบขนาดของสัตว์ที่มีความแตกต่างกันได้ได้อยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.10 (  = 2.10,S.D = 0.71)ถัดมา เด็กสามารถเปรียบเทียบประเภทของสิ่งของที่มีความแตกต่างกันได้  อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.03 (  = 2.03,S.D = 0.63)ถัดมา เด็กสามารถเปรียบเทียบสีของรูปภาพท่ีมีความแตกต่าง

กันได้ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.03 (  = 2.03,S.D = 0.72)เด็กสามารถเปรียบเทียบทิศทางของสัตว์ที่มีความ

แตกต่างกันได้ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.03 (  = 2.03,S.D = 0.76) เด็กสามารถเปรียบเทียบรูปรา่งของคนท่ีมี

ความแตกต่างกันได ้ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.96 (  =1.96,S.D = 0.67) และ เด็กสามารถเปรียบเทียบ

รูปทรงเรขาท่ีมีความแตกต่างกันได้ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.92 (  =1.92,S.D = 0.68) 
ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยด้านสรุปความ อันดับแรก คือ เด็กสามารถเขียนล าดับ

เหตุการณ์และสรุปความได้  อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.14 (  = 2.14,S.D = 0.76)รองลงมาเด็กสามารถคิดหา

ค าตอบจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ส าเร็จ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.10 (  = 2.10,S.D = 0.52) ถัดมา เด็ก

สามารถสรุปความได้จากรูปภาพและข้อความที่ครูก าหนดให้ได้  อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.97 (  = 
1.97,S.D = 0.62) และ เด็กสามารถสรุปความได้จากการคาดเดาสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 1.96 (  = 1.96,S.D = 0.54 

ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยด้านอุปมา-อุปไมย อันดับแรก คือ  เด็กสามารถจับคู่สีที่มี
ความสัมพันธ์กันได้ถูกต้อง อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.08 (  = 2.08,S.D = 0.80) รองลงมา เด็กสามารถจับคู่
หน้าที่ของสิ่งของที่มีความสัมพันธ์กันไก้ถูกต้อง อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.05 (  = 2.05,S.D = 0.80) ถัดมา 
เด็กสามารถจับคู่ขนาดของสิ่ งของที่ มีความสัมพันธ์กันได้ถูกต้อง  อ ยู่ในระดับดี มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.03  
(  = 2.03,S.D = 0.72) ถัดมา เด็กสามารถจับคู่ของใช้ที่มีความสัมพันธ์กันได้ถูกต้อง อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
2 (  = 2,S.D = 0.64) และ  เด็กสามารถจับคู่รูปภาพที่มีความสัมพันธ์กันได้ถูกต้องอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2 
(  = 2,S.D = 0.70) 

ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยด้านการหาส่วนที่หายไปของภาพ  อันดับแรก เด็ก
สามารถหาส่วนที่ขาดหายไปจากรูปภาพสัตว์ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง ถูกต้อง อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.16  
(  = 2.16,S.D = 0.77)รองลงมาเด็กสามารถหาค าตอบได้จากการพิจารณารูปภาพสัตว์ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้องอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.14 (  = 2.14,S.D = 0.61) และ เด็กมีทักษะการสังเกตจาการมองรูปภาพสัตว์และหา
ส่วนที่หายไปได้ถูกต้อง อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.06 (  = 2.06,S.D = 0.69) 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษา ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 2-3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พบว่าเด็กส่วนใหญ่มีความสามรถในการคิดเชิงเหตุผล  
อันดับที่ 1ด้านอนุกรม โดยมีค่าเฉลี่ย 12.57 อันดับที่2 ด้านเปรียบเทียบ โดยเฉลี่ย 29.07 อันดับที่ 3ด้านจัดประเภท 
โดยเฉลี่ย 14.4 อันดับที่ 4ด้านจ าแนกประเภท โดยเฉลี่ย  14.39อันดับที่ 5 ด้านสรุปความ โดยเฉลี่ย 8.17 อันดับที่ 6
ด้านอุปมา-อุปไมยโดยเฉลี่ย 10.16 และอันดับที่  7ด้านการหาส่วนที่หายไปของภาพโดยเฉลี่ย 6.36 บลูม
(Bloom.1966.359) กล่าวว่า ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่มีความส าคัญต่อการวางรากฐานของพัฒนาการทุกด้านและ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการคิดนั้นมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ฉะนั้นจึงควรปลูกฝังให้เด็กคน
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ช่างสังเกต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองซ่ึงจะท าให้เด็กอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะประเมินความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยในอ าเภอปากพลีจังหวัดนครนายกโดยการสร้าง
เครื่องมือในการประเมินความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของ
เด็กปฐมวัย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านจ าแนกประเภท ด้านจัดประเภท ด้านอนุกรม ด้านเปรียบเทียบ ด้านสรุปความ 
ด้านอุปมา-อุปไมย ด้านการหาส่วนที่หายไปโดยน าไปใช้กับเด็กปฐมวัย ในอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อายุ
ระหว่าง 2-3 ปี จ านวน 159 คน ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางส าคัญส าหรับครู ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ในการประเมินความสามารถความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษา ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 2-3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายกจากภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ส่วนใหญ่เด็ก
ปฐมวัยจะมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านอนุกรม ด้านเปรียบเทียบ ด้านจัดประเภท ด้านจ าแนกประเภท 
ด้านสรุปความ ด้านอุปมา-อุปไมย ด้านการหาส่วนที่หายไปของภาพ ตามล าดับ ผลการวิจัยศึกษาครั้งนี้ เม่ือพิจารณา
รายด้านพบว่าเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 2-3 ปี มีความคิดเชิงเหตุผลมากที่สุด คือความคิดเชิงเหตุผลด้านอนุกรม  
พบว่า เด็กสามารถพิจารณาถึงล าดับตัวเลขที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องกันได้ถูกต้องรองลงมาความคิดเชิงเหตุผลด้าน
เปรียบเทียบ พบว่า เด็กสามารถเปรียบเทียบสิ่งของต่างๆที่มีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันได้  ถัดมาคือ ความคิดเชิง
เหตุผลด้านการจัดประเภท พบว่าเด็กสามารถจัดประเภทของรูปภาพที่เป็นพวกเดียวกันกับรูปภาพที่ก าหนดให้ได้ ถัด
มาคือ ความคิดเชิงเหตุผลด้านจ าแนกประเภท พบว่า เด็กความสามารถแยกสิ่งของออกเป็นประเภทต่างๆได้ ถัดมาคือ
ความคิดเชิงเหตุผลด้านสรุปความ เด็กสามารถเขียนล าดับเหตุการณ์และสรุปความได้ถัดมาคือความคิดเชิงเหตุผลด้าน
อุปมา-อุปไมย พบว่า เด็กสามารถจับคู่สีที่มีความสัมพันธ์กันได้ถูกต้อง และความคิดเชิงเหตุผลด้านการหาส่วนที่ขาด
หายไป พบว่า เด็กสามารถหาส่วนที่ขาดหายไปจากรูปภาพสัตว์ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้องดังนั้น เราจึงควรจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะความสามารถการคิดเชิงเหตุผลให้กับเด็ก
ปฐมวัย เพื่อจะได้น ามาบูรณาการกับความสามารถในด้านต่างๆของการคิดเชิงเหตุผล และส่งเสริมในในด้านที่เด็กยังมี
ความสามารถน้อย เพื่อให้เด็กมีทักษะความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ได้ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในทุกๆด้าน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยในอ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยในครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 2-4 ปี ที่ศึกษาอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 292 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดประเภท ด้านการอนุกรม  
ด้านการจ าแนกประเภท ด้านการเปรียบเทียบ และด้านการอุปมาอุปไมย ซ่ึงได้น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับเด็ก
ปฐมวัยอายุระหว่าง 2-4 ปี หลังจากนั้นน าไปหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ  .89 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผล พบว่า เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 2-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการอุปมาอุปไมย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.95 
(x̄=0.95, SD=0.11) รองลงมาอันดับ 2 คือ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการจัดประเภท อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 0.94 (x̄=0.94, SD=0.12) รองลงมาอันดับ 3 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการจ าแนก
ประเภท อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.89 (x̄=0.89, SD=0.19) รองลงมาอันดับ 4 คือ มีความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผลด้านการเปรียบเทียบ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.88 ( x̄=0.88, SD=0.17) และอันดับสุดท้าย คือมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการอนุกรม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.86 (x̄=0.86, SD=0.21) 
 
ค าส าคัญ : การวัด  ความสามารถเชิงเหตุผล  เด็กปฐมวัย 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study Rational Thinking of Early Childhood in Mueang Nakhon 
Nayok District Nakhon Nayok Province. The sample group that used this research was a male and female 

aged between 2-4 years old who were studying in a child development center in Mueang Nakhon Nayok 

District Nakhon Nayok Province, 2nd semester, academic year 2018, 292 students.Tools used in research are 

questionnairesof general information query and the test of ability rational thinking 5 respect: classification, 

Serialization, Classification, Comparison and Metaphors. Which has taken the test to test with 30 young 

children aged between 2-4 years. After that, bring to the confidence of the test Which has the confidence 

value of .89. Data analysis by using the program to find percentage, mean and standard deviation. 
 The research found that Reasoning thinking of early childhood after doing the ability test Reasoning 

thinking found that early childhood boys - girls aged between 2-4 years, child development centers in 

Mueang Nakhon Nayok District Nakhon Nayok Province Have the ability to think logically and figuratively 

At a high level With an average value of 0.95 (x̄ = 0.95, SD = 0.11), followed by second, with the ability to 

think logically in classification At a high level With an average value of 0.94 (x̄ = 0.94, SD = 0.12), followed 

by the third, with reasoning ability in classification At a high level With an average of 0.89 (x̄ = 0.89, SD = 

0.19), followed by the fourth, with the ability to think logically in comparison At a high level With an 
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average value of 0.89  (x̄ = 0.88, SD = 0.17) and the last rank Ie having the ability to think logically in series 

At a high level With an average of 0.86 (x̄ = 0.86, SD = 0.21) 

 
Keywords: Measurement, Rational Ability, EarlyChildhood 

 
บทน า 
 เด็กเป็นทรัพยากรที่ มีคุณค่า และยังเป็นความหวังสูงสุดของประเทศชาติ ในการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า ดังนั้นเด็กจึงควรได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างครบถ้วนทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา การพัฒนาในช่วงนี้เป็นการวางพื้นฐานความสามารถทางด้านต่างๆ ซ่ึงจะมีผลต่ออนาคตของเด็กและ
ประเทศชาติ เนื่องจากช่วงอายุของเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 5 ปี สมองจะมีการเจริญเติบโตเท่ากับครึ่งของ
ผู้ใหญ่ประมาณ 5 ปีขนาดสมองเป็น 90% ของผู้ใหญ่ ซ่ึงต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม เด็กจึงจะมี
พื้นฐานที่ม่ันคงส าหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการขั้นต่อๆไป ถ้าหากเด็กไม่ได้รับการพัฒนาสติปัญญาที่เหมาะสม
ในช่วงนี้  ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กอาจหยุดและไม่พัฒนาได้ แต่ถ้าเด็กได้รับการเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรงโดยผู้ใหญ่ เป็นผู้เตรียมสภาพแวดล้อมให้เด็กได้เรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริง เด็กจะเกิดความเข้าใจและ
เกิดความคิดรวบยอด ควบคู่ไปกับการเรียน สอดคล้องตามความเหมาะสมจากเรื่องที่เรียนรู้ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
(2544, 154)  

จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Peiagt) ได้กล่าวว่า พัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์จะ
มีความสามารถในการสร้างความรู้ผ่านการปรับตัวให้ เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะปรากฏอยู่ในตัวเ ล็กแรกเกิด 
ความสามารถนี้ คือการปรับตัว (Adaptation) เป็นกระบวนการที่เด็กสร้างความคิด (Scheme) โดยการมีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงกับสิ่งแวดล้อม 2 ลักษณะคือ เด็กพยายามปรับตัวให้ เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยซึมซับประสบการณ์ 
(Assimilation) และการปรับโครงสร้างสติปัญญา (Accommodation) ตามสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลใน
โครงสร้างความคิด ความเข้าใจ (Equilibration) (สน สุวรรณ, 2556) 

เด็กในช่วงอายุ 0 – 6 ปี สมองจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วง 3 ปีแรก ถ้าเด็กได้รับการพัฒนา
และได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง แล้วจะช่วยพัฒนาเซลล์สมอง ซ่ึงล้วนส่งผลต่อสติปัญญา ความฉลาดและการ
คิดของเด็ก ส่วนบรูเนอร์(Bruner) กล่าวว่า พัฒนาการทางความคิดและสติปัญญาจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้และขึ้นอยู่
กับสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ (Bruner;&others, 1966) 

การคิดเชิงเหตุผล เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่สามารถพัฒนาให้ทักษะทางสติปัญญาสูงขึ้นได้เพราะเป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ และช่วยให้เด็กเกิดความรู้ใหม่โดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิมอีกทั้งการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยได้เห็น
ความส าคัญของการคิดเชิงเหตุผล จึงได้ก าหนดจุดมุ่งหมายให้เด็กคิดหาเหตุผลเกิดความเข้าใจในการตัดสินใจและรู้จัก
การคิดอย่างมีเหตุผล (คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2536, 25) จะเห็นว่าการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล
ในช่วงปฐมวัยจึงเป็นสิ่งส าคัญในการส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลของเด็กปฐมวัยจะพัฒนาได้โดยการจัดกิจกรรมที่ให้
เด็กใช้ประสาทสัมผัส คิดค้นคว้า และจินตนาการซ่ึงสอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2540, 38-41) กล่าวว่าช่วง
ปฐมวัยเป็นช่วงที่มี ความส าคัญต่อการวางรากฐานของการพัฒนาทุกด้านโดยเฉพาะอย่างย่ิงการคิดนั้นมีความจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก จึงควรปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิดอย่างมีเหตุผลค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองการ
พัฒนาการคิดเชิงเหตุผลสามารถเริ่มเรียนรู้ได้ในเด็กตั้งแต่ระยะปฐมวัยเนื่องจากช่วงอายุของเด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่มี
ความส าคัญเป็นพิเศษสมองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว แนวทางในการส่งเสริมการคิดเชิง
เหตุผล มีหลายวิธี เช่น การฝึกการรับรู้ทางประสาทสัมผัส การใช้ค าถาม การสังเกต การเปรียบเทียบ และการใช้
ความคิด เป็นต้น หลักส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ พบว่า ผู้เรียนสามารถท าได้ดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะพื้นฐานแต่เม่ือมาถึงส่วนที่ต้องใช้ความคิดและเหตุผล ผู้เรียนยังท าได้ไม่ดี ท าให้มีปัญหาการสอนด้านการคิด 
ขั้นสูงให้เกิดขึ้นต้องอาศัยทักษะการคิดเป็นพื้นฐานส าคัญของการคิดขั้นสูง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2540, 1-12) ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลเป็นความสามารถที่ส าคัญที่สุดของผู้เรียนทุกระดับชั้น ผู้ที่
มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลสูงย่อมมีความคิดที่มีคุณภาพสูงจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างราบรื่น สร้างสรรค์สิ่งที่เป็น
ประโยชน์และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข (จ านงค์ วิบูลย์ศรี 2536: 29)ด้วยเหตุผลดังกล่าว
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ข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าระดับสติปัญญาของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ตรงตามวัยหรือไม่ โดยใช้แบบทดสอบ
ทักษะทางคณิตศาสตร์มาเป็นตัวชี้วัด ซ่ึงผลที่ได้จากวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยในอ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 2-4 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
ในเขตพ้ืนที่ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2/2561 เด็กจ านวน 292 คน รายละเอียด ดังตาราง
ที่ 1 

ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

อ าเภอเมืองนครนายก จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
เทศบาล 108 29 
ต าบล 968 263 

รวม 1076 292 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยเพศ, อายุ, สังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ส่วนที่2 แบบทดสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย โดยแบ่งความคิดเชิงเหตุผลออกเป็น 

5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการจัดประเภท 2. ด้านการอนุกรม 3. ด้านการจ าแนกประเภท 4. ด้านการเปรียบเทียบ 5. ด้าน
การอุปมาอุปไมย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.ผู้วิจัยท าการติดต่อกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เพื่อท าการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 
2.น าหนังสือขออนุญาตเข้าท ากิจกรรมประสานงานกับครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อก าหนดวันและเวลาในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล  
3.ผู้วิจัยตรวจแบบทดสอบ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าจ านวนร้อยละ 
 

ผลการวิจัย 
1.ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอเมืองนครนายกจ านวน 9

ศูนย์ เด็กจ านวน 292คน 
ผลการวิจัยประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ56.51 และเพศชาย ร้อยละ43.49 ส่วนใหญ่อายุ 3ปี ร้อย

ละ 75.7 รองลงมาอายุ 2 ปี ร้อยละ 15.1 และอายุ 4 ปี ร้อยละ 9.2 เป็นนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ร้อยละ 86.6 และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล ร้อยละ 13.4 สถานภาพ
ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองอยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 79.5 รองลงมาพ่อแม่แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ
14.4 และพ่อแม่หย่าร้างกัน คิดเป็นร้อยละ 6.2 และครอบครัวประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปคิด
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เป็นร้อยละ 64.0 รองลงมาประกอยอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 16.8 ประกอบอาชีพข้าราชการคิดเป็นร้อยละ 
12.0 และอาชีพอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 7.2 

2.ผลการท าแบบทดสอบวัดความสามารการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 2-4ปี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 2.1 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 2-4ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกรายด้าน 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ
ระหว่าง 2-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยรายด้าน 

 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 2-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก มีพัฒนาการทางสติปัญญาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 0.9022 โดยมีความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผลด้านการอุปมาอุปไมย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.95 (x̄=0.95, SD=0.11) รองลงมาอันดับ 2 คือ มี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการจัดประเภท อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.94 ( x̄=0.94, SD=0.12) 
รองลงมาอันดับ 3 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการจ าแนกประเภท อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.89 
(x̄=0.89, SD=0.19) รองลงมาอันดับ 4 คือ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการเปรียบเทียบ อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 0.88 (x̄=0.88, SD=0.17) และอันดับสุดท้าย คือ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการอนุกรม 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.86 (x̄=0.86, SD=0.21) 

 2.2 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 2-4ปี ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก รายข้อ 
 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กเด็กปฐมวัยชาย -หญิง 
อายุระหว่าง 2-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จ าแนกเป็นรายข้อ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

รายการ ระดับความสามารถการคิดเชิงเหตุผล 

N x̄ SD. แปลผล อันดับ 
ด้านการจัดประเภท 292 0.94 0.12 มาก 2 

ด้านการอนุกรม 292 0.86 0.21 มาก 5 

ด้านการจ าแนกประเภท 292 0.89 0.19 มาก 3 

ด้านการเปรียบเทยีบ 292 0.88 0.17 มาก 4 

ด้านการอุปมาอุปไมย 292 0.95 0.11 มาก 1 

รวม 292 0.9022 0.9509   
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ตารางที่ 3 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยรายข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความสามารถการคิดเชิงเหตุผล อันดับ 
N x̄ SD. แปลผล 

ด้านที่1 ด้านการจัดประเภท 
1.เด็กสามารถเลอืกสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนรปู
เรขาคณิตที่ก าหนดใหไ้ด้ถูกต้อง 

292 0.91 0.28 มาก 3 

2.เด็กสามารถเลอืกสิ่งของที่มีหนา้ที่เหมือนกบัสิ่งของที่
ก าหนดให้ได้ถกูต้อง 

292 0.91 0.28 มาก 4 

3.เด็กสามารถเลอืกผลไม้ที่มีลักษณะเหมือนกับภาพ
ผลไม้ที่ก าหนดให้ได ้

292 0.97 0.18 มาก 1 

รวม 292 0.94 0.12   
ด้านที่2 ด้านอนุกรม 
5.เด็กสามารถเปรียบเทียบรปูภาพที่หายไปได้ถกูต้อง 292 0.82 0.38 มาก 4 
6.เด็กสามารถเปรียบเทียบรปูภาพที่หายไปได้ถกูต้อง 292 0.85 0.35 มาก 3 
7.เด็กสามารถเปรียบเทียบรปูภาพที่หายไปได้ถกูต้อง 292 0.87 0.33 มาก 2 
8.เด็กสามารถเปรียบเทียบรปูภาพที่หายไปได้ถกูต้อง 292 0.89 0.31 มาก 1 

รวม 292 0.85 0.20   
ด้านที่3 ด้านการจ าแนกประเภท 
9.เด็กสามารถจ าแนกประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ต่างจาก
เพื่อนไดถู้กต้อง 

292 0.92 0.27 มาก 4 
 

10.เดก็สามารถจ าแนกประเภทของสัตว์ที่ก าหนดให้ได้ 292 0.88 0.32 มาก 2 
11.เดก็สามารถจ าแนกประเภทของสัตว์ที่ต่างจากพวก
ได้ถูกต้อง 

292 0.90 0.29 มาก 1 

12.เดก็สามารถจ าแนกประเภทความแตกต่างต่างของ
พืชที่ก าหนดให้ไดถ้กูต้อง 

292 0.87 0.34 มาก 3 

รวม 292 0.89 0.19 มาก  
ด้านที่4 ด้านการเปรียบเทียบ 
13.เดก็สามารถเปรียบเทียบลกัษณะของรูปร่างได้
ถูกต้อง 

292 0.90 0.30 มาก 1 

14.เดก็สามารถเปรียบเทียบภาพที่แตกต่างจากพวกได้
ถูกต้อง 

292 0.84 0.36 มาก 4 

15.เดก็สามารถเปรียบเทียบลกัษณะของทศิทางได้
ถูกต้อง 

292 0.87 0.33 มาก 3 

16.เดก็สามารถเปรียบเทียบความต่างของสิ่งของได้
ถูกต้อง 

292 0.89 0.30 มาก 2 

รวม 292 0.87 0.17   
ด้านที่5 ด้านการอุปมาอุปไมย 
17.เดก็สามารถบอกสภาพของอากาศและจับคู่สภาพ
อากาศกับสิง่ของไดเ้หมาะสมกับสภาพอากาศ 

292 0.93 0.24 มาก 3 
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รายการ 

ระดับความสามารถการคิดเชิงเหตุผล อันดับ 
N x̄ SD. แปลผล 

18.เดก็สามรถจับคู่สิ่งของเครือ่งใช้กับอวัยวะได้ถูกต้อง 292 0.98 0.13 มาก 1 
19.เดก็สามรถจับคู่ที่อยู่อาศัยกบัสัตว์ได้ถูกต้อง 292 0.96 0.19 มาก 2 
20.เดก็สามารถจับคู่ประเภทของสิ่งของได ้ 292 0.90 0.29 มาก 4 

รวม 292 0.94 0.11   
   
 2.2.1 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการจัดประเภทพบว่าความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้าน
การจัดประเภท โดยรวมมีค่าเฉลี่ย0.9401 และมีพฤติกรรม ดังนี้ เด็กสามารถเลือกผลไม้ที่มีลักษณะเหมือนกับภาพ
ผลไม้ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.97(x̄=0.97, SD=0.18) รองลงมาเด็กสามารถเลือก
อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติการใช้งานเหมือนกับสิ่งของที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.97 (x̄=0.97, 
SD=0.18) ถัดมาเด็กสามารถเลือกสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนรูปเรขาคณิตที่ก าหนดให้ได้ถูกต้องอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 0.91 (x̄=0.91, SD=0.28) และน้อยที่สุดเด็กสามารถเลือกสิ่งของที่มีหน้าที่เหมือนกับสิ่งของที่ก าหนดให้ได้
ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.91(x̄=0.91, SD=0.28) 

2.2.2 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการอนุกรมพบว่าความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการ
อนุกรม โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 0.8579 และมีพฤติกรรม ดังนี้ เด็กสามารถเปรียบเทียบรูปภาพที่หายไปได้ถูกต้อง อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.89 (x̄=0.89, SD=0.31) รองลงมาเด็กสามารถเปรียบเทียบรูปภาพที่หายไปได้ถูกต้อง อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.87(x̄=0.87, SD=0.33) ถัดมาเด็กสามารถเปรียบเทียบรูปภาพที่หายไปได้ถูกต้อง อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.85(x̄=0.85, SD=0.35) และน้อยที่สุดเด็กสามารถเปรียบเทียบรูปภาพที่หายไปได้ถูกต้อง 
อยูใ่นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.82 (x̄=0.81, SD=0.38) 

2.2.3 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการจ าแนกประเภทพบว่าความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
ด้านการจ าแนกประเภท โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 0.8913 และมีพฤติกรรม ดังนี้ เด็กสามารถจ าแนกประเภทของอุปกรณ์ที่
ใช้ต่างจากเพื่อนได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.92 (x̄=0.92, SD=0.27) รองลงมาเด็กสามารถจ าแนก
ประเภทของสัตว์ที่ต่างจากพวกได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.90 (x̄=0.90, SD=0.29) ถัดมาเด็กสามารถ
จ าแนกประเภทของสัตว์ที่ก าหนดให้ได้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.88 (x̄=0.87, SD=0.32) และน้อยที่สุดเด็ก
สามารถจ าแนกประเภทความแตกต่างต่างของพืชที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.87 (x̄=0.86, 
SD=0.34) 

2.2.4 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการเปรียบเทียบพบว่าความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้าน
การเปรียบเทียบ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 0.8759และมีพฤติกรรม ดังนี้ เด็กสามารถเปรียบเทียบลักษณะของรูปร่างได้
ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.90 (x̄=0.89, SD=0.30) รองลงมาเด็กสามารถเปรียบเทียบความต่างของ
สิ่งของได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.89 (x̄=0.89, SD=0.30) ถัดมาเด็กสามารถเปรียบเทียบลักษณะของ
ทิศทางได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.87(x̄=0.87, SD=0.33) และน้อยที่สุดเด็กสามารถเปรียบเทียบภาพ
ที่แตกต่างจากพวกได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.84 (x̄=0.84, SD=0.36) 

2.2.5 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการอุปมาอุปไมยพบว่าความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
ด้านการเปรียบเทียบ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 0.9461 และมีพฤติกรรม ดังนี้ เด็กสามรถจับคู่สิ่งของเครื่องใช้กับอวัยวะได้
ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.98 ( x̄=0.98, SD=0.13) รองลงมาเด็กสามรถจับคู่ที่อยู่อาศัยกับสัตว์ได้
ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.96 (x̄=0.96, SD=0.19) ถัดมาเด็กสามารถบอกสภาพของอากาศและจับคู่
สภาพอากาศกับสิ่งของได้เหมาะสมกับสภาพอากาศ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.93 ( x̄=0.93, SD=0.24) และ
น้อยที่สุดเด็กสามารถจับคู่ประเภทของสิ่งของได้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.90 (x̄=0.90, SD=0.29) 
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อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษา ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 2-4 ปี ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบว่าเด็กส่วนใหญ่มี ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
ด้านการอุปมาอุปไมย มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.77 โดยพบว่า เด็กสามารถจับคู่สิ่งของเครื่องใช้กับอวัยวะได้ถูกต้อง 
โดยมีค่าเฉลี่ย 0.98 รองลงมาเด็กสามรถจับคู่ที่อยู่อาศัยกับสัตว์ได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.96 ถัดมา
เด็กสามารถบอกสภาพของอากาศและจับคู่สภาพอากาศกับสิ่งของได้เหมาะสมกับสภาพอากาศ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 0.93 และน้อยที่สุดเด็กสามารถจับคู่ประเภทของสิ่งของได้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.90 รองลงมา
อันดับที่2คือ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการจัดประเภท โดยมีค่าเฉลี่ย 3.74 โดยพบว่า เด็กสามารถเลือก
ผลไม้ที่มีลักษณะเหมือนกับภาพผลไม้ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ย 0.96 รองลงมาเด็กสามารถเลือกอุปกรณ์ที่มี
คุณสมบัติการใช้งานเหมือนกับสิ่งของที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ย 0.96 ถัดมาเด็กสามารถเลือกสิ่งของที่มี
ลักษณะเหมือนรูปเรขาคณิตที่ก าหนดให้ได้ถูกต้องอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.91 และน้อยที่สุดเด็กสามารถเลือก
สิ่งของที่มีหน้าที่เหมือนกับสิ่งของที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.91 รองลงมาอันดับที่3 คือ
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการจ าแนกประเภท โดยมีค่าเฉลี่ย 3.54 โดยพบว่า เด็กสามารถจ าแนกประเภท
ของอุปกรณ์ที่ใช้ต่างจากเพื่อนได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.91 รองลงมาเด็กสามารถจ าแนกประเภท
ของสัตว์ที่ต่างจากพวกได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0 .90 ถัดมาเด็กสามารถจ าแนกประเภทของสัตว์ที่
ก าหนดให้ได้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.87 และน้อยที่สุดเด็กสามารถจ าแนกประเภทความแตกต่างต่างของพืช
ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.86  รองลงมาอันดับที่ 4 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
ด้านการเปรียบเทียบ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.49 โดยพบว่า เด็กสามารถเปรียบเทียบลักษณะของรูปร่างได้ถูกต้อง อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.89 รองลงมาเด็กสามารถเปรียบเทียบความต่างของสิ่งของได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 0.89 ถัดมาเด็กสามารถเปรียบเทียบลักษณะของทิศทางได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.87และ
น้อยที่สุดเด็กสามารถเปรียบเทียบภาพที่แตกต่างจากพวกได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.84 และอันดับ
สุดท้ายคือ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการอนุกรม โดยมค่าเฉลี่ย 3.41 โดยพบว่า เด็กสามารถเปรียบเทียบ
รูปภาพที่หายไปได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.88 รองลงมาเด็กสามารถเปรียบเทียบรูปภาพที่หายไปได้
ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.87 ถัดมาเด็กสามารถเปรียบเทียบรูปภาพที่หายไปได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 0.85 และน้อยที่สุดเด็กสามารถเปรียบเทียบรูปภาพที่หายไปได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
0.81 

แบบทดสอบช่วยพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลด้านการจัดประเภท ด้านอนุกรม ด้านการจ าแนกประเภท ด้านการ
เปรียบเทียบ ด้านการอุปมาอุปไมย ลักษณะของกิจกรรมจะส่งเสริมให้เด็กจ าแนกความเหมือน ความแตกต่างของ
รูปภาพที่ใช้ในกิจกรรมฝึกการเปรียบเทียบลักษณะความต่างความเหมือน รู้จักการจ าแนกแยกแยะเปรียบเทียบ
ลักษณะจึงส่งผลให้เด็กเกิดการคิดเชิงเหตุผลในขณะที่เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมประกอบกับการใช้ค าถามของครูเพื่อ
กระตุ้นให้เด็กได้คิดซ่ึงสอดคล้องกับบลูม (Bloom, 1956, Citing Huitt, 2004) ที่กล่าวว่าการคิดเชิงเหตุผลเป็น
ความสามารถ ที่เด็กจะต้องจ าแนกความแตกต่างและจัดประเภทและอนุกรมภาพของภาพที่ก าหนดสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ประพันธ์ ศิริสุเสารัจ, 2541, 12; อ้างอิงจากBruner (n.d.) และเด็กจะเกิดการเรียนรู้จากการใช้ประสาท
สัมผัส ด้วยการลงมือกระท าด้วยตนเองการที่จะส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลควรให้ เด็กท า
กิจกรรมที่ได้ใช้ความคิด ได้แก่ปัญหาต่างๆได้สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือ ปฏิบัติเพื่อค้นหาค าตอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆได้ด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ (เยาวพรรณ ทิมทอง, 2535, 85-86) ที่ศึกษาการพัฒนาสติปัญญาของ
เด็กปฐมวัยด้วยเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ผลการวิจัย พบว่าการที่ครูน าสื่อวัสดุอุปกรณ์มาใช้ประกอบการเรียนการสอน
จะท าให้เด็กเกิดทักษะในการเรียนรู้เด็กสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันทุกโอกาสทุกกรณีทุกเรื่องเช่นทั กษะการ
สังเกตไม่ว่าเด็กจะเรียน คณิตศาสตร์ภาษาวิทยาศาสตร์เด็กต้องใช้การสังเกตการจ าแนกเปรียบเทียบความเหมือน
ความต่าง  
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สรุปผลการศึกษา 
 จากการท าแบบทดสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชาย -หญิง อายุระหว่าง 2-4 ปี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ส่วนใหญ่เด็ก
ปฐมวัยจะมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการอุปมาอุปไมย ด้านการจัดประเภท ด้านการจ าแนกประเภท 
ด้านการเปรียบเทียบ และด้านการอนุกรม ตามล าดับ ผลการวิจัยการศึกษาครั้งนี้ เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า เด็ ก
ปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 2-4 ปี มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลมากที่สุด คือ ความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลด้านการอุปมาอุปไมย พบว่า เด็กสามารถจับคู่ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้ เช่น จับคู่จับคู่สิ่งของเครื่องใช้กับ
อวัยวะ จับคู่ที่อยู่อาศัยกับสัตว์ เป็นต้น รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการจัดประเภท 
พบว่า เด็กสามารถจัดประเภทลักษณะความแตกต่างของรูปภาพที่ก าหนดให้ได้ เช่น สามารถเลือกผลไม้ที่มีลักษณะ
เหมือนกับภาพผลไม้ที่ก าหนดให้ได้ สามารถเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติการใช้งานเหมือนกับสิ่งของที่ ก าหนดให้ได้ 
สามารถเลือกรูปทรงเรขาคณิตที่มีลักษณะเหมือนกันได้ เป็นต้น รองลงมาอันดับที่  3 คือ ความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลด้านการจ าแนกประเภท พบว่า เด็กสามารถจ าแนกประเภทความแตกต่างของสิ่งที่ก าหนดให้ได้ เช่น ประเภท
ของสัตว์ที่ต่างจากพวก ประเภทของพืชที่ต่างจากพวก เป็นต้น รองลงมาอันดับที่ 4 คือ ความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลด้านการเปรียบเทียบ พบว่า เด็กสามารถเปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะของสิ่งที่ก าหนดให้ได้ว่ามีความเหมือน
หรือต่างกันอย่างไร เช่นเปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะอ้วน ผอม เปรียบเทียบทิศทางของรถ เป็นต้น และด้านสุดท้ายคือ 
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการอนุกรม พบว่า เด็กสามารถเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของภาพที่หายไป
ได้ ดังนั้น เราจึงควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะ
ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อจะได้น ามาบูรณาการกับความสามารถในด้านต่างๆของการคิด
เชิงเหตุผล และส่งเสริมในในด้านที่เด็กยังมีความสามารถน้อย เพื่อให้เด็กมีทักษะความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ได้
ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในทุกๆด้าน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย
จังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เด็กปฐมวัยทั้งชาย-หญิง ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 จ านวน 281 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบ
ประเมินพัฒนาด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย ซ่ึงได้น าแบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกายใน
การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยไปใช้กับเด็กปฐมวัยในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30คน หลังจากนั้น
น าไปหาค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมิน ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.849 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการด้านทักษะการยืน 
และการนั่ง(x̄=2.93,SD.=0.19) ทักษะการเดิน (x̄=2.92,SD.=0.19) ทักษะการกระโดด (x̄=2.86,SD.=0.30) ทักษะ
การใช้ล าตัว (x̄=2.91,SD.=0.19) 
 
ค าส าคัญ : การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย  การใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่  เด็กปฐมวยั  
 
Abstract 

 The aims of this research for learning about Physical Development of body in the Use of Large 

Muscles of Early Childhood, Nakhon Nayok Province. The group of this sample are male and female of early 

Childhood of Child Development Center Ongkharak District, Nakhon Nayok Province, 281 people of the 

second semester of the academic year 2018 

This research to perform as the evaluation of Physical Development of body in the Use of Large 

Muscles of Early Childhood with Child Development Center 30 people after that , Data analysis by using the 

program to find percentage, mean and standard deviation which the reliability coefficient was 0.849 

The result of this learning research is this sample group have development of standing and sitting 

skills (x̄= 2.93, SD. = 0.19) walking skills (x̄ = 2.92, S D.= 0.19) jumping skills (x̄ = 2.86 , SD. =0.30) using 

the body (x̄=2.91, SD. = 0.19). 

 
Keywords: Evaluation of Physical Development, The use of large muscles, EarlyChildhood 

 
บทน า 
 พัฒนาการของมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในตัวมนุษย์ เริ่มต้ังแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต ซ่ึง
ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาจะมีความสัมพันธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นตอนไปพร้อมๆกันทุกด้าน เด็กแต่ละคนจะเติบโต
และมีลักษณะพัฒนาการแตกต่างกันไปตามวัย โดยที่พัฒนาการเด็กปฐมวัยบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัว
เด็กอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัย เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี (คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546, 
2551: 3) 
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พัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นพัฒนาการที่ส าคัญด้านหนึ่งของเด็กปฐมวัย เพราะพัฒนาการด้านร่างกายเป็น
พัฒนาการที่เสริมสร้างความม่ันใจให้กับเด็ก เด็กที่มีวุฒิภาวะตามวัยที่สมบูรณ์ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เด็กมีรูปร่าง มี
ร่างกายที่สมบูรณ์และมีสมรรถนะทางกายที่ทัดเทียมกับผู้อื่น การที่เด็กได้รับกิจกรรมพัฒนาทางกายที่ถูกต้องนอกจาก
ส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้เด็กเคลื่อนไหวและใช้ลักษณะท่าทางที่ถูกต้องเม่ือเติบโตขึ้น กล้ามเนื้อใหญ่
เป็นส่วนประกอบของร่างกายที่สังเกตได้ง่าย เด็กจะมีพัฒนาการความแข็งแรงและกลไกลของร่างกาย จากวัยทารก 
พลังของกล้ามเนื้อใหญ่คือการชันคอ พลิกตัว คลาน คืบ ตามด้วยความสามารถในการนั่งและตั้งไข่ เมื่ออายุได้ 3 ขวบ 
กลไกการท างานของกล้ามเนื้อใหญ่จะสัมพันธ์กันมากขึ้น กระโดดได้ดี เตะลูกบอลได้ เม่ืออายุเข้า  4 ขวบ จะเดินได้ดี 
ปีนป่ายคล่องตัว ชอบการท ากิจกรรมทางกายด้วยมีพลังเหลือเฟือ เม่ืออายุเข้า 5 - 6 ขวบ เด็กจะมีความสามารถทาง
กายคล่องแคล่ว ซ่ึงการเปิดโอกาสให้เด็กมีกิจกรรมทางกายเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อใหญ่ ได้ออกก าลังและเพิ่มความ
แข็งแรง การให้เด็กได้วิ่งได้เล่นและเคลื่อนไหวอย่างสม่ าเสมอนอกจากจะท าให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้เกิด
การเคลื่อนไหวและการทรงตัวที่สวยงามด้วย (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551: 100 -101 ) 
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การประเมินพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็ก
ปฐมวัย ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกายการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยเสริมสร้างความม่ันใจให้กับเด็กปฐมวัยมีร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงและมีสมรรถนะทางกายที่ทัดเทียมกับผู้อื่น 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยจังหวัดนครนายก 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่เด็กปฐมวัยที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็ก อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก จ านวนทั้งสิ้น 945 คน 
 กลุ่มตัวอย่างการก าหนดกลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
โดยใช้หลักการของทาโร ยามาเนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 2-4 ปี ที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 281 คน 

 
ตารางที่ 1 จ านวนกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
อ.องครักษ ์ จ านวนประชากร (N) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง(n) 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์ 881 262 
2) เทศบาลต าบลองครักษ์ 64 19 

รวม 945 281 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ  
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างการในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะ
ด้านการยืน และการนั่ง ทักษะการเดิน ทักษะการกระโดด ทักษะการใช้ล าตัว 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    
 1. ผู้วิจัยท าการติดต่อไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อที่จะเข้าไปท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและกลุ่มตัวอย่างเพื่อก าหนดวันและเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 5 วัน ตั้งแต่ วันที่ 25-29 มีนาคม 2561    
 3. ผู้วิจัยเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล ตามวัน-เวลาที่ได้ก าหนดไว้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก  อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 
 4.ผู้วิจัยตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิตหิาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 และเพศหญิง จ านวน
127คน คิดเป็นร้อยละ 45.20 ด้านอายุ ส่วนใหญ่อายุ 3 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 66.19 รองลงมามีอายุ  
2 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.91 และอายุ 4 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90  
 2. ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย 
 2.1 การประเมินพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จ าแนกตามทักษะ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ ่
 

รายการ ระดับพฤติกรรม 
x̄ S.D. แปลผล อันดับ 

ทักษะการยืน และการนั่ง 
ทักษะการเดิน 
ทักษะการกระโดด 
ทักษะการใช้ล าตัว 

2.93 
2.92 
2.86 
2.91 

0.19 
0.19 
0.30 
0.19 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

1 
2 
4 
3 

ภาพรวม 2.90 0.17 ดี 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ อยู่ระดับ ดี รายระเอียดในด้านต่างๆดังนี้ อันดับแรกเด็กมีการด้านทักษะการยืน 
และการนั่งอยู่ในระดับ ดีมีค่าเฉลี่ย 2.93 (x̄=2.93,SD.=0.19) รองลงมาเป็นพัฒนาการด้านทักษะการเดิน อยู่ในระดับ
ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.92  (x̄=2.92,SD.=0.19) ถัดมาเป็นพัฒนาการด้านทักษะการกระโดด อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 
2 .8 6  ( x̄=2.86,SD.=0.30) แ ละพั ฒ น าการด้ าน ทั กษ ะการใช้ ล าตั วอ ยู่ ใน ระดั บ ดี  โดย มี ค่ า เฉลี่ ย  2 .9 1 
(x̄=2.91,SD.=0.19) 
 2.2 การประเมินพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จ าแนกเป็นรายข้อดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  
จ าแนกเป็นรายข้อ ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 การประเมินพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

x̄ S.D. แปลผล อันดับ 
ทักษะการยื่น และการน่ัง 2.92 0.19 ดี 1 

1.นักเรียนสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวโดยไม่
เกาะ ได้นาน 3 วินาที 

2.95 0.24 ดี 2 

2.สามารถนั่งยองๆได้ 2.93 0.25 ดี 4 
3.นักเรียนสามารถยืนบนปลายเท้าได้ 2.92 0.29 ดี 5 
4.นักเรียนสามารถยืนทรงตัวรับลูกบอลที่ครู
ส่งให้ 

2.85 0.38 ดี 6 

5.นัก เรียนสามารถยืนทรงตัว บิดตัวไป
ทางซ้าย/ขวา โดยไม่ขยับเท้า 

2.94 0.23 ดี 3 

6.นักเรียนสามารถยืนตรงยกขาข้างใดข้าง
หนึ่งกางแขน 5 วินาที 

2.96 0.20 ดี 1 

ทักษะการเดิน 2.92 0.19 ดี 2 
1.นักเรียนสามารถเดินถอยหลังได้ 2.88 0.33 ดี 5 
2.นักเรียนสามารถขึ้นลงบันไดโดยก้าวสลับ
เท้าได ้

2.88 0.33 ดี 5 

3.นักเรียนสามารถลากหรือถือของเล่นขณะ
ก าลังเดินได ้

2.92 0.28 ดี 4 

4.เม่ือหยุดวิ่งหรอืหยุดเดินนกัเรียนสามารถ
หยุดและทรงตัวไดโ้ดยไม่ล้ม 

2.94 0.25 ดี 2 

5.นักเรียนสามารถเดินไปข้างๆได้ 2.96 0.19 ดี 1 
6.นักเรียนสามารถเดินต่อเท้าได้ 2.93 0.27 ดี 3 
ทักษะการกระโดด 2.86 0.30 ดี 4 
1.นักเรียนสามารถกระโดดขาเดยีวได้ 2.83 0.39 ดี 4 
2.นักเรียนสามารถกระโดดขึ้น 2 ขาพร้อม
กันได ้

2.88 0.34 ดี 3 

3.นักเรียนสามารถกระโดดสลับขาอยู่กับที่
โดยขาข้างหนึง่ยกพ้นพื้น 

2.89 0.32 ดี 2 

4.นักเรียนสามารถกระโดดขาคูไ่ปข้างหน้า 
10 ครั้งโดยไม่ล้ม 

2.96 0.36 ดี 1 

ทักษะการใช้ล าตัว 2.91 0.19 ดี 3 
1.นักเรียนสามารถหมุนตัวไปมาได้ 2.97 0.36 ดี 1 
2.นักเรียนสามารถก้มโคง้ได้โดยหน้าไม่คะม า 2.92 0.17 ดี 4 
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รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

x̄ S.D. แปลผล อันดับ 
3.นักเรียนสามารถโยกตัวไปข้างหน้าได ้ 2.96 0.19 ดี 2 
4.นักเรียนสามารถโยกตัวไปข้างหลังได ้ 2.94 0.24 ดี 3 
5.นักเรียนสามารถโยกตัวไปข้างซ้ายได้ 2.91 0.28 ดี 5 
6.นักเรียนสามารถโยกตัวไปข้างขวาได ้ 2.90 0.29 ดี 6 
7.นักเรียนสามารถใช้ล าตัวพยุงลูกบอลจาก
จุดเริ่มต้น ไปยังเป้าหมายได ้

2.76 0.47 ดี 7 

ภาพรวม 2.90 0.17 ดี 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า 
ทักษะการยืน และการนั่งพบว่าพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านทักษะการยืน และ

การนั่งอันดับ 1 คือ นักเรียนสามารถยืนตรงยกขาข้างใดข้างหนึ่งกางแขน 5 วินาที อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.96 
(x̄=2.96,SD.=0.20) อันดับที่ 2 คือ นักเรียนสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวโดยไม่เกาะได้นาน 3 วินาทีอยู่ในระดับ ดี โดย
มีค่าเฉลี่ย 2.95 (x̄=2.95,SD.=0.24) อันดับที่3 คือ นักเรียนสามารถยืนทรงตัวบิดตัวไปทางซ้าย/ขวา โดยไม่ขยับเท้า 
อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.94 (x̄=2.94,SD.=0.23) อันดับที่ 4 คือ นักเรียนสามารถนั่งยองๆได้ อยู่ในระดับ ดี โดย
มีค่าเฉลี่ย 2.93 (x̄=2.93,SD.=0.25) อันดับที่ 5 คือ นักเรียนสามารถยืนบนปลายเท้าได้ อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 
2.92(x̄=2.92,SD.=0.29) และอันดับที่ 6 คือ นักเรียนสามารถยืนทรงตัวรับลูกบอลที่ครูส่งให้ อยู่ในระดับ ดี โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.85 (x̄=2.85,SD.=0.38) 

 
 ทักษะการเดินพบว่าพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านทักษะการเดินอันดับ1 คือ 
นักเรียนสามารถเดินไปข้างๆได้ อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.96 (x̄=2.96,SD.=0.19) อันดับที่ 2 คือ เม่ือหยุดวิ่งหรือ
หยุดเดิน นัก เรียนสามารถหยุดได้  โดยไม่ เสียการทรงตัวและไม่ล้ม อ ยู่ในระดับ  ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย  2 .94 
(x̄=2.94,SD.=0.25) อันดับที่  3  คื อ  นั ก เรียนสามารถเดินต่อ เท้ าได้  อ ยู่ ในระดับ  ดี  โดยมีค่ าเฉ ลี่ ย  2 .93 
(x̄=2.93,SD.=0.27) อันดับที่ 4 คือนักเรียนสามารถลากหรือถือสิ่งของขณะก าลังเดินได้ อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 
2.92 (x̄=2.92,SD.=0.28) และอันดับที่ 5 คือ นักเรียนสามารถเดินถอยหลังได้ และนักเรียนสามารถขึ้น-ลงบันได โดย
ก้าวสลับเท้าได้ อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.88 (x̄=2.88,SD.=0.33) 
 
 ทักษะการกระโดดพบว่าพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านทักษะการกระโดดอันดับ 1 
คือนักเรียนสามารถกระโดดขาคู่ไปข้างหน้า 10 ครั้งโดยไม่ล้มอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.96 (x̄=2.96,SD.=0.36) 
อันดับที่ 2 คือ นักเรียนสามารถกระโดดสลับขาอยู่กับที่โดยขาข้างหนึ่งยกพ้นพื้นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย  2.89 
(x̄=2.89,SD.=0.32) อันดับที่ 3 คือ นักเรียนสามารถกระโดดขึ้น 2 ขาพร้อมกันได้ 2.88 (x̄=2.88,SD.=0.34) และ
อันดับที่ 4 คือ นักเรียนสามารถกระโดดขาเดียวได้อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.83 (x̄=2.83,SD.=0.39)  
 
 ทักษะการใช้ล าตัวพบว่าพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านทักษะการใช้ล าตัวอันดับ 1 
คือ นักเรียนสามารถหมุนตัวไปมาได้ อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.97 (x̄=2.97,SD.=0.36) อันดับที่  2 คือ นักเรียน
สามารถโยกตัวไปข้างหน้าได้ อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.96 (x̄=2.96,SD.=0.19) อันดับที่ 3 คือ นักเรียนสามารถ
โยกตัวไปข้างหลังได้อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.94 (x̄=2.94,SD.=0.24) อันดับที่ 4 คือ นักเรียนสามารถก้มโค้งได้
โดยหน้าไม่คะม า อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.92 (x̄=2.92,SD.=0.17) และอันดับที่ 5 คือ นักเรียนสามารถโยกตัว
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ไปข้างซ้ายได้ อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.91(x̄=2.91,SD.=0.28) อันดับที่ 6 คือ นักเรียนสามารถโยกตัวไปข้างขวา
ได้ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.90(x̄=2.90,SD.=0.29) และอันดับที่ 7 คือ นักเรียนสามารถใช้ล าตัวพยุงลูกบอลจาก
จุดเริ่มต้น ไปยังเป้าหมายได้อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.76 (x̄=2.76,SD.=0.47) 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพัฒนาการด้านร่างการในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก พบว่าเด็กปฐมวัยที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกมีระดับ
พัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ อยู่ในระดับ ดี โดยอันดับ 1 คือทักษะการยืน และการนั่งโดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.93 (x̄=2.93, SD.= 0.19) อันดับที่ 2 คือ ทักษะการเดิน โดยมีค่าเฉลี่ย 2.92 (x̄=2.92, SD.= 0.19) อันดับที่
3 คือ ทักษะการกระโดด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.86 (x̄=2.86, SD.= 0.30) อันดับที่ 4 คือ ทักษะการใช้ล าตัวโดยมีค่าเฉลี่ย 
2.91 (x̄=2.91, SD.= 0.19) ซ่ึงสอดคล้องกับ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545, 97 – 98) ที่ศึกษาด้านกล้ามเนื้อใหญ่
ของเด็กปฐมวัยประกอบด้วยการเคลื่อนไหวอย่างสมดุล เช่น การเดิน การวิ่ง การทรงตัวอยู่กับที่ท าให้เด็กสามารถยืน
ด้วยเท้าเดียวได้ การทรงตัวเป็นด้านที่ใช้ในการกระโดด และกระโดดแบบเขย่ง การขว้าง และการรับ ในที่นี้จะกล่าวถึง
การเปลี่ยนแปลงของเด็กในช่วง 3-4 ปี เด็กเดินขึ้นบันไดด้วยการใช้เท้าก้าวแบบสลับได้ สิ่งเหล่านี้ปรากฏให้เห็นเม่ือ
เด็กมีวุฒิภาวะเป็นไปอย่างธรรมชาติโดยปราศจากการเรียนรู้จากประสบการณ์และการฝึกฝนแต่การเล่นกีฬา เช่น เกม
ต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ซ่ึงเป็นกล้ามเนื้อใหญ่จะมีอัตราการพัฒนาเป็นไปตามวัย เช่น เด็กอายุ 
3 ปี สามารถกระโดดสองเท้าพร้อมกันเด็กอายุ 4 ปี สามารถเดินลงบันไดแบบสลับเท้าและกระโดดเท้าข้างเดียวและ
เด็กอายุ 5 ปีสามารถกระโดดสลับเท้าได้ เป็นต้น การพัฒนาด้านร่างกายให้ได้ผลดีนั้น เด็กวัยนี้ควรได้วิ่งออกก าลังกาย
อย่างเพียงพอเพื่อช่วยพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และสอดคล้องกับ ปรมพร ดอนไพรธรรม (2550,19) กล่าวว่า การส่งเสริม
โดยการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กจะช่วยให้เด็กพัฒนาได้รวดเร็ว เพราะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็ก
ไม่แข็งแรงจึงมีความจ าเป็นที่จะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงได้ 
คือ การจัดกิจกรรม เช่น การโยนลูก การออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬาเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในอันที่จะก่อให้การ
ด ารงชีวิตมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นเช่นเดียวกับการต้องการในอาหารและการพักผ่อนทั้งนี้เพราะว่าเป็นคุณสมบัติของสิ่งที่มี
ชีวิตซ่ึงจะสังเกตได้ว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มีความส าคัญต่อเด็กคือช่วยท าให้สามารถเคลื่อนไหว
และทรงตัวได้ดีนอกจากนี้มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่นี้มีความส าคัญต่อพื้นฐานในการด าเนินชีวิตและ
การพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวและการทรงตัวในขั้ นต่อไปดังนั้นการส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับขั้นพัฒนาการของเด็กจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กพัฒนาได้รวดเร็วและพัฒนาได้สูงสุดตามความสามารถของ
เขาเพราะกล้ามเนื้อต่างๆของเด็กจะพัฒนาได้ดีเม่ือถูกกระตุ้นให้ใช้งาน 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก พบว่าเด็กปฐมวัยที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มี
ระดับพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ อยู่ในระดับ ดี โดยอันดับแรก ด้านทักษะการยืน และการนั่ง
อยู่ โดยพบว่าอันดับ 1 นักเรียนสามารถยืนตรงยกขาข้างใดข้างหนึ่งกางแขนนาน 5 นาที  อันดับที่ 2 นักเรียนสามารถ
ยืนด้วยขาข้างเดียวโดยไม่เกาะ ได้นาน 3 วินาที อันดับที่ 3 นักเรียนสามารถยืนทรงตัว บิดตัวไปทางซ้าย/ขวา อันดับที่ 
4 นักเรียนสามารถนั่งยองๆได้ อันดับที่ 5 นักเรียนสามารถยืนบนปลายเท้าได้ และอันดับที่ 6 นักเรียนสามารถยืนทรง
ตัวรับลูกบอลที่ครูส่งให้รองลงมาอันดับที่ 2 เป็นด้านทักษะการเดิน โดยพบว่าอันดับ 1 นักเรียนสามารถเดินไปข้างๆ 
อันดับที่ 2 เม่ือหยุดวิ่งหรือหยุดเดิน นักเรียนสามารถหยุดได้ โดยไม่ เสียการทรงตัวและไม่ล้ม อันดับที่  3 นักเรียน
สามารถเดินต่อเท้าได้ อันดับที่  4 นักเรียนสามารถลากหรือถือสิ่งของขณะก าลังเดินได้ และอันดับที่  5 นักเรียน
สามารถเดินถอยหลังได้ และนักเรียนสามารถขึ้น-ลงบันได โดยก้าวสลับเท้าได้ รองลงมาเป็นอันดับที่ 3 เป็นด้านทักษะ
การกระโดด โดยพบว่าอันดับ 1 นักเรียนสามารถกระโดดขาคู่ไปข้างหน้า ไม่ล้มได้ 10 ครั้ง  อันดับที่ 2 นักเรียน
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สามารถกระโดดสลับขาอยู่กับที่โดยขาข้างหนึ่งยกพ้นพื้นอันดับที่3 นักเรียนสามารถกระโดดขึ้น 2 ขาพร้อมกันได้และ
อันดับที่ 4 นักเรียนสามารถกระโดดขาเดียวได้ และสุดท้าย เป็นด้านทักษะการใช้ล าตัว โดยพบว่าอันดับ 1 นักเรียน
สามารถหมุนตัวไปมาได้ อันดับที่ 2 นักเรียนสามารถโยกตัวไปข้างหน้าได้ อยู่ อันดับที่  3 นักเรียนสามารถโยกตัวไป
ข้างหลังได้ อันดับที่ 4 นักเรียนสามารถก้มโค้งได้โดยหน้าไม่คะม า และอันดับที่ 5 นักเรียนสามารถโยกตัวไปข้างซ้ายได้ 
อันดับที่ 6 นักเรียนสามารถโยกตัวไปข้างขวาและอันดับที่ 7 นักเรียนสามารถใช้ล าตัวพยุงลูกบอลจากจุดเริ่มต้น ไปยัง
เป้าหมายได้  
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีข้อตวับ่งชี้ในการวัดพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในแตล่ะด้านให้เยอะกว่านี้ เพือ่ที่จะให้ครอบคลุม
ในการวัดและประเมินผลความสามารถของเด็ก 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คูมื่อหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 2546.กรงุเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. 
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2551). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร:เบรน เบส บุ๊ค. 
คณะกรรมการการประถมศึกษา, ส านักงาน. (2534). การจัดกิจกรรมเกมและการเล่นกลางแจ้งส าหรับเด็กระดับก่อน

ประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.(2551). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 (ส าหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 

นภเนตร ธรรมบวร. (2544). การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวยั. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 
นงค์นชุ พรรณฑูล. (2554).  ผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหลและจังหวะที่เนน้ท่าฤาษีดัดตนเชิงประยุกต์ 

เพื่อพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัย. (ปริญญานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย).  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. 

ปรมพร ดอนพรธรรม. (2550). การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ โดยใช้
กิจกรรมโยคะ. ปรญิญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) กรงุเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ 

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. (2545). การศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
ส านักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข. (2556). คูมื่อนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลักสูตรเรง่รัด 

ประจ าโรงพยาบาล. แหลง่ข้อมูล: http://hp.anamai.moph.go.th. 6 มีนาคม 2562. 

536



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding author) 

การศึกษาความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยในอ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดต าบลในอ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  
จ านวน 262 คน และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในอ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  
จ านวน 19 คน เครื่องมือที่ ใช้ในงานวิจัย แบบสอบถามข้อมูลทั่ วไปและแบบประเมินความมีระเบียบวินัย 
ของเด็กปฐมวัยจ านวน 42 ข้อ ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบจ านวน 14 ข้อ ด้านความมีระเบียบวินัยจ านวน 10 ข้อ  
ด้านความอดทนอดกลั้นจ านวน 7 ข้อ ด้านการยอมรับผู้อื่นจ านวน 4 ข้อ ด้านความสามัคคีจ านวน 3 ข้อ  
และด้านความซ่ือสัตย์จ านวน 4 ข้อ ซ่ึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่คล้ายคลึงกับกลุ่มประชากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดต าบลในอ าเภอองครักษ์จ านวน 30 คน หลังจากนั้นน าไปหาค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.969 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า  ความมีระเบียบวินัย 
ของเด็กปฐมวัยในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 2.64 โดยด้านความอดทน 
อดกลั้นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 2.73 ( =2.73, S.D.=0.36) รองลงมาด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
2.68 ( =2.68, S.D.=0.35) ด้ านความมีระเบี ยบวินั ยอ ยู่ ในระดับดี  มีค่ า เฉลี่ ย  2.66 ( =2.66, S.D.=0.33)  
ด้านความซ่ือสัตย์อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 2.63 ( =2.63, S.D.=0.46) ด้านการยอมรับผู้อื่นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
2.58 ( =2.58, S.D.=0.42) และด้านความสามัคคีอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 2.54 ( =2.54, S.D.=0.44) ตามล าดับ  

 

ค าส าคัญ : ความมีระเบียบวินัย  เด็กปฐมวัย 
 
Abstract 
 This research has the following objectives: to study the discipline of early childhood in Ongkharak 

District Nakhon Nayok Province. The samples used in this research were Center under the sub-district in 

Ongkharak District Nakhon Nayok Province 262 people and students of the Municipal Child Development 

Center in Ongkharak District Nakhon Nayok Province, 19 persons. Tools used in research General 

information query And the assessment of discipline of early childhood, number 42, namely 14 

responsibilities, 10 discipline, 7 tolerance and 4 acceptances, unity, 3 items and 4 faithful media Which was 

used to experiment with groups similar to those of the child development centers under the sub-district in 

Ongkharak District, number 30. After that, the confidence was equal to 0.969. Data were analyzed by using 

the program to find percentage, mean and standard deviation. The results showed that the discipline of early 

childhood in Ongkharak District Nakhon Nayok Province The tolerance is good. With an average of 2.73 (  

= 2.73, S.D. = 0.36). Responsibility is at a good level. With an average of 2.68 (  = 2.68, S.D. = 0.35). The 

discipline is at a good level. With an average of 2.66 (  = 2.66, S.D. = 0.33). Next, the media is good. With 

an average of 2.63 (  = 2.63, S.D. = 0.46) The acceptance of others is at a good level. With an average of 

2.58 (  = 2.58, S.D. = 0.42) and the unity level is at a good level With an average of 2.54 ( = 2.54, S.D. = 

0.44) respectively. 

 
Keywords: Discipline, Early Childhood
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บทน า 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสังคมสร้างกลวิธีในการด ารงชีวิตให้ซับซ้อนเพิ่มขึ้น  
ท าให้คนในสังคมด าเนินชีวิตไปตามระบบสังคมใหญ่  และท าให้ระบบสังคมย้อยต้องปรับประยุกต์ตนเองอยู่เสมอ
เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  และในการเปลี่ยนแปลงนั้นได้น าเอาระบบระเบียบทางสังคมไทยขาดหายไปด้วย   
ท าให้เราเกิดปัญหาการพัฒนาที่ปราศจากการเข้าถึงความเป็นสังคมไทย  ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและ
เทคโนโลยี  มีบทบาทและส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก  จากที่สังคมมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว   
มีความเจริญทางด้านวัตถุและความเจริญทางด้าน จิ ตใจแต่ ไม่สมดุลกัน   จึงก่อให้ เกิดปัญหาทางสั งคม   
ท าให้ประเทศชาติมีการพัฒนาล่าช้าและไม่พัฒนาเท่าที่ควร  การที่ประเทศจะพัฒนาหรือมีความเจริญก้าวหน้า 
มากน้อยเพียงใดจะต้องอาศัยเงื่อนไขหลายประการ  คุณภาพของคนหรือประชากรของประเทศนั้นนับว่าส าคัญย่ิง  
โดยเฉพาะคุณภาพของคนในบ้านที่เกี่ยวกับความมีวินัย (รัตนะ  บัวสนธ์, 2540, 19; 2546, 31) 
 การส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตนเองนั้น จะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม การมีวินัยในตนเองจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาอุปนิสัยของเด็กและความมีวินัยในตนเอง จะเป็นพื้นฐานของบุคคลในการควบคุมตนเองให้มีวินัย
ทางสังคมต่อไป (สุชา จันทร์เอม, 2511, 49 – 53) ดังนั้นการฝึกหรือการสร้างเสริมวินัยในตนเองให้กับเด็กจึงเป็น 
สิ่งส าคัญ (แรมสมร อยู่สถาพร, 2535, 48) การปลูกฝังความมีวินัยในตนเองให้กับเด็กปฐมวัยนั้น เด็กควรเรียนรูถึง 
สิ่งที่ถูกและผิดรวมทัง้ให้กฎเกณฑแ์ละการให้เหตุผล (นงพงา ลิ้มสุวรรณ, 2535, 65) ในการปลูกฝังให้เด็กมีพื้นฐานของ
การมีวินัยในตนเองที่ดีนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ส าคัญประการหนึ่ง จากประสบการณ ที่เด็กเรียนรูจากครอบครัว 
คนใกล้ชิด และเม่ือเด็กเข้าสู่ระบบโรงเรียน เด็กก็จะเรียนรู้ในรูปของกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบชัดเจน
มากย่ิงขึ้น สร้างพัฒนาการต่างๆให้เด็กจากการสร้างเสริมประสบการณที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ส าหรับเด็กอายุ  
3 – 6 ปี นั้นเป็นช่วงที่มีพัฒนาการเรียนรู้สูงใฝ่รู้ใฝ่เรียนสิ่งแวดล้อมรอบตัวและประสบการณ์ที่เด็กได้รับล้วนเป็นสิ่งที่
เด็กสามารถซึมซับและเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น การได้สัมผัสได้หยิบได้จับต่างเป็นประสบการณที่สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก  
(กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2542, 10) วินัยในตนเองเป็นกระบวนการค่อยเป็นค่อยไป  การแนะน าอบรมสั่งสอนจากผู้อื่น
ตั้งแต่เยาว์วัยเด็กจะบังคับการพัฒนาตนเองได โดยได้รับการแนะน าอย่างดีในวัยเด็กให้เด็กเข้าใจถึงบทบาททางสังคม  
และจากการดูแบบและเลียนแบบอย่างที่ปฏิบัติกันเด็กสามารถตระหนักถึงความจ าเป็นในการท าตามสังคมเด็กจะได้รับ
ความภูมิใจจากผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ได้รับจากเพื่อนของเขา ด้วยประสบการณ ท่ีเด็กได้รับในช่วงปฐมวัยมีอิทธิพล 
ต่อการเสริมสร้างฐานความพร้อมในการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาตลอดจนบุคลิกภาพ
ต่างๆต้องมีการอบรมส่ังสอนต่อเนื่องอย่างเหมาะสมจึงจะเกิดคุณธรรมหรือความดีได้ (วิทยา นาควัชระ, 2544, 86) 

ชีวิตในวัยเยาว์เป็นวัยที่มีค่าอย่างย่ิง เราต้องการคนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะคนที่มีระเบียบวินัย แล้วเราเข้าใจ
ตรงกันว่า การจะให้คนมีระเบียบวินัยต้องเริ่มต้ังแต่เด็กหรือที่เรียกว่าการปลูกฝัง ซ่ึงเริ่มต้นจากครอบครัว ส่วนโรงเรียน
และชุมชนมีหน้าที่รองลงมา (ดร. ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์, 2553) วินัยเกิดขึ้นได้ต้องมีการอบรมและฝึกฝน เพราะวินัย
เป็นนามประธรรมที่เป็นความจริงได้จากการที่มนุษย์ยอมรับไม่ใช่ความจริงตามธรรมชาติ ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่พัฒนา
วินัยได้มากที่สุด การปลูกฝังวินัยส าหรับเด็กช่วยให้เด็กม่ันใจว่าสิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า ท าให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยง
การท าผิดหรือรู้สึกอายต่อการท าผิด อีกทั้งยังช่วยให้ เด็กอยู่ในมาตรฐานการยอมรับของสังคมและใช้ชีวิต  
อย่างมีความสุข ซ่ึงช่วยท าให้สามารถตัดสินใจและควบคุมพฤติกรรมด้วยตนเอง (นฤมล เนียมหอม, 2010) 
 ดังนั้น คณะวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดต าบลและ
สังกัดเทศบาลในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  โดยใช้แบบประเมินความมีระเบียบวินัย ซ่ึงผลที่ได้จากวิจัยครั้งนี้
จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยให้กับเด็กปฐมวัย 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศกึษาความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยในอ าเภอองครกัษ์ จังหวัดนครนายก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ มุ่งศึกษาความมีวินัยของเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านสังคมของเด็ก ศึกษากรณี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบประเมินความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย  
โดยผูว้ิจัยมีขั้นตอนการด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็ก อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก จ านวนทั้งสิ้น 945 คน 
1.2 กลุ่ มตั วอย่าง การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยในศูน ย์พัฒนาเด็ก เล็ก  อ าเภอองครักษ์  

จังหวัดนครนายกโดยใช้หลักการของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ความคลาดเคลื่อน 
ร้อยละ 5 ได้จ านวนเด็กปฐมวัย 281 คน ผู้วิจัยจะด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยคิดเทียบตามสัดส่วน
ประชากรจ าแนกตามต าบลและเทศบาลในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และสังกัดเทศบาล แล้วจึงท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ในแต่ละ
หน่วยงานที่สังกัด 

 
ตารางที ่1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

อ าเภอองครักษ ์ จ านวนประชากร 
จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 
องคก์ารบริหารสว่นต าบล 
เทศบาลต าบล 

881 
64 

262 
19 

รวม 945 281 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่อน ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยเพศ, อายุ, สังกัดและระดับการศึกษา 
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยจ านวน 42 ข้อ ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ
จ านวน 14 ข้อ ด้านความมีระเบียบวินัยจ านวน 10 ข้อ ด้านความอดทนอดกลั้นจ านวน 7 ข้อ ด้านการยอมรับผู้อื่น
จ านวน 4 ข้อ ด้านความสามัคคีจ านวน 3 ข้อ และด้านความสื่อสัตย์จ านวน 4 ข้อ  

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยท าการติดต่อครูและผู้ดูแลเด็กที่เป็นหัวหน้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2. ประสานงานกับครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดวันและเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เวลาในการ
เก็บรวบรวม จ านวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2562  
 3. ผู้วิจัยตรวจแบบประเมิน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าจ านวนร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 1.ผลการวิจัยส่วนบุคลของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดต าบลและสังกัดเทศบาลในอ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 ผลการวิจัย นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 148 คน ร้อยละ 52.67  
และเพศชายจ านวน 133 คน ร้อยละ 47.33 ด้านอายุ ส่วนใหญ่อายุ 3 ปีจ านวน 174 คน ร้อยละ 61.92 รองลงมา
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อายุ 4 ปีจ านวน 86 คน ร้อยละ 30.60 และอายุที่น้อยที่สุดคือ อายุ 5 ปีจ านวน 21 คน ร้อยละ 7.47 ด้านสังกัด  
ส่วนใหญ่เป็นสังกัดต าบลจ านวน 262 คน ร้อยละ 93.24 และสังกัดเทศบาลจ านวน 19 คน ร้อยละ 6.76 ด้านระดับ
การศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าอนุบาลจ านวน 174 คน ร้อยละ 61.92 ชั้นอนุบาล1จ านวน 86 ตน ร้อยละ 
30.60 และรองลงมาเป็นชั้นอนุบาล2จ านวน 21 คน ร้อยละ  7.47  
 
 2.ผลการศึกษาความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 2.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยในอ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก จ าแนกเป็นรายด้านดังน้ี 
 

ตารางที ่2 ความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 

รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล อันดับ 
ด้านความรับผิดชอบ 2.68 0.35 ดี 2 

ด้านความมีระเบียบวินัย 2.66 0.33 ดี 3 
ด้านความอดทนอดกลั้น 2.73 0.36 ดี 1 

ด้านการยอมรับผู้อื่น 2.58 0.42 ดี 5 
ด้านความสามัคค ี 2.54 0.44 ดี 6 
ด้านความซ่ือสัตย์ 2.63 0.46 ดี 4 

ภาพรวม 2.64 0.30 ดี  
 
 ตารางที่ 2 พบว่า ความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 2.64 โดยด้านความอดทนอดกลั้นอ ยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.73 ( =2.73, S.D.=0.36) 
รองลงมาด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.68 ( =2.68, S.D.=0.35) ด้านความมีระเบียบวินัยอยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.66 ( =2.66, S.D.=0.33) ถัดมาด้านความซ่ือสัตย์อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.63 
( =2.63, S.D.=0.46) ด้านการยอมรับผู้อื่นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.58 ( =2.58, S.D.=0.42) และสุดท้ายด้าน
ความสามัคคีอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.54 ( =2.54, S.D.=0.44) 
 
 2.2 ความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รายขอ้ 
 

ตารางที ่3 ความมีระเบียบวินัยด้านความรับผิดชอบ 
 

รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล อันดับ 
1. ปฏิบัติตามกติกาและข้อตกลงในการท ากิจกรรม 2.75 0.43 ดี 4 
2. จัดเก็บผลงาน  ของใช้ส่วนตัวและส่วนรวมเข้าที่
เรียบร้อย 

2.70 0.47 
ดี 

6 

3. ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้โดยตนเอง 2.67 0.47 ดี 8 
4. ท าตามข้อตกลงเม่ือมาถึงโรงเรียน 2.69 0.46 ดี 7 
5. อาสาท างานที่ได้รับมอบหมาย 2.59 0.55 ดี 13 

540



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล อันดับ 
6. รักษาของใช้ส่วนรวม 2.63 0.50 ดี 10 
7. มีความตั้งใจในการท างาน  การเล่นและการท า
กิจกรรม 

2.77 0.43 
ดี 

1 

8. รู้จักช่วยเหลือตนเอง 2.63 0.55 ดี 9 
9. รู้จักหน้าที่ของตนเอง 2.60 0.52 ดี 11 
10. เก็บของเลน่อย่างทะนุถนอม 2.60 0.50 ดี 12 
11. เก็บของเลน่ทุกครั้งโดยไม่ต้องเตือน 2.64 0.48 ดี 14 
12. จัดวางเรียงของเล่นใส่ตู้ไดถ้ทูี่อย่างเรียบร้อย 2.71 0.46 ดี 5 
13. ช่วยเหลือเพื่อนจัดเกบ็ของเลน่ 2.75 0.46 ดี 2 
14. จัดของเล่นเสร็จเรียบร้อยตามเวลาท่ีก าหนด 2.75 0.44 ดี 3 

รวม 2.68 0.35 ดี  
 
ตารางที่ 3 พบว่าความมีระเบียบวินัยด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 2.68 โดยมีความ

ตั้งใจในการท างาน การเล่นและการท ากิจกรรมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.77 ( =2.22, S.D.=0.43) ช่วยเหลือ
เพื่อนจัดเก็บของเล่นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.75 ( =2.75, S.D.=0.46) จัดของเล่นเสร็จเรียบร้อยตามเวลา 
ที่ก าหนดอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.75 ( =2.75, S.D.=0.44) ปฏิบัติตามกติกาและข้อตกลงในการท ากิจกรรมอยู่
ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.75 ( =2.75, S.D.=0.43) จัดวางเรียงของเล่นใส่ตู้ได้ถูที่อย่างเรียบร้อยอยู่ในระดับดี  
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.71 ( =2.71, S.D.=0.46) จัดเก็บผลงาน ของใช้ส่วนตัวและส่วนรวมเข้าที่เรียบร้อยอยู่ในระดับดี  
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.70 ( =2.70, S.D.=0.47) ท าตามข้อตกลงเม่ือมาถึงโรงเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.69 
( =2.69, S.D.=0.46) ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้โดยตนเองอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.67 ( =2.67, S.D.=0.47) 
รู้จักช่วยเหลือตนเองอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.63 ( =2.63, S.D.=0.55) รักษาของใช้ส่วนรวมอยู่ในระดับดี  
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.63 ( =2.63, S.D.=0.50) รู้ จักหน้าที่ของตนเองอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.60 ( =2.60, 
S.D.=0.52) เก็บของเล่นอย่างทะนุถนอมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.60 ( =2.60, S.D.=0.50) อาสาท างาน 
ที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับดี โยมีค่าเฉลี่ย 2.59 ( =2.59, S.D.=0.55) และเก็บของเล่นทุกครั้งโดยไม่ต้องเตือน 
อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.64 ( =2.64, S.D.=0.48) 

 
ตารางที ่4 ความมีระเบียบวินัยด้านความมีระเบียบวินัย 

 

รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล อันดับ 
1. การเข้าแถวเรียงตามล าดับ 2.67 0.48 ดี 7 
2. การเดินแถว 2.66 0.48 ดี 8 
3. การเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน  ไม่ยืนล้ าแนว 2.52 0.54 ดี 9 
4. ไม่เล่นระหว่างเข้าแถว  อยู่ในความสงบ 2.42 0.56 ดี 10 
5. เข้าร่วมกิจกรรมการเลน่ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 2.71 0.47 ดี 4 
6. เล่นตามขั้นตอนและตามเวลาที่ก าหนด 2.72 0.44 ดี 3 

 

541



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล อันดับ 
7. เลิกเล่นทันทเีม่ือได้ยินสัญญาณ 2.76 0.43 ดี 1 
8. ไม่ต่อรองขอยืดเวลาในการเลน่ 2.72 0.45 ดี 2 
9. ตรงต่อเวลา 2.69 0.46 ดี 5 
10. ท างานเสร็จตามก าหนดเวลา 2.68 0.48 ดี 6 

รวม 2.66 0.33 ดี  
 
ตารางที่  4 พบว่าความมีระเบียบวินัยด้านความมีระเบียบวินัยอยู่ในระดับดีโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 2.66  

โดยเลิกเล่นทันทีเม่ือได้ยินสัญญาอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.76 ( =2.76, S.D.=0.43) ไม่ต่อรองขอยืดเวลาใน 
การเล่นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.72 ( =2.72, S.D.=0.45) เล่นตามขั้นตอนและตามเวลาที่ก าหนดอยู่ในระดับดี 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.72 ( =2.72, S.D.=0.44) เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นตรงตามเวลาที่ก าหนดอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 
2.71 ( =2.71, S.D.=0.47) ตรงต่อเวลาอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย  2.69 ( =2.69, S.D.=0.46) ท างานเสร็จ 
ตามก าหนดเวลาอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.68 ( =2.68, S.D.=0.48) การเข้าแถวเรียงตามล าดับอยู่ในระดับดี 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.67 ( =2.67, S.D.=0.48) การเดินแถวอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.66 ( =2.66, S.D.=0.48)  
การเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน  ไม่ยืนล้ าแนวอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.52 ( =2.52, S.D.=0.54) . และไม่เล่น
ระหว่างเข้าแถว อยู่ในความสงบอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.42 ( =2.42, S.D.=0.56)  

 
ตารางที ่5 ความมีระเบียบวินัยด้านความอดทน อดกลั้น 

 

รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล อันดับ 
1. มีความอดทนรอคอยในการเล่นและการท ากิจกรรมต่างๆ
ถามล าดับก่อนหลังได ้

2.73 0.45 
ดี 

4 

2. มีความตั้งใจและพากเพียรในการท างานให้ส าเร็จ 2.76 0.43 ดี 3 
3. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น 2.76 0.44 ดี 2 
4. ควบคุมอารมณ์ตนเองได ้ 2.67 0.49 ดี 7 
5. เล่นโดยไม่แกล้งเพื่อนในขณะเล่น 2.70 0.48 ดี 5 
6. ไม่ทะเลาะหรือขัดแย้งกับผู้อื่น 2.78 0.42 ดี 1 
7. ยอมเสียสละเล่น  และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 2.68 0.50 ดี 6 

รวม 2.73 0.36 ดี  
 
 ตารางที่ 5 พบว่าความมีระเบียบวินัยด้านความอดทน อดกลั้นอยู่ในระดับดีโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 2.73  
โดยไม่ทะเลาะหรือขัดแย้งกับผู้อื่นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.78 ( =2.78, S.D.=0.42) ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างราบรื่นนอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.76 ( =2.76, S.D.=0.44) มีความตั้งใจและพากเพียรในการท างาน 
ให้ส าเร็จอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.76 ( =2.76, S.D.=0.43) มีความอดทนรอคอยในการเล่นและการท ากิจกรรม
ต่างๆถามล าดับก่อนหลังได้อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.73 ( =2.73, S.D.=0.45) เล่นโดยไม่แกล้งเพื่อนในขณะเล่น
อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.70 ( =2.70, S.D.=0.48) ยอมเสียสละเล่น  และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อยู่ใน 
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ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.68 ( =2.68, S.D.=0.50) และควบคุมอารมณ์ตนเองได้อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.67 
( =2.67, S.D.=0.49)  

ตารางที ่6 ความมีระเบียบวินัยด้านการยอมรับผู้อื่น 
 

รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล อันดับ 
1. ยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อืน่ 2.58 0.51 ดี 2 
2. รักและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 2.55 0.53 ดี 3 
3. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเพือ่นได ้ 2.68 0.48 ดี 1 
4. ยอมรับฟังความคิดเห็นหรอืขอ้เสนอแนะของเพื่อน 2.53 0.51 ดี 4 

รวม 2.58 0.42 ดี  
 
 ตารางที่ 6 พบว่าความมีระเบียบวินัยด้านการยอมรับผู้อื่นอยู่ในระดับดีโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 2.58 โดยเล่นและ
ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.68 ( =2.68, S.D.=0.48) ยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.58 ( =2.58, S.D.=0.51) รักและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.55 
( =2.55, S.D.=0.53) และยอมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของเพื่อนอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.53 
( =2.53, S.D.=0.51) 
 

ตารางที ่7 ความมีระเบียบวินัยด้านความสามัคค ี

รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล อันดับ 
1. ท างานและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากปัญหา
และความขัดแย้ง 

2.63 0.51 ดี 1 

2. เป็นผู้น า  และผู้ตามได้อย่างเหมาะสมสถานการณ์ 2.46 0.52 ดี 3 
3. ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 2.54 0.53 ดี 2 

รวม 2.54 0.44 ดี  
 
 ตารางที่ 7 พบว่าความมีระเบียบวินัยด้านความสามัคคีอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 2.54 โดยท างานและ
ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากปัญหาและความขัดแย้งอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.63 ( =2.63, S.D.=0.51) 
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.54 ( =2.54, S.D.=0.53) และเป็นผู้น า และผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสมสถานการณ์อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.46 ( =2.46, S.D.=0.52)   
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ตารางที่ 8 ความมีระเบียบวินัยด้านความซ่ือสัตย์ 
 

รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล อันดับ 
1. พูดความจริงไม่โกหกใส่ร้ายผู้อื่น 2.63 0.50 ดี 1 
2. ไม่น าของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 2.56 0.48 ดี 4 
3. ตอบค าถามเกี่ยวกบัสิทธิของตนเอง  และเคารพสิทธิผู้อื่น 2.63 0.49 ดี 2 
4. ยอมรับการกระท าที่ไม่ถูกต้องของตนเอง 2.60 0.50 ดี 3 

รวม 2.62 0.46 ดี  
 
จากตารางที่  8 พบว่าความมีระเบียบวินัยด้านความ ซ่ือสัตย์อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 2.62  

โดยพูดความจริงไม่โกหกใส่ร้ายผู้อื่นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.63 ( =2.63, S.D.=0.50) ตอบค าถามเกี่ยวกับ 
สิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิผู้อื่นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย  2.63 ( =2.63, S.D.=0.49) ยอมรับการกระท า 
ที่ไม่ถูกต้องของตนเองอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.60 ( =2.60, S.D.=0.50) และไม่น าของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.56 ( =2.56, S.D.=0.48) 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกพบว่า เด็กส่วนใหญ่มี
ระเบียบวินัยในด้านความรับผิดชอบมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 37.48 โดยพบว่า ด้านความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เด็กมี
ความรับผิดชอบในเรื่องการมีความตั้งใจในการท างาน การเล่นและการท ากิจกรรมมากที่สุด อยู่ในระดับดี  
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.77 และส่วนใหญ่เด็กมีความรับผิดชอบในเรื่องการเก็บของเล่นทุกครั้งโดยไม่ต้องเตือนน้อยที่สุดอยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.64 รองลงมาด้านความมีระเบียบวินัย โดยมีค่าเฉลี่ย 26.55 พบว่า ด้านความมีระเบียบวินัย 
ส่วนใหญ่เด็กมีระเบียบวินัยในเรื่องเลิกเล่นทันทีเม่ือได้ยินสัญญามากที่สุดอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย  2.76  
และส่วนใหญ่เด็กมีระเบียบวินัยในเรื่องไม่เล่นระหว่างเข้าแถว อยู่ในความสงบน้อยที่สุดอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 
2.42 รองลงมาคือด้านความอดทน อดกลั้น โดยมีค่าเฉลี่ย 19.08 พบว่าส่วนใหญ่เด็กมีความอดทน อดกลั้นในเรื่องไม่
ทะเลาะหรือขัดแย้งกับผู้อื่นมากที่สุดอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.78 และส่วนใหญ่เด็กมีความอดทน อดกลั้นในเรื่อง
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้น้อยที่สุดอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.67 ถัดมาด้านความซ่ือสัตย์ โดยมีค่าเฉลี่ย 10.52 
พบว่าส่วนใหญ่เด็กมีความซ่ือสัตย์ในเรื่องพูดความจริงไม่โกหกใส่ร้ายผู้อื่นมากที่สุดอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.63 
และส่วนใหญ่เด็กมีความซ่ือสัตย์ในเรื่องไม่น าของผู้อื่นมาเป็นของตนเองน้อยที่สุดอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.56 ถัด
มาคือด้านการยอมรับผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ย 10.34 พบว่าส่วนใหญ่เด็กยอมรับผู้อื่นในเรื่องเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับ
เพื่อนได้มากที่สุดอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.68 และส่วนใหญ่เด็กยอมรับผู้อื่นในเรื่องยอมรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของเพื่อนน้อยที่สุดอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย  2.53 และความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย 
ในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกที่น้อยที่สุด คือ ด้านความสามัคคี โดยมีค่าเฉลี่ย 7.63 พบว่าส่วนใหญ่เด็กสามัคคี
กันในเรื่องท างานและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากปัญหาและความขัดแย้งมากที่สุดอยู่ในระดับดี  
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.63 และส่วนใหญ่เด็กสามัคคีกันในเรื่องเป็นผู้น า และผู้ตามได้อย่างเหมาะสมสถานการณ์น้อยที่สุดอยู่
ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.46 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2540: 27) ได้กล่าวว่า เด็กปฐมวัย 
ควรมีวินัยในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ วินัยในความประพฤติทั่วไป ได้แก่การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การรู้จักกาลเทศะ การประพฤติตนเหมาะสมกับวัย วินัยในกิจวัตรประจ าวัน ได้แก่  การมีระเบียบในตนเอง การดูแล
ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย วินัยในการเรียน ได้แก่ รับผิดชอบในการเรียนหรือกิจกรรมอื่นๆอย่างเหมาะสม วินัยในการ
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ท างาน ได้แก่ ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ท างานอย่างเต็มความสามารถการรักษาค าพูดค าสัญญาที่ให้ไว้
กับผู้อื่น และวินัยในการควบคุมตนเอง ได้แก่การควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีตามสมควร 

 
สรุปผลการศึกษา 

ความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
ส่วนใหญ่เด็กมีระเบียบวินัยในด้านความอดทนอดกลั้น  ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความ
ซ่ือสัตย์ ด้านการยอมรับผู้อื่น และด้านความสามัคคี ตามล าดับ ผลวิจัยการศึกษาครั้งนี้ เม่ือพิจารณาเด็กปฐมวัยใน
อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายกเด็กส่วนใหญ่ มีระเบี ยบวินัยในด้านความรับผิดชอบมากที่ สุด  พบว่า  
ด้านความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เด็กมีความรับผิดชอบในเรื่องการมีความตั้งใจในการท างาน การเล่นและการท ากิจกรรม
มากที่สุด และส่วนใหญ่เด็กมีความรับผิดชอบในเรื่องการเก็บของเล่นทุกครั้งโดยไม่ต้องเตือนน้อยที่สุด รองลงมา 
ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า ด้านความมีระเบียบวินัย ส่วนใหญ่เด็กมีระเบียบวินัยในเรื่อง เลิกเล่นทันทีเม่ือได้ยิน
สัญญามากที่สุด และส่วนใหญ่ เด็กมีระเบียบวินัยในเรื่อง ไม่เล่นระหว่างเข้าแถว อยู่ในความสงบน้อยที่สุด  
รองลงมาคือด้านความอดทน อดกลั้น พบว่าส่วนใหญ่เด็กมีความอดทน อดกลั้นในเรื่องไม่ทะเลาะหรือขัดแย้งกับผู้อื่น
มากที่สุด และส่วนใหญ่เด็กมีความอดทน อดกลั้นในเรื่องควบคุมอารมณ์ตนเองได้น้อยที่สุด ถัดมาด้านความซ่ือสัตย์ 
พบว่าส่วนใหญ่เด็กมีความซ่ือสัตย์ในเรื่องพูดความจริงไม่โกหกใส่ร้ายผู้อื่นมากที่สุด และส่วนใหญ่เด็กมีความซ่ือสัตย์ใน
เรื่องไม่น าของผู้อื่นมาเป็นของตนเองน้อยที่สุด ถัดมาคือด้านการยอมรับผู้อื่น พบว่าส่วนใหญ่เด็กยอมรับผู้อื่นในเรื่อง
เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้มากที่สุด และส่วนใหญ่เด็กยอมรับผู้อื่นในเรื่องยอมรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของเพื่อนน้อยที่สุด และความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  
ที่น้อยที่สุด คือ ด้านความสามัคคี พบว่าส่วนใหญ่เด็กสามัคคีกันในเรื่องท างานและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นโดย
ปราศจากปัญหาและความขัดแย้งมากที่สุด และส่วนใหญ่เด็กสามัคคีกันในเรื่องเป็นผู้น า และผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
สถานการณ์น้อยที่สุด  

ดังนั้น คณะผู้ศึกษางานวิจัยนี้ คิดว่าเราควรส่งเสริมพฤติกรรมด้านความสามัคคี  เพราะหากเด็กมีวินัย 
ด้านอื่นๆแล้ว แต่ยังขาดความสามัคคี เด็กก็จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น นอกจากนี้  
ถ้าเด็กได้รู้จักความสามัคคี เด็กจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยที่ก าลังศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ชั้น
อนุบาล 3 ขวบ จ านวน 272 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยเพศ , 
อายุและแบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความคล่องแคล่วในการ
กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก,ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก,ด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก,ด้าน
การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก,ความสามารถในการหยิบจับ,ความสามารถในด้าน
การเขียน โดยการเก็บข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินน ามาหาค่าความเชื่อมั่นได้ค่าเท่ากับ .873 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการหยิบจับ อยู่ใน
อันดับที่  1 ( =2.59,S.D.=0.54) รองลงมาด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ในอันดับที่  2 
( =2.56,S.D.=0.51) ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก อยู่ในอันดับที่  3 
( =2.54,S.D.=0.57) ความสามารถในด้านการเขียนอยู่ในอันดับที่ 4 ( =2.51,S.D.=0.61) ด้านความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ในอันดับที่ 5 ( =2.50,S.D.=0.56) และด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ในอันดับ 
ที่ 6 ( =2.48,S.D.=0.51) 
 
ค าส าคัญ : ความสามารถด้านร่างกาย  การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  เด็กปฐมวัย 
 
Abstract 

 The purpose of this research was to evaluate the ability to use small muscles of preschool children. 

The sample group used in this research was early childhood children who were studying in a child 

development center in Ban Na district. Nakhon Nayok Province, kindergarten, 3 years, number 272 people. 

The tools used in this research are general information questionnaires. Consisting of gender, age, and small 

muscle contraction assessment model, 6 areas, including hand strength, small hand muscles, flexibility in 

using small muscles, ability to use muscles Small hand-tied, hand-eye coordination in the use of small hand 

muscles, grip ability, writing ability By collecting the data obtained from the evaluation form to find the 

confidence value. The value is .873. Data analysis by finding the percentage, mean and standard deviation 

The results showed that the sample group had the ability to handle Ranked No. 1 (  = 2.59, S.D.= 0.54), 

followed by maneuverability in using small muscles in the 2nd position (  = 2.56, S.D.= 0.51). The 

relationship between hands and eyes in the use of small hand muscles is ranked 3rd (  2.5 = 2.54, S.D. = 

0.57). The writing ability is ranked at 4 (  = 2.51, S.D.= 0.61) The ability to use small muscle is ranked 5th 

(  = 2.50, S.D.= 0.56) and the flexibility of using muscle Small size is ranked 6th (  = 2.48, S.D.= 0.51) 

 
Keywords: Physical ability, Small Muscle Use, Early Childhood 
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บทน า 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย หรือการศึกษาในระดับอนุบาลนั้น เป็นกระบวนการพัฒนาและการเรียน

ที่ต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานตลอดชีวิต รวมไปถึงเด็กจะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว จากการสังเกต การเล่น การสัมผัส 
การซักถาม การอยากรู้อยากเห็น การเรียนรู้ต้องอาศัยจาก ประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงได้
ใช้ประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะด้านกล้ามเนื้อเล็กเป็นทักษะการใช้มือ การประสาน
สัมพันธ์ ระหว่างมือและตาควรให้ความส าคัญอย่างย่ิงความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กและจ าเป็นต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันโดยกล้ามเนื้อเล็กเป็นอวัยวะหนึ่งในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน การใส่ - ถอด กระดุม รูดซิป การ
แปรงฟัน ผูกเชือกรองเท้า งานศิลปะ รวมทั้ง การขีดเขียน ถ้าเด็กใช้กล้ามเนื้อเล็กได้คล่องแคล่วจะช่วยส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่างๆ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาความพร้อมทางมือและตามากที่สุด เด็กจะเรียนรู้อย่าง
สนุกสนาน เด็กจะใช้มือในการหยิบจับวัสดุต่างๆ ท าให้เข้าใจการใช้นิ้วจับดินสอได้อย่างถูกวิธี (รวิพร ผาด่าน, 2557) 

การส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการจัดกิจกรรมให้มือทั้ง 2 มือประสานสัมพันธ์กัน 
ได้แก่ การปรบมือ เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อมือและแขน การเล่นน้ า การเล่นทราย และวาดภาพด้วยนิ้วมือ (กฤษณา  
รักนุช, อัญชลี ทองเอม, 2559) 

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของเด็กปฐมวัย 
เพราะกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า เทน้ า ใส่แก้ว ด่ืม
นม รับประทานอาหาร การท างานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน ถ้าเด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ อย่างคล่องแคล่ว 
มือและสายตาท างานได้อย่างประสานสัมพันธ์กันดี เด็กก็จะได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ อย่างสนุกสนานและ
ประสบความส าเร็จ อีกทั้งเป็นการเตรียมกล้ามเนื้อแขน มือ และนิ้วมือส าหรับการเขียน หนังสือในระยะต่อไป  
(กุลเดช วิทยลาภา และคณะ, 2559) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ประเมินความพร้อมของเด็กปฐมวัย ว่ามีความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อเล็กและประสานมือตาได้มากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการในการใช้กล้ามเนื้อเล็กและประสานมือตาให้ดีขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวยั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย   

การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชงิส ารวจ   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ ที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

จ านวนทั้งสิ้น 848 คนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
1.2 กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ตามหลักการของทาโร ยามาเน (Taro yamane) ท่ี

ระดับนัยส าคัญ .05 ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 272 คน และคิดเทียบสัดส่วนประชากร 
จ าแนกตามเทศบาลและต าบลแล้วท าการสุ่มตัวอย่าง ในแต่ละสถานท่ีศึกษารายละเอียดในตารางที่ 1 
  

ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

อ าเภอบ้านนา จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
เทศบาล 164 53 
ต าบล 684 219 

รวม 848 272 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน ดังนี้  

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยเพศ, อายุ 
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความคล่องแคล่ว
ในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก, ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก,ด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัด
เล็ก,ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในการใช้ กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ,ความสามารถในการหยิบจับและ
ความสามารถในด้านการเขียน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยท าการติดต่อครูประจ าชั้นจากโรงเรียนในอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 8 
โรงเรียน จ านวน 272 คน เพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดวันและเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เวลาในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลจ านวน 13 วันตั้งแต่ 22 มีนาคมถึง 3 เมษายน 2562 โดยที่ครูเป็นผู้ประเมินความสามารถของเด็กปฐมวัยในการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 3. ผู้วิจัยตรวจสอบผลการประเมินความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่า 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของเด็กปฐมวัยจากกลุ่มตัวอย่างในอ าเภอบ้านนา 
 ผลการวิจัย ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 132 คนคิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาเป็นเพศชาย 
จ านวน 140คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 ด้านอายุส่วนใหญ่อายุ 3 ขวบ จ านวน 170 คนคิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมา
อายุ 4 ขวบ จ านวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 22.0 รองลงมาอายุ 2ขวบ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 และช่วง
อายุที่น้อยที่สุด คือ อายุ 5ขวบ จ านวน 4 คน ร้อยละ 1.47 
 

2. ผลการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยของเด็กปฐมวัยจากกลุ่ม
ตัวอย่างในอ าเภอบ้านนา 

2.1 การประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยจากกลุ่มตัวอย่างในอ าเภอ 
บ้านนา จังหวัดนครนายกจ าแนกเป็นรายด้านดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 

 
รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล อันดับ 
ด้านความคล่องแคลว่ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 2.56 0.51 มาก 2 
ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 2.48 0.51 มาก 6 
ด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก 2.50 0.56 มาก 5 
ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในการ
ใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก 

2.54 
 

0.57 มาก 3 

ความสามารถในการหยิบจับ 2.59 0.54 มาก 1 
ความสามารถในด้านการเขียน 2.51 0.61 มาก 4 

ภาพรวม 2.53 0.55 มาก  
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จากตารางที่ 2 พบว่า เด็กปฐมวัยจากกลุ่มตัวอย่างในอ าเภอบ้านนา มีความสามารถในการหยิบจับอยู่ใน
อันดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.60 ( =2.59,SD.=0.54) รองลงมาคือด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก อยู่
ในอันดับที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.56 ( =2.56,SD.=0.51)รองลงมาคือด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในการใช้
กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก อยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ย  2.54 ( =2.54,SD.=0.57)  ความสามารถในด้านการเขียน อยู่ใน
อันดับที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.51 ( =2.51,SD.=0.61)  ด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก อยู่ในอันดับที่ 5 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.50 ( =2.50,SD.=0.56)  และ ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก อยู่ในอันดับที่ 6 โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.48 ( =2.48,SD.=0.51) 

2.2 ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยจากกลุ่มตัวอย่างในอ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายกจ าแนกเป็นรายข้อ 

2.2.1 ความสามารถด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลความสามารถด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 

 
รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

 SD.. แปลผล อันดับ 
1.สามารถใชก้รรไกรตัดกระดาษได้ 2.78 0.48 มาก 2 
2.สามารถช่วยจัดอาหารไดไ้ม่ท าถ้วยชามหล่นได ้ 2.05 0.61 มาก 7 
3.สามารถแกะกลอ่งที่ผูกเชือกหลวมได้ 2.45 0.57 มาก 5 
4..สามารถร้อยลูกปัดได ้ 2.77 0.44 มาก 3 
5.สามารถรูดซิปได ้ 2.75 0.43 มาก 4 
6.สามารถต่อไม้บล็อกได ้ 2.81 0.41 มาก 1 
7.สามารถผูกเชือกได ้ 2.34 0.62 มาก 6 

ภาพรวม 2.56 0.51 มาก  
  

จากตารางที่ 3 พบว่ามีความสามารถด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก คือสามารถต่อไม้บล็อก
ได้ อยู่ในอันดับที่1 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.81 ( =2.81,SD..=0.41) รองลงมาคือสามารถใช้กรรไกรตัดกระดาษได้ อยู่ใน
อันดับที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.78 ( =2.78,SD..=0.48) รองลงมาคือ สามารถร้อยลูกปัดได้ อยู่ในอันดับที่ 3 โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.77 ( =2.77,SD..=0.44)  สามารถรูดซิปได้ อยู่ในอันดับที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.75 ( =2.75,SD..=0.43) 
สามารถแกะกล่องที่ผูกเชือกหลวมได้ อยู่ในอันดับที่ 5 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.45 ( =2.45,SD..=0.57) สามารถผูกเชือกได้ 
อยู่ในอันดับที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.34 ( =2.34,SD..=0.62) และ สามารถช่วยจัดโต๊ะอาหารได้ไม่ท าถ้วยชามหล่นได้ อยู่
ในอันดับที่ 7 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.05 ( =2.05,SD.=0.61) 
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2.2.2 ความสามารถด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลความสามารถด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 

 
รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

 SD. แปลผล อันดับ 
1.สามารถปรบมือตามจังหวะเพลงได ้ 2.89 0.31 มาก 1 
2.สามารถใช้มือแตะตามส่วนต่างๆของร่างกายตามค าสั่งได้ 2.81 0.45 มาก 2 
3.สามารถรินน้ าจากเหยือกใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ได ้ 2.16 0.63 มาก 5 
4.สามารถขว้างลูกบอลขนาดเล็กโดยยกมือขึ้นเหนอืศีรษะได ้ 2.17 0.57 มาก 4 
5.สามารถโยนลูกบอลโดยใช้อุ้งมือได ้ 2.08 0.59 มาก 6 
6.สามารถใส่เสื้อที่ไม่มีกระดุมได้ 2.74 0.50 มาก 3 

ภาพรวม 2.48 0.51 มาก  
 
จากตารางที่ 4 พบว่ามีความสามารถด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก คือ สามารถปรบมือตาม

จังหวะเพลงได้ อยู่ในอันดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.89 ( =2.89,SD.=0.31) รองลงมาคือ สามารถใช้มือแตะตามส่วน
ต่างๆของร่างกายตามค าสั่งได้ อยู่ในอันดับที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.81 ( =2.81,SD.=0.45) รองลงมาคือ สามารถใส่เสื้อ
ที่ไม่มีกระดุมได้ อยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.74 ( =2.74,SD.=0.50)  สามารถขว้างลูกบอลขนาดเล็กโดยยกมือ
ขึ้นเหนือศีรษะได้ อยู่ในอันดับที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.17 ( =2.17,SD.=0.57)  สามารถรินน้ าจากเหยือกใส่ภาชนะที่
เตรียมไว้ได้ อยู่ในอันดับที่ 5 โดยม่ีค่าเฉลี่ย 2.16 ( =2.16,SD.=0.63) และ สามารถโยนลูกบอลโดยใช้อุ้งมือได้  อยู่ใน
อันดับที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.08 ( =2.08,SD.=0.59) 

 
2.2.3 ความสามารถด้านความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือมัดเล็ก 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลความสามารถด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก 
 

 
รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

 SD. แปลผล อันดับ 
1.สามารถพับกระดาษเปน็รูปสัตว์ต่างๆได ้ 2.22 0.70 มาก 4 
2.สามารถปั้นดินน้ ามันเป็นรูปสัตว์ต่างๆได ้ 2.5 0.64 มาก 6 
3.สามารถรับลูกบอลที่กระเดาะจากพื้นเพียงครัง้เดียว
ได ้

2.11 0.61 มาก 5 

4.สามารถเปิดฝาเกลียวที่มีขนาดใหญ่ 3 นิ้วได ้ 2.49 0.58 มาก 3 
5.สามารถตัดดินน้ ามันด้วยไม้บรรทัดหรือมีดทาเนยได ้ 2.79 0.46 มาก 2 
6.สามารถใช้ช้อนตักอาหารเข้าปากได้ 2.88 0.36 มาก 1 

ภาพรวม 2.50 0.56 มาก  
 
จากตารางที่ 5 พบว่าความสามารถด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก คือ สามารถใช้ช้อนตัก

อาหารเข้าปากได้ อยู่ในอันดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.88 ( =2.88,SD.=0.36) รองลงมาคือ สามารถตัดดินน้ ามันด้วยไม้
บรรทัดหรือมีดทาเนยได้ อยู่ในอันดับที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.79 ( =2.79,SD.=0.46) รองลงมาคือ สามารถเปิดฝาเกลียว
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ที่มีขนาดใหญ่ 3 นิ้วได้ อยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.49 ( =2.49,SD.=0.58)  สามารถพับกระดาษเป็นรูปสัตว์
ต่างๆได้ อยู่ในอันดับที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.22 ( =2.22,SD.=0.70)  สามารถรับลูกบอลที่กระเดาะจากพื้นเพียงครั้ง
เดียวได้ อยู่ในอันดับที่ 5 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.11 ( =2.11,SD.=0.61)  และ สามารถปั้นดินน้ ามันเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้ อยู่
ในอันดับที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.5 ( =2.5,SD.=0.64) 

 
2.2.4 ความสามารถด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในการใช้กล้ามเน้ือมือมัดเล็ก 
 

ตารางที ่6 แสดงผลความสามารถด้านการประสานสัมพันธ์ระหวา่งมือกับตา 
ในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก 

 
 

รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

 SD. แปลผล อันดับ 
1.สามารถต่อแท่งไม้สี่เหลี่ยมได้สูงถึง 9 -10 อันได ้ 2.90 0.33 มาก 1 
2.สามารถรู้จักแต่งตัวและเลือกเส้ือผ้าได้ 2.72 0.55 มาก 2 
3.สามารถควบคุมดินสอให้อยู่ระหว่างหัวแม่มือและนิ้วแม่มืออีก 2 นิ้ว
ได ้

2.56 0.57 มาก 3 

4.สามารถเขียนวงกลมทับตามแบบและอักษรได ้ 2.38 0.58 มาก 5 
5.สามารถสร้างสะพานโดยใช้แทง่สี่เหลี่ยมสามแท่ง 2.24 0.70 มาก 6 
6.สามารถหยิบลูกปัดและปิดตาข้างหนึง่ได ้ 2.45 0.62 มาก 4 

ภาพรวม 2.54 0.55 มาก  
 
จากตารางที่ 6 พบว่าความสามารถด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก 

คือ สามารถต่อแท่งไม้สี่เหลี่ยมได้สูงถึง 9 – 10 อัน ได้ อยู่ในอันดับที่ 1 โดยม่ีค่าเฉลี่ย 2.90 ( =2.90,SD.=0.33)  
รองลงมาคือ สามารถรู้จักแต่งตัวและเลือกเสื้อได้ อยู่ในอันดับที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.72 ( =2.72,SD.=0.55รองลงมา
คือ สามารถควบคุมดินสอให้อยู่ระหว่างหัวแม่มือและนิ้วมืออีก 2 นิ้วได้ อยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.56 
( =2.56,SD.=0.57)  ส ามารถห ยิบลู กปั ดและปิ ดตาข้ างนึ ง ไ ด้  อ ยู่ ใน อั น ดั บ ที่  4  โดย มีค่ า เฉลี่ ย  2 .4 5 
( =2.45,SD.=0.62)  สามารถเขียนวงกลมทับตามแบบและอักษรได้ อยู่ในอันดับที่  5 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.38 
( =2.38,SD.=0.58)  และ สามารถสร้างสะพานโดยใช้แท่งสี่เหลี่ยม 3 แท่ง อยู่ในอันดับที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ ย 2.24 
( =2.24,SD.=0.70) 

 
2.2.5 ความสามารถในการหยบิจับ 
 

ตารางที่ 7 แสดงผลความสามารถในการหยิบจับ 
 

 
รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

 SD. แปลผล อันดับ 
1.สามารถหยิบลูกกวาดใส่ขวดได ้10 เมตรในเวลา 30 วินาทไีด ้ 2.14 0.65 มาก 6 
2.สามารถรินน้ าจากเหยือกใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ได ้ 2.51 0.64 มาก 5 
3.สามารถจับและใช้กรรไกรตัดกระดาษโดยใช้กรรไกรปลายมนเลก็ได ้ 2.64 0.59 มาก 4 
4.สามารถหยิบสิ่งของชิน้เล็กได ้ 2.73 0.48 มาก 2 
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5.สามารถใช้มือหยิบจับเมล็ดพืชในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได ้ 2.84 0.39 มาก 1 
6.สามารถเรื่องมือหยิบของและสามารถถือของสองมือได ้ 2.71 0.47 มาก 3 

ภาพรวม 2.59 0.54 มาก  
 
จากตารางที่ 7 พบว่าความสามารถในการหยิบจับ คือ สามารถใช้มือหยิบจับเมล็ดพืชในการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะได้ อยู่ในอันดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.84 ( =2.84,SD.=0.39)  รองลงมาคือ สามารถหยิบสิ่งของชิ้นเล็กได้ 
อยู่ในอันดับที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.73 ( =2.73,SD.=0.48)  รองลงมาคือ สามารถเอื้อมมือหยิบของและสามารถถือของ
สองมือได้ อยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.71 ( =2.71,SD.=0.47)  สามารถจับและใช้กรรไกรตัดกระดาษโดยใช้
กรรไกรปลายมนเล็กได้ อยู่ในอันดับที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ย ( =2.64,SD.=0.59)  สามารถรินน้ าจากเหยือกใส่ภาชนะที่
เตรียมไว้ได้ อยู่ในอันดับที่ 5 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.51 ( =2.51,SD.=0.64)  และ สามารถหยิบลูกกวาดใส่ขวดได้ 10 เม็ด 
ในเวลา 30 วินาทีได้ อยู่ในอันดับที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.14 ( =2.14,SD.=0.65) 
 

2.2.6 ความสามารถในด้านการเขียน 
 

ตารางที่ 8 แสดงผลความสามารถในด้านการเขียน 
 

 
รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

 SD. แปลผล อันดับ 
1.สามารถใช้มือจับดินสอหรืออุปกรณ์อื่นอย่างถูกวิธีในการขีด-
เขียนได ้

2.60 0.52 มาก 4 

2.สามารถวาดวงกลมตามแบบวธิีที่มีคนท าให้ดูได ้ 2.62 0.63 มาก 2 
3.สามารถเขียนรูปกากบาทได้ 2.68 0.57 มาก 1 
4.สามารถเขียนให้มีความหนักเบาสม่ าเสมอสามารถบังคับมือได ้ 2.20 0.66 มาก 7 
5.สามารถลากเส้นได้ดีขึ้นไม่ยุ่งเหยิงไม่ลากซ้ าได ้ 2.28 0.62 มาก 6 
6.สามารถเขียนโดยลากเสน้ต่อเนื่องกอ่นจะรู้จักลากเส้นตาม
แนวนอนสลับซ้ายขวาได ้

2.61 0.58 มาก 3 

7.สามารถวาดรูปศรีษะคนและอาจวาดส่วนอื่นในของร่างกายอีก2
สองอย่างได ้

2.55 0.61 มาก 5 

ภาพรวม 2.50 0.70 มาก  
 

 จากตารางที่ 8 พบว่าความสามารถในด้านการเขียน คือ สามารถเขียนรูปกากบาทได้ อยู่ในอันดับที่ 1 โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.68 ( =2.68,SD.=0.57)  รองลงมาคือ สามารถวาดวงกลมตามแบบวิธีที่มีคนท าให้ดูได้ อยู่ในอันดับที่ 2 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.62 ( =2.62,SD.=0.63)  รองลงมาคือ สามารถเขียนโดยลากเส้นต่อเนื่องก่อนจะรู้จักลากเส้นตาม
แนวนอนสลับซ้าย - ขวา ได้ อยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.61 ( =2.5,SD.=0.64) สามารถใช้มือจับดินสอหรือ
อุปกรณ์อื่นอย่างถูกวิธีในการขีดเขียนได้ อยู่ในอันดับที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.60 ( =2.60,SD.=0.52)  สามารถวาดรูป
ศีรษะคนและอาจวาดส่วนอื่นในร่างกายอีกสองอย่างได้ อยู่ในอันดับที่ 5 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.55 ( =2.55,SD.=0.61)  
สามารถลากเส้นได้ดีขึ้นไม่ยุ่งเหยิงไม่ลากซ้ าได้ อยู่ในอันดับที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ย 2.28 ( =2.28,SD.=0.62)  และ 
สามารถเขียนให้ มีความหนั ก เบา สม่ าเสมอ สามารถบั งคับ มือได้  อ ยู่ในอันดั บที่  7 โดยมีค่าเฉลี่ ย 2.20 
( =2.20,SD.=0.66) 
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อภิปรายผลการศึกษา 

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยจากกลุ่มตัวอย่างในอ าเภอบ้านนาพบว่า จากการ
ประเมินความสามารถของเด็กส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีที่สุด คือ ความสามารถในการ
หยิบจับ โดยมีค่าเฉลี่ย 15.57 โดยพบว่า ความสามารถในการหยิบจับส่วนใหญ่ใช้มือหยิบจับเมล็ดพืชในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.84 และ สามารถหยิบลูกกวาดใส่ขวดได้ 10 เม็ด ในเวลา 30 วินาทีได้ อยู่ในอันดับ
สุดท้าย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.14  รองลงมาด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยมีค่าเฉลี่ย  17.95 พบว่า
ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ส่วนใหญ่สามารถต่อไม้บล็อกได้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.81 และสามารถ
ช่วยจัดโต๊ะอาหารได้ไม่ท าถ้วยชามหล่นได้ อยู่ในอันดับสุดท้าย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.05 รองลงมา คือ  ด้านการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก โดยมีค่าเฉลี่ย 15.25 พบว่าด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ
กับตาในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กส่วนใหญ่สามารถต่อแท่งไม้สี่เหลี่ยมได้สูงถึง 9 – 10 อัน ได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.90 และ
สามารถสร้างสะพานโดยใช้แท่งสี่เหลี่ยม 3 แท่ง อยู่ในอันดับสุดท้าย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.24  ความสามารถในด้านการ
เขียน โดยมีค่าเฉลี่ย 17.54 พบว่าความสามารถในด้านการเขียนส่วนใหญ่สามารถเขียนรูปกากบาทได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 
2.68 และ สามารถเขียนให้มีความหนักเบา สม่ าเสมอ สามารถบังคับมือได้ อยู่ในอันดับสุดท้าย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.20  
ด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก โดยมีค่าเฉลี่ย 14.99 พบว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก
ส่วนใหญ่สามารถใช้ช้อนตักอาหารเข้าปากได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.88 และสามารถปั้นดินน้ ามันเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้ อยู่ใน
อันดับสุดท้าย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.5  และ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กที่มีพัฒนาการน้อยที่สุดคือด้าน
ความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยมีค่าเฉลี่ย 14.85 โดยพบว่าด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก
ส่วนใหญ่สามารถปรบมือตามจังหวะเพลงได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.89 และน้อยที่สุด คือ ความสามารถในการโยนลูกบอล
โดยใช้อุ้งมือได้ อยู่ในอันดับสุดท้าย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.08 พบว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กส่วนใหญ่
สามารถใช้ช้อนตักอาหารเข้าปากได้ และความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กที่เด็กมีพัฒนาการน้อยที่สุด คือ 
ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก จากวิจัยพบว่า (บุญเลี้ยง ทุมทอง และ บุญรอด ศรีเจริญ, 2555) ศิลปะ
บ าบัดมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นอย่างย่ิง โดยการปฏิบัติด้วยมือให้สัมพันธ์กับการ
มองเห็น (อุไรววรณ มาตมุงคุณ, 2554) ความสามารถด้านการเขียนเป็นหนึ่งใน 4 ทักษะ ที่มีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างย่ิงต่อการด าเนินชีวิต เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก กิจกรรมท่ีส่งเสริมมีหลากหลาย เช่น การลากเส้น การ
ละเลงสี และการปั้น 

 
สรุปผลการศึกษา 

การประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยในอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก     
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีส่วนใหญ่เด็กมีความสามารถในด้านการหยิบจับอยู่ในอันดับที่ 1 ด้านความคล่องแคล่วในการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ในอันดับที่ 2 ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กอยู่ใน
อันดับที่ 3 ความสามารถในด้านการเขียนอยู่ในอันดับที่ 4 ด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กอยู่ในอันดับ
ที่ 5 ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ในอันดับที่ 6 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ก่อน
เรียนและหลังเรียน และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม จ านวน 30 คน ซ่ึงได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(t-test for Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  เทคนิค KWL Plus  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  ความพึงพอใจ 
 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to compare the learning achievement on food and living of 

mathayomsuksa 2 students before and after using STAD cooperative learning technique with KWL Plus and 

2) to study the satisfaction of studentstowards STAD cooperative learning technique with KWL Plus on food 

and living. The samples used in this study were 30 students in mathayomsuksa 2 of 

Chaichimpleewitthayakom school in the second semester of academic year 2018, obtained 

usingpurposivesampling. The research instruments consisted of 1) lesson plans of STAD cooperative 

learning technique with KWL Plus 2) learning achievement test and 3) satisfaction questionnaire towards 

STAD cooperative learning technique with KWL Plus. The statistics for analyzing the data were mean ( ), 

standard deviation (S.D.) and t-test for dependent sample.The results of this research showed thatthe learning 

achievement onfood and living of mathayomsuksa 2 students after learning by STAD cooperative learning 

technique with KWL Plus was significantly higher than before learning at the .05 level and the satisfaction 

ofstudents towards STAD cooperative learning technique with KWL Plus on food and living was at high 

level. 
 

Keywords: STAD cooperative learning technique, KWL Plus, Learning achievement, Satisfaction 
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บทน า 
การศึกษาถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการพัฒนาสังคม 

ดังนั้นผู้ที่ได้รับการศึกษาจึงจัดเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ในปัจจุบัน
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลก เนื่องจากวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคดิทั้งความคิดเป็นเหตเุปน็
ผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถน า
ความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 92) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 25) นอกจากนี้การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นจ าเป็นต้องผสมผสานความคิดใน
หลาย ๆ ด้าน เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กรม
วิชาการ, 2551, 1)  

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division) เป็นวิธีการหนึ่งที่
เหมาะส าหรับน ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิธีการจัดการเรียนรู้จะท าให้ผู้เรียนมีการ
ร่วมมือกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง โดยนักเรียนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือเพื่อน
ภายในกลุ่ม นักเรียนที่ เรียนปานกลางและนักเรียนที่ เรียนอ่อนจะมีความกระตือรือร้นและตั้งใจเรียน ทุกคน
ปรึกษาหารือและช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนที่เรียนอ่อนจะกล้าถามและกล้าแสดงความคิดเห็น ส่งผล
ให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน และมีพัฒนาการทางการเรียนสูงขึ้น (หัสชัย เปาะวัน, 2549, 106) 

การจัดการเรียนรู้ เทคนิคKWL Plus (Know, Want, Learn Technique) เป็นเทคนิคการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่าน สอดคล้องกับทักษะการคิดอย่างรู้ตัวว่าตนคิดอะไร มีวิธีคิดอย่างไร สามารถตรวจสอบ
ความคิดของตนเองได้ และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการ
ท าความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมายตรวจสอบความเข้าใจของตน มีการจัดระบบข้อมูลเพื่อการน ามาใช้
ในภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2545, 2)  

จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนไชย
ฉิมพลีวิทยาคม ในปี พ.ศ. 2560 พบว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ซ่ึงเห็นได้จากคะแนนผลการสอบในวิชา
วิทยาศาสตร์เรื่องอาหารกับด ารงชีวิต ครูได้ท าการเก็บคะแนนสอบ 10 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยจากการสอบนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 85 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 คะแนน โดยปัญหาการเรียนการสอนมีสาเหตุที่ส าคัญมา
จากปัจจัยหลายประการ เช่น นักเรียนเรียนไม่เข้าใจ นักเรียนจับกลุ่มคุยและเล่นกันในเวลาเรียน การเรียนการสอนที่
ไม่มีการจัดกิจกรรมท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่สนใจเรียน เด็กเรียนเก่งจะจับกลุ่มกับเด็กเรียนเก่ง เด็กเรียน
อ่อนจะจับกลุ่มกับเด็กเรียนอ่อน ท าให้เด็กเรียนอ่อนไม่เข้าใจเนื้อหาและจับกลุ่มคุยกัน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ต่ า จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน าเอาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ร่วมกับเทคนิค KWL Plus มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารกับด ารงชีวิต ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไชยฉิมพลีให้สูงขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท่ี 
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ก่อนเรียนและหลังเรียน  
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 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค 
KWL Plus เรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ
เทคนิค KWL Plus เรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ที่ก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ที่ก าลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 
2/3 ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plusเรื่อง อาหาร
กับการด ารงชีวิต จ านวน 3 แผน เวลารวม15 ชั่วโมง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิตเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.31-0.48 และมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.22-0.41 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ
เทคนิค KWL Plus เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 

อาหารกับการด ารงชีวิต 
 2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค
KWLPlusเรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต โดยผู้วิจัยท าการสอนด้วยตนเอง 
 3. ท าการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
อาหารกับการด ารงชีวิต ซ่ึงเป็นฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน  
 4. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
 5. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ร่วมกับเทคนิคKWL Plus 
 6. น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สถิติ
พื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent Sample) 
 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL 
Plusโดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงมีการแบ่งระดับความพึงพอใจ 5 
ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด   
 
ผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารกับการด ารงชวีิต ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 

ก่อนและหลังเรียนโดยวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus  
 

การทดสอบ จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 30 20 7.23 2.27 
11.76* .000 

หลังเรียน 30 20 11.70 2.34 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ7.23 และมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 11.77 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารกับการด ารงชีวิตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 2.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ร่วมกับเทคนิคKWL Plus เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ
เทคนคิ STAD ร่วมกับเทคนคิKWL Plusเรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต 
รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.53 0.68 มากที่สุด 
2. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเวลา 4.20 0.71 มาก 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด 

4.17 0.75 มาก 

4. กิจกรรมมีล าดับขั้นตอนเข้าใจง่าย และกระตุ้นการเรียนรู ้ 4.33 0.71 มาก 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้เกิดความสามัคค ี 4.27 0.83 มาก 
6. การเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 4.33 0.76 มาก 
7. การเรียนท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม 4.20 0.71 มาก 
8. การเรียนท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.03 0.89 มาก 
9. การเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ 4.03 0.93 มาก 
10. การเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย 4.33 0.76 มาก 
11. การจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจเนื้อหาไดง้่าย 4.03 0.96 มาก 
12. การจัดการเรียนรู้ท าให้จ าเนือ้หาได้นาน 4.27 0.78 มาก 
13. การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรยีนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึน้ 3.83 0.79 มาก 
14. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 4.40 0.81 มาก 
15. กิจกรรมการเรียนการสอนนีท้ าให้ได้ท างานร่วมกบัผู้อื่น 4.27 0.83 มาก 

รวม 4.21 0.79 มาก 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.21, S.D. = 0.79) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ระดับคะแนนสูงสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.68)
รองลงมา คือ การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล อยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D. = 0.81) 
ส าหรับข้อที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุด คือ การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมาก 
( = 3.83, S.D. = 0.79)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนกัเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต สามารถอภิปรายผลการวิจัย
ได้ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นรูปแบบ
การเรียนที่เรียนเป็นกลุ่มทุกคนช่วยเหลือซ่ึงกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้กันโดยภายในกลุ่มจะมีเด็กที่เรียนเก่ง ปาน
กลางและอ่อนเด็กที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือเพื่อนภายในกลุ่มทุกคนจะมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นเพราะ
คะแนนที่ได้จากการสอบของแต่ละคนจะน ามาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือจะช่วยพัฒนา
ทักษะการเรียนและทักษะทางสังคม นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL Plus ยังเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้
นักเรียนได้อ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ในเนื้อหาที่เรียนมีเวลาทบทวนเนื้อหาการเรียนเพิ่มขึ้นนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนวิธี
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คิดของตนเองตรวจสอบความเข้าใจของตนเองและสรุปองค์ประกอบที่ได้จากการอ่านแล้วเขียนออกมาในรูปแบบ
แผนผังความคิดท าให้นักเรียนได้ออกแบบความคิดและจัดระบบข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในภายหลังได้ ดังนั้นนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เจนจิรา ธรรมแสง (2560, 64) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่มที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สมาชิกในกลุ่มจะประกอบด้วยนักเรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ซ่ึงสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการท างานให้
ประสบความส าเร็จ การจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถคิดได้ด้วยตนเอง และ
เป็นกิจกรรมที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
กระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิดตามล าดับขั้นอย่างมีเหตุผล และท างานที่มีเป้าหมายร่วมกัน ท าให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
รู้สึกว่าตนเองมีส่วนส าคัญ มีบทบาทเท่าเทียมกัน จึงมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้กลุ่มของตนประสบ
ความส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้และส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ กิตติยากรย์ สมนึก (2560,35) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL Plus มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนท าให้
ง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ได้กระตุ้นความคิดเดิมของนักเรียนที่มีอยู่ซ่ึงช่วยท าความเข้าใจกับเรื่องที่อ่านให้มีความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น การตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่านเป็นการฝึกคิดและกระตุ้นความสนใจของนักเรียนต่อเรื่องที่อ่านและเป็น
การให้นักเรียนแสวงหาค าตอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จึงท าให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นและท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD ร่วมกับ
เทคนิค KWL Plus เรื่องอาหารกับการด ารงชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับ
คะแนนสูงสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุดซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เป็นการสอนที่เน้นกิจกรรม
กลุ่ม กระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงครอบคลุมทั้งด้านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านบรรยากาศการเรียน
การสอน และด้านประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ออกมาในรูปแบบแผนผังความคิดได้ ท าให้นักเรียน
มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนอย่างแท้จริง นักเรียนรู้สึกสนุกและมีความสุขกับการเรียนการสอน เพราะกิจกรรมการ
เรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ พรมสืบ (2559: 
บทคัดย่อ) ท่ีได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ (STAD) รายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง 
สารละสายกรดและเบส ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ
แบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ STAD มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 อยู่ในระดับมากที่สุด
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุปผา หลงมีหนา (2558: บทคัดย่อ) ท่ีได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่อง การเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus และการสอนตามคู่มือครูผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารกับการด ารงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD ร่วมกับ
เทคนิคKWL Plus เรื่องอาหารกับการด ารงชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้    
 1. ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ควรจัดเวลาให้ยืดหยุ่นและ
เหมาะสม โดยค านึงถึงความแตกต่างในด้านความรู้ ความสามารถ ของนักเรียนเป็นส าคัญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ของนักเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 2. ครูควรศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ให้
เข้าใจทุกขั้นตอนจนเกิดความช านาญ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จและมีคุณภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ไปจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาอื่น ๆ หรือระดับชั้นอื่น ๆ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกและให้
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ย่ิงไปกว่านั้นผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะครุศาสตร์ คณะ  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่สนับสนุนการท า
วิจัยในครั้งนี้ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮารม์อนิกอย่างง่ายโดยใช้ Arduino ร่วมกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 

 
A Study of Learning Achievement on the Simple Harmonic Motion Using  

Arduino with 7E Learning Cycle 

 
 เมทิตา จุปะมะโท1, สาธิรัช สะสม1 และ *อุดมศักดิ ์กิจทวี1 

1หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
E-mail: udomsak_kit@dusit.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนจากการใช้
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบฮามอร์นิกอย่างง่ายโดยใช้ Arduino ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7E 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
วัฏ จักรการเรียนรู้  7E กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่  3  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาฟิ สิกส์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงจ านวน 20 คน ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้ใช้ชุด
ทดลองพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ : ฮาร์มอนิก  Arduino  ค่าคงท่ีของสปริง  วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น 

Abstract 
The purpose of this research was to 1) study the achievement scores on pre-test and post-test with 

7e learning cycle with the set experiment of simple harmonic motion tube and Arduino ; 2) study learning 

satisfaction through the set experiment. The sample were 20 students of physics education program, faculty 

of science and technology, Suan Dusit University in Bangkok, in the First semester, the academic year 2019. 

The results showed that the post-test have the higher significant than the post-test score at level of 0.05 and 

students were highly satisfied in using the invented kit set. 

 

Keywords: Harmonic, Arduino, Spring Constant, 7E Learning Cycle 

 
บทน า 
 วิชาฟิสิกส์ เป็นอีกวิชาหนึ่งในแขนงวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ ลักษณะ
เนื้อหาส่วนใหญ่ที่เป็นนามธรรมท าให้เข้าใจได้ยาก ท าให้วิธีการจัดการเรียนการสอนในวิชานี้เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ท าการทดลองเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยข้อมูลที่มองเห็นได้ซ่ึงรวบรวมจาก
การท าการทดลอง ช่วยในผู้เรียนเกิดจินตนาการและท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน ส าหรับเรื่องการเคลื่อนที่
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นเรื่องหนึ่งที่เนื้อหามีลักษณะเป็นนามธรรม ท าให้ผู้เรียนต้องใช้จินตนาการในการเรียนรู้ 
ดังนั้นในด้านการจัดการสอนจึงมีการน าชุดการทดลองมาให้ผู้เรียนได้ท าการทดลอง เม่ือนักเรียนได้ท าการทดลองจะ
ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น เนื่องจากเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน หากผู้เรียนไม่เข้าใจตั้งแต่
เริ่มแรก จะส่งผลให้การเรียนไม่ประสบความส าเร็จ จึงน าการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ทีเ่น้นการ
ถ่ายโอนการเรียนรู้และความส าคัญกับการตรวจสอบความรู้เดิม การตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนจะท าให้ครูได้
พบว่าผู้เรียนจะต้องเรียนรู้อะไรก่อน นอกจากน้ียังเน้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้กลายเป็นสิ่งที่ส าคัญในวงการศึกษาส าหรับนักเรียนและนักการศึกษา เทคโนโลยี
จ าเป็นส าหรับอุปกรณ์ฟิสิกส์เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลข้อมูล ที่ได้จากการควบคุมและแสดงผลของ 
Arduino ท่ีเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แบบ
Open-sourceที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งฮาร์แวร์และซอฟแวร์ สามารถศึกษาหาความรู้ได้ง่ายอย่างเว็บไซต์และหนังสือ 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจทฤษฎีฟิสิกส์ จึงน า Arduino มาใช้ร่วมกับชุดการทดลองในการหาค่าคงที่ของสปริงตาม
กฎของฮุค โดยชุดการทดลองนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเคลื่อนทีแ่บบฮามอรน์ิกอย่างง่ายโดยใช ้Arduino ร่วมกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรยีนรู้ 7E 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนจากการใช้ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบ
ฮามอร์นิกอย่างง่ายโดยใช้ Arduino ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
วัฏจักรการเรียนรู้ 7E 
 
สมมติฐาน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบฮามอร์นิกอย่างงา่ยโดยใช้ Arduinoร่วมกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E อยูใ่นเกณฑ์ระดับดี 
 

กรอบแนวคิด 

 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
 ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 37 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 20 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)   

 
 
 

ตัวแปรต้น 
การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการ
เรี ยน รู้  7 E โดยใช้ ชุ ดก ารท ดลองการ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายร่วมกับ 
Arduino 
 

ตัวแปรตาม 
- ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น ข อ ง

นักศึกษา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ

เครื่องมือโดยใชแ้บบสอบถาม 
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2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ได้แก ่

             1. แผนการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรยีนรู้ 7E โดยใช้ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์
มอนิกอย่างง่ายร่วมกบั Arduino 
             2. ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช ้Arduino 

 

 
 

ภาพที่ 1 ชุดทดลองการเคลื่อนทีแ่บบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช ้Arduino 

 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการเคลือ่นที่แบบฮาร์มอนิ
กอย่างง่ายแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 
             4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวธิีการเรียนการสอน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 
 

เครื่องมือที่ใช้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แผนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

แผนการจัดการเรียนการสอนนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นตัวก าหนดกรอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สามารถด าเนินกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี โดยทางผู้วิจัยนั้นน าชุดการทดลองมาใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนสอนแบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7E มีหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด ศึกษาสาระการเรียนรู้และมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิเคราะห์เนื้อหาสาระ และคู่มือครูรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 
3แนวคิดทฤษฎีหลักการและวิธีเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 
เอกสารหนังสือเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย และเอกสารหนังสือเกี่ยวกับ Arudino 

2. ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E จ านวน 1 แผน ระยะเวลา 1 
ชั่วโมง 40 นาท ี
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3. ด าเนินการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่าง
ง่าย ส าหรับแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้งนี้แบบทดสอบที่ใช้เป็นชุดเดียวกัน แต่แบบทดสอบหลังเรียนจะมี
การสับเปลี่ยนข้อและตัวเลือก 

4. น าแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่านเพื่อตรวจสอบพิจารณาและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 

5. น าแผนการจัดการเรียนการสอนแบบแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายที่ปรับปรุงแล้ว ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้ง ปรับแก้ตามค าแนะน า จากนั้นจัดพิมพ์แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเป็นแบบทดสอบ
จริงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 

 
ขั้นเตรียมแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจเพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2. ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. ด าเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่าง
ง่าย โดยใช ้Arduino จ านวน 10 ข้อ 

4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบถามความพึงพอใจตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
6. น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแล้ว ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ความถูกต้องอีกครั้ง ปรับแก้ตามค าแนะน า จากนั้นจัดพิมพ์แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจจริงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
          แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

ระดับ 5 เหมาะสมมากที่สุด   ( มีค่าคะแนนระหว่าง 4.51-5.00 ) 
ระดับ 4 เหมาะสมมาก   ( มีค่าคะแนนระหว่าง 3.51-4.50 ) 
ระดับ 3 เหมาะสม    ( มีค่าคะแนนระหว่าง 2.51-3.50 ) 
ระดับ 2 เหมาะสมน้อย   ( มีค่าคะแนนระหว่าง 1.51-2.50 ) 
ระดับ 1 เหมาะสมน้อยที่สุด               ( มีค่าคะแนนระหว่าง 1-1.50 ) 

น าผลการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ขั้นตอนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E โดยใช้ชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เรื่องการ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

2. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย จ านวน 15 ข้อกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

3. ด าเนินการสอนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับชุดทดลองการ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช้ Arduino 

4. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบที่ท าการสับเปลี่ยนข้อและตัวเลือก เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอ
ย่างง่าย จ านวน 15 ข้อกับกลุ่มตัวอย่าง 

566

http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2019/application/back/showcontent-seminar-user.php?se_id=11


การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 
 

5. ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเครื่องมือชุดทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
โดยใช ้Arduino รวมกับการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยเลือกข้อสอบที่มี
ค่า IOC มากกว่า 0.05 เป็นแบบทดสอบ 

2. วิเคราะห์ข้อสอบจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน เรื่องการสั่นพ้องของคลื่นเสียง 
สถิตที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)และความก้าวหน้าทางการเรียน (Normolized gain, 
<g>) 

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากใช้การจัดการการเรียนรู้แบบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7Eสถิตที่ใช้ 
คือ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E โดยใช้ชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบ 

ฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช ้Arduino  
 

ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน–หลังเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7E โดยใช้ชุดการทดลองการเคลือ่นที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช ้Arduino 

 
การทดสอบ      
ก่อนเรียน 20 6.15 1.96 

0.66 5.10  หลังเรียน 20 11.75 2.21 
* มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ0.05 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E โดยใช้ชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายร่วมกับ Arduino  ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
6.15และ 1.96ตามล าดับ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 11.75และ2.21ตามล าดับโดย
ค่าเฉลี่ยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีค่าความก้าวหน้าทางการเรียน (Normalized gain, <g>)เท่ากับ 0.66 ซ่ึง
หมายความว่ามีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดังปานกลาง (Medium level) 

2. ผลการศึกษาความพึ่งพอใจจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7Eโดยใช้ชุดการทดลองการ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช ้Arduino 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7Eโดย
ใช้ชุดการทดลองการเคลื่อนทีแ่บบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช ้Arduino 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

  เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มี
ความพร้อม)  

3.75 0.77 ระดับมาก 

2. เนื้อหาที่สอนน่าสนใจมีความสอดคล้องกับ ชีวิตและ
ทันสมัย 

4.30 0.64 ระดับมาก 

3. นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 4.30 0.71 ระดับมาก 
4. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน 4.20 0.68 ระดับมาก 
5. เนื้อหาสาระที่เรียนเข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจนเม่ือท า
กิจกรรมการทดลอง 

3.85 0.65 ระดับมาก 

6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเสมอ 4.15 0.73 ระดับมาก 
7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ 3.85 0.79 ระดับมาก 
8. นักเรียนมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
เรียนรู ้

4.15 0.73 ระดับมาก 

9. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน 4.45 0.50 ระดับมาก 
10. นักเรียนเข้าในเนื้อหาวิชานี้มากขึ้น 4.50 0.50 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทัง้หมด 4.15 0.67 ระดับมาก 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E โดยใช้ชุด
ทดลองการการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช้ Arduino มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดและมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวมทั้งหมด เท่ากับ 4.15 และ 0.67 และตามล าดับในการวัดความพึงพอใจของผู้เรียนการประเมินมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดและสูงสุด ดังนี้ ข้อที่ 1 มีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม) มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ าสุด อาจมีผลมาจากผู้สอนยังขาดประสบการณ์ไม่สามารถควบคุมอาการตื่นเต้น พูดติดขัดในช่วงแรกๆได้ และข้อที่ 
10 นักเรียนเข้าในเนื้อหาวิชานี้มากขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อาจมีผลมาจากผู้เรียนมีความรู้เดิมที่ดี จึงเข้าใจเนื้อหาได้
ง่าย การท าการทดลองจึงประสบผลส าเร็จ ในภาพรวมเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก (4.15±0.67) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนจากการใช้ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช้ Arduino ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
จ านวน 20 คน ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
โดยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.15 และ 1.96 ตามล าดับ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยและค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ11.75 และ2.21ตามล าดับและจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับสื่อการสอน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช้ 
Arduino มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้งหมด เท่ากับ 4.15 และ0.67ตามล าดับ 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนจากการใช้ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช้ Arduino ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
จ านวน 20 คน ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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โดยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.15และ 1.96 ตามล าดับ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยและค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ11.75และ2.21ตามล าดับแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้นและจาก
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับสื่อการสอน เรื่อง 
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช้ Arduino มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้งหมด 
เท่ากับ 4.15 และ0.67 ตามล าดับโดยภาพรวมเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก (4.15±0.67)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนจากการใช้ชุดทดลองการเคลื่อนที่
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช้ Arduino ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ของนักศึกษาชั้น
ปีที่  3 จ านวน 20 คน ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.15 และ 1.96 ตามล าดับ หลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  11.75 และ 2.21 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น 

2. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับสื่อ
การสอน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช้ Arduino มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวมทั้งหมด เท่ากับ 4.15 และ 0.67 ตามล าดับโดยภาพรวมเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก (4.15±0.67)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการเตรียมการสอนที่รัดกุม กะทัดรัด ทั้งนี้ในด้านเนื้อหาต้องศึกษา ค้นคว้า ให้มีความรู้อย่าง
กว้างขวางและมีการสรุปใจความส าคัญของเนื้อหา มีการออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ 
ในลักษณะการให้ความรู้ทางหลักการ ทฤษฏีเบื้องต้นก่อนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
ความเข้าใจจากทฤษฏีมาคิดแก้ปัญหาต่างๆ ในภาคปฏิบัติได้อย่างมากขึ้น 
 2. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดทดลอง เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์
มอนิก อย่างง่าย พบว่า ในภาพรวมเกณฑ์ความพึงพอใจในการประเมินอยู่ในระดับมาก จึงควรน าชุดทดลองไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้จะท าให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้เครื่องมือในการทดลองมากขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่และให้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัยคือ อาจารย์อุดมศักดิ์  กิจทวีและคณาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให้ทั้งค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อให้บทความวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์และถูกต้องมากยิ่งขึ้น จึง
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
         ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกคนที่ให้ความ
ช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นก าลังใจในการท าบทความวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง กฎของโอห์ม  
ร่วมกับการเรียนการสอนแบบท านาย - สังเกต - อธิบาย โดยใช้ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino 2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนหลังการจัดการเรียนสอนแบบท านาย - สังเกต - อธิบายโดยใช้ชุดทดลองวัด
กระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino เรื่อง กฎของโอห์ม กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตชั้นปีที่ 3 สาขา
ฟิสิกส์ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่องกฎของโอห์ม  ร่วมกับการเรียนสอนแบบท านาย - สังเกต - 
อธิบายโดยใช้ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน แบบทดสอบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเฉลี่ย 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความก้าวหน้าทางการเรียน (Normalized gain, <g>) ผลการวิจัยพบว่ามี
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.35 และ 1.15 ตามล าดับ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 8.33 และ 0.75 ตามล าดับ มีค่าความก้าวหน้าทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเฉลี่ย 0.75 ซ่ึง
กล่าวได้ว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากย่ิงขึ้นและการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการการเรียนสอนแบบ
ท านาย - สังเกต - อธิบายโดยใช้ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino ในเรื่อง กฎของโอห์ม ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.5 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้งหมด 0.65 ในภาพรวม
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก (4.5±0.65) หรือกล่าวสรุปได้ว่า การเรียนเรื่องกฎของโอห์มร่วมกับชุดการทดลอง
วัดทางไฟฟ้า Arduino ด้วยการเรียนสอนแบบท านาย - สังเกต – อธิบาย ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยัง
ได้รับความพึงพอใจจากผู้เรียน 

 

ค าส าคัญ : Arduino  การเรียนสอนแบบท านาย - สังเกต –อธิบาย  ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้า 
 
Abstract 

The purpose of this research was 1) to study learning achievement of Ohm's Law with approaching 

prediction - observation – described(POE) using a series of experiments by electrical circuit Arduino 2) to 

study satisfaction afterlearning of the experiment by measuring electrical circuits to Arduino with an 

instruction predict - observe–explain. The third year physics student, Suan Dusit Rajabhat University of the 

2nd semester 2561 academic year, 15 samples was determinedby purposive sampling. The tool werePOE 

teaching plan and satisfaction survey. The research found that mean and standard deviation were3.35 and 

1.15, respectively, after approachanaverage and standard deviation was 8.33 and 0.75, respectively, with the 

learning progress before and after learning an average of 0.75, which concludethat student is more 

understand than approach. And the satisfaction of students who have to manage classes taught prediction - 

observation - described using a series of experiments to measure electrical circuit Arduino in Ohm's Law, 

most of the students are very satisfied. with an total average of 4.5 and standard deviation was 0.65. Total 

overall assessment criteria at a high level (4.5 ± 0.65).The conclusion of learning about Ohm's law with a 

series of experiments to measure the electrical Arduino with predicted - observed - explained enhances 

academic achievement and also get satisfaction from the students 

.
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บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างานเหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์
และศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญใน
การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมกับ
ระดับชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
 ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ของครูยุคการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงมีการสอนที่ให้นักเรียน
สืบเสาะหาความรู้โดยการลงมือท า ควรมีสื่อนวัตกรรมที่มีประกอบคุณภาพประกอบการเรียนการสอน เพื่อช่วยดึง
ความสนใจและสร้างความกระตือรือร้นของนักเรียน ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมากมาย เนื่องด้วยปัญหาส าคัญประการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ซ่ึงเป็น
พื้นฐานของวิทยาศาสตร์หลายสาขาทฤษฎีและความรู้ทางฟิสิกส์สามารถประยุกต์ใช้กับวิทยาศาสตร์สาขาอื่นได้มาก 
แต่ก็เป็นวิชาที่ประสบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ซ่ึงเป็นเนื้อหาวิชาที่เป็นนามธรรมจึงท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจ
ดังนั้นชุดการทดลองและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทในการส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอีก
ทั้งยังต้องแผนมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถบรรลุ
จุดประสงค์โดยการเรียนรู้ที่ก าหนดการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย(POE) คือ เทคนิควิธีการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่
ให้ผู้เรียนท านายผลที่เกิดขึ้นก่อนจะท าการทดลองและให้ผู้เรียนทดลองพร้อมกับการสังเกตด้วยตัวเอง โดยมีผู้สอน
คอยอธิบายและให้ค าแนะน าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ,2558) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย (POE) ร่วมกับชุดทดลองวัด
กระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino ซ่ึงการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นจากความสนใจและความสงสัยให้กับนักเรียน ซ่ึงการ
สร้างความสงสัยจะสัมพันธ์กับชีวิตประจ าหรือความเดิมของนักเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจง่ายย่ิงขึ้น 
อีกทั้งยังใช้ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduinoเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เห็นภาพจริง
ให้ง่ายต่อความเข้าใจและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาฟิสิกส์เรื่อง กฎของโอห์ม  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง กฎของโอห์ม  ร่วมกับการเรียนสอน 
แบบท านาย - สังเกต - อธิบาย โดยใช้ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการจัดการเรียนสอนแบบท านาย - สังเกต – อธิบายโดยใช้ชุด
ทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino ในเรื่อง กฎของโอห์ม 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 37 คน 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  ทั้งหมด 15 คน 

 
อุปกรณ์และเครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ได้แก ่
1. แผนการจัดการเรียนรู้เรือ่ง กฎของโอห์ม ร่วมกับการเรียนสอนแบบท านาย - สังเกต - อธิบายโดยใช้ชุด

ทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร ARDUINO  
2. ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร ARDUINO  

 
ภาพที่ 1 ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร ARDUINO 

 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง กฎของโอห์ม แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จ านวน 10 ข้อ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังท่ีการจัดการเรียนสอนแบบท านาย - สังเกต - อธิบายโดยใช้ชุด

ทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino ในเรื่อง กฎของโอห์ม 
 
 
 

ตัวแปรต้น 

การจัดการเรียนสอนแบบท านาย - สังเกต – 
อธิบาย ร่วมกับชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดย
วงจร Arduino ในการเรียนเรื่อง กฎของโอห์ม 

ตัวแปรตาม 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ความพึงพอใจของผู้เรียน 
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การสร้างเครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ขั้นเตรียมแผนการจัดการเรียนการสอน 

แผนการจัดการเรียนการสอนนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นตัวก าหนดกรอบในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน
ให้สามารถด าเนินกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี โดยทางผู้วิจัยนั้นน าชุดการทดลองมาใช้  ควบคู่กับเทคนิคการจักการเรียน
สอนแบบท านาย – สังเกต – อธิบาย ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ถึงทฤษฎี กฎของโอห์ม และมีการน าชุดการทดลองวัด
กระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino มาประกอบกับการสอน เพื่อท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส่งผลต่อ
การจดจ าที่คงทน ท าให้ผนวกเข้ากับทฤษฎี ท าให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายย่ิงขึ้น มีหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนการ
สอน โดยผู้วิจัยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบท านาย – สังเกต – อธิบาย เรื่อง กฎของโอห์ม จ านวน 1 แผ่น 
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
2. ศึกษาสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ 
3. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักการและวิธีเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการสอนแบบท านาย – 

สังเกต – อธิบาย  
4. ศึกษาเอกสารต าราหนังสือเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 

1 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่เรื่องกฎของโอห์ม 
5. ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบท านาย– สังเกต – อธิบาย จ านวน  

1 แผนรวม 2 ชั่วโมง  
6. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบพิจารณาและน า

แก้ไขปรับปรุง 
7. น าแผนการจัดการเรียนรู้มาแก้ไขปรับปรุงแล้วน าไปสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 
ขั้นจัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล และวิธีการสร้างแบบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง

เรียน 
ขั้นที่ 2 ศึกษาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของพฤติกรรม 6 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ ด้าน

การน าไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ ด้านการสังเคราะห์ และด้านการประเมินค่า และให้ครอบคลุมจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมในเนื้อหาของรายวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เรื่อง กฎของโอห์ม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 7) 

ขั้นที่ 3 สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง กฎของโอห์มแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
ขั้นที่ 4 น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง กฎของโอห์มไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง

ตามเนื้อหาและวิเคราะห์ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือก ความถูกต้อง
ของภาษา เพื่อปรับปรุง แก้ไข  

 
ขั้นจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 ขั้นที่ 1 ศึกษารายละเอียด เนื้อหา และวิธีการสร้างเกณฑ์และการแปลผลความพึงพอใจ 
ขั้นที่ 2 ด าเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดทดลอง จ านวน 10 ข้อ 

 ขั้นที่ 3 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ความ
สอดคล้อง และความเหมาะสม ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงขึ้น 
 ขั้นที่ 4 น าแบบประเมินความพึงพอใจ ฉบับสมบูรณ์ที่สุดไปด าเนินการใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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          แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
 

ระดับ 5 เหมาะสมมากที่สุด   ( มีค่าคะแนนระหว่าง 4.51-5.00 ) 
ระดับ 4 เหมาะสมมาก   ( มีค่าคะแนนระหว่าง 3.51-4.50 ) 
ระดับ 3 เหมาะสม    ( มีค่าคะแนนระหว่าง 2.51-3.50 ) 
ระดับ 2 เหมาะสมน้อย   ( มีค่าคะแนนระหว่าง 1.51-2.50 ) 
ระดับ 1 เหมาะสมน้อยที่สุด               ( มีค่าคะแนนระหว่าง 1-1.50 ) 

น าผลการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ขั้นจัดการเรียนการสอน 
ขั้นที่ 1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน เรื่องกฎของโอห์ม แก

นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นที่ 2 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ก่อนใช้ชุด

ทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino ร่วมกับการเรียนการสอนแบบท านาย–สังเกต-อธิบาย 
ขั้นที่  3 ด าเนินการสอนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบบท านาย–สังเกต-อธิบาย โดยใช้ชุดทดลองวัด

กระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino 
ขั้นที่ 4 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ หลังใช้ชุด

ทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino ร่วมกับการเรียนการสอนแบบท านาย - สังเกต - อธิบาย 
ขั้นที่ 5 ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino ร่วมกับการ

เรียนการสอนแบบท านาย - สังเกต – อธิบาย 
 
ขั้นวิเคราะห์ผลการสอน 

 ขั้นที่ 1 ตรวจค าตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎของกฎโอห์ม ทั้งก่อนเรียนและหลัง
เรียนวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจัดการเรียนเรื่อง กฎของ
โอห์ม ร่วมกับการเรียนสอนแบบท านาย - สังเกต – อธิบายโดยใช้ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร ARDUINO 
ความก้าวหน้าทางการเรียน (Normalized gain, <g>) 
 ขั้นที่ 2 เก็บรวบรวมตรวจค าตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎของกฎโอห์ม และส ารวจ
ความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ ไดแก ค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ 
และ ความก้าวหน้าทางการเรียน (Normalized gain, <g>) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจัดการเรียนเรื่อง 

กฎของโอห์ม ร่วมกับการเรียนสอนแบบท านาย - สังเกต – อธิบายโดยใช้ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร 
ARDUINO หาความก้าวหน้าทางการเรียน (Normalized gain, <g>)โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องกฎของโอห์ม
แบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 10 ข้อจากนั้นด าเนินการสอนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบบท านาย – สังเกต-อธิบาย
โดยใช้ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino แล้วทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ หลังใช้ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino ร่วมกับการเรียนการสอน
แบบท านาย - สังเกต – อธิบายพร้อมส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร 
Arduino ร่วมกับการเรียนการสอนแบบท านาย - สังเกต - อธิบาย 
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ตารางที่ 1 แสดงผลความก้าวหน้า(Normalized gain, <g>) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ท านาย - สังเกต - อธิบายโดยใช้ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino 

 

ผู้สอบ จ านวน 
ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 

%pre %post 
100-
%pre 

%post
-%pre 

<g> 
แปล

ความหมาย 

1 10 3 9 30 90 70 60 0.86 สูง 

2 10 5 9 50 90 50 40 0.8 สูง 

3 10 4 9 40 90 60 50 0.83 สูง 

4 10 4 8 40 80 60 40 0.67 ปานกลาง 

5 10 2 7 20 70 80 50 0.62 ปานกลาง 

6 10 3 8 30 80 70 50 0.71 สูง 

7 10 5 8 50 80 50 30 0.6 ปานกลาง 
8 10 2 7 20 70 80 50 0.62 ปานกลาง 

9 10 4 8 40 80 60 40 0.67 ปานกลาง 
10 10 3 9 30 90 70 60 0.86 สูง 
11 10 4 9 40 90 60 50 0.83 สูง 
12 10 6 10 60 100 40 40 1 สูง 
13 10 2 7 20 70 80 50 0.62 ปานกลาง 
14 10 3 8 30 80 70 50 0.71 สูง 
15 10 3 9 30 90 70 60 0.86 สูง 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนความก้าวหน้า(Normalized gain, <g>) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนแบบท านาย - สังเกต - อธิบายโดยใช้ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 15 คน 
มีค่าความก้าวหน้าทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในระดับสูง 9 คน และปลานกลาง 6 คน 

 
ตารางที่ 2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอ่นและหลังจัดการเรียนเรื่อง 

กฎของโอห์ม ร่วมกับการเรียนสอนแบบท านาย - สังเกต – อธิบายโดยใช้ 
ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร ARDUINO 

 

กิจกรรม 
คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 

<g>เฉลี่ย 
 S.D.  S.D. 

แบบทดสอบเรื่อง กฎของโอห์ม 3.53 1.15 8.33 0.87 0.75 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง กฎของโอห์ม ของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
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3.35 และ 1.15 ตามล าดับ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.33 และ 0.87ตามล าดับ ค่า
ความก้าวหน้าทางการเรียน 0.75 ซ่ึงมีค่าในระดับค่าความก้าวหน้าทางการเรียนมาก 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย - สังเกต - 

อธิบายโดยใช้ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino 
 

  
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย - สังเกต - อธิบายโดยใช้

ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino มีค่าเฉลี่ยรวมและมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 4.5 และ 
0.65 ตามล าดับโดยภาพรวมเกณฑ์การประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อการประเมินที่ได้รับความความพึง
พอใจมากที่สุดคือ มีความทันสมัย และดึงดูดความสนใจ มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.3 และ 0.78 
ตามล าดับและได้รับความความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.5 และ 0.61 ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียน
เรื่อง กฎของโอห์ม ร่วมกับการเรียนสอนแบบท านาย - สังเกต - อธิบายโดยใช้ชุดทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร 
Arduino ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนโดยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.35 และ 1.15 ตามล าดับ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
8.33 และ 0.75 ตามล าดับ มีค่าความก้าวหน้าทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเฉลี่ย 0.75  ซ่ึงกล่าวได้ว่าผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

x  . .S D  เกณฑ์การประเมิน 

1. เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
2. เนื้อหาที่สอนมีความต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นตอน 
3. มีความทันสมัย และดึงดูดความสนใจ 
4. กระตุ้นในผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
5. กิจกรรมการเรียนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย มีความเหมาะสมกับ
เวลา 
6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในจัดการ
เรียนการสอน 
7. ผู้เรียนใช้ความสามารถตามศักยภาพของตนเองทั้งทางด้าน
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
8. สื่อและรูปแบบการเรียนการสอนมีล าดับขั้นตอนที่เข้าใจง่าย และ
กระตุ้นการเรียนรู ้
9. ผู้สนให้ความสนใจให้ค าปรึกษาผู้เรียนทั่วถงึ 
10. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้นีช้่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีย่ิงขึน้ 

4.5 
4.3 
4.3 
4.6 
4.5 

 
4.5 

 
4.5 

 
4.5 

 
4.7 
4.4 

0.61 
0.77 
0.78 
0.47 
0.72 

 
0.62 

 
0.62 

 
0.72 

 
0.47 
0.71 

ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

 
ระดับมาก 

 
ระดับมาก 

 
ระดับมาก 

 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

เฉลี่ยทั้งหมด 4.5 0.65 ระดับมาก 
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 จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนสอนแบบท านาย - สังเกต - อธิบายโดยใช้ชุด
ทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยวงจร Arduino ในเรื่อง กฎของโอห์ม มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.5และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวมทั้งหมด 0.65 ในภาพรวมเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก (4.5±0.65) หรือกล่าวสรุปได้ว่า การเรียน
เรื่องกฎของโอห์มร่วมกับชุดการทดลองวัดทางไฟฟ้า Arduino ด้วยการเรียนสอนแบบท านาย - สังเกต – อธิบาย ช่วย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยังได้รับความพึงพอใจจากผู้เรียนด้วยเช่นเดียวกับงานวิจัยของ สุรัช ทองแก้ว (2558) 
ภูสิทธิ์ จันทนาง และสุระ วุฒิพรหม (2558) และพัดตาวัน นาแก้วใจ และวรัญาญา จีระวิพูลวรรณ (2557) ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย- สังเกต – อธิบายร่วมกับการใช้ชุดทดลอง สามารถท า
ให้ผู้เรียนเข้าใจ เพิ่มแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดีย่ิงขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่และให้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
คือ ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี และคณาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่
ให้ทั้งค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อให้งานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์และถูกต้องมากยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้ 
         ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นก าลังใจในการ
ท างานวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และวิเคราะห์ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา หลังการ จัดการเรียน 
การสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์  กลุ่ม เป้ าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็น นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  
จ านวน23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผน การจัดการเรียน 
การสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นเอง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ  
เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมกับแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยมีดังนี้ 1) นักศึกษามีความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 2) นักศึกษามีระดับความสามารถ 
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษามี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเย่ียม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 
รองลงมาระดับดีมาก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 และระดับดี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 
 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้จากปะสบการณ์  การจัดการเรียนรู้  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้
 
Abstract 

This study aimed to (1) develop student’s ability in writing lesson plans, and (2) to analyze 

student’s ability level in writing lesson plans using the experiential learning. The sample were 23 junior 

students in Physics Education Program, Faculty of Science and Technology, who enrolled in Learning and 

Classroom Management course. The research instruments used in this studyincluded; 1) Lesson plans in 

which developed for experiential learning to develop student’s ability in writing lesson plans; 2) a test for 

measuring the understanding of writing lesson plan, and 3) an assessment form for writing the learning 

management. The data was analyzed using basic statistics, percentages, means (x ̅), and standard deviations 

(SD). The result of showed that: 1) the levels of students’ ability in writing lesson plan after learning were 

higher than before learning, and 2) for the percentages of students’ ability in writing lesson plan in each level 

after learning, the result showed that 1 student (4.35%) was at Excellent level, 10 students (43.48 %) were at 

Very Good level, and 12 students (52.17 %) were at Good level. 

 
Keywords: Experiential Learning, Learning management, Lesson plans writing 
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บทน า 
การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์  เป็นการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นจากการได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากการลงมือกระท า ผ่านการทบทวนไตร่ตรองและสะท้อนความคิดจนเกิดความเข้าใจ  
และน าความรู้ที่ ได้ไปปรับใช้ในการเผชิญสถานการณ์ ใหม่ เพื่อการพัฒนาทักษะเจตคติ  และวิ ธีคิดใหม่ๆ 
(ศศิธร จันทมฤก, 2554) รวมถึงความรู้ ทักษะ หรือความสามารถที่ได้รับจากการสังเกต หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้วยการแสวงหาค าตอบและตอบค าถามได้ด้วยตนเองเป็นการช่วยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ของตนเอง อัน
เป็นลักษณะส าคัญแห่งศตวรรษที่ 21แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยใช้วิธีสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการกระท า 
(Learn by Doing) ซ่ึงเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีความเชื่อว่าการเรียนรู้จากการกระท าจริง ผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ใหม่โดยเริ่มจากการรับรู้ปัญหาคิดหาแนวทางแก้ ไข ลงมือปฏิบัติจนเกิ ดประสบการณ์จาก 
การปฏิบัติ ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างความรู้ของตนเอง เกิดการรับเปลี่ยนความรู้เดิมให้เป็นความรู้ใหม่ ซ่ึงจะเป็นความรู้ที่มี
ความหมายต่อผู้เรียน ส าหรับวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์หลักส าคัญคือ เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์ของ
ผู้เรียน ที่เกิดจากการกระท าจนท าให้เกิดความรู้ใหม่ (นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์, 2560) ลักษณะของการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเอง และมีลักษณะเป็นวงจรแห่งการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้อาจ  
เกิดจากจุดใดจุดหนึ่งของวงจรแห่งการเรียนก็ได้ หากต้องด าเนินการให้ครบวงจรแห่งการเรียนรู้ (อาชัญญา รัตนอุบล, 
2551) นอกจากนี้แล้วการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ มิใช่ผลลัพธ์ เป็นการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องภายใต้ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม และกระบวนการสร้างสรรค์
องค์ความรู้ของแต่ละบุคคล (Kolb, 1984) 

การจัดการเรียนรู้เป็นหน้าที่หลักของผู้ประกอบวิชาชีพครู ครูจะต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้นอกจากจะเป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังถือว่าเป็น
เอกสารที่มีหน้าที่ในการสื่อสารความต้องการของครูที่สื่อสารให้ผู้เรียนทราบว่าในการจัดการเรียนการสอน ครูต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อะไร ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู้เปรียบได้กับพิมพ์เขียวของวิศวกรหรือสถาปนิกที่ใช้เป็นหลักใน
การควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรหรือสถาปนิกจะขาดพิมพ์เขียวไม่ได้ฉันท์ใด ผู้เป็นครูก็ขาดแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ได้
ฉันท์นั้น ยิ่งผู้จัดการเรียนรู้ได้ท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองก็จะย่ิงให้ประโยชน์ต่อการสอนของตนเองมากยิ่งขึ้น   
แผนการจัดการเรียนรู้จึงมีความส าคัญในฐานะ เป็นเครื่องมือในการสอนที่ช่วยให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของผู้ เรียน  เป็ น เครื่องมือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ มีคุณ ภาพ  
และเกิดความม่ันใจในการสอน เป็นคู่มือส าหรับครูที่ท าการสอนแทน และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้  
ให้มีประสิทธิภาพ (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556)  อีกทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูเขียนเป็นเหมือนพันธะสัญญากับตัวเอง
และผู้อื่นว่าจะสอนและปฏิบัติตามที่เขียนไว้ โดยสามารถน าไปใช้ในการตรวจสอบ ประเมินครู เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้ด้วย (อุบลวรรณ ส่งเสริม, 2555)   ด้วยเหตุนี้การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จึงเป็นภารกิจส าคัญของ
นักศึกษาครู ท าให้ทราบล่วงหน้าว่าจะสอนอะไร เพื่อจุดประสงค์ใด สอนอย่างไร ใช้สื่ออะไร และวัดผลประเมินผล  
โดยวิธีใด เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอน การที่นักศึกษาได้วางแผนการสอนอย่างถูกต้องตามหลักการย่อมช่วยให้
เกิดความม่ันใจในการสอน (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553) 

ดังนั้นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตจึงจ าเป็นต้องมีความรู้และความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ เพราะในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้
อย่างชัดเจน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนที่ส าคัญ ใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย รวมทั้งประเมินผล 
การเรียนรู้ได้ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ อีกทั้งต้องฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์
จ าลองเพื่อฝึกทักษะการสอนจากความส าคัญของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนา
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงผลการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะน าไปประยุกต์ใชต้่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1.ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา หลังการ จัดการเรียน 

การสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
2. วิเคราะห์ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา หลังการ จัดการเรียน 

การสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Research Design) แบบ One-
Group Pretest-Posttest Design กลุ่มที่ศึกษา คือ นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน จ านวน 23 คนวิธีด าเนินการวิจัยมีดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1สร้างเครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นเอง มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
 1) ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
 2) สร้างแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามแนวคิดของ Kolb (Kolb, 
1984) จ านวน 5 แผน ในแต่ละแผนการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ ขั้นสะท้อนความคิด ขั้นความคิดรวบยอด และขั้นปฏิบัต ิ
 3) ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนการสอน ความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) แล้วค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (Index of Congruence: IOC) ไดค้่า IOC เท่ากับ 0.93 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่   

1) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  
มีข้อค าถาม 20 ข้อ  

2) แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ มีข้อค าถาม 16 ข้อ 

3) ผู้วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นเลือกข้อค าถาม 
ที่มีค่า IOC (Index of Congruence) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป น าไปพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการทดลองการจัดการเรียนการสอน 
ผู้วิจัยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเรื่ องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนเรียน 

(Pretest)ผู้วิจัยด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการเขี ยนแผนการจัดการเรียนรู้ ของนั กศึ กษา ณ  ห้ อ ง  245 เป็ นระยะเวลา 5 วัน  (1 วัน /สัปดาห์ ) 
เม่ือเสร็จสิ้นผู้วิจัยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หลังเรียน 
(Posttest)จากนั้นผู้วิจัยตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ด้วยสถิติพ้ืนฐาน (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคะแนนความ
แตกต่างระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนฯ ( ) 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ผลศึกษาพัฒนาการความสามารถ ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การเขี ยนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา ก่อนและหลั งการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้  
จากประสบการณ์ ด้านความรู้ความเข้าใจ ในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการเขียนแผน 
การจัดการเรียนรู้ หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ( = 13.87, S.D.= 1.69) สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ( = 10.78, S.D.= 2.09) โดยมีคะแนนความแตกต่าง
ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนฯ สูงขึ้น (  = +3.09) ในภาพรวม   ส าหรับผลการพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้
จากประสบการณ์ พบว่า นักศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.61 และนักศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ ด้านความรู้ความเข้าใจลดลงและคงที่ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 จึงสรุปได้ว่าหลังการจัด 
การเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ นักศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัด  
การเรียนรู้ ด้านความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจากเดิมรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 – 2  
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ด้านความรู้ความเข้าใจในภาพรวม 

 
 

ระยะเวลาทดลอง 
ค่าเฉล่ียของคะแนน 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

  

 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D. 

 

 

ก่อนการจัดการเรียนการสอน 10.78 2.09 +3.09 
หลังการจัดการเรียนการสอน 13.87 1.69  
 

ตารางที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนกัศกึษา ด้านความรู้ความเข้าใจ 
หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

 
การพัฒนาความสามารถในการเขียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ของนักศกึษา 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 

คะแนน 
การเปลี่ยนแปลง 

หลังการจัดการเรียน 
การสอนด้วยการเรยีนรู้จากประสบการณ ์

จ านวน (คน) ร้อยละ 
การพัฒนาความสามารถฯ  

ลดลงและคงที ่
-1 3 13.04 
0 1 4.35 

การพัฒนาความสามารถฯ  
เพิ่มมากขึ้น 

+1 3 13.04 
+2 2 8.70 
+3 4 17.40 
+4 3 13.04 
+5 3 13.04 
+6 3 13.04 
+10 1 4.35 
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ตอนที่  2 ผลการวิ เคราะห์ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา  
หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ เทียบกับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนของ
มหาวิทยาลัย พบว่า ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนกัศกึษามี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 รองลงมาคือ ระดับดีมาก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 และระดับดี 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17   จึงสรุปได้ว่า นักศึกษาทุกคนมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ได้ตามเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 - 4 
 

ตารางที่ 3 ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูข้องนกัศึกษา หลังการจัดการเรียนการสอน 
ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ ์เป็นรายบุคคล 

 
 

นักศึกษา 
คะแนน 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
(20 คะแนน) 

คะแนน 
ความสามารถในการ
เขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้ 
(80 คะแนน) 

คะแนนรวม 
100 คะแนน 

ระดับ
ความสามารถใน
การเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู ้

029 16 71 87 ดีมาก 
030 14 70 84 ดี 
032 15 73 88 ดีมาก 
033 13 69 82 ดี 
034 11 67 78 ดี 
035 15 72 87 ดีมาก 
037 13 70 83 ดี 
038 14 70 84 ดี 
039 14 71 85 ดีมาก 
040 10 65 75 ดี 
041 13 71 84 ดี 
042 15 73 88 ดีมาก 
043 16 72 88 ดีมาก 
044 15 72 87 ดีมาก 
045 12 68 80 ดี 
046 14 70 84 ดี 
047 15 72 87 ดีมาก 
048 14 70 84 ดี 
049 12 70 82 ดี 
050 14 72 86 ดีมาก 
051 17 75 92 ดีเยี่ยม 
052 12 69 81 ดี 
053 15 71 86 ดีมาก 
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

 
ระดับความสามารถ 

ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวนนักศึกษา 

(คน) 
ร้อยละ 

ดีเยี่ยม (90 - 100 คะแนน) 1 4.35 
ดีมาก (85 - 89 คะแนน) 10 43.48 
ดี (75 - 84 คะแนน) 12 52.17 

รวม 23 100.00 
 
การอภิปรายผล 

ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนจากผลการวิจัยที่พบว่า 
นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อน  
การทดลอง แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์สามารถพัฒนาความสามารถใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาได้   ทั้งนี้เป็นเพราะว่าในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการเรียน
การสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ 4 ขั้น ตามแนวคิดของ Kolb (Kolb, 1984) ซ่ึงในขั้นสร้างประสบการณ์ 
(Concrete Experience) ผู้วิจัยมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมในเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ประสบด้วย
ตนเอง ได้แก่ การอ่านจากใบความรู้ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้   ขั้นสังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง (Reflective 
Observation) ผู้วิจัยให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ได้แก่ การสังเกตแล้ว 
ตั้ งค าถาม การเขียนบันทึกจากสิ่ งที่ ได้ เรียนรู้  การอภิปรายร่วมกัน ขั้นมโนทัศน์ เชิงนามธรรม (Abstract 
Conceptualization) ผู้วิจัยให้ผู้เรียนสรุปความรู้จากการสังเกตและการสะท้อนความคิด บูรณาการสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้
จากการได้รับข้อมูลจากผู้สอน เพื่อน การสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการพูดคุย แล้วน ามาสร้างเป็นกรอบ
ความคิดของตนเอง   ขั้นน าไปปฏิบัติทดลองใช้ (Active Experimentation) ผู้วิจัยให้เวลาผู้เรียนน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ผู้เรียนน าหลักการที่สรุปได้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ด้วยการฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับ เสาวภา วิชาดี (2554) ศึกษารูปแบบการเรียนของผู้เรียนในมุมมองของทฤษฎี
การเรียนรู้แบบประสบการณ์  กล่าวว่า ควรจัดให้ มีกิจกรรมหลากหลายในการฝึกฝนทักษะทักษะด้านต่างๆ  
เพื่อตอบสนองวิธีการเรียนรู้ให้มากที่สุดส าหรับ สุมาลี เชื้อชัย (2551) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตผ่านเครือข่าย ส าหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้และการทดสอบเขียนแผนการสอน  
หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการฝึกอบรมการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตผ่านเครือข่าย ส่งเสริมให้นิสิตคะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้เช่นกัน เช่นเดียวกับ ร่มเกล้า ช้างน้อย (2559) ศึกษา
เรื่องผลของการใช้แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในกระบวนการละครประยุกต์เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง
ของเยาวชนในสถานสงเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนมีคะแนนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้น แสดงว่ากิจกรรม
ตามแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในกระบวนการละครประยุกต์สร้างสามารถเสริมสร้างความเชื่อม่ันในตนเอง
ของเยาวชนได้นอกจากนี้ผู้วิจัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและให้ผู้เรียนได้ประสบด้วยตนเอง  ประกอบ
กับผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้สอนเองโดยมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
กระบวนการกลุ่มให้มีความยืดหยุ่นมากว่าการสอนแต่เนื้อหาเท่านั้น 
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ประเด็นที่ 2 วิเคราะห์ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา หลังการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปสอดคล้องกับอุบลวรรณ ส่งเสริม (2555) ศึกษาเรื่องการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาครู 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เช่นกัน นอกจากนี้ 
นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ (2560) ศึกษาเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ พบว่า การได้ฝึกเขียนบ่อยครั้งจะท าให้ครูวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนแผน 
การจัดการเรียนรู้ของตนเองได้ และน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ของนักเรียน  
การพัฒนาวิทยฐานะทางวิชาการของครู และการประกันคุณภาพของโรงเรียนทั้งนี้การเรียนรู้จากประสบการณ์ท าให้
ผู้เรียนเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นการบูรณาการความรู้ใหม่หรือประสบการณ์ที่ได้รับใหม่เขา้กับความรู้เดมิ
หรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้เรียน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง สรุปผลการวิจัยได้ว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์สามารถพัฒนา
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ 

2. นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 มีระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเย่ียม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 รองลงมาระดับดีมาก จ านวน 10 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 43.48 และระดับดี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 สรุปผลการวิจัยได้ว่านักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์  
ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

สรุปได้ว่าข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย คือ การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัด 
การชั้นเรียน ควรจัดให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากที่สุดและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิด
ประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม การ
จัดการความรู้ 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการความรู้ 3) ศึกษาความสามารถการจัดการความรู้ และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 25 คน ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดสันติ-กา
รามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่า
มะละกอ เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบประเมิน
ความสามารถการจัดการความรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูล (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาค่า (t-test 
dependent) 

ผลการวิจัย พบว่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เหล่ามะละกอ เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ ที่ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ความคิดรวบยอด ขอบเขตเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ส่ือและแหล่งเรียนรู้ จ านวน 6 แผน (12 ชั่วโมง) โดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ 7 ขั้นตอน 1) การค้นหาความรู้ 2) การสร้างและการแสวงหาความรู้ 3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การ
เข้าถึงความรู้ 5) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 6) การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยน 7) การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ เพื่อส่งเสริม
การจัดการความรู้ ท าให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่างสถิติที่ .01 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนความสามารถการจัดการความรู้อยู่ในระดับดี และความคิดเห็นที่มีต่อการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ เพื่อส่งเสริมการ
จัดการความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  การจัดการความรู้ 

Abstract 
 The objectives of this research were to: 1)  develop of learning activities using the local learning 

resource for promoting knowledge management. 2) compare the learning achievement before and after using 

the local learning resource for promoting knowledge management. 3) study the achievement knowledge 

management capabilities. 4)  study the opinions of Mattayomsuksa 6 Students using the local learning 

resource for promoting knowledge management. The sample of this research consisted of 25 students from 

the class of Mattayomsuksa 6 Stusents. Students were studying in the second semester in 2018 at 
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Watsantikaramwitthaya School under the Royal Patronage of His majesty the King, of the office of 

Secondary School District 8.Selected by purposive sampling. The research instruments is learning activities 

using the local learning resource for promoting knowledge management, lesson plans, learning evaluated test, 

knowledge management evaluation form, and  questionnaire about opinion on learning activities using the 

local learning resource for promoting knowledge management .The obtained data were analyzed by 

percentage, mean, standard deviation, dependent t – test and content analysis. 

 The results of this research were as follows the development of learning activities using the local 

learning resource of LAOMALAKOR, the sufficiency economy village for promoting knowledge 

management consisting of 6 learning plans including objective, concept/content scope, learning management 

process, learning media/source and learning measurement and evaluation. The learning activities there were 

7 steps of integration; 1)  knowledge identification 2)  knowledge creation and acquisition 3)  knowledge 

organization 4)  knowledge codification and refinement 5)  knowledge access 6)  knowledge sharing and 7) 

learning. The learning activities result before and after the learning management significantly different at the 

level of .01.  Thus, the students’ scores after the learning management were averagely higher than those 

before. The knowledge management ability was at high level. The opinion on learning activities using the 

local learning resource for promoting knowledge management was at high level. 

 
Keywords: Learning Activities, Local Learning Resource, Knowledge Management 

 
บทน า 
 ในศตวรรษที่ 21 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกและประเทศไทย ได้เริ่มเข้าสู่สังคมความรู้(Knowledge Society) 
และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้(Knowledge - Based Economy) ที่ใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็น
ปัจจัยหลักในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าเงินทุน หลายหน่วยงานและหลายองค์กรให้ความส าคัญกับความรู้และ
บุคคล ที่เป็นผู้สร้างและใช้ความรู้ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ความตอนหนึ่ง ความว่า  
 “...ความรู้นั้นส าคัญย่ิงใหญ่ เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดความฉลาดสามารถ และความเจริญก้าวหน้ามนุษย์จึงใฝ่
ศึกษากันอย่างไม่รู้จบสิ้น แต่เมื่อพิเคราะห์ดูแล้ว การเรียนความรู้ แม้มากมายเพียงใด บางทีก็ไม่ช่วยให้ฉลาดหรือเจริญ
ได้เท่าไร่นัก ถ้าหากเรียนไม่ถูกถ้วน ไม่รู้จริงแท้ การศึกษาหาความรู้จึงส าคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้เกิด “ความ
ฉลาดรู้” คือรู้แล้ว สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ ...” พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราช
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ณ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2524 
 ความรู้ เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ เป็นผลลัพธ์ของความเข้าใจ และการอนุมาน หรือสรุปได้ที่เกิดขึ้น
ด้วยหลักการและเหตุผล ความรู้ยังรวมถึงการหย่ังรู้ (Insight) ที่ได้ผ่านกระบวนการไตร่ตรอง เปรียบเทียบ และ
สะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนและน าไปใช้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะโดดเด่นกว่า
สินทรัพย์อื่นๆ คือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีขีดจ ากัดย่ิงใช้ย่ิงเพิ่ม ก็ย่ิงสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้มากขึ้นเท่านั้น เม่ือเรียนรู้
ได้มากขึ้นก็สร้างความรู้ใหม่ได้มากขึ้น เม่ือน าความรู้เก่ามาบูรณาการกับความรู้ใหม่ จะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เรียกว่า วงจรแห่งการเรียนรู้  
 การที่องค์กรหรือหน่วยงานจะประสบความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการท าให้วงจรการเรียนรู้ที่กล่าว
ข้างต้นหมุนได้รวดเร็วและต่อเนื่อง ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์กรหรือหน่วยงานมีกระบวนการที่เป็นการค้นหาความรู้ 
การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ กระบวนนี้คือกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management 
หรือ KM)  
 การจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีตัวอย่างที่ชัดเจนด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ งานฝีมือ การท าอาหาร 
ซ่ึงมีวิธีการสร้าง เก็บ และถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาที่มีในครอบครัวจากรุ่นหนึ่งไปสู้อีกรุ่นหนึ่ง โดยวิธีธรรมชาติ 
เช่น พูดคุย สั่งสอน สังเกต จดจ า ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
การตลาด เป็นต้น ดังนั้นการจัดการความรู้แบบธรรมชาติอย่างเดียวอาจก้าวตามโลกไม่ทัน จึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถท าให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ที่ต้องการ ได้ทันเวลา 
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ผลผลิต และศักยภาพในการแข่งขัน  
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 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู้ (Knowledge 
Process) โดย คน ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บแลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ได้อย่างง่ายและ
รวดเร็วขึ้น และ กระบวนการความรู้ เป็นการบริหารจัดการเพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อท าให้เกิดการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบทั้งสามส่วนนี้ต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล 
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) หมายถึง การได้มาซ่ึงความรู้ที่ ถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อบุคคลที่เหมาะสม ณ เวลาที่ถูกต้องและช่วยให้บุคคล ได้แลกเปลี่ยน ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน โดยมุ่งม่ันที่ปรับปรุงการด าเนินการขององค์การ Davenport and Prusak (1998) กล่าวว่าการได้มาซ่ึง
ความรู้ที่ถูกต้องนั้นต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบพร้อมน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงาน โดยมีหลักการที่
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ให้มีสภาพกลายเป็นความรู้ ที่ปรากฏชัดเจน 
(Explicit Knowledge) และองค์ประกอบหลักที่ส าคัญประการหนึ่งของ การการจัดการความรู้ คือ กระบวนการ
จัดการความรู้ (KM Process) ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ถือว่าเป็น เรื่องส าคัญในการจัดองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้มีระเบียบแบบ
แผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษาให้มุ่งปลูก
จิตส านึก ความภาคภูมิใจ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมของชาติ (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2549 :6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ก าหนดยุทธศาสตร์
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ความสามรถด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ให้ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้การจัดระบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560 : 70) การจัดการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริงจะต้อง
เป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องเกื้อกูลต่อชีวิตจริงและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมของแต่ละชุมชน 
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงของตนเองและชุมชนในด้านต่างๆ มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ได้ลงมือปฏิบัติ
จริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและเกิดความรักความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
หัวใจส าคัญที่สุดของการจัดการศึกษา ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่ายได้พยายามหายุทธวิธีในการจัด
การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้มุ่งหวังให้การศึกษาพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตและสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสุข ตามมาตราที่  6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ส านักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 2542 : 8) และให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน มีความก้าวหน้าทาง
วิทยาการสมัยใหม่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลาและเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด การศึกษา
จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้เข้มแข็งทางปัญญา มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
 ประเทศไทยมีรากฐานด้านเกษตรอันยาวนาน องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรของไทยในแต่ละ
พื้นที่ของประเทศมีความแตกต่างหลากหลาย ซ่ึงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมแต่ละ
ชุมชน องค์ความรู้และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นจึงสะท้อนให้เห็นถึงความชาญฉลาดของคนไทยใน การคิดค้น
วิธีแก้ไขปัญหา และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ และพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน และได้รับการพัฒนาเกิด
เป็นนวัตกรรมทางการเกษตรใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ที่สามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างม่ันคงย่ังยืน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 7 
ระบุว่า ในกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วม และของ
ประเทศชาติๆ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดชบรม
นาถพิตร มีพระราชด ารัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2517 เป็นต้นมา จนกระทั่งในวันที่ 
4 ธันวาคม พุทธศักราช 2540 มีการกล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในวงกว้างมากย่ิงขึ้นทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เนื่องจากประเทศไทยในขณะนั้นเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าอย่างมาก เศรษฐกิจพอเพียง คือ การฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักการและกระบวนการทางสังคมตั้งแต่ขั้นฟื้นฟูและขยายเครือข่าย
เกษตรกรรมย่ังยืนเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกินขึ้นไปถึงขั้นแปรรูป
อุตสาหกรรมครัวเรือนสร้างอาชีพและทักษะวิชาการที่หลากหลายเกิดตลาดซ้ือขาย สะสมทุนฯลฯบนพื้นฐานเครือข่าย
เศรษฐกิจชุมชนนี้เศรษฐกิจของชาติจะพัฒนาขึ้นอย่างม่ันคงทั้งในด้านก าลังทุนและตลาดภายในประเทศ รวมทั้ง
เทคโนโลยีซ่ึงจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายในชาติและทั้งที่จะพึงคัดสรรเรียนรู้จาก
โลกภายนอกเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเอง ท าให้อยู่ได้ไม่ต้องเดือดร้อนมีสิ่งจ าเป็นที่ท าได้โดย
ตัวเองไม่ต้องแข่งขันกับใครและมีเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ ไม่มี อันน าไปสู่การแลกเปลี่ยนในชุมชนและขยายไปจน
สามารถที่จะเป็นสินค้าส่งออกเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจระบบเปิดที่เริ่มจากตนเองและความร่วมมือวิธีการเช่นนี้
จะดึงศักยภาพของประชากรออกมาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว    
 ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2548 ถึงปัจจุบัน กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านเหล่ามะละกอ หรือกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้าน
เหล่ามะละกอ หรือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี จุดเริ่มต้นจากการท าเกษตรโดยใช้สารเคมี มาเป็นการท าเกษตรย่ังยืนคืนสู่วิถีแห่งความพอเพียง โดยอาศัย
กระบวนการทางสังคมภายในชุมชน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ว่า เกษตรยั่งยืน คือ ระบบเกษตรกรรมที่อยู่บนระบบศีลธรรม 
เป็นมิตรกับธรรมชาติ ซ่ึงเป็นวิธีคิดและวิถีชีวิตของคนไทยท าให้พึ่งพาตนเอง ได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเป็นต้นทุนใน
ผลิต โดยใช้เงินลงทุนน้อยลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอตระหนักถึงการสร้าง
เครือข่ายกลุ่มเพื่อหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน ทั้งเรื่ององค์ความรู้ การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ การแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นผ่านผู้รู้ในท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน ในการด าเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่อยู่ห่างจากโรงเรียนระยะทาง 200 เมตร ในแต่ละปีมีหน่วยงานภายในและ
ภายนอกเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ เป็นจ านวนมาก  
 จากเหตุผลและแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนตระหนักในคุณค่าการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมการจัดการความรู้ส าหรับนักเรียน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ว่า มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนวิถีความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง ให้รู้จักการท างานกลุ่ม ศึกษาค้นพบ
ความรู้อย่างเป็นระบบ และจัดการความรู้สู่การสร้างสรรค์ผลงานให้ประจักษ์ในท้องถิ่นได้ ลักษณะดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้น
ได้ นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนที่หลากหลายด้วยตนเอง โดยเฉพาะในแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ ซ่ึงอยู่ใกล้โรงเรียน และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของโรงเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อน าผลการวิจัยดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ 
และพัฒนาความสามารถการจัดการความรู้ให้สูงขึ้น โดยใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายแปลกใหม่ออกไป 
เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และนักเรียนสามารถน าความรู้ ความสามารถการจัดการความรู้ ทักษะ และ
วิธีการคิดที่เป็นระบบ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุขทั้งยังเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกิดการสร้างคุณ
ค่าที่ดีในชุมชนและสังคมไทยตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงบทเรียนที่นักเรียนเรียนในวิชาต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ 

เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. เพื่อศึกษาความสามารถการจัดการความรู้เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวิจยั 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่ม
เดียวทดสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest – Posttest Design) โดยใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research: R1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development: D1) ออกแบบและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research: R2) ทดลองใชก้ารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development: D2)ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 

 แนวคิดเกี่ยวการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 230) 
 กระบวนการจัดการความรู้ (กรมพัฒนาชุมชน, 2555) 

แนวคิด 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้

พื้นฐานพุทธศักราช 2551 
 หลักสูตรสถานศกึษา  

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  
ในพระบรมราชานุเคราะห ์

 การจัดการความรู ้
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
 แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  

เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เหล่ามะละกอ 

 

การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น เรื่อง หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงเหล่า
มะละกอ เพื่อส่งเสริม
การจัดการความรู้ 
ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 ผลการเรียนรู้ เรื่อง 
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเหล่ามะละกอ  

 ความสามารถการ
จัดการความรู้ 

 ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการ
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่น 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ 
เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผูท้ี่เกี่ยวข้องมีความคาดหวังให้นักเรียนได้มี
ความรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ 
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ โดยพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 6 แผน (12 ชั่วโมง) ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทอ้งถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ 
 

ท่ี กิจกรรมการเรียนรู ้ กิจกรรมการประเมิน ก าหนดการประเมิน คะแนน 
1 เรียนรู้วิถอียู่อย่างพอเพียงหมู่บ้านเหล่า

มะละกอ 
การค้นพบความรู ้ ชั่วโมงท่ี1-2 

 
3 

2 ตามรอยพ่อหลวงสู่ฐานการเรียนรู้ การค้นพบความรู ้ ชั่วโมงท่ี3-4 3 
3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้วถิีชีวิตหมู่บ้านเหล่า

มะละกอ 
การสร้างและการแสวงหา
ความรู ้

ชั่วโมงท่ี5-6 4 

4 ถอดบทเรียนตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดการความรู้ให้เปน็ระบบ ชั่วโมงท่ี7-8 5 

5 สร้างสรรค์ผลงาน การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ และการเข้าถึงความรู ้

ชั่วโมงท่ี9-10 5 

6 เผยแพร่ผลงานสู่ชุมชน การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
และการเรียนรู ้

ชั่วโมงท่ี11-12 10 

รวมคะแนน 30 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิน่ สอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
ความรู้ จ านวน 6 แผน (12 ชั่วโมง) 
 2. ผลการเรียนรู้ เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 พบว่า 
ก่อนและหลังใช้แผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้แผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่นดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการเรียนรู้ เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ 
 

การใช้แผนการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน (n) 

คะแนน
เต็ม  S.D. t Sig. 

ก่อนการใช้แผนการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู ้

25 10 2.32 0.95 
26.90* 0.00 

หลังการใช้แผนการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู ้

25 10 7.92 0.81 
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จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ เรื่องหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ก่อนการใช้แผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และหลังการใช้แผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานทางการวิจัย โดยคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้
หลักการใช้แผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  ( =7.92, S.D.=0.81)สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ก่อนการใช้
แผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ( = 2.32, S.D.=0.95) 
 3. ความสามารถการจัดการความรู้เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6พบว่า หลังใช้แผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นนักเรียนมีความสามารถการจัดการ
ความรู้ ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ความสามารถการจัดการความรู้เรือ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ 

 

ที ่ รายการ n 
คะแนน

เต็ม  S.D. 
คะแนน

เต็ม (10) 
ล าดับ

ที ่
1 การค้นพบความรู ้ 25 6 5.40 0.50 9.00 4 
2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 25 6 5.80 0.41 9.66 1 
3 การจัดการความรู้ให้เปน็ระบบ 25 6 5.20 0.41 8.66 5 
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 25 3 2.20 0.41 7.33 6 
5 การเข้าถงึความรู้ 25 3 2.16 0.47 7.20 7 
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 25 3 2.72 0.54 9.07 2 
7 การเรียนรู ้ 25 3 2.72 0.54 9.07 2 

รวม 25 30 26.20 2.18   
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถในการจัดการความรู้ เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณารายขั้นตอนพบว่า นักเรียนมีความสามารถการ
จัดการความรู้ขั้นการสร้างและการแสวงหาความรู้คิดเป็นคะแนนเต็มสิบเท่ากับ 9.66 รองลงมาคือขั้นการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขั้นการเรียนรู้คิดเป็นคะแนนเต็มสิบเท่ากับ  9.07 ขั้นการค้นพบความรู้คิดเป็นคะแนนเต็มสิบ
เท่ากับ  9.00 ขั้นการจัดการความรู้ให้เป็นระบบคิดเป็นคะแนนเต็มสิบเท่ากับ  8.66 ขั้นการประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้คิดเป็นคะแนนเต็มสิบเท่ากับ  7.33 และขั้นการเข้าถึงความรู้คิดเป็นคะแนนเต็มสิบเท่ากับ  7.20 ตามล าดับ 
 4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6พบว่า หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ท้องถิ่น นักเรียนมีความคิดเห็นดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหลง่เรียนรู้ท้องถิน่ 

 
ที ่ รายการประเมิน  S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับที ่

1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.1 นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง

เป็นระบบและเป็นล าดับขั้นตอน 
4.68 0.56 มากที่สุด 4 

1.2 นักเรียนมีความสนใจเรียนรู้แหลง่เรียนรู้
ท้องถิ่น 

4.96 0.20 มากที่สุด 1 
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1.3 นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดหลาย
ระดับ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ 

4.72 0.46 มากทีสุ่ด 2 

1.4 นักเรียนรู้จักการจัดการความรู้แหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่น 

4.72 0.46 มากที่สุด 2 

รวม 4.77 0.42 มากที่สุด 3 
2. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู ้
2.1 บรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน ครูให้ความ

เป็นกนัเองกับนักเรียน 
4.96 0.20 มากที่สุด 1 

2.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้

4.96 0.20 มากที่สุด 1 

2.3 นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหวา่ง
เพื่อนนกัเรียนและคร ู

4.96 0.20 มากที่สุด 1 

รวม 4.96 0.20 มากที่สุด 2 
ที ่ รายการประเมิน  S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับที ่

3. ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ 
3.1 นักเรียนเกิดความรัก ความหวงแหน 

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเหล่ามะละกอ 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 

3.2   นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เกิด 
ทักษะการคิดสร้างสรรค ์

4.96 0.20 มากที่สุด 3 

3.3 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รบั 
ไปปรับใช้ในชวีิตประจ าวันได ้

5.00 0.00 มากที่สุด 1 

รวม 4.99 0.06 มากที่สุด 1 
รวมผลการสอบถามความคิดเหน็ทุกด้าน 4.91 0.23 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 4 พบว่าผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ  เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 
ความคิดเห็นของนักเรียนที่ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( =4.91, S.D.=0.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.99, S.D.=0.06) 
รองลงมาคือด้านบรรยากาศในการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.96, S.D.=0.20) และ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.77, S.D.=0.42) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

1. จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความต้องการให้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ และคาดหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่อง ประวัติความ
เป็นมา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฐานการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการ
พัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศทั้งทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสาธารณูปโภคที่ส าคัญต่างๆ ปัจจุบัน
การวางรากฐานในการพัฒนาประเทศที่มุ่งยึดคนเป็นส าคัญ ให้รู้จักคิดเป็น สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไป
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ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
มีความม่ันคงในการด ารงชีวิต ครอบครัว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเองที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว 
ชุมชน และสังคมไทย (ส านักคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10:51) สอดคล้องกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของเดวีส์ (Davies 1971: 50-56) แฮร์โรว์ (Harrow 1972: 96-99) และซิมพ์ซัน 
(1972) ที่มีรูปแบบคล้ายกันว่าเป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระท า หรือ
การแสดงออกต่าง ๆ ด้วยการฝึกฝน ให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็น
ทักษะใหญ่ ซ่ึงหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้ว จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยว ช านาญการและความ
คงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระท าสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นย า ความเร็ว หรือความราบรื่น
ในการจัดการ อีกทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวยังสามารถยืดหยุ่นผสมผสานวิธีการสอนได้หลากหลาย
เหมือนกับการสอนอื่นๆ เพราะเหตุว่าไม่มีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่งที่ดีที่สุด เพียงวิธีเดียว การสอนที่ดี คือ การสอนที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะกับสถานการณ์ และต้องเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน และบริบทที่แตกต่างกัน ตัว
ครูผู้สอนเองก็จะต้องมีความยืดหยุ่น ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุง 
2545) ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุดจึงต้องจัดประสบการร์ตรงให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ ทั้งใน
การออกส ารวจชุมชน การศึกษานอกสถานที่ และการสัมภาษณ์ผู้รู้ท้องถิ่นด้วยตนเอง  
 2. ผลการวิจัย พบว่า แผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่ ได้พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
วัดและการประเมินผล และสื่อและแหล่งเรียนรู้นอกจากนี้ยังได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับ
แนวคิดของชนิดา วิสะมิตนันท์ (2541: 44) ได้กล่าวว่า การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าต่อผู้เรียนมากที่สุด สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546 : 5) ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้โดยโรงเรียนอาจมีแนวทางการ
สร้าง การพัฒนา และใช้แหล่งเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับความเชื่อของ บลูม (Bloom, อ้างถึงใน วิทยา คุ้มฉายา 2554 
:156) ว่าเม่ือนักเรียนเป็นผู้ลงมือกระท า การเรียนรู้ที่ดีจะเปกิดขึ้นกับตัวนักเรียน 
 3. ผลการทดลองใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จ านวน 25 คน โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 
ขั้นตอน คือ 1. ขั้นการค้นพบความรู้ 2. ขั้นการสร้างและการแสวงหาความรู้ 3. ขั้นการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4. 
ขั้นการเข้าถึงความรู้ 5. ขั้นการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 6. ขั้นการแบ่งปันแลกเปลี่ยน และ 7. ขั้นการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ จ านวน 6 แผน พบว่า นักเรียนมีความสนใจ 
กระตือรือร้นในการค้นพบความรู้ สร้างและการแสวงหาความรู้ จัดการความรู้ให้เป็นระบบ เข้าถึงความรู้ ประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ แบ่งปันแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ จนเกิดเป็นความสามารถการจัดการความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ จนเกิดผลส าเร็จ เป็นผลงานของนักเรียน ที่เกิดจาก
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยกระบวนการท างานกลุ่ม โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ 
ศึกษานอกสถานที่ที่ได้เรียนในสื่งที่ไม่เคยรู้ ซ่ึงกิจกรรมท้ังหมด ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ส าหรับนักเรียน สอดคล้องกับ
สิริวรรณ ศรีพหล (2554) ที่กล่าวถึงทักษะทางสังคมว่าเป็นสิ่งส าคัญที่การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาต้องพัฒนาให้
ผู้เรียนควบคู่ไปกับทักษะทางวิชาการอันได้แก่ความรู้ในเนื้อหาต่างๆ 
 4. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นพบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนเรื่อง 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ ก่อนและหลังใช้แผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้แผนการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น นักเรียนมีความสามารถการจัดการความรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
นอกจากนั้น จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอ เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
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ความภาคภูมิใจ ความรักและความหวงแหนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ามะละกอนักเรียน
ส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจ ความรัก และความหวงแหนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สอดคล้องกับชรินทร์ ม่ันคั่ง (2560) ที่
กล่าวถึงการเรียนรู้อันทรงพลังที่เป็นทางออกและทางรอดในการลดอคติในสังคม โดยต้องมีวิธีคิดเชื่อมโยงผู้เรียนกับ
รากฐานของท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ของสังคม ซ่ึงต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักสูตรเชิงพื้นที่
ที่ให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด จึงควรมีการวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น ตามสภาพของผู้เรียนในแต่ละระดับ 
 2. จากการวิจัยพบว่า ความสามารถในการจัดการความรู้ในเรื่องแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น นักเรียนสามารถจัดการ
ความรู้ได้ระดับดี และได้รับผลตอบรับจากท้องถิ่น จึงควรน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยในเรื่องความสามารถการจัดการ
ความรู้ ของการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต่อไป 
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เรื่อง ป่าชายเลน คือ ชีวิต 2. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่ม เติม เรื่อง ป่าชายเลน คือ ชีวิต  3. ทดลองใช้หลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ป่าชายเลน คือ ชีวิต  4. ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ป่าชายเลน คือ 
ชีวิต ความสามารถในการท าโครงงาน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ป่า
ชายเลน คือ ชีวิต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่า ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test แบบ 
Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและต้องการ
ให้พัฒนาหลักสูตรที่เน้นความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน การอนุรักษ์ป่าชายเลน มีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง 2. ผล
การพัฒนาหลักสูตร พบว่าหลักสูตรประกอบด้วย แนวคิด หลักการ จุดหมาย ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ 
โครงสร้างรายวิชา แนวทางการด าเนินการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผล แผนการจัด การเรียนรู้ 
จ านวน 5 หน่วยการเรียนรู้ 3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 40 คน เป็นเวลา 20 ชั่วโมง โดยจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยการศึกษาพบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความสนใจในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น และคนในท้องถิ่นที่เป็นผู้ให้ความรู้ 4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้
การศึกษาก่อนและหลังใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถในการท า
โครงงาน และนักเรียนมีความสนุกในการเรียนรู้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตร  รายวิชาเพิ่มเติม  ป่าชายเลน 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1.  To study the fundamental data of selective course on the 

mangrove forest for life. 2. To develop the selective course on the mangrove forest for life. 3. to implement 

the selective course on the mangrove forest for life.  and 4.  to evaluate and improve the selective course on 

the mangrove forest for life. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test dependent 

and content analysis. 

 The research results were as follows :1. The local study course is crucial for students and involved 

persons. The local study course is needed to develop course of mangrove forest, conservation, knowledge of 

local.  2.  The develop curriculum consisted of concept, principles, destination, course description, learning 

outcome, course structure, learning content, evaluation guidelines and 5 unit plans.  3.  The curriculum was 

implemented with 40 seventh graded students of Paknampran School, Pranburi District, Prachuap Khiri 

Khan Province engaging 20 periods conducted on the theory and performing learning activities, interested in 

local learning resources and knowledge from local people.4.The results of curriculum evaluation indicated 

the different on student’ s pretest and posttest achievement scores were statistically significant at the . 05 

level; the students had ability of project work, fun in learning about the mangrove forest.  

 
Keywords: Curriculum Development, Selective Course, Mangrove Forest 
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บทน า 
การเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงจ านวน

ประชากรในประเทศเพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย มีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า
เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และการปลูกสร้างบ้านเรือน การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อเข้าครอบครองที่ดิน การใช้และการ
เผาพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตร การเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงการกว้านซ้ือที่ดินเพื่อการเก็งก าไร การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ได้แก่ การสร้างเขื่อน การตัดถนน และการเดินสายไฟแรงสูง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555 : 5-6)  
 ป่าชายเลนมีความส าคัญในหลายด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การเป็นวัตถุดิบในด้านการน ามาซ่ึงพลังงาน
ด้านเชื้อเพลิง เช่น ถ่าน ไม้ฟืน รวมทั้งการรักษาสถานภาพด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมด้วย ป่าชายเลนมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทรัพยากรประมง คือ การเป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ า เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวยัอ่อน ทั้งยัง
ช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา โดยการเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนในอากาศ และช่วยป้องกันการพังทลาย
ของชายฝั่ง ด้วยประโยชน์มากมาย จากสถานการณ์การลดลงของป่าชายเลนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องปี 2529 มี
การส ารวจการใช้ประโยชน์พื้นที่ภาคพื้นดินพบป่าชายเลนในประเทศไทย ซ่ึงขึ้นอยู่กระจัดกระจายตามชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้นั้น อ้างอิงข้อมูลซ่ึงส ารวจเม่ือปี พ.ศ. 2529 โดยแปลจากภาพถ่ายดาวเทียม 
และการส ารวจการใช้ประโยชน์พื้นที่ภาคพื้นดิน ปรากฏว่ามีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมดประมาณ 1 ,227,674 ไร่ ธงชัย 
จารุพัฒน์ และจิราวรรณ จารุพัฒน์ (อ้างถึงในอุดม เชยกีวงศ์, 2555 : 63) การลดลงของป่าชายเลนนั้นก็เนื่องด้วยผล
จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่เพิ่มจ านวน แม้ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ความสมดุลของ
พื้นที่ควรจะมีความสัมพันธ์กับจ านวนประชากร เพื่อระบบนิเวศที่สมบูรณ ์จึงได้มีการส ารวจเปน็ระยะเวลาต่างๆ พบว่า
ในระหว่างปี พ.ศ. 2504-2547 จ านวนประชากรไม่สัมพันธ์กับจ านวนพื้นที่ป่าชายเลนซ่ึงเพิ่มขึ้นจาก 26,476,355 ล้าน
คน เป็น 61,973,621 ล้านคน เพราะฉะนั้นอาจสรุปได้เบื้องต้นว่า การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนเกี่ยวเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของประชากร (อุดม เชยกีวงศ์, 2555 : 236-237) จากสาเหตุข้างต้นท าให้ปัญหาการลดลงของป่าชายเลน คือ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว และการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องน ามาซ่ึง
ปัญหาการลดลงของป่าชายเลน 

จากสภาพปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างป่าชายเลนได้อย่างชัดเจน ป่าชายเลนถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างหนึ่งทั้งของมนุษย์ และสัตว์ต่ างๆ ที่อาศัยอยู่
ในป่าชายเลน การที่จะส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงความส าคัญของป่าชายเลน และการส่งเสริมให้ประชาชนหัน
มาร่วมกันเห็นความส าคัญของป่าชายเลน เพื่อก่อให้เกิดจิตส านึกในป่าชายเลน น ามาซ่ึงการช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลน 
สิ่งที่จะช่วยให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือ การให้ความรู้กับประชาชน และกลุ่มของประชาชนที่ควรจะได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมมากที่สุดนั่นก็คือนักเรียน  
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก และเห็นคุณค่าของป่าชายเลนนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ 
หลักสูตร ซ่ึงก็คือมวลประสบการณ์ทั้งหลายที่เป็นแนวทางส าหรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่โรงเรียนจัดให้แก่
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาให้เขามีคุณลักษณะตามที่สังคมคาดหมายไว้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2556 : 3) และหลักสูตรนั้นเป็น
หัวใจของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา ต้องใช้หลักสูตรเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะตามที่ต้องการทั้งสิ้น (เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์, 2549 : 2) 

โรงเรียนจึงนับเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความส าคัญกั บ
สิ่งแวดล้อมศึกษาในการเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาจิตส านึก และเจตคติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา ได้เห็นถึงความส าคัญของการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึก
สิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์ที่โรงเรียนได้ก าหนดขึ้น คือ พัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดตามระบบมาตรฐาน QAD และได้มีพันธกิจที่มุ่งเน้นในด้านการส่งเสริม
จิตส านึกสิ่งแวดล้อมศึกษา (รายงานการประกันคุณภาพภายใน, ปีการศึกษา 2558 อัดส าเนา) ประกอบกับพื้นที่ของ

598



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

โรงเรียนอยู่ติดกับป่าชายเลน จึงท าให้ผู้บริหาร และคณะครูเห็นความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้โรงเรียน แต่ด้วย
โรงเรียนไม่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการเรียนสอนที่เสริมด้วยแหล่งเรียนรู้ที่ชัดเจน และยังไม่สามารถบูรณาการกับ
ชุมชนได้ และโรงเรียนยังไม่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการน าป่าชายเลนมาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ป่าชายเลน ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญที่จะสร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายของโรงเรียน โดยใช้
แหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียน ผสานกับการใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้จึงได้เกิดเป็นหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ป่าชายเลน 
คือ ชีวิต  

 
วัตถุประสงค์ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ป่าชายเลนคือ ชีวิต ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ป่าชายเลน คือ ชีวิต 
 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ป่าชายเลน คือ ชีวิต 
 3. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ป่าชายเลน คือ ชีวิต 
 4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ป่าชายเลน คือ ชีวิต เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ 
เรื่อง ป่าชายเลนมีชีวิต ความสามารถในการท าโครงงาน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติม เรื่อง ป่าชายเลน คือ ชีวิต 
 
วิธีการทดลอง 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องป่าชายเลน คือ ชีวิต  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา เป็นลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) ใช้
แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design(แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง) โดยใช้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560โรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ านวน 40 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ก าหนด
รายละเอียดการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research) : การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development) : การพัฒนาหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research): การทดลองใช้หลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development): การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
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ขั้นที่ 2 (พัฒนา) 
พัฒนาหลักสูตร 

(D1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 
 

 
 
 
 ปรับปรุงหลักสูตร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบด าเนินการวิจัย 
 
ผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องป่าชายเลน คือ ชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 โรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้หลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

ขั้นที่ 1 (วิจัย) 
ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 

(R1) 
 
1. ศึกษาความต้องการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
เกี่ยวกบัสาระการเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรม การวัดและ
ประเมินผล และรูปแบบของ 
หลักสูตร 
2. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกบั 
การพัฒนาหลกัสูตรรายวิชา
เพิ่มเติม เร่ือง ป่าชายเลน คือ 
ชีวิตจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 
ได้แก่ 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านหลกัสูตร 
- ศึกษานิเทศก ์
- กรรมการสถานศึกษา 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- ผู้รู้ในท้องถิ่น 
- ผู้บริหารโรงเรียน 
- หวัหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
3. ศึกษาข้อมูลปา่ชายเลน 

 

ขั้นที่ 3 (วิจัย)  
ทดลองใช้หลักสูตร 

(R2) 
 
1.ทดสอบผลการเรียนรู้
ก่อนทดลองหลักสูตร 
2.น าหลักสูตรไปใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่1โรงเรียนปากน้ า
ปราณวิทยาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 10 
3.ทดสอบผลการเรียนรู้
หลังการทดลองหลักสูตร 

 

ขั้นที่ 4 (พัฒนา)  
ประเมินผลและ

ปรับปรุงหลักสูตร (D2) 
 

1.ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
-ผลการเรียนรู้ เร่ือง 
ป่าชายเลน คือชวีิต 
-ความสามารถในการ
ท าโครงงานของ
นักเรียน 
-ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อ
หลักสูตร เร่ือง ป่าชาย
เลน คือชีวิต 

ผลการ
ประเมิน 

ปรับปรุงแก้ไข 

หลักสูตรฉบับสมบูรณ ์

พัฒนาหลักสูตร 
1. แนวคิด 
2. หลักการ 
3. จุดหมาย 
4. ค าอธิบายรายวิชา 5. 
ผลการเรียนรู้  
6. โครงสร้างรายวิชา  
7. แนวทางการด าเนินการ
จัดการเรียนรู ้
8. แนวทางการวัดและ
ประเมินผล 
9.แผนการจัดการเรยีนรู้ 
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 โดยประเมินผลหลังใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องป่าชายเลน คือ ชีวิต  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์จริง นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีการเรียนรู้จากผู้รู้ในท้องถิ่น สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
 ผลการพัฒนาหลักสูตร โครงร่างหลักสูตร ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ จุดหมาย ค าอธิบายรายวิชา ผล
การเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา แนวทางการด าเนินการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผล แผนการจัดการ
เรียนรู้จ านวน 5 หน่วย 
 ผลการทดลองใช้หลักสูตร  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คนสร้างป่า จากการท ากิจกรรมพบว่า นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา
ของป่าชายเลนในพื้นที่ต าบลปากน้ าปราณบุรี และได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของป่าชายเลนปากน้ าปราณบุรีที่
ครั้งหนึ่งเคยได้รับสัมปทานให้ท านากุ้ง และต่อมาได้รับการยกเลิกจึงกลายเป็นพื้นที่นากุ้งร้าง ผ่านการระดมความ
คิดเห็นของเพื่อนทุกคนในกลุ่มและน าเสนอออกมาในรูปแบบแผนที่ความคิด พร้อมกับน าเสนอความรู้จากการที่กลุ่ม
ของตนได้ระดมความคิดเห็นนั้นผ่านการน าเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มอื่นๆ ในห้องเรียน  

     หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตามรอยเท้าพ่อ จากการท ากิจกรรมพบว่า นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์
ตรงโดยใช้แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี พร้อมกับได้รับการฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่
ของศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีในการบรรยาย พาเที่ยวชมบริเวณศูนย์การเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญในศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนสิรินาถราชินี นักเรียนได้บันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึก การสัมภาษณ์ การ
สังเกต การซักถามจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง ได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มมีการแบ่งงานกันท า แบ่งงานกันจด
บันทึกข้อมูล จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศยป่าชายเลนปากน้ าปราณบุรี 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิเวศน่ารู้  จากการท ากิจกรรมพบว่า นักเรียนได้รู้เรื่องสรรพคุณ และคุณประโยชน์ของ
พืชพรรณในป่าชานเลยว่ารักษาโรค หรือมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ผ่านกระบวนการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันคิดและจัด
กลุ่มให้เป็นหมวดหมู่ โดยใช้เกณฑ์ในการจ าแนก นักเรียนต้องก าหนดกลุ่มของพืชพรรณโดยการสร้างเกณฑ์ขึ้นมาใช้ใน
การจัดกลุ่ม และใช้การสังเกตจากการส ารวจกลุ่มอื่นๆ แล้วน ามาปรับเกณฑ์ของกลุ่มตนเองให้มีความซับซ้อนมาก
ย่ิงขึ้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชุมชนเข้มแข็ง จากการท ากิจกรรมพบว่า นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการผลิตภัณฑ์จากป่าชาย
เลน และวิทยากรมีความพร้อมที่จะให้ความรู้กับนักเรียน และนักเรียนได้ปฏิบัติตามที่วิทยากรจัดล าดับขั้นตอนให้ 
นอกเหนือจากการปฏิบัติวิทยากรได้อบรมความรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรในป่าชายเลนอย่างระเอียด 
เพื่อที่จะให้นักเรียนได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการลง
มือปฏิบัติ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โครงงานพาเพลิน  จากการท ากิจกรรมพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
ท าโครงงาน มีการตั้งประเด็นที่จะสืบค้น และค้นหาข้อมูลในการท าโครงงานตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่ครูท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน ในด้านการก าหนดประเด็นที่จะศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีการเลือก
ประเด็นที่คล้ายกัน และน าเสนอผลลงานในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน และนักเรียนสามารถหาข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา นักเรียนมีความเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 
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ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  
 ผลการประเมินระหว่างการใช้หลักสูตรนักเรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย การ
ท างานกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับวิทยากร
ทุกครั้ง มีมารยาทและเคารพกติกาในระหว่างการจัดกิจกรรม และการปฏิบัติ 
 ผลการประเมินหลังการใช้หลักสูตร  
 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ เรื่อง ป่าชายเลน คือ ชีวิต  

 
ตารางที่ 1 ผลการเรียนรูก้่อนเรยีนและหลังใช้หลกัสูตร 

 
การใช้หลักสูตร จ านวน

นักเรียน (n) 
คะแนนเต็ม คะแนน

เฉล่ีย ( ) 
S.D. t Sig. 

ก่อนใช้หลักสูตร 40 40 13.63 1.21 70.79 .000* 
หลังใช้หลักสูตร 40 40 34.60 1.61 

  
จากตารางพบว่า คะแนนผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.05 โดยผลการเรียนรู้ก่อนและหลังใช้หลักสูตร ( =34.60, S.D.=1.61) สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร ( =13.63, 
S.D.=1.21) 

 
 ผลการประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 

 

ที ่ รายการประเมิน จ านวน
นักเรียน(n) 

( ) S.D. ล าดับที ่

1 ชื่อเรื่อง 40 3.40 0.50 2 
2 ที่มาและความส าคัญ 40 2.80 0.76 4 
3 การก าหนดวัตถปุระสงค ์ 40 3.20 0.41 3 
4 การวางแผนการท างาน 40 3.60 0.50 1 
5 วิธีการด าเนินการ 40 2.60 0.81 5 
6 การเขียนรายงาน 40 2.40 0.50 7 
7 การน าเสนอผลงาน 40 2.60 0.50 5 
 

จากตารางพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการท าโครงงานอับดับที่ 1 คือ การวางแผนการท างาน ( = 3.60 , 
S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ชื่อเรื่อง ( = 3.40 , S.D. = 0.50)  การก าหนดวัตถุประสงค์ ( = 3.20 , S.D. = 0.41) ที่มา
และความส าคัญ ( = 2.80 , S.D. = 0.76) ส่วนวิธีการด าเนินการ  ( = 2.60 , S.D. = 0.81)  การน าเสนอผลงาน ( = 
2.60 , S.D. = 0.50) เท่ากันทั้งสองรายการ และการเขียนรายงาน ( = 2.40 , S.D. = 0.50)   
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ผลการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร นักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ป่าชายเลน คือ ชีวิต มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมเรื่อง 
ป่าชายเลน คือ ชีวิต ได้เรียนรู้จากแหล่งรู้จริงที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้ลงสถานที่จริง และได้สัมผัสกับบรรยากาศ
ของป่าชายเลน ได้เจอกับต้นไม้ และสัตว์ที่มีอยู่ในป่าชายเลน ได้น าเอาของที่มีอยู่ในป่าชายเลนมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ 
นักเรียนมีความชอบในกิจกรรมจากวิทยากร ที่ให้ความรู้ในการลงมือท าผลิตภัณฑ์ที่มาจากป่าชายเลน และได้ศึกษา
เรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ในส่วนของห้องเรียนนักเรียนได้ท ากิจกรรมต่างๆ มีการ
ท ากิจกรรมกลุ่ม และมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ได้ท างานร่วมกัน และได้น าเสนองานหน้าห้องเรียน 
 ผลการปรับปรุงหลักสูตร เม่ือน าหลักสูตรไปทดลองใช้พบว่า ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงด้านการจัดการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะ เรื่องเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้ เนื่องจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้บางครั้งอาจใช้
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเกินกว่าที่ก าหนดไว้ เพราะเนื้อหาสาระ หรือการปฏิบัติต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา 
นอกจากนี้ด้านสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน อาจจะต้องมีความหลากหลาย และสามารถใช้ประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 

สรุปผลการศึกษา 
     จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น ามาเพื่อการอภิปรายผล ดังนี้ 
      1. จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่านักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความต้องการให้พัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ป่าชายเลน คือ ชีวิต มีความคาดหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของป่าชายเลน 
จากการถูกท าเป็นนากุ้ง จนสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ให้นักเรียนเกิดประสบการณ์
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และจากการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ผลการศึกษาสอดคล้องกับ  
แมนสรวง เพ็งนู (2546 : ง) ศึกษาเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรป่าชายเลนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงมี
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ในประเด็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างหลักสูตร ผลการวิจัย พบว่า นักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง เห็นด้วยกับการให้มีหลักสูตรป่าชายเลนที่มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ป่าชายเลน สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารในป่าชายเลน ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งมีชีวิตใน
ป่าชายเลน และการอนุรักษ์ และพัฒนาป่าชายเลน กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริง โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน การวัดและประเมินผลเน้นการประเมินตามสภาพ 

     2. ผลการพัฒนาหลักสูตร พบว่าในการพัฒนาหลักสูตรได้น าข้อมูลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ผู้สอน และชุมชน ท าให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ซ่ึง สอดคล้องกับ 
สิทธิเดช ส าลีแก้ว (2545 : ง) ศึกษาเรื่อง การอนุรักษ์ป่าชายเลน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่านโยบายทางการศึกษาของประเทศต้องการให้
สถาบันทางการศึกษา องค์กรต่างๆ และชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชน นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การอนุรักษ์ป่าชาย
เลน และควรน าวิทยากรภายนอกในท้องถิ่นมาร่วมสอน โดยมีการศึกษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 2) ผลการ
พัฒนาหลักสูตร พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตรประกอบด้วย หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง ค าอธิบายรายวิชา 
ขอบข่ายเนื้อหา เวลาเรียน แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และ
แผนการสอน ส่งผลให้เกิดหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ป่าชายเลน คือ ชีวิต ที่น าผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานมาใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรมีการน าข้อมูลพื้นฐานมาก าหนดเป็นองค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ป่าชายเลน 
คือ ชีวิต โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร ที่ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง ค าอธิบายรายวิชา 
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และแผนการสอน และประกอบกับเนื้อหาขอบข่ายที่
เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน  
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      3. ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า การน าหลักสูตรไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 40 คน ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแผนการสอน จ านวน 5 แผน พบว่า นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้จากในชุมชน มีผู้รู้มาช่วยเป็นวิทยากรในการปฏิบัติ
กิจกรรมท าให้นักเรียนไม่เบื่อและมีการซักถาม พูดคุยกับผู้รู้ที่เป็นวิทยากรอย่างสม่ าเสมอ และนักเรียนสามารถ
แสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ สอดคล้องกับ จริยา ศรีเพชร (2550 : ง) งานวิจัย
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง คลองมหาสวัสดิ์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขณะทดลองใช้
หลักสูตร พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความร่วมมือในการท างานกลุ่ม และสนใจปฏิบัติกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 4. ผลการประเมินหลักสูตร พบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ป่าชายเลน คือ ชีวิต ก่อนใช้
หลักสูตรและหลังการใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยหลังการใช้หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรนี้มีพื้นฐานความต้องการของนักเรียนเอง นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การลงพื้นที่จริง นักเรียนได้มีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน นักเรียนมีประสบการณ์จริงจาก
สถานที่จริง มีผู้รู้มาเป็นวิทยากรในการปฏิบัติกิจกรรม รู้จักการท างานร่วมกัน มีการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
ซ่ึงสอดคล้องกับ สิทธิเดช ส าลีแก้ว (2545 : ง) ศึกษาเรื่อง การอนุรักษ์ป่าชายเลน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 พบว่า นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการอนรุักษ์ป่าชายเลนกอ่นและหลังใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
      ผลการประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการท า
โครงงานเกี่ยวกับป่าชายเลน พบว่าการเขียนรายงานโครงงาน มีคะแนนอยู่ในอันดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
นักเรียนขาดทักษะทางด้านการเขียน และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อฝึกทักษะ
ทางด้านการเขียนรายงานให้กับนักเรียนส่วนความสามารถในการวางแผนการท างานอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ นักเรียนมีการวางแผนในการท างานตั้งแต่เริ่มต้นอย่างชัดเจน มีการแบ่งงานกับท าระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดย
ภาพรวมแล้วความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนอยู่ในระดับดี เป็นที่น่าพึงพอใจ อาจเป็นเพราะส่วนหนึ่ง
นักเรียนสมัครใจที่จะเป็นสมาชิกของกลุ่ม และนักเรียนเป็นผู้เลือกหัวข้อในการจัดท าเป็นโครงงานด้วยตัวเอง ครูมี
หน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ วิไล เดชตุ้ม (2551:ง) การศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการท า
โครงงานโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในวัดโพธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ความสามารถในการท าโครงงานโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้วัดโพธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าร้อยละ 85.96 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 70 อย่างมีนัย
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
      ผลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนหลังการใช้หลักสูตร พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อหลักสูตร นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างดี ได้เรียนรู้ความเป็นมาของป่าชายเลน
ปากน้ าปราณบุรี ได้ร่วมท ากิจกรรมที่ผู้รู้มาเป็นวิทยากร มีความชอบในการเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้พบเจอของ
จริง ชอบที่ได้ลงมือปฏิบัติผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลน และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้เรื่องป่าชายเลน สอดคล้องกับ
จริยา ศรีเพชร (2550 : ง) งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง คลองมหาสวัสดิ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและเห็นว่าหลักสูตรเรื่องคลองมหาสวัสดิ์ท าให้
นักเรียนรัก ภูมิใจในท้องถิ่น และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ป่าชายเลน คอื ชีวติ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้ ข้อเสนอแนะทัว่ไป และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้ง
ต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     1. จากผลการวิจัย พบว่า หลังการใช้หลักสูตร นักเรียนมีความสนใจในเรื่องของการศึกษาโดยใช้แหล่ง

เรียนรู้ และการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้จริง ดังนั้นสถานศึกษาควรให้ความส าคัญ และให้ระยะเวลาในการศึกษา
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ และจากการลงมือปฏิบัติจริง 
      2. จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนรายงานโครงงานอยู่ในระดับพอใช้ ดังนั้น
ครูควรให้ความส าคัญกับการสอนเขียนรายงานโครงงาน และให้ระยะเวลาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถเขียน
รายงานโครงงานได้อย่างสมบูรณ์ และควรปรับเนื้อหาให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานเป็นล าดับแรก เพื่อให้
นักเรียนมีเวลาในการท าโครงงานเพื่อให้โครงงานสมบูรณ์ และการให้นักเรียนอยู่กลุ่มเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นจะท าให้การ
ท ากิจกรรมของนักเรียนนั้นง่ายขึ้น และสามรถท ากิจกรรมได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากนักเรียนมีความคุ้นชินกัน และมี
แนวคิดที่คล้ายคลึงกันในเบื้องต้น 
      3. จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ป่าชายเลน 
คือ ชีวิต เพราะได้รับความรู้และความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนการสอน การได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และ
การศึกษาจากการลงมือปฏิบัติ ครูจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เกิดประสบการณ์จริงด้วยตัวของนักเรียน
เอง 
      ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
      1. จากผลการวิจัย พบว่า ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามก าหนดเวลาเกินไป 
ดังนั้นควรมีการยืดหยุ่นด้านระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และค านึงถึงระยะเวลาของสถานศึกษา 
      2. จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการท าโครงงาน ดังนั้นควรมีการการวิจัยในรูปแบบ
กิจกรรมอื่นๆ การสืบสอบ การใช้วิธีการวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น 
      3. จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้จริง ดังนั้น
ควรให้นักเรียนได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และการปฏิบัติจริง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาศิลปะ
ส าหรับครูปฐมวัยโดยใช้การปฏิบัติงานเป็นฐาน ของนักศึกษาในรายวิชาศิลปะส าหรับครูปฐมวัย ประชากรและ
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกที่ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1072403 ศิลปะส าหรับครู
ปฐมวัย (Arts for Early Childhood Teachers)ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 58 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การปฏิบัติงานเป็นฐาน, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจัด
กิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยและแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ใช้การปฏิบัติงานเป็นฐาน
สถิติที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test   

ผลการวิจัยมีดังนี้ นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การปฏิบัติงานเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.34 
และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.26 เม่ือทดสอบความแตกต่างของผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน  เรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนและผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การปฏิบัติงานเป็นฐาน โดยภาพรวม พบว่า อยู่
ในระดับพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 

 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้การปฏิบัติงานเป็นฐาน  ศิลปะส าหรับครปูฐมวัย  
 
Abstract 

The purpose of this research was to study the development of students’ academic achievement in 

arts for early childhood teachers course by using work-based learning approach. The study group was 58 

undergraduate students majored in early childhood education who enrolled in arts for early childhood 

teachers course (course code 1072403) in the second semester of academic year 2017 at Suan Dusit 

University, Nakhonnayok Campus. The research instruments were lesson plans with work-based learning 

techniques, an achievement test in the topic ofart activities for young children and a questionnaire on work-

based learning approach. The research data were analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent. 

The results of this study showed that the achievement inart activities for young children had the 

average score of 16.93 with the standard deviation of 2.34 but after conducting work-based learning 

approach the average score was 22.28 with the standard deviation of 2.26. When comparing the pre and post-

test scores, it was found that the posttest scores were significantly higher than conducting work-based 

learning at the .05 level.The students’ opinions towards work-based learning were at highest level. The mean 

score was 4.50 and the standard deviation was 0.20. 

 
Keywords: Work-Based Learning, Arts for Early Childhood Teachers 
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บทน า 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ให้พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตและการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 กล่าวถึงการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคตซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 กล่าวถึงการผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งหวัง
ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่  ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ (ส า นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากการท างานเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคม  
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษามักร่วมมือกับแหล่งงานในชุมชน 
รับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดเนื้อหา กิจกรรม และวิธีการ
ประเมิน จึงเป็น การจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งซ่ึงเหมาะสมกับการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
ผู้เรียนในระดับ บัณฑิตศึกษาซ่ึงเป็นผู้มีประสบการณตามที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ก าหนดการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน ความจ าเป็นต่อการผลิตครูรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาครูสู่ความเป็นมือ
อาชีพ จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างย่ิง แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 กล่าวถึงการยกระดับยกระดับคุณภาพบัณฑิต โดยก าหนดกระบวนทัศน์การเรียนรู้ของบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) ที่ครูรุ่นใหม่จะต้องเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นเพื่อให้
สามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพให้ประสบความส าเร็จในโลกทุกวันนี้ โดยเฉพาะนักศึกษาครูที่เรียนด้านการศึกษา
ปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มากกว่านักศึกษาครูที่เรียนสาขาวิชาอื่น เนื่องจาก
ภายหลังส าเร็จการศึกษาต้องไปท าหน้าที่ครูสอนเด็กก่อนวัยเรียนที่จ าเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กให้
มีความพร้อมทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป  

การพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถระดับสูงสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 แล้ว ความสามารถทางศิลปศาสตร์ก็มีความจ าเป็น
ไม่น้อยไปกว่ากัน เนื่องจากศิลปะเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ครูรุ่นใหม่จึงควรมี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะส าหรับเด็ก ชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กุล (2533) กล่าวว่า ศิลปะเด็กจะเกี่ยวข้องโดยตรง
กับศิลปศึกษา ซ่ึงเป็นศาสตร์ที่มุ่งเป้าหมายไปที่กระบวนการเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ (The Creative Process) 
การแสดงออก (The Self - Expression) และการรับรู้เกี่ยวกับความงาม (Aesthetic Awareness) ศิลปะเด็กจึงถูกใช้
เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการแสดงออกตามความต้องการและธรรมชาติของเด็ก มีความคิดสร้างสรรค์ 
และมีบุคลิกภาพที่ดีมากกว่าการเน้นผลงานที่สวยงาม นอกจากนี้ศิลปะยังเป็นกระบวนการพื้นฐานของมนุษย์ และช่วย
ให้มนุษย์ได้ส ารวจทดลอง ค้นพบ และแสดงออกซ่ึงความคิด ความรู้ และประสบการณ์ของตน ศิลปะยังถือ เป็น
กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem - solving) อีกด้วย ทั้งนี้เพราะกิจกรรมศิลปะเปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจ และ
แก้ปัญหาผ่านผลงานต่างๆ ในการค้นหาค าตอบ เด็กได้ค้นพบวิธีการใหม่ๆ ในการแสดงออกซ่ึงสิ่งที่ตนเห็น ได้กลิ่น ได้
ยิน รู้สึกรวมตลอดถึงเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการใช้อุปกรณ์ทางศิลปะ เป็นต้น ขณะเดียวกันเด็กก็ได้เรียนรู้ว่าไม่มี
ค าตอบที่ “ถูก” เพียงค าตอบเดียวส าหรับทุกๆ ค าถาม ในการกิจกรรมศิลปะเด็กจ าเป็นต้องรวบรวมและจัดระเบียบ
ความคิดของตน และพยายามที่จะแสดงความคิดดังกล่าวผ่านทางศิลปะ ซ่ึงต้องใช้ทักษะต่างๆ อาทิ การตัดสินใจ  
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ความรับผิดชอบ และการน าเสนอ กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่ท้าทายทั้งความคิด ความรู้สึก และมีคุณค่าต่อการ
ส่งเสริมทักษะด้านๆ ของเด็ก ดังค ากล่าวของ เทวี ประสาท (2546) ต่อไปนี้ 

“ขณะที่เด็กเล่นกองทราย เขาจะขุดหลุมแล้วมันก็กลายเป็นบ้าน เป็นปราสาท หรือเป็นภูเขาก็ได้ เอากิ่งมา
เสียบลงไปก็กลายเป็นป่า เป็นกองทหาร เป็นฝูงคนทั้งหญิงชาย เป็นรถยนต์หรืออะไรก็ได้ตามแต่ใจจะนึกฝัน 

รูปที่เด็กน้อยวาดนั้นดูเหมือนเส้นที่ขีดเขียนไปมาไร้ความหมายส าหรับผู้ใหญ่ แต่ส าหรับพวกเขาเองมัน
อาจจะเป็นคน เป็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เป็นบ้าน หรือเป็นอะไรได้สารพัดที่อยู่ในใจเขาในขณะนั้น” 

ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย (Arts for Early Childhood Teachers) เป็นรายวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2554 (5 ปี) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และเข้าใจทฤษฏีองค์ประกอบทางศิลปะ รู้จักการวิเคราะห์ความรู้ทางศิลปะเพื่อน ามาใช้ในการจัด
ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อศิลปะและการจัดกิจกรรมศิลปะให้แก่เด็กปฐมวัย เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานทาง
ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์ทางศิลปะอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยและความสนใจ 
ของเด็กปฐมวัย ซ่ึงมีแนวทาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และอาศัยหลักการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง การผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน การระดมความคิด การท างานเป็นกลุ่ม การ
แก้ปัญหา และการสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการปลูกฝัง ความรับผิดชอบ ความมีคุณค่าในตนเองและในวิชาชีพครู
ปฐมวัย  ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การท างานเป็นฐานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิขา
และการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน
รายวิชาศิลปะส าหรับครูปฐมวัยโดยใช้การท างานเป็นฐาน ซ่ึงส่งผลส าคัญต่อการจัดกิจกรรมศิลปะกับการส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่างๆของเด็กต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาศิลปะส าหรับครูปฐมวัยโดยใช้การ
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ของนักศึกษาในรายวิชาศิลปะส าหรับครูปฐมวัย 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย 
ประชากร/กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั 

คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกที่ลงทะเบียนเรียนรายวชิา 1072403 ศิลปะ
ส าหรับครูปฐมวัย (Arts for Early Childhood Teachers)ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 58คน  

รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้รูปแบบ One Group Pretest-
Posttest Design (ยุทธไกยวรรณ์, 2545) ตามตารางดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แผนการทดลอง 
 

กลุ่ม ก่อนทดลอง ทดลอง หลังทดลอง 

E T1 X T2 

 
 X   คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การปฏิบัติงานเป็นฐาน (Treatment) 

T1 คือ การทดสอบก่อนการทดลอง (Pre – Test) โดยการใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
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T2 คือ การทดสอบหลังการทดลอง (Prost – Test) โดยการใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

E คือ กลุ่มทดลอง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การท างานเป็นฐาน มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
1.1 ศึกษา ต ารา เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การท างานเป็นฐาน และ

ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย 
1.2 สร้างแผนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การท างานเป็น

ฐาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้   
  1.2.1 ชื่อกิจกรรม  
  1.2.2 จุดมุ่งหมายการจัดกิจกรรม 
  1.2.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
  1.2.4 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1.2.5 การประเมินผล  

1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยและการเรียนรู้โดยใช้การท างานเปน็
ฐาน ตรวจสอบ เพือ่ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ 

1.4 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์โดยในขั้นปฏิบัติให้มีการเพิ่มเงื่อนไข
ข้อตกลงในการท ากิจกรรมกับนักศึกษา และใช้ภาษาที่ท าให้เข้าใจในรายวิชาศิลปะส าหรับครูปฐมวัยโดยใช้
การท างานเป็นฐาน 

1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การท างานเป็นฐาน ที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะส าหรับครปูฐมวัยเรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะ
ส าหรับเด็กปฐมวัยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี ้

2.1 ศึกษาเนื้อหาต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
2.2 น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง การจัดกิจกรรม

ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
2.4 น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 3 ท่าน

พิจารณาข้อสอบ พร้อมหาค่า IOC ได้เท่ากับ 0.67 – 1.00 
2.5 เลือกข้อสอบที่ผ่านการพิจารณาและจัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง การจัด

กิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวนทั้งหมด 30 ข้อ 
2.6 น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ก่อนการทดลอง  (Pretest)  และหลังการทดลอง (Posttest) 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การท างานเป็นฐาน 
3.1 ศึกษาแบบสอบถามความพึงใจจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ

ท างานเป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการในการสร้างค าถาม 
  3.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในข้อ 1 มาวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้ 

สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การท างานเป็นฐานที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเพื่อตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

ของแบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน (IOC เท่ากับ 0.67 – 1.00) 
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3.4 น าข้อค าถามจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผ่านการประเมินมาคัดเลือกแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การท างานเป็นฐานและตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

3.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากผ่านการเรียนการสอน
โดย ใช้แบบมาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   4.50 – 5.00 หมายถึง   พอใจมากที่สุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง  พอใจมาก 
   2.50 – 3.49  หมายถึง   พอใจปานกลาง 
   1.50 – 2.49  หมายถึง   พอใจน้อย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
1. ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การท างานเป็นฐาน ไปใช้สอนกลุ่มประชากรเป็น

เวลา 1 ภาคเรียน 
2. น านักศึกษามาท าการประเมินด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการทดลอง  

(Pretest)   
3. น าแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยโครงงาน ไปใช้สอนกลุ่มประชากรเป็นเวลา 1 ภาคเรียน ซ่ึงจะท า

การสอนทุกวันพฤหัสบดี วันละ 1 แผนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใชมี้จ านวน 15 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นที่ 1 ขั้นน า มีกิจกรรมดังนี้ แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ระบุงานที่มอบหมายให้นักเรียนศึกษา

ความรู้จากภาคสนามที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันหรือจากการท างานของตน แจ้งเกณฑ์การประเมินการ
ท างาน  

ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน มีขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) ขั้นท าความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (conceptualization) เป็นการก าหนดงานและรายละเอียด 

ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในลักษณะของงาน 
2) ขั้นการฝึกฝนประสบการณ์ (experimentation) ฝึกให้นักเรียนมุ่งค้นหาความคิดรวบยอดด้าน

ความรู้จากภาคสนามที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันหรือจากการท างานของตน โดยการท างานเป็นรายบุคคล
หรือกลุ่มก็ได้ เพื่อหาวิธีการ และความรู้เฉพาะบุคคลและ/หรือของกลุ่ม 

3) ขั้นการให้ผลย้อนกลับ (reflection) นักเรียนน าเสนอผลงานของตนหรือของกลุ่มที่ได้จากการ
ฝึกฝนประสบการณ์ เป็นการสร้างองค์ความรู้และเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ 

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปและประเมินผล นักเรียนและครูรว่มกันอภิปรายแสดงความคิดเหน็สรุปความรู้ที่ได้
จากขั้นปฏิบัติงาน โดยเนน้การประเมินผลการเรียนรูแ้ละประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. เม่ือด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ครบ 1 ภาคเรียนแล้ว ผู้ศึกษาได้
น านักศึกษามาท าการประเมินด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลอง (Posttest) 
เช่นเดียวกับการทดสอบก่อนทดลอง (Pretest) และสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การท างานเป็นฐานด้วยแบบสอบถาม 

5. น าแบบสอบถามและแบบทดสอบที่ได้ไปตรวจให้คะแนนและน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่า
ทางสถิติ 
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สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาน าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดยโปรแกรมส าเร็จรปู  ดังนี้ 
1. การหาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่อง การจัดกิจกรรม

ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง ซ่ึงได้แก่ 
1.1 คะแนนค่าเฉลี่ย  
1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจัด

กิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยภายในกลุ่มทดลอง โดยใช้สูตร t – test   
 
ผลการทดลอง 

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐานในรายวิชาศิลปะส าหรับครูปฐมวัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะ
ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยกอ่นและหลงัการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน 
n=58

กลุ่มเป้าหมาย S.D. df t sig
ด้านความรู้
     ก่อนการทดลอง 4.78 1.61
     หลังการทดลอง 6.97 1.23 57 13.66 0
ด้านความเข้าใจ
     ก่อนการทดลอง 6.28 0.93

     หลังการทดลอง 7.47 0.94 57 10.44 0

ด้านการน าไปใช้

     ก่อนการทดลอง 5.88 0.8

     หลังการทดลอง 7.84 0.83 57 16.32 0

รวมท้ัง 3 ด้าน

    ก่อนการทดลอง 16.93 2.34 57 25.87 0

    หลังการทดลอง 22.28 2.26

 
*p < .05 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐานเรื่อง การจัด
กิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.34 และหลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.26 เม่ือทดสอบความแตกต่างของผลการเรียนรู้ของ
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นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐานเรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ซ่ึงสามารถแยกออกเป็นรายด้าน  ดังนี้ 

ด้านความรู้ 
คะแนนของนักศึกษาด้านความรู้ เรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย

ของคะแนนเท่ากับ3.26 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ  1.45 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 
5.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ  1.23  และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังการทดลอง พบว่า  
คะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 

ด้านความเข้าใจ 
คะแนนของนักศึกษาด้านความเข้าใจ เรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองมี

ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.3 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
เท่ากับ 5.76 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ1.36และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังการทดลอง 
พบว่า  คะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
 ด้านการน าไปใช ้

คะแนนของนักศึกษาด้านการน าไปใช้เรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.15 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
เท่ากับ6.19 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.28 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังการทดลอง 
พบว่า  คะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 

สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน หลังการทดลองโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือ
จ าแนกเป็นรายด้านได้แก่ด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ และด้านการน าไปใช้มีคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญ  

 
 ตอนที่ 2 ผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเปน็ฐาน 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐานโดยภาพรวม 
 

ประเด็น  S.D. แปลผล 

1. ด้านสื่อการเรียนการสอนและบรรยากาศการเรียนรู ้ 4.44 0.40 พอใจมาก 
2. ด้านเนื้อหา 4.59 0.29 พอใจมากที่สุด  
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.61 0.28 พอใจมากที่สุด 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.59 0.29 พอใจมากที่สุด 
รวม 4.50 0.20 พอใจมากที่สุด 

 
จากตารางที่  3  แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้งาน

เป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 เม่ือแยก
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.61 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.28 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านเนื้อหา และ ด้านประโยชน์ที่ได้รับมีค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุดและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านสื่อการเรียนการสอนและ
บรรยากาศการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40อยู่ในระดับพอใจมาก 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาศิลปะส าหรับครูปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนรู้

โดยใช้งานเป็นฐาน ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ และด้านการน าไปใช้ มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวุธ ปึ้งผลพูล (2556) ได้ศึกษาการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน พบว่า ผลการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ความสามารถในการปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงาน และคุณภาพของชิ้นงานอยู่ในระดับสูงเรียง
ตามล าดับ และความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการวางแผนการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับสุดท้าย
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ประชิด ทิณบุตร (2551) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการ
น าเสนอผลงานการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี Weblog มาปรับใช้ร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนแบบ 
Work Based Learning เพื่อสื่อแสดง เผยแพร่ และสรุปทักษะการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ
อย่างเป็นระบบ ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีพัฒนาการทางทักษะทางวิชาชีพ (Career Performance Skill 
Achievement) ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผ่านวิธีการเรียนรู้จากการท างานโครงการออกแบบ โดยมีผลการ
ประเมินผลคุณภาพทางทักษะกระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 54 และระดับดี ร้อยละ46ซ่ึงผลงานของ
นักศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงและสร้างโอกาสในการเตรียมการเข้าสู่อาชีพให้นักศึกษาได้ในอนาคต 
 เม่ือนักศึกษาได้การเรียนรูจากการท างาน (Work-based Learning)ทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นน าขั้นที่ 2 
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน ซ่ึงมีขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นท าความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
(conceptualization) 2) ขั้นการฝึกฝนประสบการณ์ (experimentation) 3) ขั้นการให้ผลย้อนกลับ (reflection) 
และขั้นที่ 3 ขั้นสรุปและประเมินผล ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชี้ให้เห็นว่านักศึกษาสามารถผสมผสาน
ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน โดยน าความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการท างานได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ David Major (2016) ที่ได้ศึกษาเรื่องโมเดล ตัวอย่างและผลสะท้อนของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐานซ่ึงผลการทดลองพบว่าการน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐานมาใช้ในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการปฏิบัติงานในองค์กรได้ ทั้งยังจะช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพและพัฒนาวิธีการท างานใหม่ ๆ นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน ท าให้ผู้เรียนรู้จักตัวตน
และความเป็นมืออาชีพในสาขาวิชาของพวกเขามากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
งานเป็นฐานของนักศึกษาที่อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ทั้งด้านการจัดกิจกรรม ด้านเนื้อหา และด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
สอดคล้องกับ เรณู จินสกุล (2552) ที่ได้กล่าวถึงการที่ผู้เรียนได้มีโอกาสค้นคว้าศึกษาและลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง บรรยากาศการเรียนรู้เป็นบวกไม่เคร่งเครียด ท า
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขในชั้นเรียน 
 
สรุปผลการทดลอง 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาศิลปะส าหรับครูปฐมวัย ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐานมีผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ และด้านการน าไปใช้ ก่อน
และหลังจัดการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจ าแนก
เป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ และด้านการน าไปใช้มีคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญ     
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2. ผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน พบว่านักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านเนื้อหา และ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ และพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสื่อการเรียนการสอนและ
บรรยากาศการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามโนทัศน์ฟิสิกส์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การเรียนรู้แบบค้นพบ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบางปะหัน อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 3 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 25611 ห้องเรียน จ านวน 32 คนคัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ใช้
ระยะเวลาทั้งหมด 17 คาบ เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรู้แบบค้นพบ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 2) แบบทดสอบวัดมโนทัศน์
ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง โดยครอบคลุมองค์ประกอบของมโนทัศน์ 3 ด้าน ได้แก่ มโนทัศน์เชิงบรรยาย มโน
ทัศน์เชิงทฤษฎีและมโนทัศน์เชิงความสัมพันธ์เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที(t-test for Dependent Samples 
และ t-test for One Sample) ผลการวิจัย พบว่า 

1. มโนทัศน์ฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2. มโนทัศน์ฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ค าส าคัญ : มโนทัศน์ฟิสิกส์ชุดกจิกรรมการเรียนรู้  การจัดการเรยีนรู้แบบค้นพบ 
 
Abstract 

This research was to study physics concepts by using a discovery learning activity package learning. 

The sample of this study were 32 grade 10 studying Science – Mathematics program from Bangpahan 

school, Ayutthaya province in the second semester of the 2018 academic year selected by purposive 

selection. The teaching period was 17. The research instruments were 1)a discovery learning activity package 

learning on linear motion for tenth grade student 2) physics concepts test comprehensive 3 concepts which 

are descriptive concepts, theoretical concepts and relational concepts which was a multiple-choice test 

covering 20 items with four choices. The data was statistically analized by arithmetic mean, standard 

deviation and t-test (t-test for dependent samples and t-test for one sample).  

The research results found that: 

1. Physics concepts of grade 10 after using a discovery learning activity package learning was 

higher than before learning at a level of .01 significance. 

2. Physics concepts of grade 10 after using a discovery learning activity package learning was 

statistically higher than the criteria (60%) at a level of .01 significance. 

 
Keywords: Physics Concepts, Activity Package Learning, Discovery Learning 
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บทน า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด มีความรู้ความเข้าใจในแนวความคิด หลักการ กฎ ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ผู้เรียนได้ศึกษาพัฒนาความรู้ ความคิด มีความสามารถ
แก้ปัญหา โดยมีจุดหมายที่ส าคัญ คือ การเน้นสร้างคนให้มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคปัจจุบัน ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ความคิดที่มีระบบ คิด
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหาเป็น รู้จักการพึ่งตนเองสามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560, 1-3) การจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
วิชาวิทยาศาสตร์จะยึดว่าเน้นนักเรียนเป็นส าคัญและจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกให้ท าได้
คิดเป็น ท าเป็น และนักเรียนต้องเข้าใจและสรุปองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2542,9) 

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test หรือ  
O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาพบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนบางปะหันมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศในทุกปีและ
จากการสัมภาษณ์ครูที่มีประสบการณ์สอนในรายวิชาฟิสิกส์จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
ปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์นักเรียนมักจะจ าสูตรมาใช้ โดยไม่เข้าใจถึงที่มาของสูตร จึงส่งผลให้ไม่สามารถ
สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้เป็นความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเอง ดังที่ (สมนึก บุญพาไสว, 2534, 19-21) กล่าวว่า 
ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ปัจจุบันนักเรียนเน้นการจ าสูตรมาใช้โดยไม่เข้าใจถึงมโนทัศน์นั้นๆอย่างแท้จริง ดังนั้นใน
การจัดการเรียนรู้ครูจึงต้องพยายามจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสื่อประสมชนิดหนึ่งที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญโดยเน้นการศึกษาและให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ความสนใจ ช่วยให้นักเรียนเป็นอิสระสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและ
สามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามค าแนะน าที่ปรากฏในชุดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนรู้จักคิดและเชื่อมโยงความคิด
ไปสู่แนวทางแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆต่อไป ส่งผลให้นักเรียนสามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเองไม่
เกิดความเบื่อหน่าย ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเท่านั้น (บุญเกื้อ ควรหาเวช , 2542, 91)จาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของ (สุรศักดิ์ แซ่เตียว, 2549, 64) พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ (อรวดี ศรีบัว, 2558, 141-
155) ที่พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีมโนทัศน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากงานวิจัยที่กล่าวมา
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ได้ 

การเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery learning) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ให้ผู้เรียนคน้หาค าตอบหรือความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม โดยครูผู้สอนมีหน้าที่ในการเป็นผู้ชี้แนะหรือหาวิธีการต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ต่างๆและเกิดการเรียนรู้มากที่สุด เช่น การใช้ค าถามหรือการใช้สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นผู้เรียนให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่และค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(ภพ เลาหไพบูลย,์2542, 158-159; พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต,์ 2542, 35)  จากการศึกษางานวิจัยของ (Basman Tompo, 
2016, 5676-5686) พบว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบค้นพบสามารถท าให้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนที่ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาลดลง ดังนั้นถ้าผู้วิจัยน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้กับการเรียนรู้แบบค้นพบก็จะสามารถส่งเสริมมโนทัศน์
ให้กับนักเรียนได้ 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษามโนทัศน์ฟิสิกส์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรู้แบบค้นพบ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ในรายวิชาฟิสิกส์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนามโน
ทัศน์ฟิสิกส์ของนักเรียนให้สูงขึ้น  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ 
2. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 

1. แบบแผนการวิจยั 
การวิจัยครั้งนีเ้ป็นวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-Experimental  Design) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One 

Group Pretest – Posttest Design ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design 

กลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อนเรียน การทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
E T1 X T2 

 
2. การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - 

คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 10 ห้องเรียน จ านวน 390 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางปะหัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 1 ห้องเรียน จ านวน 32 คนซ่ึงได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

3.ตัวแปรที่ศึกษา 
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ 
3.2 ตัวแปรตาม คือ มโนทัศน์ฟิสิกส์ 

 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แนว

ตรงแสนสนุก ชุดที่ 2 แนวดิ่งหรรษา ชุดกิจกรรมแต่ละชุด ประกอบด้วยชื่อกิจกรรม ค าน า ค าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด ท้ายกิจกรรม 
เอกสารอ้างอิง ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมในชุดกิจกรรมใช้การเรียนรู้แบบค้นพบ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นจุดประกาย
ความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจ ขั้นที่ 3 ขั้นสืบเสาะหาข้อมูล และ ขั้นที่ 4 ขั้นค้นพบและประยุกต์ใช้ 

4.2 แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง โดยครอบคลุมองค์ประกอบของมโนทัศน์ 3 
ด้าน ได้แก่ มโนทัศน์เชิงบรรยาย มโนทัศน์เชิงทฤษฎีและมโนทัศน์เชิงความสัมพันธ์ เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.30 – 0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนก อยู่ระหว่าง 0.24 - 0.65 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.1 ก่อนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็น

รายบุคคล โดยใช้แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
5.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ 

เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง โดยผู้วิจัยจัดการเรียนรู้อง ระยะเวลาท่ีใช้ 17 คาบ คาบละ 50 นาท ี
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5.3 เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามก าหนด ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ฟิสิกส์ 

5.4 น าผลข้อมูลที่รวบรวมได้ไปจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติต่อไป 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบมโนทัศน์ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การ
ทดสอบ t-test for Dependent Samples 

6.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบมโนทัศน์ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้
การทดสอบ t-test for One Sample 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบมโนทัศน์ฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ได้ผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบมโนทศัน์ฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 

มโนทัศน์ฟิสิกส ์ N df 
ก่อน หลัง 

t p 
        S.D.  S.D. 

1. มโนทัศน์เชงิบรรยาย 32 31 1.53     0.76 2.06     0.67 3.16** 0.00 
2. มโนทัศน์เชงิทฤษฎ ี 32 31 1.06     1.11 3.31     0.90 11.21** 0.00 
3. มโนทัศน์เชงิความสัมพันธ ์ 32 31 3.84     1.82 7.97     1.62 12.53** 0.00 

ภาพรวม 32 31 6.41     2.59  13.34   2.32 15.61** 0.00 
 
 

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบ
ค้นพบ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง มีคะแนนมโนทัศน์ฟิสิกส์ในภาพรวมและรายด้าน คือ มโนทัศน์เชิงบรรยาย มโน
ทัศน์เชิงทฤษฎี มโนทัศน์เชิงความสัมพันธ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

2. ผลการเปรียบเทียบมโนทัศน์ฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ได้ผลดังตารางที่ 3 

 

 

 

 

 

 

**p< .01  
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบมโนทศัน์ฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรยีนรู้กับเกณฑ ์

มโนทัศน์ฟิสิกส ์ N df 
หลัง 

t p เกณฑ ์
         S.D. 

1. มโนทัศน์เชงิบรรยาย 32 31 2.06     0.67 2.22* 0.00 
1.8 

(ร้อยละ 60) 

2. มโนทัศน์เชงิทฤษฎ ี 32 31 3.31     0.90 1.97* 0.00 
3 

(ร้อยละ 60) 

3. มโนทัศน์เชงิความสัมพันธ ์ 32 31 7.97     1.62 2.69* 0.00 
7.2 

(ร้อยละ 60) 

ภาพรวม 32 31 13.34   2.32 3.27** 0.00 
12 

(ร้อยละ 60) 
 

 
 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบ
ค้นพบ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง มีมโนทัศน์ฟิสิกส์ในภาพรวม หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และรายด้าน คือ มโนทัศน์เชิงบรรยาย มโนทัศน์เชิงทฤษฎี มโนทัศน์เชิงความสัมพันธ์ หลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ 
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง มีมโนทัศน์ฟิสิกส์ทั้งภาพรวมและรายด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ มโนทัศน์ฟิสิกส์ในภาพรวม หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และรายด้านหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ในการจัดการเรียนรู้มีการจัดเป็นล าดับขั้นตอนอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน เป็นระบบ ซ่ึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ชุดกิจกรรม ได้แก่ ชุดกิจกรรมที่ 1 แนว
ตรงแสนสนุก และ ชุดกิจกรรมที่ 2 แนวดิ่งหรรษา ซ่ึงแต่ละชุดกิจกรรมจะมีกิจกรรมย่อยที่นักเรียนสามารถศึกษาหา
ความรู้ท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษา ซ่ึงนักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองร่วมกับเพื่อนๆในชั้นเรียน นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวคิดของ (สุวิทย์ มูลค า, 2551, 10) ที่กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่รวบรวมสื่อ กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมที่
เกิดจากประสบการณ์จริงตามจุดประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบ
ค้นพบสามารถท าให้นักเรียนมีมโนทัศน์ฟิสิกส์ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุรศักดิ์ แซ่เตียว, 2549, 64) ที่ได้
ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(อรวดี ศรีบัว, 2558, 141-155) ที่ได้ท าการศึกษามโนมติ เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ท่ี
เรียนด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบคน้พบ ด าเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 
1 จุดประกายความสนใจขั้นที่ 2 ส ารวจขั้นที่ 3 สืบเสาะหาข้อมูลและขั้นที่ 4 ค้นพบและประยุกต์ใช้ ซ่ึงเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียนสามารถเรียนรู้และท ากิจกรรมต่างๆในชุดกิจกรรมและสามารถค้นพบองค์

**p< .01 ,*p < .05 
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ความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นไปตามแนวคิดของ (ภพ เลาหไพบูลย์, 2642, 158-159) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้แบบค้นพบเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียนสามารถค้นหาค าตอบหรือความรู้ด้วยตนเอง
และการจัดการเรียนการสอนจะกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่และค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและ
การเรียนรู้แบบค้นพบท าให้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Basman Tompo, 
2016, 5676-5686) ที่ได้ท าการศึกษาการเรียนรู้แบบค้นพบเพื่อลดความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักเรียนที่เรียน
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า การเรียนรู้แบบค้นพบสามารถท าให้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาลดลง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยบท
ปฏิบัติการที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐานเรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 20 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2661 ที่ได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (cluster sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) บทปฏิบัติการที่เน้นแบบจ าลองเป็น
ฐาน เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ที่ 3 จ านวน 4 บทปฏิบัติการ ได้แก่ บทที่ 1 ความสัมพันธ์
ระหว่าง V I R บทปฏิบัติการที่ 2 ความต้านทาน บทปฏิบัติการที่ 3 วงจรอนุกรมพื้นฐาน และบทปฏิบัติการที่ 4 วงจร
ขนานพื้นฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ ผู้วิจัย
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐาน เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น โดยใช้ระยะเวลาท้ังหมด 16 
คาบ คาบละ 50 นาที โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One-Group pretest posttest design และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t test for dependent sample, One-sample t 
test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .012) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 60) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ค าส าคัญ : บทปฏิบัติการ  แบบจ าลองเป็นฐาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
Abstract 

This research was to study achievement by using a model-base learning laboratory kits . The sample 

of this study were 20 grade 9 from Banpraekprachasan school, Ayutthaya province in the second semester of 

the 2018 academic year selected by cluster sampling. The teaching period was 16. The research instruments 

were 1) a model-base learning laboratory kits on basic electricity for ninth grade student 4 laboratory kits 2) 

achievement test which was a multiple-choice test convering 20 items with four choices. The data was 

statistically analized by arithmetic mean, standard deviation and t-test (t-test for dependent samples and t-test 

for one sample) 
The research results found that: 

1. Achievement of grade 9 after using a model-base learning laboratory kits was higher than before 

learning at a level of .01 significance. 

2. Achievement of grade 9 after using a model-base learning laboratory kits was statistically higher 

than the criteria (60%) at a level of .01 significance. 

 
Keywords: Achievement, Model-Base learning, Laboratory kits
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บทน า 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญอุตสาหกรรมหนึ่งในประเทศไทย มีการส่งออกคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 25 ของอุตสาหกรรมท้ังหมด และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20 ของการส่งออกทั้งหมด(นลินทิพย์ ภัคศรี
กุลก าธร.  2560: ออนไลน์) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยจึงก่อให้เกิดการจ้างงานขนาดใหญ่ ปัจจุบันมี
แรงงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กว่า 5 แสนคน แม้จะมีอัตราการจ้างงานเป็นจ านวนมาก แต่แนวโน้มการ
ขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นลดลง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดลงของการขยายตัวทางอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัย เช่น การขาดแคลนบุคลากรด้านแรงงาน ปัญหาด้านคุณภาพแรงงาน หรือ
แม้กระทั่งปัญหาด้านค่าแรงของแรงงาน (ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ.  2558: 16-18) 

จากการศึกษาได้สรุปผลการศึกษาปัญหาด้านคุณภาพแรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า กลุ่มช่าง
เทคนิคซ่ึงส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแรงงานกลุ่มที่ผู้ประกอบการกังวลมากที่สุดและขาดแคลน
มากที่สุด โดยทักษะที่จ าเป็นส าหรับช่างเทคนิคได้แก่ 1)ทักษะช่างพื้นฐาน 2) ทักษะการติดตั้ง 3) ทักษะการซ่อมและ
บ ารุงรักษาเครื่อง 4) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และ 5) ทักษะการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ และได้เสนอแนวทางใน
การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า ภาครัฐควรร่วมมือกับสถานศึกษาในการเตรียม
ความพร้อมทักษะแรงงานใหม่ที่ก าลังเข้าสู่การท างานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเร่งระบบฝึกทักษะให้แก่
แรงงาน (ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ. 2558: 29-30) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงเป็นกลุ่มนักเรียนที่ส าคัญอย่างย่ิงต่อการแก้ปัญหาคุณภาพแรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเม่ือนักเรียนส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว นักเรียนกลุ่มนี้จะเลือกเรียนต่อในสาย
การเรียนสามัญ หรือสายอาชีพ ดังนั้นการเตรียมนักเรียนเพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญ เพราะหากนักเรียนเลือกเรียนต่อในสายสามัญ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้นักเรียนมีพื้น
ฐานความรู้และทักษะในการเรียนในระดับสูงขึ้น หากนักเรียนเลือกเรียนสายอาชีพ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาต่อยอดและสามารถประกอบอาชีพได้ แม้ว่าปัจจุบันหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา 2551 รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 5 พลังงาน ว 5.1 ได้ก าหนดตัวชี้วัดเพื่อให้นักเรียนได้มุ่งเน้นให้นักเรียน
ได้วิเคราะห์ ทดลอง อภิปราย และบอกความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้า ความต้านทาน ความต่างศักย์ วงจรไฟฟ้าและ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นได้ว่าเนื้อหาเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนามธรรม ซ่ึงยากแก่การสอนหรือการ
ยกตัวอย่าง แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการจัดเรียนรู้แบบบรรยาย และเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใน
หนังสือ ส่งผลให้นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนและขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ผลปรากฏว่าใน
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 5.1  มีค่าเฉลี่ยคะแนนที่ 30.47 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สทศ.  2556: 7-8) 

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกการคิด วิเคราะห์ และลงมือท าด้วย
ตนเองซ่ึงการสอนแบบบรรยายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากนักเรียนเพียงแต่รับรู้ แต่ขาดการคิด การสัมผัส 
การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเป็นรูปแบบ
การสอนวิธีหนึ่งซ่ึงช่วยพัฒนาความคิดเชิงนามธรรม เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานนั้น 
ครูสอนจะส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกแบบจ าลองทางความคิดของตนเอง และมีโอกาสได้พิจารณาแบบจ าลองทาง
ความคิดของนักเรียนคนอื่นๆ นักเรียนจะเกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นกัน และช่วยให้นักเรียนมีแนวคิดที่
ถูกต้องมากขึ้น(ชัยยนต์ ศรีเชียงหา. 2554: 138-141) และการสอนแบบบทปฏิบัติการเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือท าด้วยตนเอง ช่วยให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น 
และช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความช านาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทดลองอีกด้วย 
(ปวีนันทร์ รังแก้ว. 2559: 1) 

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยสนใจสร้าง บทปฏิบัติการที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐาน(Model-based 
learning) เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการ
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เรียนรู้ด้วยตนเอง และเพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะและศักยภาพในการเรียนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการที่เน้น
แบบจ าลองเป็นฐาน 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้กับเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 60) 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 

1. แผนการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนีเ้ป็นวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-Experimental  Design) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One 

Group Pretest – Posttest Design ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design 
 

กลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อนเรียน การทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
E T1 X T2 

 
2.การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2 ห้องเรียน จ านวน 42 คน 
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน ซ่ึง
ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster sampling) 

3.ตัวแปรที่ศึกษา 
3.1 ตัวแปรอิสระคือ บทปฏิบัติการที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐาน เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น 
3.2 ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.1 บทปฏิบัติการที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐาน เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น 4 บทปฏิบัติการ ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์

ระหว่าง V I R 2) ความต้านทาน 3) วงจรอนุกรมพื้นฐาน และ 4) วงจรขนานพื้นฐานบทปฏิบัติการแต่ละบท
ประกอบด้วย ชื่อบทปฏิบัติการ ค าน า ค าชี้แจงการใช้บทปฏิบัติการ จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้ บทปฏิบัติการ 
แบบฝึกหัดท้ายบทปฏิบัติการ เอกสารอ้างอิง ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมในบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐานมี5
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นมุ่งปรากฏการณ์และค าถาม ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างแบบจ าลองเบื้องต้น ขั้นที่ 3 ขั้นน าแบบจ าลองไป
ใช้ และ ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอและขยายแบบจ าลอง 

4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก อยู่
ระหว่าง 0.20 - 0.64 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.1 ก่อนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็น

รายบุคคล โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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5.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้บทปฏิบัติการที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐาน เรื่อง ไฟฟ้า
เบื้องต้น โดยผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ ระยะเวลาท่ีใช้ 16 คาบ คาบละ 50 นาท ี

5.3 เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามก าหนด ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5.4 น าผลข้อมูลที่รวบรวมได้ไปจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติต่อไป 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการที่ เน้นแบบจ าลองเป็ นฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบ t-test for 
Dependent Samples 

6.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐาน หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้การทดสอบ t-test for One 
Sample 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐาน เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น ได้ผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทปฏิบัติการที่เนน้แบบจ าลองเป็นฐาน เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น 

 

รายการ n df 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t p 
 S.D.  S.D. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 19 7.70 2.16 13.80 2.11 11.78* .00 
* P  .01 

จากตาราง พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐานมีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการ
ที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐาน เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้นกับเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนกัเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการที่
เน้นแบบจ าลองเป็นฐาน เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้นกับเกณฑ์ทีก่ าหนด 

 

รายการ n df 
หลังเรียน 

t p เกณฑ ์
 S.D. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 19 13.80 2.11 3.80* .00 12.00 
(ร้อยละ 60) 

*p  .01 
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จากตาราง พบว่านักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐาน เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้นมี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 60) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้
เนื่องมาจากบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐาน เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีการล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอนการเรียนรู้ คือ 1. ขั้นมุ่งปรากฏการณ์และค าถาม 2. ขั้นสร้างแบบจ าลองเบื้องต้น 3. ขั้นน าแบบจ าลองไปใช้ 4. 
ขั้นปรับปรุงแบบจ าลอง และ 5. ขั้นน าเสนอและขยายแบบจ าลอง ซ่ึงขั้นตอนที่เป็นจุดเน้นที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ขั้นมุ่งปรากฏการณ์และค าถาม เป็นขั้นที่ครูผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนด้วยปรากฏการณ์ที่
น่าสนใจ เชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ พร้อมทั้งตั้งค าถามหรือปัญหาที่ท้าทายความคิดและความสามารถของ
ผู้เรียน ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดและแสดงความคิดเหน็ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
ก่อนการจัดการเรียนรู้ และขั้นที่ 3. ขั้นน าแบบจ าลองไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าแบบจ าลองพื้นฐานที่สร้างขึ้นไปใช้
อธิบายปรากฏการณ์ นักเรียนได้ท ากิจกรรมการทดลอง ลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา นอกจากนั้น บทปฏิบัติการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ในแต่ละบทปฏิบัติการจะมีกิจกรรมการทดลองที่ท า
ให้นักเรียนได้รู้จักการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการ
นิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลองและทักษะการสรุปและตีความหมายจาก
ข้อมูล พร้อมทั้งในแต่ละบทปฏิบัติการยังมีใบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และแบบฝึกหัดท้ายบทปฏิบัติการในแต่ละ
บท โดยเฉพาะแบบฝึกหัดท้ายบทปฏิบัติการในแต่ละบทนั้นมีความหลากหลาย เช่น แบบฝึกหัดแบบเชื่อมโยงเส้นจับคู่ 
แบบฝึกหัดแบบ ถูก-ผิด และแบบฝึกหัดโจทย์ปัญหา ท าให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ อัมพร กรุดวงษ์ (2548, น. 132-133) 
ได้พัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง “พลังงานความร้อน” ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดนครปฐม 
ซ่ึงบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นี้เน้นพัฒนาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านความรู้ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบท
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง “พลังงานความร้อน” มีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และหลังเรียนสูงกว่าระดับดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรยมล บัวคีรี (2546, น. 98)ได้พัฒนาบทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นี้เน้น
พัฒนาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้านความรู้ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่อง 
สารและสมบัติของสาร มีผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเรียนรู้ด้านความรู้หลังเรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เม่ือเทียบกับเกณฑ์ระดับดี 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีนันทร์ รังแก้ว (2559, น. 63) ได้พัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเพาะ
เนื้อเย่ือพืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเพาะเนื้อเย่ือพืช ได้เน้น
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเพาะเนื้อเย่ือพืช มี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ตัวอย่างบทปฏิบัติการ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างบทปฏิบัติการ 
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ตัวอย่างแบบฝึกทักษะท้ายบทปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างแบบฝึกทักษะท้ายบทปฏิบัติการ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน
กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 จ านวน 14 คน ซ่ึงได้มาการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานจ านวน 12 แผน ที่มี
คุณภาพในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.58 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 และแบบทดสอบภาคปฏิบัติวัดความสามารถใน
การฟังและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างละ 5 ข้อ  มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) เท่ากับ 1 และค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน  (RAI) มีค่า 0.89และ 0.86 ตามล าดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย
( )ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบ The Wilcoxon Signed-Ranks Test และ 
The Wilcoxon Matched Pairs Signed - Ranks Test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิการใช้สมองเป็นฐานมีความสามารถใน
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีร้อยละ 64.29 และ 50 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 12.79 และ12.86 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และ 0.33 ตามล าดับ 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานมีความสามารถใน
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานมีความสามารถใน
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้  การใช้สมองเป็นฐาน  ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
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Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study level to listening and speaking English  ability of 

Prathomsuksa 2 students received of  learning management on the concept of using Brain-based learning 2) 

compare listening and speaking English ability of Prathomsuksa 2 students after teaching through learning 

management on the concept of using Brain-based learning with 75 percent of total score, and 3) compare the 

pretest and scores of the listening and speaking English ability of Prathomsuksa 2 students.  

 The sample was 14 students from Prathomsuksa 2 in the first semester of the academic year 2018 at 

Rathprachanusorn school, Phetchabun Primary Education Service Area Office Zone 3. The random cluster 

sampling was used to select students. The research instruments were 1) 12 lesson plans of learning 

management on the concept of using Brain-based learning with the very appropriate quality, mean by 4.58 

and standard diviation of 0.29, 2) 5 situations either of the listening and speaking practice test, Index of Item 

Objective Congruence of 1, Rater Agreement Index of 0.89 and 0.86, The statistics use for the analysis were 

mean, standard diviation, and the statistics use in testing hypothesis were The Wilcoxon Signed-Ranks Test 

and The Wilcoxon Matched Pairs Signed - Ranks Test. 

 The result of research 

 1. The Prathomsuksa 2 students who were taught through learning management on the concept of 

using Brain-based to listening and speaking ability get by good level, respectively 64.29 and 50 percent, 

mean score by 12.79 and 12.86, with the standard diviation of 0.50 and 0.33  

 2. The Prathomsuksa 2 students who were taught through learning management on the concept of 

using Brain-based to listening and speaking ability test criterion score over 75 Percent of total score at .05 

level of significance 

 3. The Prathomsuksa 2 students who were taught through learning management on the concept of 

using Brain-based learning listening and speaking English ability had higher score in posttest than that in 

pretest at .05 level of significance. 

 

Keywords: Learning Management, Brain-Based Learning, Listening and Speaking English Ability 

 
บทน า 
 ในสังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีผลกระทบทั่วถึงอย่างรวดเร็ว ภาษาต่างประเทศจึงกลายเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการสื่อสาร
ความรู้สึกนึกคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจซ่ึงกันและกัน ดังนั้น การรู้และเข้าใจภาษาต่างประเทศจะช่วยสร้างสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างชนชาติไทยและชนชาติอื่นเพราะมีความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละเชื้อชาติ ท าให้สามารถ
ปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม
ไทยไปสู่สังคมโลกได้กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษ จึงได้
ก าหนดให้มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ครูน าไปใช้เป็นคู่มือส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบของเนื้อหาทางภาษา ได้แก่ เสียง ค า วลี ประโยค หน้าที่ของ
ภาษา ส่วนทักษะทางภาษา ได้แก่การรับสาร หมายถึงการฟัง การอ่าน และการส่งสาร หมายถึงการพูด การเขียน 
ดังนั้นผู้ที่สามารถสื่อสารได้ต้องมีความพร้อมในทุกทักษะ และทักษะส าคัญที่เป็นพื้นฐานในการน าไปสู่ทักษะอื่นได้เป็น
อย่างดี คือการฟัง อีกทั้งยังเป็นทักษะที่น าไปสู่การพูดด้วย กุศยา แสงเดช (2548, หน้า 132) ให้ความเห็นไว้สรุปได้ว่า 
ทักษะการฟังเป็นทักษะแรกของการสื่อสาร สอดคล้องกับ Krashen (1983) ที่กล่าวว่าความสามารถในการพูดจะ
เกิดขึ้นได้จากการฟังที่มีความหมาย การฟังเป็นทักษะที่ส าคัญ เพราะมีความสัมพันธ์กับทักษะการพูดซ่ึงมีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างมาก 
 การพูดเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มาความส าคัญต้องพัฒนาต่อเนื่องจากทักษะการฟัง ดังที่ ธูปทอง ก้านสวาสดิ์ 
(2549, หน้า 39) กล่าวไว้สรุปได้ว่าทักษะการพูดเป็นทักษะส าคัญในการถ่ายทอดความคิดความเข้าใจ และความรู้สึกที่
ผู้ฟังได้รับรู้ และเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้พูด ซ่ึงสอดคล้องกับ พรสวรรค์ สีป้อ (2550, หน้า 162) ที่กล่าวถึงทักษะการ
พูดไว้สรุปได้ว่า การพูดเป็นทักษะด้านการแสดงออก ดังนั้นในการพูด ผู้พูดต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางภาษา 
ที่จะต้องถ่ายทอดความรู้สึกของตนออกมาเป็นค าพูดเพื่อท าให้ผู้ฟังเข้าใจได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาความสามารถ
ในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
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 จากประสบการณ์ด้านการสอน ในระดับชั้นประถมศึกษา ปัญหาการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพบว่ า 
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถน าทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีนักเรียน
บางส่วนฟังภาษาอังกฤษพอเข้าใจแต่ไม่สามารถพูดโต้ตอบได้ เนื่องจากมีพื้นฐานทักษะการสื่อสารน้อย อีกทั้งยังขาด
ความม่ันใจ ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก และไม่เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ตระหนักถึง
ความต้องการของผู้เรียนและเน้นพัฒนาผู้เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ด้วยการจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับวัย ลักษณะและพฤติกรรมของผู้เรียนที่อยู่ในวัยเด็ก ซ่ึง Caine and Caine (1990) กล่าวไว้
สรุปได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นวิธีการเรียนรู้โดยน าเอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของสมองและ
ให้ความส าคัญกับช่วงพัฒนาการของมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้ได้ในแต่ละช่วงวัย รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างการท างาน
และพัฒนาการของสมองกับการเรียนรู้มาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยเห็นว่า แนวทางในการพัฒนา
ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ยุคปัจจุบัน ซ่ึงแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เลือกมาใช้คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาการของ สมองของมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุด 
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน ซ่ึงแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ที่เลือกมาใช้คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการของ สมองของมนุษย์
มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุด ถ้าพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เด็กจะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์พร้อม เป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความสุขและมีความใฝ่รู้ การเรียนรู้ที่มีความสุขส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ กระตือรือร้น สนใจไขว่คว้า อยากที่เรียนรู้ ท าให้มีการเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้น ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าผู้เรียนเกิดความเครยีด ความกังวล รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่มีความสุข อันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น การ
เรียนรู้ที่เน้นการท่องจ า ไม่ได้คิด ไม่ได้ลงมือกระท า เน้นวิชาการมากไป ท าให้สมองเสียสมดุลและอาจท าให้ไปสกัดกั้น
กระบวนการเรียนรู้ในสมอง (สมทรง สวัสดี, 2549) 
 ผู้วิจัยจึงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมองของนักเรียน โดยน าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน มาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความเข้าใจและมีความสามารถในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับวัย 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ท่ี
ได้รบัการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อน
และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 จ านวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับน้อย โรงเรียนบ้านคลองทราย โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ โรงเรียน
บ้านแสงมณีวิทยา โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านฟุบสะแก โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ และโรงเรียน
บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 
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 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ จ านวน 14 คน ได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ฉบับ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 12 แผน จ านวน 12 ชั่วโมง 
  2. แบบทดสอบปฏิบัติวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ 
  3. แบบทดสอบปฏิบัติวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
 3. การเก็บรวมรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One – group pretest posttest design 
(ล้วนสายยศ,และอังคณา สายยศ, 2543, น.249)  
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  1. ด าเนินการสอน กับกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานที่สร้างขึ้น 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 จ านวน 14 คน ในเวลา
เรียนปกติ ใช้เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 1 ชั่วโมง โดยเริ่มท าการสอนตั้งแต่ วันที่ 22 
สิงหาคม 2561- วันที่ 6 กันยายน 2561 ตามก าหนดการสอน 
 เม่ือสิ้นสุดการสอนแล้วผู้วิ จัยท าการทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบปฏิบัติวัด
ความสามารถในการฟังและแบบทดสอบปฏิบัติวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยจ าลองสถานการณ์ใน
ห้องเรียน และให้ผู้เรียนเข้าท าการทดสอบทีละคน โดยแบบทดสอบจะมี 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 แบบทดสอบภาคปฏิบัติวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งหรือ
ค าขอร้องที่ฟัง จ านวน 5 ข้อ 15 คะแนนได้แก่ 

1. Open the window, please 
2. Clean the blackboard, please 
3. Tell me your name 
4. Get me a book 
5. Turn of the fan 

 ตอนที่ 2 แบบทดสอบภาคปฏิบัติวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษให้นักเรียนตอบค าถามจาก
สถานการณ์ที่ครูก าหนดให้ด้วยปากเปล่า จ านวน 5 ข้อ 15 คะแนนได้แก่ 
    1. ครูชี้ที่กล่องดินสอแล้วถามว่าIs this a pencil case? 
   2.ครูชี้ที่กระเป๋านักเรียนแล้วถามว่าWhat is that?  
   3.ครูหยิบหนังสือวางไว้บนโต๊ะแล้วถามว่าWhere is the book?  
   4.ครูถามว่าHow many fans are there? 
   5.ครูถามว่าHow old are you? 
  2. ตรวจผลการให้คะแนน และน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้ 
 1. การศึกษาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
  1.1 น าแบบทดสอบปฏิบัติวัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษมาให้คะแนนและบันทึกผล
คะแนนความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 
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  1.2 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบภาคปฏิบัติวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษมาหาเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  1.3 น าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนการ
ประเมินความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
   12.01 - 15.00  หมายถึง ดี 
   7.01 – 12.00  หมายถึงพอใช้ 
   5.00 – 7.00  หมายถึง ปรับปรุง 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มโดยน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
มาวิเคราะห์ด้วย สถิติ The Wilcoxon Signed - Ranks Test 

 2.1 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบภาคปฏิบัติวัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษมาคิด
ค่าร้อยละและเทียบกับคะแนนเต็มเพื่อหาจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 

 2.2 นับจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบัติวัดความสามารถในการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ไปทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ The Wilcoxon 
Signed - Ranks Test 
  3. การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียนโดยน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ ด้วยสถิติ The Wilcoxon 
Matched Pairs Signed-Ranks Test  

  3.1 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบภาคปฏิบัติวัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษมาหา
ค่าเฉลี่ย 

  3.2 เปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใชส้ถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test 
 
ผลการทดลอง 
 ตอนที่  1 ผลการศึกษาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 
2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 จากการศึกษาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ที่ได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบปฏิบัติวัดความสามารถในการฟังและการ
พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 14 คน มีความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับดี และระดับพอใช้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การแปลคะแนน ดังตาราง 
ตารางที่ 1 แสดงความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 2 ที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 

นักเรียนคนที ่ คะแนนทีไ่ด ้ ระดับ 
1 14 ดี 
2 12 พอใช้ 
3 12 พอใช้ 
4 12 พอใช้ 
5 13 ดี 
6 10 พอใช้ 
7 13 ดี 
8 15 ดี 
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ตารางที่ 1 แสดงความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 2 ที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (ต่อ) 

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็น
ฐานมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.79และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.50 

ตารางที่ 2 แสดงความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็น
ฐานมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.86 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.33 
 
 
 
 

นักเรียนคนที ่ คะแนนทีไ่ด ้ ระดับ 
9 8 พอใช้ 
10 13 ดี 
11 13 ดี 
12 15 ดี 
13 15 ดี 
14 14 ดี 

 12.79 ดี 

นักเรียนคนที ่ คะแนนทีไ่ด ้ ระดับ 
1 15 ดี 
2 12 พอใช้ 
3 12 พอใช้ 
4 12 พอใช้ 
5 12 พอใช้ 
6 10 พอใช้ 
7 14 ดี 
8 15 ดี 
9 10 พอใช้ 
10 13 ดี 
11 12 พอใช้ 
12 15 ดี 
13 15 ดี 
14 13 ดี 

 12.86 ดี 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียนและร้อยละของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสามารถในการฟัง
ภาษาอังกฤษหลงัได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสมองเป็นฐานจ าแนกตามระดับความสามารถ 

 

  
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนที่มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ เม่ือเทียบกับเกณฑ์การแปลคะแนน 

อยู่ในระดับดี จ านวน 9 คน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 64.29 และ นักเรียนที่มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ 
อยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 5 คน อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 35.71 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนนักเรียนและร้อยละของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษหลงัได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสมองเป็นฐานจ าแนกตามระดับความสามารถล 

  
 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เม่ือเทียบกับเกณฑ์การแปล
คะแนน อยู่ในระดับดี จ านวน 7 คน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50 และ นักเรียนที่มีความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 7 คน อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 50 
 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 
2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
 ผู้วิ จัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานไปจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 14 คน มีจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 15 คะแนน พบว่า มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และน าไปทดสอบความ
แตกต่างระหว่างความถี่ที่ได้จากการปฏิบัติกับความถี่ตามสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ โดยใช้ค่าสถิติ The Wilcoxon 
Signed-Ranks Test ได้ผลการวิเคราะห์ แสดงในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับของความสามารถ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
ดี 

พอใช ้
ปรับปรุง 

9 
5 
0 

64.29 
35.71 

0 
รวม 14 100 

ระดับของความสามารถ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
ระดับด ี

ระดับพอใช้ 
ระดับปรับปรุง 

7 
7 
0 

50 
50 
0 

รวม 14 100 
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ตารางที่ 5 แสดงผลผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิการใช้สมองเป็นฐานกับเกณฑ์รอ้ยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

 

  
ร้อยละ 75 ของ

คะแนนเต็ม 
T+ T- T=min(T+,T-) 

การทดสอบหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมอง
เป็นฐาน 

12.79 11.25 90 15 15* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (t(14,0.05) = 25 ) 
  
 จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็น
ฐานมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ เท่ากับ 12.79  จากการทดสอบสมมติฐานด้วย The Wilcoxon 
Signed-Ranks Test มีค่าเท่ากับ 15 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าที่ได้จากการเปิดตารางแสดงวา่จ านวนนักเรียนมีความสามารถ
ในการฟัง ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย  
 
ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานกบัเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (t(14,0.05) = 25 ) 
  
 จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็น
ฐานมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เท่ากับ 12.86  จากการทดสอบสมมติฐานด้วย The Wilcoxon 
Signed-Ranks Test มีค่าเท่ากับ 13 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าที่ได้จากการเปิดตารางแสดงวา่จ านวนนักเรียนมีความสามารถ
ในการพูด ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย 
  
 ตอนที่  3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปี
ที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อน
และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน จ านวน 14 คน โดยบันทึกคะแนนจากแบบทดสอบปฏิบัติวัดความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษก่อน
เรียนและคะแนนจากแบบทดสอบปฏิบัติวัดความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษหลังเรียน ด าเนินการทดสอบ
ความแตกต่างของความสามารถก่อนเรียน กับหลังเรียน โดยใช้ค่าสถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-
Ranks Test ได้ผลการวิเคราะห์ แสดงในตาราง 

  
ร้อยละ 75 ของ

คะแนนเต็ม 
T+ T- T=min(T+,T-) 

การทดสอบหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมอง
เป็นฐาน 

12.86 11.25 92 13 13* 
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ตารางที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (t(14,0.05) = 25 ) 
  
 จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้
สมองเป็นฐาน มีคะแนนความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

ตารางที่ 8 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อน
และหลังได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (t(14,0.05) = 25 ) 
  

จากตารางที่ 8 พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมอง
เป็นฐาน มีคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลงัเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
สรุปผลการทดลอง 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และ
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานซ่ึง ประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับน้อย โรงเรียนบ้านคลองทราย 
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์  จ านวน 94 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 และกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ มี 1 ห้องเรียน มี
นักเรียนจ านวน 14 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วย
ในการสุ่ม สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานมี
ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมอง
เป็นฐานมีความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานมีความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งหมด 3 ฉบับ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมอง
เป็นฐาน 12 แผน จ านวน 12 ชั่วโมง มีความเหมาะสมในระดับดีมาก 2) แบบทดสอบปฏิบัตวิัดความสามารถในการฟัง
ภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ระบุพฤติกรรมบ่งชี้ของความสามารถที่ต้องการวัดเกี่ยวกับความสามารถใน
การฟังภาษาอังกฤษจ านวน 5 ข้อซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้น และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบทดสอบภาคปฏิบัติด้วยเทคนิค IOC พบว่ามีค่า 1.00 และวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของผู้ประเมินโดย (Rater 

กลุ่มตัวอย่าง n 
 

T+ T- T=min(T+,T-) 
หลังเรียน 14 12.79 91 0 0* 

กลุ่มตัวอย่าง n 
 

T+ T- T=min(T+,T-) 
หลังเรียน 14 12.86 105 0 0* 
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Agreement Index: RAI) ใช้เทคนิคการหาดัชนีความสอดคล้องของผู้ประเมินได้ค่าเท่ากับ 0.89 และ 3) แบบทดสอบ
ปฏิบัติวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ระบุพฤติกรรมบ่งชี้ของความสามารถท่ี
ต้องการวัดเกี่ยวกับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษจ านวน 5 ข้อซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้น และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบภาคปฏิบัติด้วยเทคนิค IOC พบว่ามีค่า 1.00 และวิเคราะห์ค่าความ
สอดคล้องของผู้ประเมินโดย (Rater Agreement Index: RAI) ใช้เทคนิคการหาดัชนีความสอดคล้องของผู้ประเมินได้
ค่าเท่ากับ0.86 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบแผนการวิจัย One – group pretest posttest design 
โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบภาคปฏิบัติวัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  จากนั้นจัดการเรียนรู้
กับนักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง My School เวลา 5 ชั่วโมง และเรื่อง 
My Questions เวลา 7 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ในการทดลอง 12 ชั่วโมง การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยเปรียบเทียบ
คะแนนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานมีความสามารถในการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยใช้สถิติทดสอบ The Wilcoxon Signed - Ranks 
Test และเปรียบเทียบนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานมีความสามารถในการฟังและ
พูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed - Ranks Test 
 
สรุปผลการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานมี
ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีร้อยละ 64.29 และ 50 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 12.79 และ
12.86 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และ 0.33 ตามล าดับ 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานมีความ 
สามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานมีความ 
สามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจาก ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบและแก้ไขอย่างละเอียด ตลอดจนดูแลเอาใจ
ใส่ ก ากับและติดตามอย่างดีย่ิงตลอดมา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างอยู่ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล ประธานกรรมการสอบ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.พรศิริ เอี่ยมแก้ว กรรมการสอบ และผศ.ดร.นิเวศน์ ค ารัตน์ กรรมการและเลขานุการ
สอบ ที่ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยที่ท าให้วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องและสมบูรณ์ และ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ จนผู้วิจัยสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการท าวิจัยครั้งนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์วันวิสาข์พูลทอง อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นางเสาวภา  หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นายสมยศ จุ้ยหนองเมือง ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้ความช่วยเหลือแนะน า 
ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา และ
คณะครูทุกท่านที่ได้อ านวยความสะดวก เป็นก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในการท าวิจัยในครั้งนี้จน
ส าเร็จ และขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของทั้งสองโรงเรียน ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 
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 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ที่เป็นผู้ให้ชีวิต 
ให้การศึกษา ก าลังใจ สนับสนุนทุนทรัพย์ และให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่
ได้ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจกับผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา และขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่ครูอาจารย์ ผู้มี
พระคุณทุกท่าน ที่อบรมส่ังสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้งปวง แก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่อ 
โดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวัด ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย 

 
Study Learning of Sound Resonance in The Pipe By Arduino 

Using Predict-Observe-Explain (POE) 

 
กาญนภา กาญจนชาติ1, ขนิษฐา จออนันต์1 และ *อุดมศักดิ์ กิจทวี1 

1หลักสูตรศกึษาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
Emails: kannapamay50@gmail.com, khanittha_j-j@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนการ

สอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย เรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวัด 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย (POE) โดยใช้ชุด
การทดลองการสั่นพ้องของเสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวัดซ่ึงกลุ่มตัวอย่างคอื นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ทั้งหมด 30 คนซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อม่ัน 0.05 และการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย เรื่อง 
การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวัด ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การสั่นพ้อง  การสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย (POE) 
 
Abstract 

 The purpose of this research was to1) study achievement with instruction predict-observe-explain 

resonance of sound in the pipe using Arduino. 2) study learning satisfaction after learned through the predict-

observe-explain resonance of sound in the pipe by using Arduino. The purposive sample were 30 students of 

physics education program, faculty of science and technology, Suan Dusit University in Bangkok, in the 

second semester, the academic year 2018. The results showed that the post-test have the higher significant 

than the post-test score at level of 0.05 and students were highly satisfied in using the invented kit. 

 
Keywords: Learning Achievement, Sound Resonance, Predict-Observe-Explain (POE) 

 
บทน า 

จากค่าสถิติพื้นฐานการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ในปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้าสอบจ านวน 94,333 คน 
พบว่าในรายวิชาฟิสิกส์มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 26.95 ซ่ึงต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ า คือ ร้อยละ 50 และมีคะแนนต่ าสุด
อยู่ที่ร้อยละ 0.00 (สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561) อาจเป็นผลมาจากผู้เรียนยังไม่เข้าใจในเนื้อหา 
หลักการและไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยเฉพาะการค านวณโจทย์ปัญหาต่าง ๆ  

ปัญหาหลักในการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ เป็นผลมาจากเนื้อหาวิชาที่เป็นนามธรรมจึงท าให้ยากต่อ
การท าความเข้าใจ (อรพินท์ ชื่นชอบ, 2549) ต้องอาศัยจินตนาการและประสบการณ์ของตนเอง ซ่ึงผู้เรียนแต่ละคน
ย่อมมีจินตนาการและประสบการณ์ที่ต่างกันจึงส่งผลให้การเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายโดยเฉพาะในเรื่องของคลื่นเสียง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางและสามารถลงมือปฏิบัติได้โดยการใช้ชุดการทดลอง ซึ่งเป็นสื่อที่พัฒนาความรู้ การสอนด้วยวิธีการ 
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ท านาย-สังเกต-อธิบาย (Predict-Observe-Explain, POE) เป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้
หรือความคิดที่มีอยู่แล้วของผู้เรียน (รัตนา พันสนิท, 2555) การจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย (Predict–
Observe–Explain, POE) วิธีการจัดการเรียนรู้นี้เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
การคิดโดยผู้สอนน าเสนอและให้ผู้เรียนท านายสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนพื้นฐานความรู้เดิม  (prior knowledge) หลังจาก
ผู้เรียนท านายผลแล้วผู้เรียนต้องสังเกตลงมือทดลองหรือหาวิธีพิสูจน์เพื่อหาค าตอบจากสถานการณ์ที่ผู้สอนสร้างขึ้น
และขั้นตอนสุดท้ายผู้เรียนจะต้องอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างผลที่ได้จากการท านายและผลจากการสังเกต  
(Champagne, Klopfer and Anderson, 1980) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์เรื่อง การสั่นพ้องของ
เสียงโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวัดค่าร่วมกับการสอนแบบ ท านาย-สังเกต-อธิบาย (POE) ซ่ึงเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคลื่นเสียงได้ถูกต้อง และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เปลี่ยน
เนื้อหาจากนามธรรมเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพ จับต้องได้และเข้าใจได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น และเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่นเสียงของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย -สังเกต-
อธิบาย เรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวัด 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้ แบบท านาย-สังเกต-
อธิบาย (POE) โดยใช้ชุดการทดลองการสั่นพ้องของเสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวัด 

 
กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะ-
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 30 คน ซ่ึงได้มาจากการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่อโดยใช้ 

Arduino เป็นเครื่องมือวัด 
 2. ชุดการทดลองการสั่นพ้องของเสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวัด 

ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการ
สอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย โดยใช้ชุด
การทดลองเรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียงใน
ท่อโดยใช้ Arduinoเป็นเครื่องวัด 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนและความพึงพอใจของผูเ้รยีน 
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ภาพที่ 1 ชุดการทดลองการสั่นพอ้งของเสียงในทอ่โดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวัด 
 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียงแบบปรนัย 
4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้ แบบท านาย-
สังเกต-อธิบาย (POE) โดยใช้ชุดการทดลองการสั่นพ้องของเสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวัด 
 
เครื่องมือที่ใช้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 แผนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่อ 
แผนการจัดการเรียนการสอนนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นตัวก าหนดกรอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สามารถ
ด าเนินกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี โดยทางผู้วิจัยนั้นน าชุดการทดลองมาใช้ควบคู่กับเทคนิคการจัดการเรียนสอนแบบ
ท านาย-สังเกต-อธิบาย มีหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
  1. ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบายจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
  2. ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ตัวชี้วัดและขอบข่ายของเนื้อหาจากหนังสือกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช2552 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ใน
รายวิชาฟิสิกส์   
  3. ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย ซ่ึงองค์ประกอบของ
แผนการจัดเรียนการสอนประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ขั้นสรุป การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน  
  4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย โดยใช้ เวลา 2 ชั่วโมง  
  5. น าแผนการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัยตรวจสอบ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย   
  6. น าแผนการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง  
 ขั้นเตรียมแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบท านาย-
สังเกต-อธิบาย (POE) 
          แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

ระดับ 5 เหมาะสมมากที่สุด   ( มีค่าคะแนนระหว่าง 4.51-5.00 ) 
ระดับ 4 เหมาะสมมาก   ( มีค่าคะแนนระหว่าง 3.51-4.50 ) 
ระดับ 3 ปานกลาง    ( มีค่าคะแนนระหว่าง 2.51-3.50 ) 
ระดับ 2 เหมาะสมน้อย   ( มีค่าคะแนนระหว่าง 1.51-2.50 ) 
ระดับ 1 เหมาะสมน้อยที่สุด               ( มีค่าคะแนนระหว่าง 1-1.50 ) 

น าผลการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ขั้นตอนการสอนท านาย-สังเกต-อธิบาย โดยใช้ชุดทดลองการสั่นพ้องของคลื่นเสียง 
  ขั้นที่ 1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสั่น
พ้องของคลื่นเสียงในท่อ 
  ขั้นที่ 2 ด าเนินการสอนโดยวิธีการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบายมีขั้นตอนหลัก 8 ได้แก่    
   1. ผู้สอนอธิบายถึงชุดสาธิต    
   2. ผู้สอนให้ผู้เรียนท านายผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   
   3. ผู้สอนถามผลการท านายและเหตุผลของผู้เรียน 
   6. ผู้สอนจะแสดงการสาธิตชุดการทดลองการสั่นพ้องของคลื่นเสียงให้ผู้เรียนเห็น 
   5. ผู้เรียนสังเกตการสาธิตชุดการทดลองการสั่นพ้องของคลื่นเสียง 
   6. ผู้เรียนลงมือท าการทดลองด้วยตนเองเพื่อพิสูจน์หาค าตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ท านายไว้   
   7. ผู้เรียนเปรียบเทียบผลการทดลองกับการท านายผลและอธิบายสาเหตุของเหตุการณ์ 
   8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปการทดลองการสั่นพ้องของคลื่นเสียง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
        1. วิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยเลือกข้อสอบที่มีค่า 
IOC มากกว่า 0.05 เป็นแบบทดสอบ 
        2. วิเคราะห์ข้อสอบจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน เรื่องการสั่นพ้องของคลื่นเสียง 
สถิตที่ใช้ คือ ค่าความก้าวหน้าทางการเรียน <g>ค่าเฉลี่ย () ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) 
        3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากใช้การจัดการการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย สถิตที่ใช้ 
คือ ค่าเฉลี่ย (X ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย (POE) โดยใช้ชุดการทดลองการสั่นพ้องของ

คลื่นเสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมืดวัด 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน–หลังเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบท านาย-สังเกต-
อธิบาย (POE) ร่วมกับสื่อการสอน เรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่อโดยใช้ชุดการทดลองการสั่นพ้องของเสียงใน

ท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวัด 
 

 
N 

 

S.D. t <g>เฉล่ีย 

ก่อนเรียน 30 2.933 1.172 
27.728* 0.83 

หลังเรียน 30 8.733 1.311 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอ่นเรียนและหลังเรียน เรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียง

ในท่อโดยใช้ชุดการทดลองการสั่นพ้องของเสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวดัของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.933 และ1.172
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ตามล าดับ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.733และ1.311ตามล าดับมีค่าความก้าวหน้า
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเฉลี่ยน 0.83 

แสดงว่าการเรียนโดยใช้ชุดการทดลองการสั่นพ้องของเสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวัด ร่วมกับ 
วิธีการเรียนแบบ POE ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.05 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย 
(POE) เรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวัด 

 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย (POE) โดยใช้

ชุดการทดลองการสั่นพ้องของเสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือวัด มีค่าเฉลี่ยรวมและมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวม เท่ากับ4.4และ 0.61และตามล าดับโดยภาพรวมเกณฑ์การประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากในการวัด
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่อโดยใช้ 
Arduino เป็นเครื่องมือวัดนี้มีค่าเฉลี่ยนต่ าสุดและมากสุดคือ ข้อ 3) ผู้สอนมีวิธีการสนที่น่าสนใจท าให้เข้าใจง่ายสาเหตุ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดอาจเนื่องมาจากผู้สอนยังไม่มีประสบการณ์ในด้านการสอนเพียงพอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ข้อ 10)กิจกรรมการจัดการเรียนรู้นี้ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีย่ิงขึ้น  จากตารางที่ 1จะพบว่าผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 อาจ
เป็นผลมาจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย เป็นรูปแบบที่ท าให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตัวเอง คิดวิเคราะห์ร่วมกันท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  
 
 
 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 . .S D  เกณฑ์การประเมิน 

1. เนื้อหาสาระมีความน่าสนใจและสอดคล้องกบับทเรียน 
2. ผู้สอนมีการเตรียมเนื้อหามาล่วงหน้า 
3. ผูส้อนมีวิธีการสอนทีน่่าสนใจท าให้เข้าใจง่าย 
4.ผู้เรียนได้ฝึกการท างานรว่มกันเพื่อระดมความคิดเห็นในการตรวจหา
ค าตอบ 
5. กิจกรรมการเรียนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค ์
6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
7. ผู้เรียนมีทกัษะการคิด วิเคราะห์และท านายสถาณการ์ที่จะเกิดขึ้นได้ 
8. สื่อและรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้มีความน่าสนใจ 
9. ผู้สอนให้ความสนใจให้ค าปรึกษาผู้เรียนทั่วถงึ 
10. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้นีช้่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีย่ิงขึน้ 

4.4 
4.5 
4.1 
4.4 

 
4.4 

 
4.5 
4.4 
4.5 
4.5 
4.7 

0.51 
0.50 
0.71 
0.57 

 
0.71 

 
0.67 
0.64 
0.56 
0.67 
0.57 

ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

 
ระดับมาก 

 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

ระดับมากท่ีสุด 
เฉล่ียทั้งหมด 4.4 0.61 ระดับมาก 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องมือ
วัด ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบายท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงมากกว่าก่อนเรียน 
ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
การจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย ช่วยให้ผู้เรียนการเกิดเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่ สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยเรื่อง การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องงานและพลังงานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบการท านาย-สังเกต-การอธิบาย (รัตนา พันสนิท, 2556) 
  
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนจากการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ท านาย-สังเกต-อธิบาย (POE) โดยใช้ชุดทดลองการสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องวัด ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตพบว่ามีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน โดยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.933 และ1.172 ตามล าดับ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.733และ1.311ตามล าดับมีค่าความก้าวหน้าทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนเฉลี่ยน 0.83 ซ่ึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากย่ิงขึ้น หลังจากใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-
อธิบาย (POE) โดยใชชุ้ดทดลองการสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องวัด  

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-
อธิบาย (POE) โดยใช้ชุดทดลองการสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่อโดยใช้ Arduino เป็นเครื่องวัด ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในระดับมาก 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยคือ 
ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี ตลอดจนคณาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อให้บทความวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์และถูกต้องย่ิงขึ้น จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกคนที่
ให้ความช่วยเหลือให้ความนุเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการท าบทความวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม
ด้วยเกม (TGT) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานครจ านวน 20 คนซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ
ค่าทแีบบไม่เป็นอิสระต่อกัน(t-test for Dependent Sample)ผลการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแขง่ขันระหวา่งกลุ่มด้วยเกม (TGT)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study and compare the learning achievement in chemical 

reaction of Mathayomsuksa 4 students before and after using cooperative learning team game tournament 

(TGT) technique. The samples used in this study were 20 Mathayomsuksa 4 students of Panyaworakun 

school, Bangkok in the first semester of academic year 2018. They were randomly selected by cluster 

random sampling method. The instruments used in this research were lesson plans of cooperative learning 

TGT technique and learning achievement test. The statistics for analyzing the data were mean ( x ), standard 

deviation (S.D.) and t-test for dependent sample. The results of this research showed that the learning 

achievement in chemical reaction of Mathayomsuksa 4 students after learning by cooperative learning TGT 

technique was significantly higher than before learning at the 0.05 level 

 
Keywords: Cooperative learning, Team game tournament (TGT) technique, Learning achievement 
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บทน า 
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน โดยเฉพาะวิชาพื้นฐานเคมีมีการ

ก าหนดผู้เรียนตามแผนการเรียนคือ กลุ่มที่เน้นวิทยาศาสตร์และกลุ่มที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์นั้นถูกก าหนดให้ต้องเรียนวิชาพื้นฐานเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในชื่อวิชา สารและสมบัติของ
สาร จ านวน 1 หน่วยกิต โดยขอบข่ายของเนื้อหาสาระในวิชาดังกล่าวได้แก่ ธาตุและสารประกอบ ปฏิกิริยาเคมี สารชีว
โมเลกุล ปิโตรเลียม และพอลิเมอร์ซ่ึงจะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวิทยาศาสตร์สามารถน าความรู้
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นครูผู้สอนในรายวิชาพื้นฐานเคมีจึงเป็นส่วนส าคัญที่
จะต้องจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เพื่อให้ผู้เรียนในกลุ่มที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุ
เป็นผล ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์วิจารณ์มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถ
แก้ปัญหาด้วยระบบโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
รวมทั้งสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวันของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ, 2542)  

การจัดการเรียนรู้ในวิชาพื้นฐานเคมีของโรงเรียนปัญญาวรคุณ ส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์นั้น
หลักสูตรปัจจุบันใช้ชื่อว่า “วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)” จ านวน 1 หน่วยกิต ซ่ึงมีขอบข่ายเนื้อหาดังนี้ อะตอมและ
ตารางธาตุ พอลิเมอร์ และปฏิกิริยาเคมี โดยจัดการเรียนรู้ยึดตามแบบเรียนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซ่ึงในภาคเรียนที่ 1 ได้จัดการเรียนรู้ใน 3 ห้องเรียน คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3, 5 และ 6 
เป็นนักเรียนกลุ่มที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ซ่ึง
หลังจากที่ได้เรียนเนื้อหาเหล่านั้นไปแล้ว ลืม จดจ าเนื้อหาไม่ได้ ขาดความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากไม่ชอบ
วิชาวิทยาศาสตร์เป็นทุนเดิม ซ่ึงส่งผลให้เด็กเกิดอาการเบื่อหน่าย และไม่อยากเรียนวิชาดังกล่าวอีกทั้งปรับตัวไม่ค่อยได้
กับสังคมใหม่และเพื่อนร่วมห้องที่เปลี่ยนไปจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ท าให้ไม่ค่อยมีความสนิทสนมกัน เม่ือต้อง
ท างานกลุ่มมักจะไม่ช่วยกันท างานและให้คนใดคนหนึ่งในกลุ่มเป็นคนรับผิดชอบแทน การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเป็น
หน้าที่ของครูผู้สอนที่ต้องหาเทคนิคการสอนและวิธีการสอนใหม่ ๆ เพื่อช่วยปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาและกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงความสามารถ ความคิดเห็น รู้จัก
กระบวนการท างานกลุ่ม ท าให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ จะได้เกิดแรงจูงใจในการเรียน ส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่าวิธีการหนึ่งที่จะท าให้แก้ปัญหาผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 
คือ การจัดการเรียนแบบร่วมมือ 
 การจัดการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน ซ่ึงแต่ละคนมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงในการเรียนรู้และความส าเร็จในกลุ่ม โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ 
เป็นก าลังใจซ่ึงกันและกัน คนที่เรียนเก่งกว่าจะช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อ
การเรียนของตนเอง แต่ต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อสมาชิกในกลุ่มทุกคน (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2545) ซ่ึง
จากการศึกษาจากนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน พบว่าการจัดการเรียนแบบร่วมมือไม่เพียงแต่จะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยให้ผู้เรียนที่อ่อนสามารถพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึ้น รับผิดชอบต่องานกลุ่มที่ได้รับ คนที่เก่งกว่าก็ยัง
ช่วยสอนคนที่อ่อนกว่าในกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นักเรียนทุกคนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และผู้วิจัยต้องการเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงเลือกการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลุ่ม
ร่วมมือเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) เป็นเทคนิคหนึ่งในการ
จัดการเรียนแบบร่วมมือ มีหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการจัดให้
นักเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีสมาชิก 4 คน ที่มีระดับความสามารถแตกต่างกัน สมาชิกในกลุ่มจะศึกษา
ค้นคว้าและท างานร่วมกัน นักเรียนจึงมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน นักเรียนได้อภิปรายซักถามซ่ึง
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กันและกัน เพื่อให้เข้าใจบทเรียนหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีทุกคน และต่อจากนั้นแข่งขันเกมทางวิชาการ 
(Slavin, 1995 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544) ดังงานวิจัยของนักวิจัยหลายท่านได้น าเทคนิค TGT ไปใช้กับ
นักเรียนหลายสาขาวิชาและหลายระดับ แล้วพบว่านักเรียนที่เรียนโดยเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนสูงกว่าหลังเรียน จะเห็นได้จากงานวิจัยของ ประเด็จ แสนเมืองแก้ว (2552,) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเกมกลุ่มแข่งขันเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องเอกภพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยัง
พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ .01 (สุพัชยา ปาทา, 2554, บทคัดย่อ) 

จากปัญหาและแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แล้วว่าการที่จะท าให้นักเรียนกลุ่มที่ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความกระตือรือร้น มี
ความสนใจ ไม่เบื่อหน่าย และบรรลุจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าคือ การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ท าให้ผู้วิจัยซ่ึงเป็นครูผู้สอนสนใจที่จะน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค
การแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) มาใช้เพื่อพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อน
และหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วย
เกม (TGT) เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปัญญาวรคุณ จ านวน 3 ห้องเรียน รวมจ านวนทั้งสิ้น 81 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนปัญญาวรคุณ จ านวน 20 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย

ใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) ซ่ึงได้เนื้อหา 2 เรื่องใช้เวลาทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 1 โดยคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปฎิกิ ริยาเคมี มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item 
Objective Congruence) เท่ากับ 1.00 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีมีความเหมาะสมที่น่าจะ
น าไปใช้อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระที่ 2 เรื่องปฏิกิริยาเคมี 

ผลการเรียนรู ้ สาระการเรียนรู ้ จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

1. ระบุสูตรเคมีของสาร
ตั้งต้นผลิตภัณฑ์และแปล
ความหมายของสัญลักษณ์
ในสมการเคมีของปฏิกิริยา
เคมี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
- การเปลี่ยนแปลงของสาร 
- ปฏิกิริยาเคมี 
- สมการเคมี 
- การดุลสมการเคมี 

1) แปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมี
ของปฏิกิริยาเคมี 
2) ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ 

4 

2. สื บค้ น  ทดลองและ
อธิบายผลของความเข้มข้น 
พื้ นที่ ผิ วอุ ณหภู มิ  และ
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ มีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
- ทฤษฎีการชน 
- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาได้แก่ ธรรมชาติ
ของสาร ความเข้มข้น พื้นที่
ผิว อุณหภูมิ ตัวเรง่และตัว
หน่วงปฏิกิริยา 
- การทดลอง 

1) บอกปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาได้ 
2) อธิบายผลของปัจจัยที่มีต่ออัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาได้ 
3) ทดลองตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
4) สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
หรือในอุตสาหกรรม 

4 

รวม 8 
 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เป็นแบบทดสอบชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ผลการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบเรื่องปฏิกิริยาเคมี กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีค่า IOC อยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ 0.67-1 ซ่ึงสามารถน าไปใช้
ได้ แสดงให้เห็นว่า ข้อสอบนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.23-0.93 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.27-0.53 ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 (Kuder-Richardson 
Formula 20) มีค่าเท่ากับ 0.84 ซ่ึงมีค่าความเชื่อมั่นระดับด ี

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 ข้อ  
2. ด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 4 เรื่อง 

ปฏิกิริยาเคมีที่สอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) จ านวน 8 
แผน รวมทั้งหมด 8 คาบ คาบละ 55 นาท ี

3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลง ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 
ข้อ  

4. น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป  
 

ผลการวิจัย 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) โดยใช้สถิติ 
Dependent Samples t-test ได้ผลดังแสดงในตาราง 2 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคการแขง่ขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

การทดสอบ จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม x  S.D. df t Sig. 

ก่อนเรียน 20 20 6.65 2.76 19 
 

9.21 .00 
หลังเรียน 20 20 12.55 2.58  

* ค่า t มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 (ที่ระดับ .05, df = 19, ค่าวิกฤตของ tในตารางมีค่าเท่ากบั 1.73) 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม
ด้วยเกม (TGT) ก่อนและหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.58 และ 12.68 ตามล าดับ และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
2.76 และ 2.58 ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบค่า t ที่ค านวณได้ คือ 9.21 กับค่าวิกฤติของ t ในตารางเท่ากับ 1.73 
พบว่า ค่า t ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าค่าวิกฤตของ t ในตาราง แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปัญญาวรคุณที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม
ด้วยเกม (TGT)  ซ่ึงได้อภิปรายผลตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ปัญญาวรคุณที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือโดยใช้เทคนคิการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) มีผลการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.76 หลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ย 12.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.58 ผลการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปัญญาวรคุณได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
การแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากการสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกลุ่มย่อย สมาชิกในแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วย นักเรียนเก่ง 
ปานกลาง และอ่อนหลังจากจบชั่วโมงการเรียนรู้แต่ละกลุ่มจะต้องแข่งขันกันทดสอบความรู้ทางวิชาการ ซ่ึงในการ
แข่งขันนั้นจะต้องจัดให้ผู้ที่มีสามารถใกล้เคียงกันมาแข่งขันกัน เช่นนักเรียนเก่งแข่งกันเอง และนักเรียนอ่อนแข่งกันเอง 
สมาชิกทุกคนต้องท าการแข่งขันแล้วน าคะแนนสมาชิกทุกคนในกลุ่มมารวมกันกลายเป็นคะแนนกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิก
ในกลุ่มมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนและให้ความร่วมมือซ่ึงกันและกัน ผู้เรียนเก่งจะให้ก าลังใจ
ผู้เรียนอ่อน และกระตุ้นให้เพื่อนมีความพยายามให้มากขึ้น เพื่อจะได้ประสบความส าเร็จทางการเรียนร่วมกันจะเห็นว่า
การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT นี้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเปน็ส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน
เกิดความรู้ความสามารถ ความคิดและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างองค์ความรู้ ค้นพบความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ผู้วิจัยได้ใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการใช้เกมแข่งขันทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
ช่วยให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างทั่วถึง ทุกคนในกลุ่มมีความส าคัญเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็น
เด็กเก่งหรือเด็กอ่อนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการหาคะแนนมาให้กลุ่ม ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนรูปแบบการสอน สามารถ
ให้นักเรียนศึกษาและท าความเข้าใจกับข้อมูลและความรู้ที่หามาได้ ท าให้นักเรียนเกิดการท้าทายความรู้ ความคิดของ
นักเรียน สามารถกระตุ้นให้สมองของนักเรียนเกิดการเคลื่อนไหว สนุกที่จะคิด และยังท าให้นักเรียนมีส่ วนร่วมกับ
บุคคลอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเด็จ แสนเมืองแก้ว (2552, บทคัดย่อ) ที่ท าการวิจัย ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่เรียนโดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเกมกลุ่มแข่งขันเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง 
เอกภพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัชยา ปาทา (2554) ได้ท าการศึกษา การศึกษาผลการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TGT พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคTGT หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วย
เกม (TGT) เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้    

1. การจัดกลุ่มในช่วงแรกนักเรียนในกลุ่มมักไม่ยอมรับเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่าเนื่องจากมีความคิดว่า เพื่อนจะ
ท าให้กลุ่มได้คะแนนน้อย ดังนั้นครูควรเน้นให้นกัเรียนเห็นถึงความส าคัญของกลุ่ม การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และการ
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. ครูควรมีการวางแผนจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้เนื้อหาสาระ 
ครบถ้วน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ใช้ เวลามากกว่าการจัดการเรียนรู้บบปกติ
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

1. ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม 
(TGT) ควรอธิบายรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองก่อน เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนได้ด าเนินไปตามแผนที่วางไว้ 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) กบัรูปแบบการสอนแบบอื่น ๆ  

3. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่าง
กลุ่มด้วยเกม (TGT) ร่วมกับรูปแบบการสอนแบบอื่น ๆ  
 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ ที่ให้ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกและให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ย่ิงไปกว่านั้นผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะครุศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่สนับสนุนการท าวิจัยในครั้งนี้ 
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2 “วิภัชศกึษา” อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2552.โรงเรียนเทศบาล 2 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของประธานหลักสูตรในวิทยาลัยการ

ฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยการ
ฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของประธาน
หลักสูตรกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่อาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจ านวนทั้งหมด 60 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยมีค่าความเชื่อม่ัน
เท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประธานหลักสูตรในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยภาพรวม
แล้วมีภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับมาก 2) คณาจารย์ในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดย
ภาพรวมแล้วมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากและ 3) ภาวะผู้น าทางวิชาการของประธานหลักสูตรกับประสิทธิภาพการ
สอนของคณาจารย์ในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการ  ประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์  สถาบันการศึกษา 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the level of academic leadership of program 

phairperson in College of Teacher Education in Phranakhon Rajabhat University, 2) to study the level of 

teacher’s teaching efficiency in College of Teacher Education in Phranakhon Rajabhat University, 3) to 

identify the relationship between academic leadership of program chairperson and teacher’s teaching 

efficiency in College of Teacher Education in Phranakhon Rajabhat University. The population was 60 

teachers in College of Teacher Education in Phranakhon Rajabhat University. The instrument was rating 

scale questionnaires. The statistics were analyzed by using mean, standard deviation and Pearson’s 

Correlation. 

The research findings were as follows: 1) the academic leadership of program chairperson in 

College of Teacher Education in Phranakhon Rajabhat University was at the high level overall and 

individually 2) the teacher’s teaching efficiency in College of Teacher Education in Phranakhon Rajabhat 

University was at the high level overall and individually 3) this study found a positive relationship between 

academic leadership of program chairperson and teacher’s teaching efficiency in significant  level of .05. 

 
Keywords: Academic Leadership, Teacher’s Teaching Efficiency, Educational institution 
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บทน า 
ภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการศึกษาและการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญต่อ

การพัฒนาของทุกๆประเทศเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและ
กระแสโลกาภิวัตน์กระตุ้นให้ประเทศต่างๆต้องเผชิญสภาวะการแข่งขันสูงและต้องขับเคลื่อนพัฒนาคนในประเทศให้มี
คุณภาพพร้อมมีศักยภาพด้านเทคนิคเพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามากพอที่สามารถรับมือกับความก้าวหน้าที่ท้า
ทายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนซ่ึงเป็นกระบวนการส าคัญในการช่วยเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นแรงงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีศักยภาพทั้งนี้ปัจจัยส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพ
ผู้สอนซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความส าเร็จ  (Reimers, 2003, 
12) โดย รุ่ง แก้วแดง (2544, 134) มีความเห็นสอดคล้องกันว่าถ้าผู้สอนมีความรู้ความสามารถเสียสละตั้งใจและใส่ใจ
สอนสั่งแก่ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถแล้วจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีเก่งฉลาดมีศักยภาพมี
ความสุขและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการประสบความส าเร็จ
อย่างสูงในด้านการน าคนเก่งคนดีมีความรู้เข้าสู่วิชาชีพครูโดยคัดเลือกจากผู้เรียนที่เก่งที่สุดของแต่ละจังหวัดให้เข้ารับ
ทุนเพื่อเรียนต่อด้านการฝึกหัดครูดังนั้นผู้สอนในยุคนั้นจึงเป็นคนเก่งของประเทศและได้ประสบความส าเร็จทั้งในด้าน
ชีวิตส่วนตัวและด้านการประกอบอาชีพเป็นครูต่อจากนี้ไปประเทศไทยมีความต้องการครูเพิ่มขึ้นจึงเร่งผลิตครูมากขึ้น
อย่างเต็มก าลังถึงกับสถาบันทุกแห่งได้เป็นการเรียนการสอนในภาคพิเศษและภาคสมทบท าให้บัณฑิตที่ส าเร็จแล้ว
การศึกษาสาขาครูมากเกินความต้องการของตลาดแรงงานและไม่มีงานท าในที่สุดด้วยเหตุนี้เด็กรุ่นหลังจึงไม่ม่ันใจ
โอกาสที่จะได้งานท าจึงส่งผลต่อการไม่เลือกเรียนสาขาครูหรือเลือกไว้เป็นล าดับสุดท้ายจนกล่าวขานกันว่าเข้าเรียนต่อ
สาขาอื่นไม่ได้ก็ให้เรียนครูจึงท าให้ภาพลักษณ์ของอาชีพครูตกต่ าลง 

ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่หลากหลายมิติโดยเฉพาะครูผู้สอนซึ่งก าลังเผชญิ
ปัญหาในเรื่องคุณภาพท าให้ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนต่ าลงและส่งผลกระทบรุนแรงต่อผลสัมฤทธิ์การ
เรียนการสอนของเยาวชน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545, 53) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นสถาบัน
การผลิตครูแห่งแรกของประเทศซ่ึงได้รับการสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ในนาม
โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 มีวิสัยทัศน์พันธกิจที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างย่ังยืนที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาหลายด้านเช่น  1) ด้าน
ความสามารถผลิตนักศึกษาที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานจากรายงาน 'ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาและ
ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2560 ของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานจะเห็นได้ว่านักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาแต่ไปท างานโดยที่ไม่ตรงสายยังเป็นจ านวนมาก 2) ด้านความสามารถพัฒนานักศึกษาให้มีทัศนคติทางบวก
ยังพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้านกล่าวคือการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของสถานศึกษายังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ปกครองตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมที่ไม่สามารถท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาผู้ปกครองและ
ท้องถิ่น 3) ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมครูมีการพัฒนาตนเองน้อยลงเม่ือ
เปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันที่เศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากขาดนิสัยรักการศึกษา
ค้นคว้าไม่ชอบใช้สื่อการสอนหรือวิธีการสอนที่แปลกใหม่ตลอดจนไม่ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม 4) ด้านความสามารถแก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาไม่เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมใน
การบริหารและร่วมแก้ปัญหาต่างๆในสถานศึกษาท าให้การบริหารงานมุ่งแต่ให้ผลงานส าเร็วตามเป้าหมายเพียงด้าน
เดียวท าให้เป็นอุปสรรคในการท างานร่วมกัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของประธานหลักสูตรในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 

2.เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 
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3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของประธานหลักสูตรกับประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

กรอบแนวคิด 

          
 

ภาพที่ 1 
 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของประธานหลักสูตรกับประสิทธิภาพการสอนของ

ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น ากับสถานศึกษา 
3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ 
4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน 
 

ระเบียบวิธวีิจัย 
ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 
ประชากร คือ คณาจารย์ในสังกัดวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจ าปีการศึกษา 

2561 คณาจารย์จ านวน 60 คน 
หน่วยวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ หน่วยบุคคล ได้แก่ คณาจารย์ในวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลจากคณาจารย์ใน

สังกัดวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็น

แบบตราวสอบรายการ (Check List) จ าแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาประสบการณ์การท างาน 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับของ (Likert’s Scale)  คือระดับการมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มากที่สุดมากปานกลางน้อยและน้อย
ท่ีสุด 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ในสังกัดวิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ (Likert’s Scale) คือ
ระดับการมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มากที่สุดมากปานกลางน้อยและน้อยที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
1) น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครถึงผู้บริหารของวิทยาลัยการฝึกหั ดครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
 

1. การสร้างความชัดเจนในบทเรยีน 
2. การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
3. การแสดงความใส่ใจในงานการสอน  
4. การท าให้กระบวนการเรียนรูข้องผู้เรียนมี

ประสิทธิภาพ  
5. การส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความส าเร็จ 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของประธาน
หลักสูตรในสถานศึกษา 
 

1. การบรหิารจัดการด้านหลักสูตร
สถานศึกษา 

2. การนิเทศการสอน 
3. การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 
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2) น าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลด้วยตนเอง 
3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม 
4) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปศึกษาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้น ามาประมวลผลและวิเคราะห์ในเชิงสถิติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการ

ขั้นตอนต่อไปนี้ 
1) ข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและระดับประสิทธิภาพการสอนวิเคราะโดยใช้ค่าเฉลี่ ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3) การศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับระดับประสิทธิภาพการสอนของ

คณาจารย์ในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครใช้สถิติการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) แปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้เกณฑ์ของ  ธวัชชัย  
งามสันติวงศ์ (2540, 278-279) ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ มีความสัมพันธ ์
0.81 – 1.00 ความสัมพันธ์สูง 
0.61 – 0.80 ความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง 
0.41 – 0.60 ความสัมพันธ์ปานกลาง 
0.21 – 0.40 ความสัมพันธ์ต่ า 
0.00 – 0.20 ไม่มีความสัมพันธ์ 

 

ผลการศึกษา 
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 35 คนคิดเป็นร้อยละ58.3 ระดับการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถามจบการศึกษาปริญญาเอกมากที่สุดจ านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 63.3 และมีประสบการณ์การท างาน 21 
ปีขึ้นไปจ านวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 33.3 

2.ภาวะผู้น าทางวิชาการของประธานหลักสูตรในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครพบว่า
ประธานหลักสูตรในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมีภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับมาก  (μ=3.60) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านที่อยู่ในระดับมากคือด้านการบริหารจัดการหลักสูตรในสถาบันการศึกษา  (μ=3.80) รองลงมาคือ
ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (μ=3.72) และอยู่ในระดับปานกลางคือด้านการนิเทศการสอน (μ=3.27)  

3. ประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครพบว่าอาจารย์
ผู้สอนในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (μ=4.20) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ท้ัง5 ด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย (μ=4.28) รองลงมาคือด้าน
การท าให้กระบวนการเรียนรู้นักศกึษามีประสิทธิภาพ (μ=4.24) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการแสดงความใส่ใจ
ในงานการสอน (μ=4.05) ตามล าดับ 

4.ภาวะผู้น าทางวิชาการของประธานหลักสูตรกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ในวิทยาลัยการฝึกหัด
ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครพบว่าในภาพรวมภาวะผู้น าทางวิชาการของประธานหลักสูตรมีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลางกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของประธานหลักสูตรกับประสิทธิภาพการสอน

ของคณาจารย์ในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครผู้วิจัยจะอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของประธานหลักสูตรในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครผล

การศึกษาพบว่าประธานหลักสูตรในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีภาวะผู้น าทางวิชาการโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาแต่ละด้านมีผลดังนี้ 

1.1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรในสถาบันการศึกษาพบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็น
เพราะผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าประธานหลักสูตรให้ความส าคัญกับการมีการร่วมของอาจารย์ผู้สอนเพื่อจัดท า
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียนมีการประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอนด้านการใช้หลักสูตรท าให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาจากหลักสูตรสู่นักศึกษาได้ตรงประเด็นย่ิงขึ้น
รวมทั้งยังสร้างความตระหนักให้แก่อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับความส าคัญของหลักสูตรสถาบันการศึกษาและประธาน
หลักสูตรยังน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นจึงเป็น
การแสดงให้เห็นถึงการมีภาวะผู้น าด้านการบริหารจัดการหลักสูตรในสถาบันการศึกษาได้อย่างชัดเจนเม่ือเป็นเช่นนี้จึง
ท าให้ภาวะผู้น าทางวิชาการของประธานหลักสูตรในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตรในสถาบันการศึกษาอยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  น้ าฝน รักษากลาง (2553, 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ด้านผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 และเขต 2 พบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 โดยเฉลี่ยพบว่าด้านบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

1.2 ด้านการนิเทศการสอนพบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้เป็นเพราะถึงแม้ว่าการที่
ประธานหลักสูตรร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบด าเนินการนิเทศการสอนตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้โดย
ค านึงถึงความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและสภาพปัญหาที่มีอยู่รวมทั้งมีการสร้างความตระหนักและความเข้าใจกับ
การนิเทศการสอนและมีการส ารวจความต้องการของอาจารย์ผู้สอนในการนิเทศการสอนแล้วก็ตามแต่ประธาน
หลักสูตรก็ยังขาดการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศที่ชัดเจนมี
ข้อบกพร่องในโครงการจัดการนิเทศภายในหลักสูตรและขาดการแจ้งนโยบายเกี่ยวกับการนิเทศการสอนให้กับอาจารย์
ผู้สอนอย่างชัดเจนเม่ือเป็นเช่นนี้ จึงท าให้ภาวะผู้น าทางวิชาการของประธานหลักสูตรในวิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครด้านการนิเทศการสอนอยู่เพียงระดับปานกลางโดยพันธกิจหลักที่ส าคัญของ
สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในฐานะที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมี 4 ประการคือ 1) การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 2) การวิจัย 3) การบริการทางวิชาการแก่สังคมและ 4) การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อคงเอกลักษณ์ความ
เป็นไทยในการด าเนินการพันธกิจหลักในมหาวิทยาลัยดังกล่าวนั้นผู้ที่ มีความส าคัญที่สุดคือ“อาจารย์ผู้สอน”ท่ี
ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2548) การศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่ใช่
การศึกษาภาคบังคับแต่เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนชั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน(เช่นแพทย์นัก
กฎหมายนักกีฬานักบัญชีฯลฯ ) ควบคู่กันไปเพื่อพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กว่าในลักษณะคล้ายแบบนี้จึงท าให้
หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาจะต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบเป็นหลักคือหมวดวิชาเอก (General education) 
หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized education)และหมวดวิชาเลือกตามความสนใจหรือเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
(Exploratory and enrichment education) ซ่ึงจะเห็นได้ว่าหลักสูตรการอุดมศึกษามักจะเป็นลักษณะที่ซ้อนกับวิชา
หลากหลายที่มาจาก 3 หมวดดังกล่าวนี้และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนจะพิจารณาจาก 2 ลักษณะคือ 1) ผลลัพธ์ใน
เชิงปริมาณของการเรียนรู้ (Quantity of Learning) ของผู้เรียนจะรู้ได้ว่าหลังจากผู้เรียนเข้ารับเรียนแล้วจะเกิดการ
เรียนรู้และได้บรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใดและ 2) ผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพของการเรียนรู้ (Quality of learning) 
ของผู้เรียนจะรู้ได้ว่าหลังจากผู้เรียนเข้ารับเรียนแล้วจะเกิดการเรียนรู้ในระดับผลลัพธ์การเรียนที่ได้คาดหวังในระดับ
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มหาวิทยาลัยนั้นจะเป็นการเรียนรู้ในระดับวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ใหม่ด้วยผู้เรียนเองได้ความเป็นจริงใน
ปัจจุบันพบว่าวิธีการสอนข้อก าหนดหลักสูตรวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ เรณุมาศ มาอุ่น (2559: 169) เห็น
ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ยับย้ังวิธีการเรียนรู้แบบ Deep Approach จึงสรุปได้ว่าเนื่องจากความซับซ้อนในการจัดหลักสูตร
จะไม่มีระบบการนิเทศการสอนแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐส่วนใหญ่ในระดับอุดมศึกษาจะท าการ
ประเมินหลักสูตรการสอนโดยหน่วยงานภายนอกและจะต้องประเมินทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนด้วยซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ขวัญใจ ขุนท านาย (2553, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาที่  9 พบว่าภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนด้านการนิเทศและติดตามการน าหลักสูตรไปใช้อยู่ในระดับมาก 

1.3 ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการพบว่าโดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็นเพราะผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่าประธานหลักสูตรให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถาบันการศึกษา
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนน าข้อมูลสารสนเทศด้านการเรียนรู้ของผู้สอนมาปรับปรุงคุณภาพงานวิชาการด้านการเรียน
การสอนมีการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันและยังสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนได้ไปสัมมนาศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลอื่นๆจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีภาวะผู้น าด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตรในสถาบันการศึกษาได้อย่างชัดเจนเม่ือเป็นเช่นนี้จึงท าให้ภาวะผู้น าทางวิชาการของประธานหลักสูตร
ในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการอยู่ในระดับมากซ่ึง
พฤติกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะการเป็นผู้น าของการท างานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานของ
ประธานหลักสูตรท าให้การท างานของทีมงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นซ่ึงตรงกับที่  (สุพล วังสิน, 2545, อ้างถึงใน
กนกวรรณ  วิเชียรเขต, 2551, 39) ได้มีแนวคิดที่ว่าผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมต้องสร้างทีมงานที่สามารถน าไปสู่การจัดกิจกรรมต่างๆให้เกิดประสิทธิผลหัวใจ
ส าคัญของการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลคือการบริหารจัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีบทบาทส าคัญที่จะใช้ภาวะผู้น าให้ทุกคนปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลดังกล่าวซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฎฐณิชา พรรณขาม (2554, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าในการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ที่พบว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. การศึกษาประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมี
ประเด็นอภิปรายผลดังนี้ 

2.1 ด้านการสร้างความชัดเจนในบทเรียนพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นว่าอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยการฝึกหัดครูมีการยกตัวอย่างหรือใช้รูปภาพหรือการสาธิตเพื่อท าให้บทเรียนชัดเจน
และน่าสนใจมีการทบทวนหรือสรุปเนื้อหาเม่ือจบบทเรียนตามความเหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มี
พัฒนาการทุกด้านทั้งร่างกายสมองอารมณ์และสังคมและยังมีการชี้แจงผู้เรียนให้ทราบถึงขอบข่ายเนื้อหาที่ต้องเรียนซ่ึง
สัมพันธ์กับสิ่งที่เรียนมาแล้วและสิ่งที่จะต้องเรียนต่อไปซ่ึงสอดคล้องกับ  วิโรจน์ สารัตนะ (2547, 12) ที่ได้กล่าวว่า
ประสิทธิภาพการสอนหมายถึงความสามารถของอาจารย์ผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการทุกด้านทั้งร่างกายสมองอารมณ์และสังคมตลอดจนท าให้ผู้เรียนได้รับผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายของหลักสูตรสอดคล้องกับแนวคิดของ  บอริช (Borich, อ้างถึงใน นาวา สุขรมย์, 2550, 35-36) ท่ี
กล่าวถึงการสร้างความชัดเจนในบทเรียนว่าต้องมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้มีการน าผู้เรียนเข้าสู่มโนทัศน์ใหม่
การตรวจสอบงานและความรู้เดิมของผู้เรียนมีการให้ค าแนะน าในการเรียนแก่ผู้เรียนอย่างชัดเจนเรียนรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนและสอนผู้เรียนตามความสามารถที่มีอยู่มีการยกตัวอย่างแสดงภาพประกอบและการสาธิตมีการทบทวน
และสรุปบทเรียนที่เรียนมา 

2.2 ด้านการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเป็นเพราะผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยการฝึกหัดครูให้ความสนใจผู้เรียนในขณะที่สอนด้วยการใช้สายตา
น้ าเสียงและท่าทางประกอบให้โอกาสผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและ
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น าเสนอวิธีการเข้าสู่บทเรียนด้วยเช่นการบรรยายการถามค าถามการอภิปรายแล้วให้ผู้ฝึกปฏิบัติอย่างอิสระและใช้
กิจกรรมการสอนที่หลากหลายและเหมาะส าหรับผู้เรียนตามวัยได้อย่างเหมาะสมซ่ึงส อดคล้องกับแนวคิดของ  
วิโรจน์ ค านึงคุณากร (2530, 12, อ้างถึงใน กอบศักดิ์ มูลมัย, 2554, 108) ที่กล่าวถึงประสิทธิภาพการสอนไว้ว่าเป็น
การแสดงถึงสมรรถภาพของผู้สอนในการจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายและเหมาะส าหรับผู้เรียนช่วยในส่วน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาในหลายๆด้านทั้งทางร่างกายสมองและความสามารถเข้ากับสังคมตลอดจนท าให้
ผู้เรียนประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ได้ต้ังไว้ควรจะมองนักศึกษาเป็นผู้ใหญ่สอนโดยวิธีที่เหมาะสมและน่าสนใจ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วันทนา เนาว์วัน (2551, 57) ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาที่ มีต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแล้วพบว่าอาจารย์
ผู้สอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีประสิทธิภาพการสอนด้านกระบวนการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2.3 ด้านการแสดงความใส่ใจในงานการสอนพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเป็นเพราะผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยการฝึกหัดครูสามารถปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับความแตกต่าง
ของผู้เรียนโดยเลือกใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อมีการทบทวนเนื้อหาหรือการทดสอบไว้
อย่างระบบชัดเจนและมีระยะเวลาที่แน่นอนและมีแผนการสอนและพัฒนาแผนโดยยึดหลักสูตรและคู่มือการใช้
หลักสูตรเป็นแนวทางหลักซ่ึงแสดงถึงความใส่ใจในการสอนท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพการสอนโดยตรงสอดคล้องกับ
จินตนา เสนข า (2551,105, อ้างถึงใน กอบศักดิ์ มูลมัย, 2554,108) ผู้สอนที่มีการเตรียมพร้อมในส่วนของเนื้อหาทาง
วิชาการจะต้องแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในงานการสอนและจะช่วยขับเคลื่อนให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและพร้อมมีการวางแผนวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนการสอน
ได้ครบถ้วนสามารถใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปราโมทย์ สุวรรณเวก (2551: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารกับสมรรถภาพการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่  1-2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรีแล้วพบว่าสมรรถภาพการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีด้านการแสดงความใส่ใจในงานการสอนอยู่ในระดับมาก 

2.4 ด้านการท าให้กระบวนการเรียนรู้นักศึกษามีประสิทธิภาพพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเป็นเพราะ
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยการฝึกหัดครูเลือกใช้กิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้ง
รายบุคคลหรือรายกลุ่มเช่นการใช้เกมการใช้สถานการณ์จ าลองการใช้ชุดการสอนและศูนย์การเรียนใช้ค าพูดที่เป็นการ
ยกย่องชมเชยเม่ือต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียนรู้ดูแลผู้เรียนในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการท างานของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดหรือมอบหมายอื่นๆปฏิบัติ
หลังจากสอนจบบทเรียนเสมอและจัดกิจกรรมที่ให้โอกาสนักศึกษาสร้างความรู้เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มจึ งท าให้
กระบวนการเรียนรู้นักศึกษามีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2542,7, อ้างถึงใน กอบศักดิ์ มูลมัย, 2554,109) ที่กล่าวว่าการที่ผู้เรียนเรียนได้แบบมีความสุข
และสนุกสนานก็ต่อเม่ือผู้สอนใส่ใจในการจัดกิจกรรมการสอนที่สนุกสนานน่าสนใจท าให้ผู้เรียนเกิดความอยากติดตาม
เร้าใจที่จะค้นหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองด้วยซ้ าและสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ าไพ อุสาหะ (2556: บทคัดย่อ) ได้
ท าวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอน
ของครูในสถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  3 แล้วพบว่า
ประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 ด้านการท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2.5 ด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความส าเร็จพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเป็นเพราะผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยการฝึกหัดครูมีการแบ่งเนื้อหาที่ต้องการสอนออกเป็นส่วนย่อยๆเพื่อให้
ง่ายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องส าหรับการกระตุ้นให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา
และยังมีการก าหนดหน่วยการเรียนและเนื้อหาในบทเรียนเช่นวางแผนการสอนตามล าดับซ่ึงแสดงถึงการส่งเสริมให้
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นักศึกษาประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้สอดคล้องกับ สมรักษ์ กิจเดช (2544: 79, อ้างถึงใน กอบศักดิ์ มูลมัย, 
2554, 109) การคอนเมนต์ข้อมูลป้อนกลับและแก้ไขข้อบกพร่องเป็นพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ผู้สอนที่เกี่ยวกับ
การวินิจฉัยผลการเรียนช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ผู้เกรียนยังคงเป็นอยู่การสอนที่ดีจะต้องมีการวัดผลและให้
ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเช่นท าการทดสอบหลังการเรียนการแจ้งผลการสอบหรือข้อบกพร่องให้ผู้เรียนโดยให้
ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนในด้านการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากเหตุผลที่ได้กล่าวจะท าให้ประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนในด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประสบความส าเร็จมากขึ้นและสอดคล้องกับผลกา รวิจัยของ 
ภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์ (2552,ง) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีแล้วพบว่าประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอน
ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของประธานหลักสูตรกับประสิทธิภาพการ
สอนของคณาจารย์ในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครพบว่าในภาพรวมภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ประธานหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
ทั้งนี้เกิดจากประธานหลักสูตรมีการร่วมกับอาจารย์ผู้สอนจัดท าหลักสูตรสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียนมีการร่วมกับอาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบด าเนินการนิเทศการสอน
ตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้โดยค านึงถึงความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและสภาพปัญหาที่มีอยู่และประธาน
หลักสูตรมีการร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถาบันการศึกษาท าให้คณาจารย์ในวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงานและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสอนของคณาจารย์ในวิทยาลัยการ
ฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพิ่มขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ละอองดาว ปะโพธิง (2554, 80) ที่ศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิผลของครู
ในสถาศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเลยแล้วพบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิผลของผู้สอนมีความสัมพันธ์
เชิงทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์
โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงพินอินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการ
ใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ กับเกณฑ์ ร้อยละ 75 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน ก่อนและหลัง
การใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
เอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 33 คน ได้จากการสุ่มนักเรียน 1 ห้องจาก 2 ห้อง ด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ จ านวน 3 ชุด 
2) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน และ 3) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน เครื่องมือทั้ง 3 
ประเภท ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์มีค่าIOC ระหว่าง 0.67-1.00 ทุกชุดกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบการ
อ่านออกเสียง มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 แบบทดสอบมีค่าความยาก ระหว่าง 0.50-0.77 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.33-
0.67 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.80 ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนทักษะ
การอ่านออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์หลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ75 จ านวนนักเรียน 27 คน ที่ผ่าน
เกณฑ์ในระดับดีมาก (คะแนนร้อยละ 80.00-100.00) นักเรียน 5 คน ที่อยู่ในระดับดี (คะแนนร้อยละ 50.00-75.00) 
และมีเพียง 1 คน ที่อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนร้อยละ 40.00) ซ่ึงต้องปรับปรุงทักษะการอ่านพินอิน และ 2)นักเรียนมี
คะแนนทักษะการอ่านออกเสียงพินอินหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน และคะแนนทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน
ของนักเรียนทั้งห้องหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

ค าส าคัญ : ทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน  ชุดกิจกรรมสร้างสรรค ์
 
Abstract 

The key objective of this research was to develop pinyin pronunciation skills through the creative 

activity sets. The sub-objectives were 1) to compare pinyin pronunciation skills of grade 3 students after the 

creative acticity sets under the criteria of 75%; and 2) tocompare pinyin pronunciation skills before and after 

the creative acticity sets. The samples included 33 of grade 3 students at a private school in Pathum Thani 

Province, Academic Year 2018. They were obtained from cluster random samplingof 1 class out of 2 

(drawinglots). The instruments consisted of 1)  3 creative activity sets, 2 ) 3 learning management plans, and 

3 )  pinyin pronunciation skill test. All 3 instruments were examined for their content validity by 3 experts. 

The values of IOC conformed with the research objectives. Specifically, all of the creative activity sets had 

IOC between 0 .6 7 -1 .0 0 . The learning management planshad IOC at 1 .0 0 . The test had difficulty between 

0.50-0.77, discrimination between 0.33-0.67, reliability at 0.80. The researcher managed learning on his own. 

Data analysis relied on frequency, percentage, mean (  ), S.D., and t-test.The findings revealed that 1 )  the 

students passed the scoring criteria of pinyin pronunciation skills after the creative acticity sets (…%). 27 of 

them were at “excellent” level (score between 8 0% -1 0 0 %) .5 of them were at “good” level (score 

between5 0 %-7 5 %). Only 1 student was at “fair” level(score = 40%), which required the development of 

pinyin 
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pronunciation skills. 2) All of the students had higher score of pinyin pronunciation skills after learning, with 

the statistical significance of 0.01. 

 
Keywords: Pinyin Pronunciation Skill, Creative Activity Set 
 
บทน า 

ภาษา ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร ที่ท าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความเข้าใจต่อกัน ซ่ึง
ภาษาจีน ได้มีบทบาทมากขึ้นในหลายประเทศ และเป็นภาษาสากลท่ีมีผู้ใช้โดยประมาณ หนึ่งพันสามร้อยล้านคน หรือ
ประมาณ 1 ใน 5 ของโลก และถือเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ใช้ในการประชุมต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ ซ่ึงประเทศ
ไทยและสาธารณะรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมีความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่า 30 ปี ทั้งยังมีการติดต่อค้าขายมากขึ้น 
ภาษาจีนจึงได้มีความส าคัญทางการศึกษา เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ปัจจุบันประเทศไทย มีหลายโรงเรียนได้มีการจัด
การศึกษาภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนระดับอุดมศึกษา ได้จัดการเรียนภาษาจีนขึ้น ซ่ึงบางโรงเรียนอาจ
เปิดการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล (มิติใหม่แห่งการเรียนการสอนภาษาจีนในศตวรรษที่ 21, 2560 ; 
ออนไลน์) อย่างไรก็ตาม ภาษาจีน ถือว่าเป็นภาษาที่มีผู้ใช้สื่อสารมากที่สุดถึง 1,197 ล้านคน โดยครอบคลุมถึงภาษาถิ่น 
13 กลุ่ม ไม่ใช่แค่ในจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ให้ความส าคัญต่อภาษาจีน เช่น ไทย เมียนมา มาเก๊า 
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และมาเลเซีย (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์,2560,ออนไลน์) ปัจจุบัน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นความส าคัญต่อการเรียนภาษาจีน จึงมีการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีน โดยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในสังคมเศรษฐกิจ ที่ท าให้มีทักษะความรู้ในภาษาจีน  *ต้องสื่อสาร 
และแสวงหาความรู้และใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้ (อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย, 2550, 7) ดังนั้นการเรียนการ
สอนเป็นองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร จึงต้องมีการบูรณาการแนวคิดปรัชญาการศึกษา ให้มีทักษะทางภาษาเพื่อ
การสื่อสาร  และการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ โดยให้มีการเชื่อม โยงประสบการณ์เดิมเข้ากับ
ประสบการณ์ที่ก าลังมีส่วนร่วมพร้อม ๆ กับการมีปฏิสัมพันธ์กับบริบทรอบตัว ซ่ึงได้แก่ เพื่อน สื่อการเรียน ครู 
สิ่งแวดล้อม และสารสนเทศ (อัญชลี จันทร์เสม และคณะ,2559, 115) 

ประเทศ ไทย เป็ นประเทศหนึ่ งที่ ภ าค รัฐ ให้ ค วามส าคัญ กั บการเรียนการสอนภาษาจี น   โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศล าดับที่ 2 รองจากภาษาอังกฤษ แต่ปัจจุบันการ
เรียนการสอนภาษาจีนยังประสบปัญหาหลายด้าน จึงส่งผลให้ประเทศไทยนั้นยังไม่ประสบความส าเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนรวมทั้งการผลิตบัณฑิตด้านภาษาจีนที่มีความรู้และทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่ใช้
งานได้จริง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา[สกสค],2559, 6)  สาเหตุที่คนไทยทั่วไปรู้สึกว่าภาษาจีนนั้นยาก 
เนื่องจากเห็นระบบการเขียนที่ซับซ้อนซ่ึงเหมือนกับภาพลวงตาที่ท าให้เข้าใจผิดว่าภาษาจีนเรียนยากกว่าภาษาอื่น ๆ 
แต่ต้องยอมรับว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่ซับซ้อนมากไม่ใช่แค่ให้นักเรียนท่องจ าเพียงอย่างเดียว (เหยิน จ่ิงเหวิน, 2551, 
14) การเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ดังนั้น
การอ่านภาษาจีน จึงไม่สามารถที่จะสะกดค าอ่านได้โดยตรงเหมือนกับภาษาอื่น เนื่องจากภาษาจีนกลางเป็นภาษาซ่ึงมี
ตัวอักษรที่มีวิวัฒนาการมาจากอักษรรูปภาพ และได้พัฒนาเป็นลายเส้นขีดในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน
ตัวอักษรจีนจึงได้มีการน าเอาระบบสัทอักษร PINYIN มาใช้โดยการน าเอาอักษรโรมันมาแทนเสียงพยัญชนะและสระ
พร้อมใส่เสียงวรรณยุกต์ในการอ่านอักษรจีน (สายฝน วรรณสินธพ, 2554 , 100) 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาจีนมากขึ้น และไม่ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
ครูผู้สอนควรที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้  กิจกรรม หรือเกมต่าง ๆ เพื่อ
ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ สามารถจ าค าศัพท์ และอ่านออกเสียงในภาษาจีนได้ดีขึ้น ซ่ึงข้อดีของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้เกมนั้น จะช่วยท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง  และท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน และ
เกิดการเรียนรู้จากการเล่น (ทิศนา  แขมมณี, 2559 ,368)  

ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาจีนคนหนึ่ง ได้พบปัญหาต่าง ๆ หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน ซ่ึงเป็นทักษะทั้ง 4 ทักษะ ที่ผู้เรียนจะต้องได้รับจากการเรียนภาษา แต่ปัญหาที่พบมากที่สุดใน
โรงเรียนที่ผู้วิจัยท าการสอนนั้นคือ ทักษะในด้านของการอ่านออกเสียงพยัญชนะและสระพินอินภาษาจีนที่ผิดจาก
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หลักการอ่านที่ถูกต้องซ่ึงสอดคล้องกับปัญหาของ กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ และคณะ (2560, 99 ในขณะที่สตริคแลนด์ 
และมอร์โรว์ (1990) ที่จะต้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เพราะการอ่านจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปสู่การสื่อสารทุกด้าน ทั้ง
การอ่านหนังสือ วรรณกรรม ฉลากยา หนังสือพิมพ์ หรือป้ายตามที่สถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การอ่านเป็น
วิธีการเรียนรู้ที่ส าคัญส าหรับมนุษย์ ทักษะดังกล่าวมีการพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็กและต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ซ่ึ งมี
ความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางภาษาพูด และการพัฒนาทักษะการอ่านสามารถท าได้โดยการให้เด็กคุ้นเคยกับการเห็น
ตัวอักษร การสอนให้รู้จักแยกแยะเสียงต่าง ๆ การเชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษร การจดจ าค าศัพท์ (วารสารกุมารเวช
ศาสตร์, 2552,  11-18) 

ในการแก้ปัญหาดังกล่าวพบว่ามีนักการศึกษาและผู้ที่ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาการอ่านของผู้เรียนโดย
ใช้สื่อหลากหลายประเภทโดยเฉพาะกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในการอ่านและฝึกฝนจนเกิดทักษะ ผู้วิจัยเห็น
ความส าคัญการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้คิดพัฒนาชุดกิจกรรมที่เรียกว่าชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ และจะน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านที่ดีขึ้น และท าให้นักเรียนเกิดความสนใจใน
การเรียนภาษาจีน โดยท าให้ผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ที่ท าให้ได้ประสบการณ์โดยตรง ซ่ึงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาศให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมสูง  (เรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อและกิจกรรมรอบตัว, 2560, 3) กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่
สนุกสนาน ผ่อนคลาย จากการเรียนที่ยากและน่าเบื่อให้กลายเป็นเรื่องง่าย น่าสนใจ และเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนได้
เป็นอย่างดี(กิจกรรมสร้างสรรค์ภาษาจีนหรรษา, 2554, 4)  ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นมานั้นผู้วิจัยได้ศึกษาและ
ค้นหาชุดกิจกรรมต่าง ๆ และน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็กนักเรียนซ่ึงชุดกิจกรรมนี้จะใช้ควบคู่กับ

หนังสือแบบเรียนสัมผัสภาษาจีน (体验汉语学生用书小学) ซ่ึงเป็นหนังสือที่ส านักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความร่วมมือของส านักส่ง เสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และส านักพิมพ์ Higher Education Press กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดท า
ขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่พัฒนาการอ่านพินอินของผู้เรียนได้ดีขึ้น สามารถเข้าใจ
หลักการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง และจดจ าค าศัพท์ภาษาจีนได้  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์ย่อยคือ  

1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงพินอินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้ชุด
กิจกรรมสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์ของโรงเรียน ร้อยละ 75 (รายบุคคล) 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงพินอินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนการใช้ชุด
กิจกรรมและหลังการใช้ชุดกิจกรรม 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครั้งน้ี  ประกอบด้วย 
 1) ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ การอา่นออกเสียงพนิอิน ส าหรับนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงมี

ชุดกิจกรรม จ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย  
  1.1) ชุดที่1 อาหารจีน ได้แก่ ท่องเกง่ หไูว มือไว, เสืออยากกนิ, โยงเส้นจับคู่พนิอิน  
  1.2) ชุดที่ 2 ธรรมชาติ ได้แก ่ใครเรียงเสร็จก่อนชนะ, กระซิบรกั, วาดภาพแสนสวย 
  1.3) ชุดที่ 3 อาชีพ ไดแ้ก่ฉนัใบ้ให้เธอทาย, วาดรูปมาฉันจะทาย, เรียงพินอินให้ถูกต้อง 

 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน ประกอบด้วย 
  2.1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องอาหารจีน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 
  2.2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องธรรมชาติ ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 
  2.3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องอาชีพ ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 
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 3) แบบวัดทักษะการอ่านออกเสยีงพินอินใช้ส าหรับวัดทักษะก่อนเรียนและหลงัเรียนซ่ึงเป็นฉบับ
เดียวกันลักษณะเปน็แบบให้อ่านออกเสียงพนิอินในรปูของค าศัพท์อย่างง่ายที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน จ านวน 30 
ค า  
 
 2. วิธีการทดลอง 
 

ผู้วิจัยได้น า ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 3 ชุด  ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ได้ปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วและทดลองใช้กับนักเรียน
จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 33 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพซ่ึงมีค่าความยาก ระหว่าง 0.50-0.77 
ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.33-0.67 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80และน าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึง
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2561 โดยใช้นักเรียน
จ านวน 33 คน จ านวน 1 ห้องเรียน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้ 

1) ให้นักเรียนอ่านแบบทดสอบการอ่านออกเสียงพินอิน ก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ ที่ยังไม่ไม่ได้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้ช่วงเวลาในตอนกลางวัน แบ่งวันละ 6-7 คนตามล าดับเลขที่ และในการทดสอบอ่านแต่ละครั้ง 
นักเรียนจะมีเวลาในการทดสอบ คนละ 6 นาที  และรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบการอ่านออกเสียงพินอิน  

2) ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ ท่องเก่งหูไวมือไว , ใครเรียงเสร็จก่อนชนะ และ
ฉันใบ้ให้เธอทาย  จ านวน 6 คาบ คาบละ 60 นาที ด าเนินการดังนี้ คือ จัดการเรียนรู้ตามแผน 3 แผน  

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อาหารจีน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อาชีพ 
3) ให้นักเรียนอ่านแบบทดสอบการอ่านออกเสียงพินอิน หลังเรียน จ านวน 30 ข้อ ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรม

สร้างสรรค์ โดยใช้ช่วงเวลาในตอนกลางวัน แบ่งวันละ 6-7 คนตามล าดับเลขที่ และในการทดสอบอ่านแต่ละครั้ง 
นักเรียนจะมีเวลาในการทดสอบ คนละ 6 นาท ีเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านอีกครั้งหนึ่ง 

4) เกณฑ์การให้คะแนนการอ่าน ถ้านักเรียนอ่านออกเสียงพินอินถูก ให้คะแนน 1 คะแนน  อ่านผิดให้ 0 
คะแนน โดยแต่ละคนมีเวลาในการทดสอบอ่าน 6 นาที 
 
ผลการทดลอง 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับหัวข้อดังนี้ 
 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังใช้ชุดกิจกรรม ตามเกณฑ์ของโรงเรียน ร้อยละ 75 (รายบุคคล) เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์
คะแนน พบว่านักเรียนมีผลการสอบทักษะการอ่านออกเสียงพินอินที่ผ่านตามเกณฑ์ของโรงเรียน ร้อยละ 75 มี 27 คน 
โดยมีคะแนน อยู่ในเกณฑ์ร้อยละระหว่าง 80.00-100.00  และมีนักเรียนที่มีผลการสอบอ่านออกเสียงพินอินที่ต้อง
ปรับปรุง ตามเกณฑ์ของโรงเรียน ร้อยละ 75 มี 6 คน โดยมีคะแนน อยู่ในเกณฑ์ร้อยละระหว่าง 40.00-73.33  เป็นไป
ตามสมมุติฐานข้อที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน หลังการใช้ชุดกิจกรรม
สร้างสรรค์สูงขึ้น มีคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
 

ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงพินอินโดยการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ 
รายบุคคล ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการอ่านออกเสียงพินอิน โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังใช้ชุดกิจกรรม ตามเกณฑ์ของโรงเรียน รอ้ยละ 75 (รายบุคคล) 

 

นักเรียนคนที ่
คะแนนหลังเรียน 

แปลผล 
คะแนน ร้อยละ 

1 28 93.33 ดีมาก 
2 24 80.00 ดีมาก 
3 30 100.00 ดีมาก 
4 25 83.33 ดีมาก 
5 15 50.00 ดี 
6 27 90.00 ดีมาก 
7 26 86.67 ดีมาก 
8 28 93.33 ดีมาก 
9 25 83.33 ดีมาก 
10 12 40.00 พอใช้ 
11 30 100.00 ดีมาก 
12 18 60.00 ดี 
13 26 86.67 ดีมาก 
14 27 90.00 ดีมาก 
15 24 80.00 ดีมาก 
16 25 83.33 ดีมาก 
17 28 93.33 ดีมาก 
18 27 90.00 ดีมาก 
19 18 60.00 ดี 
20 28 93.33 ดีมาก 
21 30 100.00 ดีมาก 
22 26 86.67 ดีมาก 
23 22 73.33 ดี 
24 27 90.00 ดีมาก 
25 25 83.33 ดีมาก 
26 27 90.00 ดีมาก 
27 28 93.33 ดีมาก 
28 26 86.67 ดีมาก 
29 24 80.00 ดีมาก 
30 30 100.00 ดีมาก 
31 25 83.33 ดีมาก 
32 29 96.67 ดีมาก 
33 15 50.00 ดี 
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 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์
พบว่านักเรียนทุกคน (33 คน) มีคะแนนหลังการเรียนเพิ่มขึ้นก่อนการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยมีคะแนนเพิ่ม
ระหว่าง 6-21 คะแนน คนที่เพิ่มมากที่สุดมีคะแนนเพิ่มขึ้น 21คะแนน คะแนนต่ าสุดก่อนเรียนคือ 5 คะแนน และ
คะแนนสูงสุดก่อนเรียนคือ 24 คะแนน  คะแนนต่ าสุดหลังเรียนคือ12 คะแนน และคะแนนสูงสุดหลัง เรียนคือ30 
คะแนน โดยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน หลังการใช้
ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม 

 
ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงพนิอินโดยการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้ง

ห้องเรียน ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการอ่านออกเสียงพินอินโดยการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ (N=33)  
ระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียน 

 

ผลการอ่าน คะแนนเต็ม  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 30 10.91 5.35 18.12 0.0000** 
หลังเรียน 30 25.00 4.56 -  

**P<.01 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง (ผลการวิจัย) 

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยมีประเด็นที่น ามาวิจารณ์ผลการทดลองดังนี้ 
 1 ผลการศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบทดสอบวัด
ทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน ก่อนเรียน เป็นรายบุคคล มีคะแนนอยู่ในระดับต่ า แต่หลังการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์
ในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน   พบว่านักเรียนส่วนมากมีทักษะการอ่านออกเสียงพินอินสูงกว่าเกณฑ์
ของโรงเรียน ร้อยละ 75  ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์  อาจเป็นเพราะวิธีการสอนที่น าชุดกิจกรรมสร้างสรรค์มาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน จึงท าให้ผู้เรียนสนุกสนาน ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
มากขึ้น จึงท าให้นักเรียนสนใจและเข้าใจเรื่องที่เรียนเป็นอย่างดี  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาวชเยศ ปัญญาสุร
ยุทธ (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเกมของชุมนุมภาษาจีน 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะการอ่านภาษาจีน
ประกอบเกมชุมนุมที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.95/79.50 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของค่าดัชนี
ประสิทธิผลทักษะการอ่านภาษาจีนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเกม คิดเป็นร้อยละ 75.38 ดั่งที่ นพคุณ 
แดงบุญ (2552, 16) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม หมายถึงสื่อการสอนที่ผู้สอนสร้างขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการเรียน
การสอน และท าให้การเรียนรู้บรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้และด้านทักษะ  
 อย่างไรก็ตาม มีนักเรียน 6 คน ที่ได้คะแนนทักษะการอ่านออกเสียงพิน ต่ ากว่าเกณฑ์ของโรงเรียน ร้อยละ 
75 แต่ยังคงได้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าชุดกิจกรรมสร้างสรรค์นี้สามาถพัฒนาทักษะการอ่านออก
เสียงพินอินของนักเรียนได้ แต่ที่ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ก าหนดอาจเป็นเพราะ เด็กทั้ง 6 คนนี้ มีพัฒนาการทางการเรียนช้า 
ตามผลการตรวจของแพทย์ ซ่ึงการตั้งเกณฑ์ร้อยละ 75 อาจจะสูงเกินไปส าหรับเด็กกลุ่มนี้ 
 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งนักเรียนห้อง จากการใช้ชุดกิจกรรม
สร้างสรรค์ ครูผู้สอนได้ใช้แบบทดสอบการอ่านออกเสียงพิน ทดสอบการอ่านพินอินของนักเรียน พบว่าก่อนที่จะให้
นักเรียนใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ ในการพัฒนาทักษะการอ่านพินอิน มีนักเรียนที่ไม่สามารถอ่านพินอินได้ถูกต้อง และ
ยังมีการประสมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ยังไม่ถูกต้อง แต่หลังจากใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการ
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สอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน ครูผู้สอนได้ใช้แบบทดสอบการอ่านออกเสียงพินอินชุดเดิมให้นักเรียน
ทดสอบการอ่านออกเสียง  พบว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงพินอินได้ถูกต้อง มีคะแนนสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม
สร้างสรรค์ โดยมีคะแนนเพิ่มระหว่าง 6-21 คะแนน คนที่เพิ่มมากที่สุดคือคนที่ 8 และคนที่ 22 เพิ่มขึ้น 21คะแนน 
เนื่องจากนักเรียนทั้ง 2 คน มีความสนใจและร่วมมือในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนจึงท าให้นักเรียนจดจ า การเรียนรู้ได้
ดี ในส่วนคนที่เพิ่มน้อยที่สุดคือคนที่ 11 เพิ่มขึ้น 6 คะแนน เนื่องจากนักเรียนเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มนักเรียนที่เรียน
เก่ง จึงท าให้คะแนนก่อนใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์มีคะแนนที่สูงและเม่ือใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วย่ิงท าให้นักเรียน
มีคะแนนสูง และมีนักเรียนบางส่วนที่ยังมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ยังต้องมีการพัฒนาและจัดกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียน
เพื่อให้เกิดทักษะการอ่านออกเสียงพินอินที่ดีขึ้น 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่านักเรียนมีทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน หลังใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์สูง
กว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นสามารถพัฒนาทักษะการอ่านพินอิน กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ดาวชเยศ  ปัญญาสุรยุธ (2558) ได้
ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเกมของชุมนุมภาษาจีน โรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่าทักษะการอ่านภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเกมของกิจกรรมชุมนุม มี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ซ่ึงบรูเนอร์ (Bruner,1986;Jonassen,1991) 
ได้มีแนวคิดและความเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนสร้างแนวคิดใหม่และความคิดรวบยอดใหม่ขึ้น ดังนั้น 
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบหลักการ กฎกติกาต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง ครูและนักเรียนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมถาม- ตอบ 
 
สรุปผลการทดลอง 

ผลการทดลองในวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังใช้ชุด

กิจกรรมสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์ของโรงเรียน ร้อยละ 75 (รายบุคคล) นักเรียนที่มีผลการสอบอ่านออกเสียงพินอินที่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75 มีจ านวนนักเรียน 27 คน โดยมีคะแนน อยู่ในเกณฑ์ร้อยละระหว่าง 80.00-100.00  และมีนักเรียนที่
มีผลการสอบอ่านออกเสียงพินอินที่ยังต้องปรับปรุง ร้อยละ 75 มีจ านวน 6 คน โดยมีคะแนน อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ
ระหว่าง 40.00-73.33 

2 นักเรียนมีทักษะการอ่านออกเสียงพินอินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้ชุดกิจกรรมสูง
กว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยพบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากคะแนนก่อนเรียน โดยมีคะแนนเพิ่ม
ระหว่าง 6-21 คะแนน คนที่เพิ่มมากที่สุดคือคนที่ 8 และคนที่ 22 เพิ่มขึ้น 21คะแนน คนที่น้อยที่สุดคือคนที่ 11
เพิ่มขึ้น 6 คะแนน คะแนนต่ าสุดก่อนเรียนคือ 5 คะแนน และคะแนนสูงสุดก่อนเรียนคือ 24 คะแนน  คะแนนต่ าสุด
หลังเรียนคือ12 คะแนน และคะแนนสูงสุดหลังเรียนคือ30 คะแนนส าหรับผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียง
พินอิน ของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( = 25.00) 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความเมตตากรุณาและช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจาก ดร.ศรีสมร 
พุ่มสะอาด อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.นิภาพร  เฉลิมนิรันดร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ รศ.ดร.มารุต   
พัฒผล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอดเวลา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมาอย่างสูงขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์อัมพร 
วรานนท์วนิช อาจารย์อธิปัตย์  นิตธ์นรา และ นางสาวอังคณา  กองเกตุใหญ่ ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบให้
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นอย่างดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ 
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คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสวนอักษร จังหวัดปทุมธานี ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ที่สนับสนุนให้ผู้วิจัยได้รับการศึกษาอย่างเต็มก าลัง และ
คอยให้ก าลังใจและห่วงใย ช่วยเหลือให้ผู้วิจัยมีก าลังใจ จนท าให้ผู้ วิจัยประสบความส าเร็จในการท าวิจัยครั้งนี้ 
ประโยชน์ใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบเพื่อเป็นการน้อมร าลึก พระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย์ ทุกท่าน
ที่ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 
          งานวิจัยนี้ท าการพัฒนาชุดทดลองเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อออกแบบและ
พัฒนาชุดการทดลองอย่างง่าย เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพชุดการทดลองอย่างง่ายเรื่อง
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและการหาค่าความ
ต้านทานในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม หลังจากนั้นทดสอบประสิทธิภาพโดยทดลองใช้และ
เปรียบเทียบผลที่ได้จากการทดลองกับทฤษฎี ทางการวิจัยพบว่า เม่ือทดลองหาค่าความต้านทานในวงไฟฟ้าแบบ
อนุกรม มีค่าความต้านทาน 349.6 โอห์ม และมีค่าความคลาดเคลื่อนของตัวต้านทาน 2.22 %เม่ือทดลองหาค่า
ความต้านทานในวงไฟฟ้าแบบขนาน มีค่าความต้านทาน 13.5 โอห์ม และมีค่าความคลาดเคลื่ อนของตัวต้านทาน 
2.87 %และเม่ือทดลองหาค่าความต้านทานในวงไฟฟ้าแบบผสม มีค่าความต้านทาน 392.5 โอห์ม และมีค่าความ
คลาดเคลื่อนของตัวต้านทาน 0.21 % 
 
ค าส าคัญ : ความต้านทาน  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
 
Abstract 

This research developed a series of experiments on DC circuits with the aim to 1) design and 

development. The experiment was a simple DC circuits, 2 )  to evaluate the effectiveness of the treatment of 

simple DC circuits. The concepts and theories related to DC circuits and finding the resistance in the circuit in 

series, parallel and mixed after testing by trial and compared the results from experiments with theory. 

Research found that When tested for resistance in electrical series. 349.6 ohm resistance values and tolerances 

of the resistor is 2.22%  for a trial on the electrical resistance in parallel. The resistance of 13.5  ohms and 

resistor tolerances of 2.87%  and on trial for the resistance in the electricity mix. 392.5 ohm resistance values 

and tolerances of the resistor is 0.21%. 

 
Keywords: Resistance, Direct current circuits 

 
บทน า 
       วงจรไฟฟ้า เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าซ่ึงไหลมาจากแหล่งก าเนิดผ่านตัวน าและเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลด แล้ว
ไหลกลับไปยังแหล่งก าเนิดเดิมส่วนประกอบหลักแต่ละส่วนมีหน้าที่การท างานคือแหล่งจ่ายไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายแรงดัน
และกระแสให้กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยแหล่งจ่ายไฟฟ้าสามารถน ามาได้จากหลายแหล่งก าเนิด  เช่น  จาก
ปฏิกิริยาเคมีจากขดลวดตัดสนามแม่เหล็กและจากแสงสว่างเป็นต้น บอกหน่วยการวัดเป็นโวลต์ (Volt) หรือ V และ
สายไฟต่อวงจรเป็นสายตัวน าหรือสายไฟฟ้าใช้เชื่อมต่อวงจรให้ต่อถึงกันแบบครบรอบ  ท าให้แหล่งจ่ายแรงดันต่อถึง
โหลดเกิดกระแสไหลผ่านวงจร จากแหล่งจ่ายไม่โหลดและกลับมาครบรอบที่แหล่งจ่ายอีกครั้งสายไฟฟ้าที่ใช้ต่อวงจรท า
ด้วยทองแดงมีฉนวนหุ้มโดยรอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานส่วนส าคัญของวงจรไฟฟ้าคือการต่อโหลดใช้งาน
โหลดที่น ามาต่อใช้งานในวงจรไฟฟ้าสามารถต่อได้เป็น 3 แบบด้วยกัน ได้แก่ วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม(Series Electrical 
Circuit)วงจรไฟฟ้าแบบขนาน (Parallel Electrical Circuit) และวงจรไฟฟ้าแบบผสม (Series-Parallel Electrical 

671

mailto:Rattanawadee260141@gmail.com


การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

 

 
Circuit) (วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ 2558) สื่อที่น ามาใช้สอนเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ส่วนใหญ่จะใช้ตัวต้านทาน หลอดไฟ
และแบตเตอรี่เพื่อน ามาใช้เป็นสื่อการสอนในเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและศึกษาหาค่าความความต้านทานในวงจร
แบบอนุกรม แบบขนานและแบบผสม โดยใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความตกคร่อมของตัวต้านทาน ซ่ึงจะท าให้การทดลองเกิด
ความคาดเคลื่อนน้อยแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมีราคาสูงเล็กน้อยแต่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 

ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาการพัฒนาส่ือการสอนหลากหลาย มีการน าสื่อมาพัฒนาเพื่อน ามาประกอบกับการเรียน
การสอนในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  เช่น การท าชุดการทดลองหาค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง การท าส่ือการสอนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาสื่อชุดการทดลองเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนฟิสิกส์อย่างมากมาย ซ่ึงได้การยอมรับจากผู้ที่ใช้งานทั่วไปที่ผ่านมาได้มีการท าวิจัยเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงอย่างหลากหลาย ในการศึกษาหาประสิทธิภาพของชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์วิชาไฟฟ้ากระแสตรง และศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยการใช้โครงงาน(อภิรักษ์ กุลชุตินธร,อัญชลี ทองเอม. 2559)   

ส าหรับในงานวิจัยนี้จะพัฒนาชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้ มัลติมิเตอร์วัดเพื่อหาค่าตกคร่อมในตัว
ต้านทานในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม เพื่อได้ค่าความต้านทานรวมน ามาเปรียบเทียบกับการ
ค านวณจากทฤษฎีมีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ และน ามาประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์เรื่อง 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ให้ผู้ที่ได้ทดลองมีความเข้าใจในเนื้อหาและง่ายต่อการใช้งาน 
 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

กฎของโอห์ม (Ohm ‘s Law) 
กฎของโอห์มอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของไฟฟ้าทั้ง 3 ตัว คือ ระหว่างกระแสไฟฟ้า ( I) 

แรงดันไฟฟ้า (E) และตัวต้านทาน (R) และได้สรุปค่าความสัมพันธ์ ดังกล่าวไว้ว่า “กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้านั้นจะแปร
ผันตรงกับแรงดันของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับค่า ความต้านทานในวงจรไฟฟ้า”ดังสมการ  

 
 เม่ือ  = กระแสไฟฟ้า หน่วย แอมแปร์ ( ) 

      = แรงดันไฟฟ้า หน่วย โวลต์ ( )  

    = ความต้านทาน หน่วย โอห์ม(Ω) 

 
การต่อวงจรไฟฟ้า 

วงจรไฟฟ้าใดๆจะมีความเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติต่อกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกันไป ตามแต่วิธีการ
ต่อวงจรนั้นๆ และตามการเปลี่ยนแปลงตัวต้านทานหรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั้นด้วย ซ่ึงเรามีวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าได้ 3 แบบ 
คือ 
     1) การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม (Series Circuit)  
      2) การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน (Parallel Circuit) 
       3) การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม (Compound Circuit) 
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การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม (Series Circuit)  
การน าอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อเรียงล าดับกันไป โดยน าปลายด้านใดด้านหนึ่งของอุปกรณ์ตัวที่หนึ่งมาต่อกับ

อุปกรณ์ตัวที่สอง จากนั้นน าปลายที่เหลือของอุปกรณ์ที่สองไปต่อกับอุปกรณ์ตัวที่สามและต่อในลักษณะที่เรียงกันไป
เรื่อย ๆ จนถึงอุปกรณ์ตัวสุดท้ายให้ต่อปลายที่เหลือเข้ากับแหล่งก าเนิดไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การตอ่วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 

สูตรความสัมพันธ์ของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม ดังนี้ 
1) ค่าความต้านทานรวมของวงจรมีค่าเพิ่มตามจ านวนการต่อของตัวต้านทาน 

ค านวณได้ จากสูตร 

                
2) แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวรวมกันแล้วเท่ากับแหล่งจ่าย 

ค านวณได้จากสูตร 

                  
 
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน (Parallel Circuit) 

การน าอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปมาต่อเรียงแบบขนานกัน โดยน าปลายด้านเดียวกันของอุปกรณ์แต่ละตัว
มาต่อเข้าด้วยกัน แล้วต่อปลายของอุปกรณ์แต่ละตัวที่ต่อกันแล้วนั้นเข้ากับแหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน 
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สูตรความสัมพันธ์ของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน ดังนี้ 
1) ค่าความต้านทานรวมของวงจรค านวณได้ จากสูตร 

      
กรณีที่ต่อขนานกันเพียง 2 ตัว  

     
กรณีที่ตัวต้านทานมีค่าเท่ากันหมด 

           
2) แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 
3) กระแสไฟฟ้าท่ี ไหลผ่านในวงจรมีหลายปริมาณ ตามสาขาของตัวต้านทาน ค านวณได้จากสูตร 

       

       

    
กระแสไฟฟ้าทัง้หมดของวงจร ค านวณได้จากสูตร                                           

       

การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม(Compound Circuit) 
     การต่อแบบผสม คือ การต่อวงจรทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานเข้าไปในวงจรเดียว การต่อแบบนี้โดยทั่วไปไม่นิยม
ใช้กัน เพราะเกิดความยุ่งยาก จะใช้กันแต่ในทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

     1. เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดการทดลองอย่างง่าย เรื่อง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
     2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพชุดการทดลองอย่างง่าย เรื่อง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
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ขั้นตอนการวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลทฤษฎีงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
      ในการวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผู้วิจยัมีการด าเนินงานวิจัย โดยมีรายละเอียดและขั้นตอน
ดังนี้ 

2. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  
    2.1)  ขั้นตอนการศึกษาและตรวจสอบข้อมูล 
            2.1.1 ศึกษาข้อมูลเนื้อหาทางฟิสิกส์ ได้แก่ วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้ากระแสตรง กฎของโอห์มวงจรตัว
ต้านทาน แบบอนุกรม แบบขนานและแบบผสม พร้อมสรุปออกมาเป็นสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ 
            2.1.2 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นการใช้ส่ือในการเรียนการสอนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
            2.1.3 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นการสร้างชุดการทดลอง 
            2.1.4 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการพัฒนาสื่อในการสอนในปัจจุบัน 
    2.2)  ขั้นตอนการออกแบบสื่อ 
            2.2.1 ท าการออกแบบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงในวงจรต่าง ๆ 
                    2.2.1.1 วงจรการทดลองแบบวงจรอนุกรม 
                      รายละเอียด วงจรไฟฟ้าแบบวงจรอนุกรม ประกอบไปด้วย ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10 กิโลโอห์ม
จ านวน 5 ตัว และหลอดไฟ LED ขนาด 3 โวลต์ จ านวน 5 ตัวดังรูป 
 

                    2.2.1.2 วงจรการทดลองแบบวงจรขนาน 
รายละเอียด วงจรไฟฟ้าแบบวงจรขนาน ประกอบไปด้วย ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10 กิโลโอห์มจ านวน 5 ตัว และ
หลอดไฟ LED ขนาด 3 โวลต์ จ านวน 5 ตัวดังรูป 
           

                    2.2.1.3 วงจรการทดลองแบบวงจรผสม 
                             รายละเอียด วงจรไฟฟ้าแบบวงจรผสมประกอบไปด้วย ตัวต้านทานคงที่ มีค่าดังนี้ 
                             - 100 โอห์ม 1 วัตต์ 
                             - 500โอห์ม  1 วัตต์ 
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                             จ านวน 2 ตัว และหลอดไฟ LED ขนาด 3 โวลต์ จ านวน 2 ตัวดังรูป 
 
 
 
 
 
 
            2.2.2 ออกแบบสื่อตามรูปที่ก าหนด 
            2.2.3 จัดท าคู่มือการใช้สื่อ 
            2.2.4 ศึกษาประสิทธิภาพของสื่อโดยเปรียบเทียบค่าความต้านทานรวมในวงจรไฟฟ้าที่ได้จากการทดลอง
เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากทฤษฎี    

    3) ข้ันตอนการออกแบบชุดการทดลอง 
        3.1 ออกแบบชุดการทดลองเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงมีดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ชุดการทดลองเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

        3.2 วิธีการทดลอง 
            อุปกรณ์การทดลอง 
               1. หม้อแปลงไฟฟ้า  (12 โวลต์ 2 แอมแปร์) 
               2. หลอดไฟ LED  3 โวลต์ จ านวน 17 ตัว 
                   วงจรอนุกรม จ านวน 5 ตัว 
                   วงจรขนาน  จ านวน  5 ตัว 
                   วงจรผสม    จ านวน  7 ตัว 
               3. ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ 10 กิโลโอห์ม จ านวน 4 ตัว 
                   วงจรอนุกรม จ านวน 1 ตัว 
                   วงจรขนาน  จ านวน  1 ตัว 
                   วงจรผสม    จ านวน  2 ตัว 
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               4. ตัวต้านทานแบบคงที่ จ านวน 12 ตัว 
                   วงจรอนุกรม จ านวน 4 ตัว 
                   วงจรขนาน  จ านวน  4 ตัว 
                   วงจรผสม    จ านวน  4 ตัว 
               5. สวิตซ์ไฟฟ้า 3 ตัว 
               6. มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 
               7. ขั้วตอ่สายไฟ 
               8. แผ่นอะคริลคิแบบสีด าทึบ 
ผลการวิจัย 

          ใช้ตารางบันทึกผลที่ได้จากการทดลองพร้อมอธิบายผลที่ได้จากตาราง และอธิบายความคลาดเคลื่อนที่
เกิดขึ้นได้ผลการวิจัยดังนี ้

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ตารางที่ 1 ค่าความต้านทานที่ไหลผ่านตัวต้านทาน (โวลต์) ในวงจรอนุกรม 

 

 

 

 

 
 เฉลี่ยรวม =  349.6  

* กระแสเท่ากันทัง้วงจร 

เม่ือเปรียบเทีนบค่านี้ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากทฤษฎีโดยใช้การค านวณตามสมการ 

หา   

                     185 + 22 + 36 + 43 + 56 

        342  

หา  

                     185.6 + 23.7 + 38.2 + 45.4 + 56.7 

      349.6  

เม่ือเปรียบเทีนบค่านี้ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากทฤษฎีโดยใช้การค านวณและหาค่ารอ้ยละ่ของความ
คลาดเคลื่อนจากสมการ 

ตัวต้านทาน ค่าความต้านทาน (โอห์ม) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เฉล่ีย 
R1 (185)  185.5  185.6  185.7  185.6  
R2 (22)  23.7  23.8  23.6  23.7  
R3 (36)  38.2  38  38.4  38.2  
R4 (43)  45.6  45.4  45.3  45.4  
R5 (56)  56.9  56.8  56.6  56.7  
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หาความคลาดเคลื่อน Error %  

                                                    

ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวต้านทาน  2.22 %  

ตารางที่ 2 ค่าความต้านทานและค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน (โวลต์) ในวงจรขนาน 

 
 เฉล่ียรวม = 13.508  

กระแสเฉล่ียรวม = 0.295 A 

เม่ือเปรียบเทีนบค่านี้ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากทฤษฎีโดยใช้การค านวณตามสมการ 

หา  

 

                 
 

           
 
    13.9  

 
หา  

                             

 

            
  

 ค่าความต้านทาน  (โอห์ม)  

กระแส 

ค่ากระแสที่ไหลผ่าน  (แอมป์) 

 
ครั้งที่ 1 

 
ครั้งที่ 2 

 
ครั้งที่ 3 

 
เฉล่ีย 

 
ครั้งที่ 1 

 
ครั้งที่ 2 

 
ครั้งที่ 3 

 
เฉล่ีย 

R1(330)  330  330.5  330.8  330.43  I1  0.0012 A 0.0012 A 0.0013 A 0.0012 A 
R2(47)  46  46.5  45.9  46.03  I2 0.065 A 0.066 A 0.066 A 0.065 A 
R3(51)  49  49.5  49.3  49.26  I3 0.095 A 0.096 A 0.097 A 0.096 A 
R4(68)  66  66.5  66.4  66.30  I4 0.070 A 0.071 A 0.073 A 0.071 A 
R5(75)  73  73.5  74  73.60  I5 0.064 A 0.062 A 0.063 A 0.063 A 
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    13.5  

เม่ือเปรียบเทีนบค่านี้ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากทฤษฎีโดยใช้การค านวณและหาค่ารอ้ยละ่ของความ
คลาดเคลื่อนจากสมการ 

หาความคลาดเคลื่อน Error %  

                                                   

ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวต้านทาน  2.87%  

ตารางที่ 3 ค่าความต้านทานและค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน (โวลต์) ในวงจรผสม 

 
เฉล่ียรวม = 902.6  

I เฉล่ียรวม = 0.00345 A    
 
 
 

เม่ือเปรียบเทีนบค่านี้ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากทฤษฎีโดยใช้การค านวณตามสมการ 

หา  

                     310  

                      310 83.33 

     393.33  

 

หา  

                     310  

                       310 82.86 

ตัวต้านทาน ค่าความต้านทาน  (โอห์ม) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เฉล่ีย 
R1(310)  310  311  309  310  
R2(100)  99.6  99.5  99.7  99.6  
R3(500)  493  494  492  493  

กระแส ค่ากระแสที่ไหลผ่าน  (แอมป์) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เฉล่ีย 
I1 0.0012A 0.0013 A 0.0014 A 0.0013 A 

I2 0.00215A 0.00217 A 0.00214 A 0.00215 A 
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         392.5   

เม่ือเปรียบเทีนบค่านี้ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากทฤษฎีโดยใช้การค านวณและหาค่ารอ้ยละ่ของความ
คลาดเคลื่อนจากสมการ 

หาความคลาดเคลื่อน Error %  

                                               

ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวต้านทาน    0.21 %  

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการทดลองจากตารางจะสรุปได้ว่า  
จากตารางที่ 1 ค่าความต้านทานที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R  (โวลต์) ในวงจรอนุกรมความต้านทานเฉลี่ยรวม

เท่ากับ                        349.6  โอห์ม , ความต้านทานรวมทฤษฎีเท่ากับ 342 โอห์ม , ความต้านทานรวมทดลอง
เท่ากับ 349.6 โอห์มและค่าความคลาดเคลื่อนของตัวต้านทานเทา่กับ ∓ 2.22 %  

จากตารางที่ 2 ค่าความต้านทานและค่ากระแสทีไ่หลผ่านตวัต้านทาน R (โวลต์) ในวงจรขนานความต้านทาน
เฉลี่ยรวมเท่ากับ 13.508 โอห์ม , กระแสเฉลี่ยรวม = 0.295 แอมป์ , ความต้านทานรวมทฤษฎีเท่ากับ 13.9 โอห์ม , 
ความต้านทานรวมทดลองเท่ากับ  13.5 โอห์ม และค่าความคลาดเคลื่อนของตวัต้านทานเท่ากบั∓ 2.87 % 

จากตารางที่ 3 ค่าความต้านทานและค่ากระแสทีไ่หลผ่านตวัต้านทาน R (โวลต์) ในวงจรผสมความต้านทาน
เฉลี่ยรวมเท่ากับ 902.6  โอห์ม  , กระแสเฉลี่ยรวม = 0.00345 แอมป์ , ความต้านทานรวมทฤษฎีเท่ากับ 393.33 โอห์ม 
, ความต้านทานรวมทดลองเท่ากบั 392.5 โอห์มและค่าความคลาดเคลื่อนของตัวต้านทานเท่ากับ ∓ 0.21 % 

บทความนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการสร้างชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่ายซ่ึงสามารถ
น าไปใช้ในการเรียนภาคปฎิบัติของวิชาวงจรไฟฟ้าเพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาได้เรียนรู้ในภาคปฏิบัติจาก
การศึกษาทฤษฎีผู้จัดท าจึงได้สร้างชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่ายให้สอดคล้องกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงจาก
กฎของโอห์ม 

ในการศึกษาหาค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง พบว่าในการทดลองหาค่าต้านทานและค่ากระแสที่
ไหลผ่านไฟฟ้าไม่ตรงตามทฤษฎีเนื่องจากอุปกรณ์ตัวต้านทาน มีค่าคลาดเคลื่อนไปจากค่าที่ได้ก าหนดไว้อันเนื่องมาจาก
การผลิตของโรงงาน และความผิดพลาดของเครื่องมือวัด จึงท าให้ค่าที่วัดได้จากการทดลองมีความคลาดเคลื่อนเม่ือ
เปรียบเทียบกับการค านวณตามทฤษฎีหรือจ าลองการท างานการน าไปใช้งานชุดทดลองดังกล่าวสามารถใช้งานง่าย และ
น าไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริงนอกจากนี้ผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบและ
สะดวกต่อการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติมากขึ้น 
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The Promotion of Teamwork Behavior by Using Team Games Tournament with Social Media on 

Second Years Students of Vocational Certificate Education at Mahasarakham Vocational 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรม
การท างานเป็นทีมโดยใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขันร่วมกับสื่อสังคม รายวิชาการสร้างภาพกราฟิก ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขันร่วมกับสื่อสังคม กลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยคือ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จ านวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน 3) แบบประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดยใช้เทคนิคทีมเกม
แข่งขันร่วมกับสื่อสังคม ท าให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน แบ่งงานกันตามที่ได้รับ
มอบหมายผู้วิจัยได้ใช้สื่อสังคม ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อที่จะท าให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาในบทเรียนและ
การสื่อสารกันในกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถที่จะศึกษาได้ทุกเวลาทุกสถานที่ จึงท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ กันใน
กลุ่มมากย่ิงขึ้นการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคม ผู้เรียนมีพฤติกรรมการท างานเป็นทีมใน 
ระดับดี และการศึกษาความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคม โดยภาพรวมผู้เรียน
มีความพึงพอใจใน ระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแขง่ขัน  สื่อสงัคม 
  
Abstract 

This research is a classroom action research.  The purposes of this study aimed 1) to investigate the 

treatment of the promotion on teamwork behavior by using team games tournament with social media and 2) to 

investigate the satisfaction of students toward learning management by using team games tournament. The 

target group was thirteen vocational certificate students. The instruments were used to collect data were three 

lesson plans which designed based on integrated of team games tournament with social media activities, 

teachers’ and students’ diary, the teamwork behavior assessment and satisfaction questionnaires. 

 The research found that Organizing learning activities to promote teamwork behavior by using 

competitive game team techniques together with social media Make students know how to work as a team 

Exchange learning with each other Divide the work as assigned. The researcher uses social media. In teaching 

and learning In order to allow students to quickly access the lessons and group communication And can also 

study at any time, any place Thus allowing students to interact More in the group Learning management with 

team game techniques Together with social media Students have good teamwork behavior and satisfaction 

education Learning management with team game techniques Together with social media Overall, the students 

were satisfied at a high level. 

 
Keywords: Learning Management with Teams Games Tournament Techniques, Social media
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บทน า 
“การอาชีวศึกษา” นับว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็น ส่วนใหญ่

ทั้งในระดับแรงงานฝีมือ (Skilled Labor) และแรงงานกึ่งฝีมือ (Semi – Skilled Labor)ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่
เน้นการฝึกภาคปฏิบัติควบคู่กับกับการศึกษาภาคทฤษฎี ดังนั้นผู้เรียนในภาคการศึกษาระบบนี้จึงมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อที่จะได้เข้าสู่ตลาดแรงงานและเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ และการที่จะพัฒนา
แรงงานให้มีคุณภาพได้นั้นนอกจากจะพัฒนาทักษะทางด้านความรู้และความเชี่ยวชาญให้มีประสิทธิภาพ เพราะถือว่าเป็น
ทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียนควรจะมีเพราะผู้เรียนจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการและการท างานในอนาคต ต้องมีการร่วมมือในการท างานร่วมกับคนอื่น 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของผู้เรียนจากครูประจ าวิชาด้วยวิธีการสังเกตและ
สัมภาษณ์เม่ือวันที 11-14 กันยายน 2561 ระดับ ปวช. 2 ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
จ านวน 13 คน รวมทั้งผู้วิจัยได้มีโอกาสสอนผู้เรียนในรายวิชาศิลปนิยม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พบว่านักเรียน
นักศึกษาเม่ือเข้าชั้นเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ยังขาดทักษะในการท างานร่วมกัน โดยประสบปัญหาต้ังแต่พฤติกรรม
การแสดงบทบาทในทีมที่ไม่เหมาะสม และการขาดการประสานงานในการท างานร่วมกัน อีกทั้งยังประสบปัญหาของการ
ผลักภาระงานให้กับสมาชิกคนใดคนหนึ่งรับภาระการท างานเพียงฝ่ายเดียว ท าให้ความคิดเห็นในการท างานมีจ ากัดเป็นผล
ให้ผลงานที่ได้รับมอบหมายไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  
 จากที่มาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าวิจัยการส่งเสริมพฤติกรรม
การท างานเป็นทีมโดยใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคม รายวิชาการสร้างภาพกราฟิก ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามโดยการน าเทคนิคทีมเกมแข่งขันร่วมกับสื่อสังคม มาใช้ในการส่งเสริม
การเรียนรู้ ในรายวิชาการสร้างภาพกราฟิก โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฎิบัติการส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มาใช้เป็นแนวทางพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงผู้วิจัยมีความ
คาดหวังว่า เม่ือผู้เรียนได้เรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคม จะช่วยส่งเสริม
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน มีปฎิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันอย่างแท้จริง ได้พัฒนาพฤติกรรม
การท างานเป็นทีม สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบผลงานขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกัน
รับผิดชอบการเรียนรู้ในงานทุกขั้นตอนของสมาชิกในทีม 
 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมการท างานเปน็ทีมโดยใช้เทคนคิทีมเกมแข่งขันร่วมกับสื่อสังคม รายวิชา
การสร้างภาพกราฟิก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคม 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้มี 3 ประเภท ประกอบด้วย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฎิบัติการ 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดยใช้เทคนิคทีมเกม
แข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคม รายวิชาการสร้างภาพกราฟิกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม จ านวน 3 แผนการเรียนรู้ 
  2. เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการศกึษา 
   2.1 แบบบันทกึอนุทนิของนักเรียน 
  3. เครื่องมือที่ใช้รายงานผลการปฎิบัติการ 
   3.1 แบบประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
   3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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                           ตารางที่ 1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค ทีมเกมแข่งขันร่วมกับสื่อสังคม 
 

ขั้นตอนการเรียนรู้
ตามเทคนิค ทีมเกม

แข่งขัน 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน สื่อสังคม 

1. การน าเสนอ
บทเรียนต่อทั้งช้ัน 
 
 
 

1. เตรียมเนื้อหา 
2.เตรียมห้องเรียนบนสื่อสังคม 
Google Classroom และใบ
ความรู้ เรื่องที่ใช้สอนตามแผน 
3. แจ้งวัตถุประสงค์และ
ข้อตกลงการเรียนการสอน 
4. ท าการสอนเนื้อหาของ
บทเรียนแก่นักเรียนพร้อมกันท้ัง
ช้ัน 

1. ศึกษาวัตถุประสงค์และ
ข้อตกลงในการจัดการเรยีนรู ้
2.เข้าห้องเรียน Google 
Classroom 
 

1. ใช้ สื่อสังคม 
Google Classroom 
ในการสอนเข้าสู่
บทเรียน 
 
 
 

2. การเรียนกลุ่มย่อย 1. ครูแบ่งทีมโดยอิงจากคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิภาคเรียนทีผ่่านมา 
2. ท าข้อตกลงในการแบ่งทีม
ร่วมกัน 

1. เข้าทีมท่ีครูจัดให้และฟัง
ข้อตกลงร่วมกัน 
 

1. เอกสารใบความรู้
ประกอบการเรียนการ 

  2. ศึกษาเนื้อหาเรื่องที่ไดเ้รียน
ด้วยการฟังบรรยายและใบ
ความรู ้
3. สรุปองค์ความรูเ้รื่องที่ได้
เรียน 

สอนบนสื่อสังคม 
Google Classroom 

3. การเล่นเกมแข่งขัน 1. แจ้งวัตถุประสงค ์
2. ท าข้อตกลงก่อนการแข่งขัน 
3. เตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขัน 

1. ฟังวัตถุประสงค ์
2. แต่ละทีมส่งตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขัน 
 

 

4. การยกย่องทีมท่ี
ประสบความส าเรจ็ 

1. ครูมอบรางวัลให้แก่ทีมทีไ่ด้
คะแนนสูงสดุ 

1. นักเรียนร่วมกันสรุป
สาระส าคญั 
 

1. ใช้ สื่อสังคม 
Google Classroom
ในการประกาศผล
คะแนนให้ทราบโดยทั่ว
กัน 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นทีมในวงรอบที ่1 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน
ร่วมกับสื่อสังคม รายวิชาการสร้างภาพกราฟิก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

 
หัวข้อประเมิน 

 
S.D. ระดับ 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของนักเรียน ในวงรอบท่ี 1 
     1. ร่วมกันวางเป้าหมายวัตถุประสงค์และแบ่งหน้าที่กันท างาน 1.40 0.56 พอใช้ 
     2. การตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 1.20 0.45 พอใช้ 
     3. การมีปฎิสัมพันธ์ท่ีดี พึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือกัน 1.40 0.55 พอใช้ 
     4. การรักษาบรรยากาศในการท างานและปรับตัวหากัน 1.80 0.52 พอใช้ 
     5. การสื่อสารแบบเปิดมีการปรึกษาและแก้ปัญหาร่วมกัน 1.80 0.55 มาก 
รวม 1.42 0.21 พอใช้ 

  
 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นทีมของนักเรียนที่เรียนด้วย การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคม นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานเป็นทีม เฉลี่ยในระดับพอใช้ (  =1.42, S.D. = 
0.21) มีพฤติกรรมการท างานเป็นทีม ระดับพอใช้ทุกรายการประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการท างานเป็นทีมสูงสุดใน
เรื่อง การสื่อสารแบบเปิดมีการปรึกษาและแก้ปัญหาร่วมกัน (  =1.80, S.D. = 0.55) 
  
 สรุปการสะท้อนผลการปฎิบัติการวงรอบที่ 1 
 ผู้วิจัยได้น าผลของการสังเกตโดยผู้วิจัย ครูผู้ร่วมวิจัย และผู้เรียน ท าการวิเคราะห์ผล และสามารถสรุปปัญหาที่พบ
ในวงจรการปฎิบัติการที่ 1 ดังนี้ 
 1. นักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ เล่นโทรศัพท์มือถือ ไม่ช่วยเพื่อนท างาน 
  จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละทีมปรึกษาหารือกันมาก
ย่ิงขึ้น เช่น ให้รางวัลแก่ทีมที่ท างานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจกระตือรือร้น ในการท างาน
เพื่อจะได้เสร็จ ตามเวลาท่ีก าหนด 
 2. นักเรียนยังไม่รู้บทบาทของตนเองในการท างานร่วมกัน 
  จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
ออกเป็นส่วนๆ ให้เรียบร้อย เช่น มีการเลือกหัวหน้ารองหัวหน้า เพื่อควบคุมในการท างานเป็นทีม ระบุภาระงานที่ตนเอง
ได้รับผิดชอบว่ามีอะไรบ้างโดยการให้ครูตรวจการท างานของนักเรียนแต่ละทีมเสมอ 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นทีมในวงรอบที ่2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน
ร่วมกับสื่อสังคม รายวิชาการสร้างภาพกราฟิก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

หัวข้อประเมิน 
 

S.D. ระดับ 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของนักเรียน ในวงรอบท่ี 2 
     1. ร่วมกันวางเป้าหมายวัตถุประสงค์และแบ่งหน้าที่กันท างาน 1.85 0.89 พอใช้ 
     2. การตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 2.25 0.89 มาก 
     3. การมีปฎิสัมพันธ์ท่ีดี พึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือกัน 1.85 0.89 พอใช้ 
     4. การรักษาบรรยากาศในการท างานและปรับตัวหากัน 1.80 1.15 พอใช้ 
     5. การสื่อสารแบบเปิดมีการปรึกษาและแก้ปัญหาร่วมกัน 2.20 1.05 มาก 
รวม 1.90 0.30 พอใช้ 
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 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นทีมของนักเรียนที่เรียนด้วย การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคม นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานเป็นทีม เฉลี่ยในระดับพอใช้ (  =1.90, S.D. = 
0.30) มีพฤติกรรมการท างานเป็นทีม ระดับพอใช้เกือบทุกรายการประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการท างานเป็นทีม
สูงสุดในเรื่อง การตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง (  =2.25, S.D. = 0.89) 
 
 สรุปการสะท้อนผลการปฎิบัติการวงรอบที่ 2 
 ผู้วิจัยได้น าผลของการสังเกตโดยผู้วิจัย ครูผู้ร่วมวิจัย และผู้เรียน ท าการวิเคราะห์ผล และสามารถสรุปปัญหาที่พบ
ในวงจรการปฎิบัติการที่ 2 ดังนี้ 
   1. นักเรียนบางกลุ่มยังขาดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีการพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือกัน 
    จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละทีมปรึกษาหารือกัน
มากยิ่งขึ้นผู้วิจัยให้นักเรียนระบุภาระงานที่ตนเองได้รับผิดชอบว่ามีอะไรบ้าง อีกทั้งมอบหมายงานให้นักเรียน ไปศึกษาใบ
ความรู้มาก่อนล่วงหน้า เพื่อนักเรียนจะได้พูดคุย ปรึกษากัน 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นทีมในวงรอบที ่3 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน
ร่วมกับสื่อสังคม รายวิชาการสร้างภาพกราฟิก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

หัวข้อประเมิน 
 

S.D. ระดับ 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของนักเรียน ในวงรอบท่ี 3 
     1. ร่วมกันวางเป้าหมายวัตถุประสงค์และแบ่งหน้าที่กันท างาน 2.25 0.93 มาก 
     2. การตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 2.25 0.50 มาก 
     3. การมีปฎิสัมพันธ์ท่ีดี พึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือกัน 2.05 0.76 มากที่สุด 
     4. การรักษาบรรยากาศในการท างานและปรับตัวหากัน 2.40 0.60 มาก 
     5. การสื่อสารแบบเปิดมีการปรึกษาและแก้ปัญหาร่วมกัน 2.65 0.60 มากที่สุด 
รวม 2.44 0.33 มาก 

  
 จากตารางที่ 4 ผลการประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นทีมของนักเรียนที่เรียนด้วย การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคทีมเกมแข่งขนั ร่วมกับสื่อสังคม นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานเป็นทีม เฉลี่ยในระดับมาก (  =2.44, S.D. = 0.33) 
มีพฤติกรรมการท างานเป็นทีม ระดับมากทุกรายการประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการท างานเป็นทีมสูงสุดในเรื่อง การ
สื่อสารแบบเปิดมีการปรึกษาและแก้ปัญหาร่วมกัน (  =2.65, S.D. = 0.60) 
 
 สรุปการสะท้อนผลการปฎิบัติการวงรอบที่ 3 
 ผู้วิจัยได้น าผลของการสังเกตโดยผู้วิจัย ครูผู้ร่วมวิจัย และผู้เรียน ท าการวิเคราะห์ผล และสามารถสรุปปัญหาที่พบ
ในวงจรการปฎิบัติการที่ 3 ดังนี้ 
   1. นักเรียนทุกคนให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการท างาน
เป็นทีมและช่วยกันท างานมากย่ิงขึ้น ช่วยกันศึกษาเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิมจาก
วงรอบปฎิบัติการที่ 1 และวงรอบปฎิบัติการที่ 2 
 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคม จากการ
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
ทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคม ส าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการสร้างภาพกราฟิก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

686



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 
 
 

 
ตารางที่ 5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทีม่ีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน 

ร่วมกับสื่อสังคม 
 

ปัจจัย 
 

S.D. ระดับ 

ครูผู้สอน 
     1. ครูช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขันให้
นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 

4.34 0.49 มากที่สุด 

     2. ครูจัดแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถอย่างเหมาะสม 4.44 0.55 มาก 
     3. ครูให้ค าปรึกษา แนะน า และดูแลนักเรียนในการเรียนโดยใช้
เทคนิค ทีมเกมแข่งขันอย่างทั่วถึง 

4.59 0.60 มากที่สุด 

     4. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.44 0.51 มาก 
     5. ครูให้การเสริมแรงโดยการให้รางวัลแก่ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 4.52 0.61 มากที่สุด 
รวม 4.46 0.55 มาก 
ด้านเนื้อหา 
6.เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถของนักเรียน 4.49 0.56 มากที่สุด 
7. เนื้อหามีความน่าสนใจหรือมากกว่าการเรียนในหนังสือ 4.55 0.54 มากที่สุด 
8. เนื้อหาเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก 4.69 0.53 มากที่สุด 
9. เนื้อหาในการเรียนโดยใช้เทคนิค ทีมเกมแข่งขันเหมาะสมกับเวลาเรยีน 4.44 0.51 มาก 
รวม 4.54 0.53 มากที่สุด 
ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
     10. กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 4.62 0.52 มากที่สุด 
11. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกัน 4.46 0.57 มาก 
12. นักเรียนสามารถอธิบายเนื้อหาช่วยเหลือกันในทีมได้ 4.59 0.56 มากที่สุด 
13. สื่อการเรียนและกิจกรรมย่อยต่าง ๆ  มีความน่าสนใจ สวยงาม 4.48 0.50 มาก 
14. กิจกรรมการเรียนโดยใช้เทคนิค ทีมเกมแข่งขันส่งเสริมให้นักเรียน
อยากเรียนด้วยวิธีนี้ในรายวิชาอื่น ๆ  

4.52 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.56 มากที่สุด 
ด้านการวัดและประเมินผล 
15.การวัดและการประเมินมีการประเมินผลการเรียนนักเรียนเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

4.58 0.56 มากที่สุด 

16. มีการประเมินการเรียนรู้หลังเรียนในแต่ละชุดการเรียน 4.55 0.50 มากที่สุด 
17. มีการประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นทีมร่วมกัน 4.56 0.54 มากที่สุด 
18. ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเองและทีม 4.51 0.50 มาก 
19. การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.59 0.57 มาก 
20. ชุดการเรียนโดยใช้เทคนิค ทีมเกมแข่งขันสร้างความรู้สึกพึงพอใจ 4.59 0.56 มากที่สุด 
รวม 4.56 0.53 มาก 
รวมท้ังหมด 4.52 0.54 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 5 พบว่าคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
ทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคม โดยภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด(  =4.52, S.D. = 0.54) เม่ือ
พิจารณาผลการประเมินรายด้านพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน 
ร่วมกับสื่อสังคม โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ ด้านการวัดและประเมินผล (  =4.56, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ 
ด้านเนื้อหา (  =4.54, S.D. = 0.53) ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (  =4.53, S.D. = 0.56) และครูผู้สอน  
(  =4.46, S.D. = 0.55) 
 
สรุปผลการทดลอง 

1. การส่งเสริมพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดยใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคม ท าให้นักเรียนมี
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมเพิ่มขึ้นในแต่ละวงจรปฏิบัติการดังนี้ 

1.1 วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 
 1.2 วงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30  
 1.3 วงจรปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 

2.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคม 
อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.16, S.D. = 0.05) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน ( = 4.22, S.D. = 0.13) รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา (  = 4.18, S.D.= 0.10) ด้านครูผู้สอน  
(  =4.13, S.D. = 0.15) และด้านการวัดและประเมินผล ( = 4.09, S.D.= 0.09) 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
3.1 ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและก าหนดนโยบาย เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการท างาน

ร่วมกับผู้อื่น โดยน าเอาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค ทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคมไปใช้เพื่อแก้ปัญหาได้
และควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค ทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคม ไป ประยุกต์ใช้กับเนื้อหาและรายวิชา  
อื่น ๆ 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
4.1 ศึกษาในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มเติมต่อไป เพื่อให้ทราบว่าเม่ือส่งเสริมพฤติกรรม

การท างานเป็นทีมโดยใช้เทคนิค ทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคมแล้ว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา
อื่นเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ 

4.2 ควรมีการน าเครื่องมือที่เป็นสื่อเข้ามาช่วยในการประเมินผู้เรียน เช่น Kahoot, Socrative, 
Lino เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ครู อาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แขนงต่าง ๆให้แก่ผู้วิจัย ท า
ให้ผู้วิจัยสามารถท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี บิดาและมารดา ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาและเป็น
กาลังใจที่ดีตลอดมา เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้ความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่และเอกสาร
แก่ผู้วิจัยตลอดมา ผู้แต่งและเรียบเรียง ต ารา เอกสาร และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้อ้างอิง ซ่ึงเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ท าให้วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปฏิบัติ การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค ทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนมหิงษาราม 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
กลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมหิงษาราม จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 7 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน ช่วยให้ผู้เรียน
มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน มีการช่วยเหลือกัน มีการเคารพกติกาของกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และร่วมมือ
กันท างานจนส าเร็จ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือนผู้เรียนมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ใน ระดับมาก และการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความ
จริงเสมือนโดยภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจใน ระดับมาก 

 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแขง่ขัน  เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
 
Abstract 
 This research Is a classroom action research. purpose To 1)To study and practice Enhancement of 

achievement motivation by using learning techniques team game tournament Together with Augmented 

reality technology Science course 3rd grade elementary school at Mahingsaram school 2) To study 

achievement motivation in science courses of prathomsuksa three students by using the learning management 

model with the technique of team game tournament together with Augmented reality technology 3) To study 

the students' satisfaction with learning management model with the technique of team game tournament 

together with Augmented reality technology to promote learning 3rd grade students, 2nd semester 2 

academic years, 2018, Mahingsaram School Roi Et Province, 7 people  

 The research found that Learning management with team game tournament techniques Together 

with Augmented reality technology helping students to follow the steps help each other Respect for the rules 

of the group accept to listen to the opinions of others and working together to accomplish satisfaction studies 

to learning management by team technique, competition game Together with Augmented reality technology 

Overall, the students were satisfied at a high level. 

 

Keywords: Learning management with techniques team game tournament, Augmented reality technology 
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บทน า 
 จากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) 
พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มี จุดมุ่งหมายและหลักการว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมและ วัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต (Ministry of Education, 2010) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
อีกทั้งได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญของ ผู้เรียนไว้ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการ
คิด 3) ความสามารถในการ แก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
(Ministry of Education, 2008) 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหิงษาราม เป็นกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ มีปัญหาในการเรียน นักเรียนไม่มีความสนใจและไม่มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม และส่งผลให้
นักเรียนเกิดความเบื่อเม่ือท างานเป็นกลุ่ม โดยเก็บข้อมูลโดยการบันทึกใน ปพ. และแบบบันทึกการท างานกลุ่ม 
 จากการศึกษาหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) พบว่าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นวิธีที่มุ่งเน้น
แก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างาน รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับปัญหาที่ผู้วิจัยพบ
ซ่ึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในห้องเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้ปรับปรุงพัฒนารูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นวงจรไปจนกว่าจะได้ผลที่พึงพอใจ การวิจัยเชิงปฏิบัติการใช้กระบวนการปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติจริง (Action) การสังเกต (Observe) และ
การสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) เพื่อน าผลไปปรับปรุงการปฏิบัติการขั้นตอนใหม่ จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แก้ปัญหา
ได้จริง หรือพัฒนาสภาพของสิ่งที่ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธีรวุฒ เอกะกุล, 2553) 
 จากที่มาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าวิจัยการเสริมสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหิงษาราม โดยการน าเทคนิคทีมเกมแข่งขันร่วมกับเทคโนโลยีความจริง
เสมือน มาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มาใช้เป็นแนวทางพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยมี
ความคาดหวังว่า เม่ือผู้เรียนได้เรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้แบบทีม ผู้เรียนจะเกิดการพัฒนาทางด้านทักษะการท างานแบบกลุ่ม
ได้อย่างดี จนสามารถท างานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนอย่างสมบูรณ์ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อศึกษาปฏิบัติ การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหิงษาราม 
 2.เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้มี 3 ประเภท ประกอบด้วย 
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการ 
   1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
มหิงษาราม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 แผนการเรียนรู้ 
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  2. เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการศกึษา 
   2.2 แบบวัดพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
  3. เครื่องมือที่ใช้รายงานผลการปฏิบัติการ 
   3.1 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
   3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ตารางที่ 1 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแขง่ขัน รว่มกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการ
เรียนรู้ 

กิจกรรม 
เทคโนโลยีภาพความ

จริงเสมือน
ประกอบการสอน 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

1. ข้ันน า เตรียมความ
พร้อมผู้เรียน 

ใช้ เทคโนโลยีภาพ
ความจริงเสมือน ใน
การสอนเข้าสูบ่ทเรียน 

1. แจ้งวัตถุประสงค ์
2.แจ้งข้อตกลงการเรียนการ
สอนพร้อมกัน 
 

ศึกษาวัตถปุระสงค์
และข้อตกลงใน
การจัดการเรียนรู ้

2. ข้ันสอน น าเสนอเนื้อหา ใช้ เทคโนโลยีภาพ
ความจริงเสมือน มา
แนะน าการใช้งาน 

1. เตรียมเนื้อหา 
2. เตรียมสื่อเทคโนโลยี
ภาพเสมือน เรื่องที่ใช้สอนตาม
แผน 

1. ศึกษาเนื้อหา
เรื่องทีไ่ด้เรียนด้วย
การฟังบรรยาย 
2.สรุปองคค์วามรู้
เรื่องทีไ่ด้เรียน 

3. ข้ันจัดทีม จัดทีมโดยการ
แบ่งกลุ่มนักเรียน 
 

- 1. ครเูป็นผูแ้บ่งกลุ่มโดยอิงจาก
การทดสอบ 
2.ท าข้อตกลงในการแบ่งกลุ่ม
ร่วมกัน 

1. ท าแบบทดสอบ 
2.เข้ากลุ่มที่ครูจัด
ให้และฟังข้อตกลง
ร่วมกัน 

4. ข้ันการ
แข่งขัน 

แข่งขันจดบันทึก
และตอบปัญหา 

ใช้ เทคโนโลยี
ภาพเสมือน เรื่องที่ใช้
สอนตามแผน 

1. แจ้งวัตถุประสงค ์
2.ท าข้อตกลงก่อนการแขง่ขนั 
3.เตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขัน 

1. ฟังวัตถุประสงค ์
2.ลงมือแข่งขัน
เป็นกลุ่ม 

5. ข้ันสรุป ร่วมสรุปบทเรียน
แสดงความ
คิดเห็น 

- แจ้งคะแนนในการแข่งขัน เต รี ย ม น า เสน อ
และสรุปบทเรียน 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินทกัษะการท างานเปน็ทีมในวงรอบที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขันร่วม 
กับเทคโนโลยีความจริงเสมือน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนมหงิษาราม 

 
จากตารางที่ 2  ผลการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนด้วย การจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือนนักเรียนมีพฤติกรรมการ ท างานกลุ่ม เฉลี่ยในระดับดีมาก (  
= 57.14, S.D. = 0.40) มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มดีมากทุก รายการประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
สูงที่สุดในเรื่องมีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  = 87.50, S.D. = 0.71) และมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการท างานกลุ่มน้อย
ที่สุดในเรื่องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (  = 74.33, S.D. = 0.00)  

สรุปการสะท้อนผลการปฏิบัติการวงรอบที่ 1 
ผู้วิจัยได้น าผลของการสังเกตโดยผู้วิจัย ครูผู้ร่วมวิจัยและผู้เรียน ท าการวิเคราะห์ผล และสามารถสรุปปัญหา

ที่พบในวงจรการปฏิบัติการที่ 1 ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนขาดทักษะการท างานกลุ่ม โดยเฉพาะในด้านการเคารพกติกาของกลุ่มคือ นักเรียนไม่

ช่วยกันท าความเข้าใจ บางคนไม่ช่วยเพื่อนในการท างาน ไม่มีการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายให้ นักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม ต้ังค าถาม 

ถามเพื่อนในกลุ่มคนละ 1 ค าถามเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจของเพื่อนและของตนเองด้วยว่าตนเองมีความเข้าใจ
ในเนื้อหาบทเรียนมากแค่ไหน และจะได้รู้ว่าเพื่อนในกลุ่มคนไหนมีความถนัดด้านใด หรือขาดทักษะด้านใด โดยใช้
ค าถามจากการไปศึกษาเนื้อหาของบทเรียนก่อน 

 2. เวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรมไม่เพียงพอ ท าให้ต้องตัดกิจกรรมบางกิจกรรมและลดเวลาของการให้
นักเรียนศึกษาเนื้อหา และท ากิจกรรมกลุ่มลดน้อยลง 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาคือมอบใบความรู้ให้นักเรียนไปศึกษาที่ห้องคอมพิวเตอร์
มาก่อน ก่อนที่ครูจะเป็นคนอธิบายเพิ่มเติมในห้องเรียน แล้วให้นักเรียนสอบถามในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ เพื่อเป็นการ 
กระชับเวลา และในขณะที่ครูอธิบายนักเรียนสามารถศึกษาบนคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อจะได้ปรึกษาหรือถามเพื่อนในกลุ่ม
ไปด้วย 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 
ที่ได้จากผู้วิจัย 

 

 

 
S.D. 

ร้อยละของ 

 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

1.มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
2.มีการให้ความช่วยเหลอืกัน 
3.มีการเคารพกติกาของกลุ่ม 
4.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ 
5.แสดงความคิดเห็นทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่ม 
6.มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
7.ร่วมมือกันท างานจนส าเร็จ 

2 
2 
2 
1 
3 
 
3 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
 
4 
3 

2 
2 
2 

1.5 
2.5 

 
3.5 
2.5 

0.00 
0.00 
0.00 
0.71 
0.71 

 
0.71 
0.71 

50.00 
50.00 
50.00 
37.50 
62.50 

 
87.50 
62.50 

รวม 15 17 16 2.84 400 
ค่าเฉลี่ย 2.14 2.43 2.29 0.41 57.14 
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จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีแนวทางแก้ไขปัญหาคือ ในการท ากิจกรรมกลุ่มในห้องเรียนนั้นผู้วิจัยได้
ปรับเปลี่ยนจากเดิมโดยการให้นักเรียนจับกลุ่มและท ากิจกรรมกลุ่มให้ห้องเรียนแทน และถ้าหากนักเรียนมีปัญหาหรือ
ข้อสงสัย เมื่อกลับไปศึกษาทบทวนความรู้จากที่บ้านนักเรียนสามารถปรึกษาเพื่อนหรือครูผู้สอนได้ 

 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินทักษะการท างานเปน็ทีมในวงรอบที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขันร่วม 

กับเทคโนโลยีความจริงเสมือน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนมหงิษาราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เฉลี่ยในระดับดีมาก 
( = 58.91, S.D. = 0.76) มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มดีมากทุกรายการประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการท างาน
กลุ่มสูงที่สุดในเรื่องร่วมมือกันท างานจนส าเร็จ(  = 87.50, S.D. = (0.00) และมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
น้อยที่สุดในเรื่องแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม (=37.50, S.D. = 0.71) 

 
สรุปการสะท้อนผลการปฏิบัติการวงรอบที่ 2 
ผู้วิจัยได้น าผลของการสังเกตโดยผู้วิจัย และผู้เรียน ท าการวิเคราะห์ผล และสามารถสรุปผลที่พบในวงจรการ

ปฏิบัติการที่ 2 ดังนี้ 
 1. การท างานกลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่มมีการช่วยเหลือกันมากขึ้น หลังจากที่ครูได้มอบหมายให้

นักเรียนแต่ละคนได้ตั้งค าถามเพื่อถามเพื่อนในกลุ่ม ซ่ึงนักเรียน ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี นักเรียน
มีความสนุกสนาน กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหิงษาราม ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 
ที่ได้จากผู้วิจัย 

 

 

 
S.D. 

ร้อยละของ 

 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

1.มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
2.มีการให้ความช่วยเหลอืกัน 
3.มีการเคารพกติกาของกลุ่ม 
4.ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
5.แสดงความคิดเห็นทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่ม 
6.มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
7.ร่วมมือกันท างานจนส าเร็จ 

4 
3 
2 
4 
 
4 
 
3 
4 

3 
4 
4 
2 
 
3 
 
4 
4 

3.5 
3.5 
3 
3 
 

3.5 
 

3.5 
4 

0.71 
0.71 
1.42 
1.42 

 
0.71 

 
0.71 
0.00 

62.50 
62.50 
50.00 
50.00 

 
37.50 

 
62.50 
87.50 

รวม 16 17 16.5 4.95 412.5 
ค่าเฉล่ีย 2.29 2.43 2.36 0.7011 58.91 
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ตารางที่ 4 แสดงมาตรวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนคิ 
ทีมเกมแข่งขัน รว่มกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าระดับมาตรวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน โดยภาพรวมผู้เรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน ระดับมาก 
( = 4.43, S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณาผลการประเมินรายด้านพบว่า นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยเทคนิคทีมเกม
แข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือนโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก สุดคือ ด้านความทะเยอทะยาน ( = 4.78, S.D. = 
0.27) รองลงมาคือ ด้านความกระตือรือร้น ( = 4.71, S.D. = 0.27)ด้านความมีเอกลักษณ์ ( = 4.64, S.D. = 0.55) 
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ( = 4.50, S.D. = 0.91) ด้านความกล้าเสี่ยง ( = 4.21, S.D. = 0.26) และด้านการ
รู้จักวางแผน ( = 4.00, S.D, 1.00) 

 
 
 
 
 

 

รายการ 
 

ระดับความคิดเห็น แปลผล 

 S.D. 

ด้านความทะเยอทะยาน 
ฉันมุ่งม่ันที่จะให้ตวัเองประสบความส าเร็จทางการเรียน 
ฉันคาดหวังกับความส าเร็จทางการเรียน 

5.00 
4.57 

0.00 
0.54 

นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมาก 
นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมาก 

ด้านความกระตอืรือร้น 
ทันทีที่ได้รบัมอบหมายงาน ฉันจะท างานทันท ี
ฉันท างานด้วยความเอาใจใส ่

4.57 
4.86 

0.54 
0.38 

นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 
นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมาก 

ด้านความกล้าเสี่ยง 
ฉันชอบท างานหรือกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ 
ฉันตัดสินใจเลือกเรียนด้วยตนเอง 

4.43 
4.00 

0.53 
0.81 

นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 
นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 

ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ฉันชอบปรบัปรงุและพัฒนาตวัเองอยู่เสมอ 
ฉันชอบปรกึษาผู้รู้ หากเรียนไม่เข้าใจ 

4.57 
4.43 

0.79 
1.13 

นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมาก 
นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 

ด้านการรู้จักวางแผน 
ฉันสามารถท างานเป็นขัน้ตอนตามแผนทีว่างไว ้
ฉันจะศกึษารายละเอียดกอ่นจะเรียน 

3.86 
4.14 

1.35 
0.90 

นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 
นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 

ด้านความมีเอกลักษณ์ 
เพื่อน  ๆจะรูว้่าผลงานนีเ้ปน็ของฉัน 
ฉันท างานด้วยความคิดของตวัเองและไม่ลอกใคร 

4.57 
4.17 

0.79 
0.49 

นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมาก
นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 

รวม 4.43 0.69 นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 
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สรุปผลการทดลอง 
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มหลังจากได้จัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
ทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน วงรอบที่ 1นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เฉลี่ยในระดับดีมาก 
(  = 57.14, S.D. = 0.40) มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มดีมากทุกรายการประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการท างาน
กลุ่มสูงที่สุดในเรื่องมีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี (  = 87.50, S.D. = 0.71) และมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
น้อยที่สุดในเรื่องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (  = 74.33, S.D. = 0.00) และวงรอบที่ 2 นักเรียนมีพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม เฉลี่ยในระดับดีมาก ( = 58.91, S.D. = 0.76) มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มดีมากทุกรายการประเมิน โดย
มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการท างานกลุ่มสูงที่สุดในเรื่องร่วมมือกันท างานจนส าเร็จ (  = 87.50, S.D. = 0.00) และมี
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการท างานกลุ่มน้อยที่สุดในเรื่องแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม ( =37.50, S.D. = 
0.71)  
 2.ผลการศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกม
แข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน  โดยภาพรวมผู้เรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน ระดับมาก ( = 4.43, S.D. = 
0.69) เม่ือพิจารณาผลการประเมินรายด้านพบว่า นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ด้านความทะเยอทะยาน ( = 4.78, S.D. = 0.27) 
รองลงมาคือ ด้านความกระตือรือร้น ( 4.71, S.D. = 0.27) ด้านความมีเอกลักษณ์ ( = 4.64, S.D. = 0.55) ด้าน
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ( = 4.50, S.D. = 0.91) ด้านความกล้าเสี่ยง ( = 4.21, S.D. = 0.26) และด้านการรู้จัก
วางแผน ( = 4.00, S.D, 1.00) 
 3.การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหิงษาราม โดยภาพรวมผู้เรียนมีความ
พึงพอใจใน ระดับมาก ( = 4.78, S.D. = 0.39) เม่ือพิจารณาผลการประเมินรายด้านพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือนโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ด้านความรู้ ( = 4.86, 
S.D. = 0.38) รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศในชั้นเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.83, S.D. = 0.21)ด้าน
เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ( = 4.81, S.D. = 0.38 ) และด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ( = 4.73, S.D, 0.42) 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ควรเปรียบเทียบการเรียนรู้แบบทีมเกมแข่งขันร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน กับการสอนรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาเดียวกัน เพื่อจะได้น าแนวทางมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 2. ควรน ากิจกรรมการเรียนรู้แบบทีมเกมแข่งขันร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน ไปใช้กับนักเรียนช่วงชั้น
อื่นๆดูบ้าง เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนย่อความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เทียบกับระดับคะแนนร้อยละ 
60 ตามเกณฑ์ของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนย่อความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแห่ง
หนึ่งสหวิทยาเขตพุทธสาครอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน 24 คน ได้มาจากการสุ่มนักเรียน 1ห้อง จาก 2 ห้อง ด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน4 แผน 2) สื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่ นิทาน หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร และหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนย่อ
ความเครื่องมือวิจัยทั้ง 3 ประเภทได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มีค่าดัชนีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวจัิย (IOC) เท่ากับ 0.67-1.00 ทุกฉบับ ส าหรับแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนย่อความ
มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.44 – 0.58 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.34 – 0.48 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.89 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้การทดสอบค่าt (t – test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเขียนย่อความหลังเรียนโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์จัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 (ร้อยละ 68.75 – 93.75)  และ 
2) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเขียนย่อความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและเมื่อเปรียบเทียบนักเรียนทั้งห้องมี
ความสามารถหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

ค าส าคัญ : ความสามารถในการเขียนย่อความ  สื่อสิ่งพิมพ์  การจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือเทคนิค STAD 
 
Abstract 
 The objectives of this study were 1) to compare writing summary ability of Grade 5 students after 

study using printing media and STAD cooperative learning in comparison with score level of 60% based on 

criteria of the sample schools, and 2) to study comparative study of writing summary ability of Grade 5 

students before study and after study using printing media and STAD cooperative learning. The samples used 

in this research were 24 persons of Grade 5 students who were studying in Second Semester of Academic 

Year 2018 in Phutthasakhon School Consortium, Krathum Baen District, under Samut Sakhon Primary 

Educational Service Area Office. The random sampling of the said students were taken from one of two 

rooms of students using Cluster Random Sampling. The using instruments include 1) learning management 

plan for four plans, 2) printing media such as tales, newspapers, magazines, and textbooks of Thai language 

for Primary Education, Grade 5, and 3) writing summary ability test. Content validity of all of three research 

instruments was examined by three experts to acquire Index of Item Objective Congruence (IOC) of the 

research at 0.67-1.00 for every issue, Difficulty of writing summary ability test at 0.44-0.58, Discrimination 

of writing summary ability test at 0.34-0.48, and Reliability at 0.89. Data were collected by the researcher as
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the person who managed learning by herself. Data were analyzed by measuring Frequency, Percentage, 

Mean ( ), Standard Deviation (S.D.) and Mean Difference Comparison using t-test.  

 The finding of the research results indicated that 1) all students were able to write summary after 

study using printing media and STAD cooperative learning and score after study was higher than criteria of 

60% (68.75-93.75%), and 2) all students were able to write summary after study higher than before study and 

upon comparison with the whole class students, the summary writing ability after study was significantly 

higher than that before study at statistical level of 0.01. 

 
Keywords: Writing Summary Ability, Printing Media, STAD Cooperative Learning 

 
บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน ท าให้สามารถประกอบธุรกิจการงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธปิไตยอย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิจารณ์และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งยังมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนอกจากนี้
ภาษาไทยยังเป็นการสื่อสารที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางบรรพบุรุษ ด้านวัฒนธรรมประเพณี และสุนทรียภาพโดย
การบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ าค่าภาษาไทยจึง เป็นสมบัติของชาติที ่คว รค่าแก่ก าร
เรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์  สืบสานให้คงอยู่คู่ชาติ ไทยตลอดไป  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 37) 
 จากความส าคัญของภาษาไทยดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้ภาษาไทยเป็นสาระการเรียนรู้
ส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องมีการจัดเรียนรู้เพื่อสร้างพื้นฐานในกระบวนการคิด และการด ารงชีวิต ให้มีคุณภาพ 
ทั้ งนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐ าน พุทธศักราช 2551  ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ส าคัญลงใน
กลุ่มสาระภาษาไทยไว้ทั้งหมด 5 สาระการเรียนรู้ คือ สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟัง การดู และการพูด 
สาระหลักการใช้ภาษาไทย  และสุดท้ายสาระวรรณคดีและวรรณกรรม  ดังนั้นผู้เรียนจึงจ าเป็นที่จะต้องฝึกฝนทักษะจน
เกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร เพื่อน าไปใช้ ในชีวิตจริง  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั ้น พื ้น ฐ า น  พ ุท ธ ศัก ร า ช  2551  ได้ก า ห น ด ม าต ร ฐ าน ก า ร เ รีย น รู ้  ส า ร ะ ก า ร เ ข ีย น  ใน ก ลุ ่ม ส า ร ะ
ภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท.2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, 12) ซ่ึง อภิรดี  สาลิกา(2555, 3) ให้ความหมายของการเขียนว่า การเขียนเป็น
พฤติกรรมหนึ่งของการสื่อสารของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์ต้องการถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ความคิดเห็น
ของตนไปสู่ผู้อื่นโดยใช้ “ภาษาเขียน” เป็นตัวสื่อท าให้ผู้รับสารเข้าใจเรื่องราว ความคิด ความรู้สึกที่ผู้ส่งสารถ่ายทอด
ออกมาสามารถรับรู้เรื่องราวร่วมกันได้ตรงกันทั้งสองฝ่าย นับเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในกระบวนการสื่อสาร นอกจากนั้นพึง
ระลึกเสมอว่า การสื่อสารของมนุษย์นั้นมีขอบเขตกว้าง มีหลายระดับที่ ใช้ต่าง  ๆ กันไป แต่การสื่อสาร
ไม่ว่ารูปแบบใดเป้าหมายส าคัญก็คือการเข้าใจความคิด การรับรู้เรื่องราวได้ตรงกันถูกต้องครบถ้วนและตอบสนองตรง
ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ 

ทั้งนี้ภาษาไทยยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสาร ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเป็นพื้นฐานส าคัญใน
การเรียนรู้วิชาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับเด็กวัยประถมศึกษา การพัฒนาทักษะภาษาไทยต้ังแต่แรกเริ่มศึกษาเล่า
เรียนจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นอย่างไรก็ดี ส าหรับเด็ก ๆ ส่วนใหญ่แล้ว การเรียนรู้
หลักภาษาไทยและฝึกทักษะอย่างฝึกอ่าน หัดเขียน เป็น เรื่องน่า เบื่อ  ชวนง่วง เหงาหาวนอน ไม่ ยิ่ งหย่อนไป
กว่าการเป็นไปไม้เบื่อไ ม้เมากับการฝึกทักษะ เลขคณิต  การเรียนรู้และส่ือสารด้วยการเขียนถือเป็นทักษะภาษา
ที่ยากสุด เพราะไม่ใช่ทักษะเบื้องต้นในการสื่อสารประจ าวัน ในขณะที่การปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักการเขียนตั้งแต่วัยเยาว์
จะช่วยฝึกกระบวนการคิดให้ เป็นระบบ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  หลักการเขียนต้อง ให้ข้อมูล
พื้นฐานก่อน เพราะเด็กยังไม่มีข้อมูลที่จะน ามาเขียน โดยเชื่อมโยงเรื่องที่จะให้เขียนกับเหตุการณ์หรือเรื่องใกล้ตัว 
ช่วยให้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม และรู้จักที่จะดึงความรู้เดิมที่ได้จากการสะสมประสบการณ์ออกมาใช้ตาม
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จินตนาการ (สุขพงศ์  ทัศนกูลกิจ ,  2546) การเขียนถือเป็นทักษะที่ส าคัญมากอีกอย่างหนึ่ ง  ที่จะต้อง
มีการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ จึงจะสามารถท าให้ผู้อื่นเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้ชัดเจนที่สุด 

ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนวิชาภาษาไทยพบว่าจากการจัดการเรียนการสอนในด้านการเขียนพบว่า ผู้เรียนมักจะ
เขียนค าผิด มีความสับสนในการเขียนสะกดค า  เขียนตอบค าถามไม่ ได้ ใจความ มีการเขียนไม่ เป็น รูป
ประโยค รวมถึง ไม่รู้ ว่ าจะต้องค้นคว้าข้อมูลได้อย่าง ไร และควรจ ะเริ่มหาจากตรงไหนก่อน ซึ่ งปัญหา
ดังกล่าวจะท า ให้ผู้ เ รียน ไม่ส ามารถพัฒนาทักษะทางด้านการ เขียน ไป ในระดับที่สู งขึ้น ได้  (อ าภาพร 
ระนาฏศิลป์, 2554,5) ได้กล่าวถึงปัญหาของการเขียนไว้ว่า ผู้ เ รียนมักจะเขียนสะกดค าผิด มีการวางต าแหน่ง
วรรณยุกต์ผิดที่  การใช้ประโยคและเชื่อมค าผิ ดการเขียนตัวพยัญชนะไทยบางตัวเขียนไม่มีส่วนหัวและส่วนหาง 
ผู้เรียนไม่สามารถที่จะเขียนเรื่องราวที่ยาว ๆ ได้ ไม่สามารถที่จะ เรียบ เรีย งข้อความให้ เข้า ใจ ได้ห รือมีก าร
เขียนสื่อความหมายได้ ไม่ชัด เจน หรือการ เขียน เนื้อ เรื่อ ง ไม่ตรงกับหัวข้อที่ก าหนดและปัญหาส าคัญ ใน
การเขียนอีกอย่างหนึ่ งคือการเขียนย่อความ เนื่อ งจากผู้ เ รียนไม่สามารถจับ ใจความส าคัญของ เนื้อ
เรื่อ งที่จะย่อความได้  มักมีก ารตัดประ โยค ในส่วนที่ส าคัญออกหรือคัดลอกข้อความลงมาเขียนทั้ ง
เรื่อ ง  ในด้านการ เลือกใช้บุรุษสรรพนามผู้ เ รียนมักจะใช้สรรพนามตามเนื้อหาที่ย่อ  ไม่มีการ เปลี่ ยน
สรรพนามหรือปรับส านวนให้ เป็นภาษาของผู้ เ รียน เอง  จึงท า ให้ผู้ เ รียนไม่สามารถ เขียนย่อความได้
ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนย่อความ ดังที่  (ยุพา สวัสดี  2551 ,  อ้างถึงใน อภิรดี  สาริกา  2555,  5 ) 
ได้ก ล่า วถึงปัญหาการ เขียนย่อค ว ามว่า  ผู ้ เ รียนยัง เขียนย่อค วาม ได้ ไ ม่ดี  ส รุป ในความ ส าคัญ ได้ ไ ม่
ครบถ้วน มักจะคัดลอกจากเรื่อ ง  ไม่ ใช้ส านวนของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับ (ดารุณี  ศุขกลิ่น  2549 ,  
6 ,  อ้างถึง ใน อภิรดี  สาริกา  2555,  5 -6) กล่าวว่า  ผู้ เรียนจ านวนมากที่ เขียนย่อความด้วยการตัดต่อ
ข้อความจากเนื้อ เรื่องที่อ่าน และจับใจความส าคัญของเรื่อง ได้ ไม่ถูกต้ องครบถ้วน ขาดทักษะในการ
อ่านจับในความส าคัญและทักษะในการเรียบเรียงภาษาให้สละสลวย ท าให้ ไม่สามารถสื่อสารได้ตรง
ตามต้องการ  

นอกจากนี้แนวการจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถทางการเขียนและความพร้อมทาง
ภาษาส าหรับเด็กระดับประถมมีหลายรูปแบบ ผู้สอนสามารถเลือกใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ความต้องการ
และวัยของผู้ เ รียน วิธีการที่ผู้สอนจะยั่วยุ ให้ผู้ เ รียนเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะแสดงความกระตือรือร้นต่อการ
เรียน เกิดความสนุกสนานและสามารถสอดแทรกเนื้อหาสาระความรู้เข้าไปในการสอนแต่ละครั้งได้นั้นการให้ของจริง 
แล้วเขียนเกี่ยวกับสิ่ งนั้น  ๆ  ให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ อาจเป็น วัตถุ  เหตุการณ์  สถานที่  
ฯลฯ แล้วให้ เรียบเรียงเกี่ยวกับสิ่ งที่ ได้อภิปรายกันแล้ว เป็นวิธีการสอนเฉพาะอย่างที่พัฒนาการเขียน  
(ฐะปะนีย์ นาครทรรพ)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ยึดหลักในการจัดการเรียน รู้ ไ ว้ว่ า  ผู ้ เ รียน มี
ความส าคัญที่สุด  เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ  ลงมื อ
ท าจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะ
นิสัย กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถช่วย
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้นผู้ สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 20) 

ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เลือกใช้หลากหลายมากขึ้น  ซ่ึงการจัดการ
เรียนรู้ที่น่าสนใจคือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อีกทั้งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือยังเป็น
การช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาในด้านสติปัญญา และด้านสังคม โดยมีเพื่อนวัยเดียวกัน ในการท างานกลุ่มร่วมกันเป็นผู้คอย
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ให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือ เนื่องจากผู้เรียนที่อยู่ช่วงวัยเดียวกันย่อมีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเข้าใจง่ายกว่า (บัญญัติ  
ช านาญกิจ, 2556) ได้กล่าวความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางที่ผู้เรียนมีความสามารถแตกต่างกันแบ่งเป็นกลุ่มย่อยในการเรียนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภายในกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซ่ึงความส าเร็จ
ของตนเองก็คือความส าเร็จของกลุ่มด้วยเช่นกัน ผู้สอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีด้วยกันหลายรูปแบบอันได้แก่  
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ TGT, การจัดการเรียนรู้รูปแบบ TIA, การจัดการเรียนรู้รูปแบบ JISAW, การจัดการเรียนรู้
รูปแบบ JISAW II การจัดการเรียนรู้รูปแบบ CIRC, การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Learning Together, การจัดการเรียนรู้
รูปแบบ Group Investigation และการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STAD การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ ความสามารถในการอ่านและ
เขียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD จะจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย 
ประกอบด้วยผู้เรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน ผู้เรียนจะได้ช่วยเหลือกันในกลุ่ม  โดยผู้สอนจะท าการสอนเนื้อหาสาระให้แก่
ผู้เรียนทั้งชั้นก่อนและมอบหมายให้ทั้งกลุ่มท างานที่ได้รับมอบหมายเม่ือผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานที่มอบหมายให้เสร็จ
แล้ว ผู้สอนจะให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ 15 – 30 นาที คะแนนที่ได้จากการทดสอบจะถูกแปลงเป็นคะแนนกลุ่ม ซ่ึง
เรียกว่ากลุ่มสัมฤทธิ์ (Achievement Division)  

จากเหตุผลและปัญหาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่ มีอยู่หลายประเภทได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ หนังสือนิทาน นิตยสาร หนังสือแบบเรียนภาษไทย เป็นต้นแบบในการเขียนย่อความเพื่อให้ผู้เรียนได้อ่าน
บทความอย่างขว้างขวางหลากหลาย สร้างความสนใจให้ผู้เรียนในการอ่าน สื่อต่าง ๆมาพัฒนาความสามารถการเขียน
ย่อความร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STADเนื่องจากการศึกษาค้นคว้าของผู้วิจัยยังไม่พบผู้ที่น าการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD มาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความ ผู้วิจัยจึงน าการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มาใช้ในการวิจัยโดยหวังว่าจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนย่อความของตนเอง โดยจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนภาษาไทยของผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
และน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ดีย่ิงขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนย่อความของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หลังเรียนเทียบกับระดับคะแนนตามเกณฑ์ของโรงเรียนร้อยละ 60 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนย่อความของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้ส่ือสิ่งพิมพ์จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1) แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความ จ านวน 4 แผน ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แผนละ 1 

สัปดาห์ รวม 4 สัปดาห์ 10 คาบ 
 (1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การเขียนย่อความจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือนิทานใช้เวลา 3 

ชั่วโมง โดยใช้ชั่วโมงที่ 1 ผู้เรียนไดท้ าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนย่อความก่อนเรียน จ านวน 4 ข้อ 
 (2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนย่อความจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ ใช้เวลา 2 

ชั่วโมง 
 (3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนย่อความจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 
 (4) แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 การเขียนย่อความจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือแบบเรียน

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง โดยในชั่วโมงที่สุดท้ายผู้เรียนได้ท าแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเขียนย่อความหลังเรียน จ านวน 4 ข้อ 
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 2) ผู้วิจัยได้ใช้บทย่อความภาษาไทยจากสื่อสิ่งพิมพ์รวม 4 ประเภทดังนี้ 
 (1) บทย่อความภาษาไทยจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือนิทาน 
 (2) บทย่อความภาษาไทยจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ 
 (3) บทย่อความภาษาไทยจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร 
 (4) บทย่อความภาษาไทยจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนย่อความใช้ส าหรับทดสอบ่อนเรียนและหลังเรียน       

มีลักษณะเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนย่อความภาษาไทยจากสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือนิทาน , 
หนังสือพิมพ์, นิตยสาร และหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 4 ข้อ  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1) ผู้วิจัยวางแผนเก็บข้อมูล โดยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนย่อความ

ก่อนเรียนในสัปดาห์ที่ 1  
 2.2) ด าเนินการที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองโดยก าหนด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ กับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เวลา 4 สัปดาห์ 
 2.3) ในสัปดาห์ที่ 4 ให้ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนย่อ

ความหลังเรียน จ านวน 4 ข้อ ให้คะแนนข้อละ 20 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 80 คะแนน 
 

ผลการทดลอง 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนย่อความจากสื่อสิ่งพิมพ์สูงขึ้นเม่ือเทียบกับเกณฑ์คะแนนของโรงเรี ยน
พบว่าผู้เรียนส่วนมาก (12 คน) ได้คะแนนอยู่ในระดับดีเย่ียมผู้เรียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก 7 คนและมีผู้เรียนที่
ได้คะแนนอยู่ในระดับดี 4 คนแต่มีผู้เรียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดี 1 คน เป็นไปตามเกณฑ์ระดับคะแนนของ
โรงเรียน 
 2. ผู้เรียนทุกคนได้คะแนนความสามารถการเขียนย่อความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน โดยใช้ส่ือสิ่งพิมพ์
ทั้ง 4 ประเภท จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD มีคะแนนเพิ่มระหว่าง 5-15 คนที่เพิ่มมาที่สุดคือ คนที่ 24 
เพิ่มขึ้น 15 และผู้เรียนที่เพิ่มน้อยที่สุดคือ คนที่ 9 เพิ่มขึ้น 5 คะแนน ผู้เรียนที่ได้คะแนนสูง 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเขยีนย่อความ ของผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ทั้งห้อง (จ านวน 24 คน) 

 

การวัด  S.D. t - test Sig.(l-tailed) 

ก่อนเรียน 55.92 5.81 
21.61 0.0000 

หลังเรียน 64.67 5.85 

p**<.01 

 จากตารางพบว่าผู้เรียนที่เรียนโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความสามารถในการเขียนย่อ
ความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยวิจารณ์ผลการทดลองได้ประเด็นต่อไปนี้ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนย่อความจากสื่อสิ่งพิมพ์สูงขึ้นเม่ือเทียบกับเกณฑ์คะแนนของโรงเรียน
พบว่าผู้เรียนส่วนมาก (12 คน) ได้คะแนนอยู่ในระดับดีเย่ียม (ค่าเท่ากับ 4) ผู้เรียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก 7 คน 
(ค่าเท่ากับ 3.5) และมีผู้เรียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับดี 4 คน (ค่าเท่ากับ 3) แต่มีผู้เรียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้าง
ดี 1 คน (ค่าเท่ากับ 2.5)ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ระดับคะแนนของโรงเรียน เนื่องจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่น ามาใช้กับผู้เรียนมี
เนื้อหาเข้าใจง่าย ใช้ค าศัพท์ไม่ยาก และมีการเรียงล าดับเนื้อหาที่ใช้กับผู้เรียนในแต่ละสัปดาห์จากง่ายไปยาก ในแต่ละ
สัปดาห์จะมีการชมเชยและให้รางวัลกับผู้เรียนที่ท าคะแนนสูงสุด ท าให้ผู้เรียนมีแรงกระตุ้นจนเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนย่อความทุกคน เม่ือดูจากคะแนนทดสอบหลังเรียน พบว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถท าคะแนน
ได้สูงกว่าเกณฑ์ระดับคะแนนของโรงเรียน ซ่ึงสกินเนอร์มีความเชื่อมั่นว่า การเสริมแรงเป็นตัวแปรส าคัญในการเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนย่อความสูงขึ้นโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ เม่ือพิจารณาประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์
พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นจากก่อนเรียนทุกคน แต่มีคะแนนเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ
แบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนอยู่เป็นประจ า และคะแนนต่ าสุดจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์เพราะเนื้อหามีการใช้ค าย่อ อักษรย่อ หรือเป็นค าศัพท์ที่ผู้เรียนเข้าใจยาก โดยภาพรวมสื่อ
สิ่งพิมพ์ทั้ง 4 ประเภท สามารถพัฒนาความสามารถการเขียนย่อความของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ เนื่องจาก
เนื้อหาที่ผู้วิจัยน ามาให้ผู้เรียนเขียนย่อความมีความน่าสนใจ ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ซ่ึงในแต่
ละสัปดาห์ประกอบไปด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ 4 ประเภท  ที่ผู้เรียนจะต้องฝึกเขียนท าแบบทดสอบย่อย ได้แก่ หนังสือนิทาน 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ตื่นเต้นในเนื้อหาที่ต้องอ่าน อีกทั้งยังได้ฝึกเขียนย่อความโดยท างานเป็นกลุ่ม และมีการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน  
 ดังนั้นการเขียนย่อความโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่ หนังสือนิทาน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือแบบเรียน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จึงเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความได้ถูกต้อง 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิรดี  สาลิกา (2555 ,  73) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการเขียนย่อความ 
ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การเขียนย่อความของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยการใช้แบบฝึกการเขียนย่อความอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
เนื้อหาที่ใช้ในแบบฝึกมีความน่าสนใจ และเรียงล าดับเนื้อหาจาหาจากง่ายไปยาก ในแต่ละแบบฝึกประกอบไปด้วย
เนื้อหาทั้งหมด 4 ประเภท ที่ผู้เรียนต้องฝึก ได้แก่ ข่าว สารคดี เรื่องสั้น และบทความ ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
ในเนื้อหาที่ต้องอ่าน และฝึกเขียนตามรูปแบบการเขียนย่อความ ผู้เรียนได้ฝึกฝน การท าซ้ าด้วยตนเอง การใช้แบบฝึก
ในการเขียนย่อความ จึงมีส่วนช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาทักษะการเขียน
ย่อความได้ 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเขียนย่อความโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและเม่ือเปรียบเทียบผู้เรียนทั้งห้องมีผลความสามารถแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สามารถ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคะแนนสูงขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โดยการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ใช้ทักษะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้เรียนจะรู้สึกเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสมาชิกในกลุ่ม เพื่อท าให้กลุ่มประสบ
ผลส าเร็จร่วมกันตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยผู้สอนคอยให้ความช่วยเหลือ แนะน าอยู่ข้าง ๆ  
 ซ่ึงอาทซน์ และ นิวแมน (Artzt& Newman, 1993, 2-3) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน ต้องระลึก
เสมอว่าตนเองมีส่วนส าคัญในกลุ่ม จะความส าเร็จหรือความล้มเหลวนั้นต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกในกลุ่มทุกคน เพื่อให้
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ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายสมาชิกทุกคนต้องช่วยเหลือกันให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา ผู้สอนไม่ใช่แหล่งการ
เรียนรู้ที่คอยป้อนข้อมูลแก่ผู้เรียน แต่ผู้สอนจะมีบทบาทคอยให้ความช่วยเหลือแนะน าแหล่งข้อมูลในการเรียน ผู้เรียน
เองจะเป็นแหล่งความรู้ให้ซ่ึงกันและกันกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม เป็นเรื่องของการ
ท างานของกลุ่มคน ทฤษฎีด้านนี้มุ่งศึกษาเพื่อหาความรู้ที่จะน าไปใช้ในการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ
พฤติกรรมของคน อันจะเป็นประโยชน์ในด้านการสร้างเสริมความสัมพันธ์ และปรับปรุงการท างานของกลุ่มให้มี
ประสิทธิภาพ เนื้อหาของทฤษฎีนี้จึงมุ่งศึกษาถึงเรื่องธรรมชาติของคน พฤติกรรมของคน ธรรมชาติของกลุ่ม ดังนั้นการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD โดยสลาวิน (Robert, E. Slavin) ที่มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอฟกิ้นส์(John 
Hopkins University) ได้มุ่งเน้นทักษะการคิด การเรียนที่เป็นระบบเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับการเรียนแบบกลุ่ม 
และยัง เป็นวิธีที่สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ เ รียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ฐิตารีย์ เกิดสมกาล (2555) 
ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญละเจตคติต่อวิชาภาษาไทย ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยศึกษากับผู้เรียนจ านวน 24 คน จ านวน 1 
ห้องเรียน ผลวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นในการใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกันนั้น ท าให้ผู้เรียนทุก
คนพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความได้ดีย่ิงขึ้น 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ผลการทดลองในวิจัยครัง้นี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ทุกคน มีความสามารถในการเขียนย่อความหลังเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกัน เทคนิค STAD โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 68.75 – 
93.75   
 2.ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเขียนย่อความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนเพิ่มขึ้น 5 – 15 
คะแนน เม่ือเปรียบเทียบผู้เรียนทั้งห้องมีความสามารถในการเขียนย่อความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( = 64.67, S.D = 5.85) 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จได้ เพราะความกรุณาจากอาจารย์ ดร.ศรีสมร  พุ่มสะอาด อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ที่มีความเอาใจใส่และเสียสละเวลาให้ค าปรึกษาแนะน า ตรวจแก้ และ รศ.ดร.มารุต  พัฒผล ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ ดร.นิภาพร  เฉลิมนิรันดร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน า แก้ไข จนวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.รพีพรรณ  เพชรอนันต์กุล, นางพิสมัย  จันทร์งาม, นางสาวเยาวลักษณ์  รวมพล ที่ให้
ค าแนะน า ตรวจแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขอขอบคุณ ผู้อ านวนการ คณะครู และ
นักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม จังงหวัดสมุทรสาคร ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้
ในการวิจัย และขอขอบคุณนางสาวปุญจรีย์ แคนเภาว์ที่ให้ความช่วยเหลือในการท าวิจัยครั้งนี้ จนส าเร็จเป็นอย่างดี 
 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ที่สนับสนุน คอยให้ก าลังใจ และช่วยเหลือผู้วิจัย ให้มีความ
มานะ ความอดทนจนท าให้ประสบความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ประโยชน์ใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
ผู้วิจัยขอมอบเพื่อเป็นการน้อมร าลึก พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ ทุกท่านที่ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 

การชนแบบยืดหยุ่นใน 2 มิติ จะเป็นการชนที่มีพลังงานจลน์ก่อนชนและหลังชนเท่ากัน การชนแบบนี้
พลังงานจลน์จะคงที่เพราะพลังงานจะถูกถ่ายโอนให้กับวัตถุที่ชนแล้วแยกออกจากกันและโมเมนตัมรวมก่อนการชนจะ
เท่ากับโมเมนตัมรวมหลังการชน ตามกฎอนุรักษ์โมเมนตัม งานวิจัยนี้ท าการออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเรื่อง
โมเมนตัมและการชนแบบยึดหยุ่นใน 2 มิติ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดทดลองเรื่องโมเมนตัมและการชนแบบ 
ยึดหยุ่นใน 2 มิติ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่องโมเมนตัมและการชนแบบยึดหยุ่นใน 2 มิติ ขั้นตอน 
การวิจัยคือ ศึกษาข้อมูลทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ออกแบบส่วนประกอบต่างๆของชุดการทดลองและสร้างชุดการ 
ทดลอง หลังจากนั้นทดสอบประสิทธิภาพโดยทดลองใช้และเปรียบเทียบผลที่ได้จากการทดลองกับทฤษฎีด้วย 
โปรแกรม Tracker ในการวิเคราะห์หาค่าความเร็วของวัตถุก่อนชนและหลังชนของวัตถุทั้งสองที่มีมวลเท่ากัน และหา 
ค่ามุมของวัตถุหลังการชน เพื่อน าค่าที่ได้มาค านวณหาค่าโมเมนตัมและการสูญเสียพลังงานจลน์ ผลการวิจัยพบว่า ชุด 
การทดลอง เรื่อง โมเมนตัมและการชนแบบยืดหยุ่นใน 2 มิติ มีผลการทดลองเป็นไปตามเงื่อนไขของทฤษฎีเมื่อวัตถุที่มี
มวลเท่ากัน 2 ชิ้นชนกันจะท าให้วัตถุทั้งสองแยกออกจากกัน โดยวัตถุจะเคลื่อนที่ในทิศท ามุมกับแนวการชนซ่ึงจากการ
ทดลองมีการสูญเสียโมเมนตัมแนวแกนนอนเท่ากับร้อยละ 3.12 แนวแกนตั้งเท่ากับร้อยละ 4.55 และการสูญเสีย
พลังงานจลน์ร้อยละ 3.02 ซ่ึงคลาดเคลื่อนไปจากทฤษฎี 
 
ค าส าคัญ : การชนใน 2 มิติ  โมเมนตัม  พลังงานจลน์  โปรแกรมแทรกเกอร ์
 
Abstract 

 

A two-dimension elastic collision is defined as one of a collision which is no loss of kinetic energy 
in the moment of before and after objects collision. In reality, any two-dimension elastic collision between 

objects will convert their kinetic energy and transform to colliding objects before objects separate to each 

other. This form of two-dimension elastic collisions objects momentum before and after a collision must be 

equal. Our study design and develop momentum and elastic collisions in two-dimension experimental sets. 

The objectives of our study are: first, to study and develop momentum and elastic collisions in two-

dimension experimental sets. And the second objective is to evaluate the effectiveness of momentum and 

elastic collisions in two-dimension experimental sets. The research methodology of our study begins with 

researching the relative theories then designs and invent the momentum and elastic collisions in two- 

dimension experimental sets. The sets effective evaluation and theory calibration were using Tracker 

program. Equal masses object velocity before and after collision and collision angle were also analyzed by 

using the Tracker program. After object's velocity and angle were found, momentum and kinetic energy loss  
were analyzed. Our study found that the momentum and elastic collisions in two-dimension experimental 

sets conform with the theory. When two equal mass objects separate to each other. Objects moved 

perpendicular to the collision angle. In the other hand, the result of momentum loss of the horizontal axis is 

3.12% and the vertical axis is 4.55% and the kinetic energy loss of two equal mass objects collision was 

about 3.02%. This results are not followed the theory which are no momentum loss and kinetic energy loss in 

two-dimension collision. 
 

Keywords: Two-dimension Collisions, Momentum, Kinetic energy, Tracker
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บทน า 
วิชาฟิสิกส์เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของปรากฏการณ์

ธรรมชาติ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
2543:9) และวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ทฤษฏีที่สัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นจริงในธรรมชาติใน
ด้านกายภาพ (Physical Science) จึงจัดเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science) อีกแขนงหนึ่งในการเรียนการสอน
วิชาฟิสิกส์นั้นต้องอาศัยพื้นฐานการค านวณน าไปสู่ความเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ทางฟิสิกส์ ซ่ึงกฎเกณฑ์ดังกล่าวมักจะอยู่
ในรูปของสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีลักษณะเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม วิชาฟิสิกส์จึงเป็นวิชาที่ผู้สอนจะ
รู้สึกว่าสอนยากนักเรียนมองภาพไม่ออกและนักเรียนเองก็มีความรู้สึกว่าเป็นวิชาที่เรียนยาก (สมยศ ชิดมงคล , 2532) 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการสอบ 9 วิชาสามัญ ที่จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประจ าปี
การศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาฟิสิกส์อยู่ที่ร้อยละ 29.44 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 
2560) ซ่ึงพบว่าคะแนนยังต่ ากว่าร้อยละ 30 แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์ 
 คริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่เทคโนโลยีมีการเติบโตและพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ท าให้นักเรียนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ ได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมและความสนใจในการเรียน
ของนักเรียนในยุคนี้เปลี่ยนไป การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในคริสต์ศตวรรษที่ 21 จึงไม่ได้มุ่ งเน้นเพียงแค่การให้
นักเรียนเข้าใจและจดจ าความรู้ หลักการ และทฤษฎีต่างๆ เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาทักษะและความสามารถ
ในการรวบรวมวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่
นักเรียนเผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2559) ปัจจุบัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้กล้องดิจิทัลที่มีฟังก์ชันถ่ายวิดีโออัตราเร็วสูงมีราคาในระดับผู้บริโภค รวมทั้ง
โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอหลายโปรแกรมที่พัฒนาโดยนักฟิสิกส์ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองฟิสิกส์โดยเฉพาะใน
กลศาสตร์ ปัจจัยเหล่านี้สร้างโอกาสให้ผู้สอนวิชาฟิสิกส์สามารถน าเทคนิคการวิเคราะห์วิดีโออัตราเร็วสูงมาใช้สอนใน
หัวข้อกลศาสตร์ (พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ และ จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล, 2555) 
 ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้เพราะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท าให้บุคคลมีการพัฒนาวิธีการคิด ทั้งวิธีการคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คือการจัด
การศึกษาวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
 รายวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่มีความส าคัญที่สุดวิชาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับความจริงที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติทีเกิดขึ้น สามารถค้นหาสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น นอกจากนี้วิชา
ฟิสิกส์ยังเป็นพื้นฐานของการน าไปประยุกต์ในวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมแพทยศาสตร์ เป็นต้น ตลอดจนก่อให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างมากมายแต่จากผลการแข่งขันโอลิมปิกวิทยาศาสตร์พบว่า ประเทศไทยมีจุดอ่อนอยู่ที่
พื้นฐานการเรียนสอนวิชาฟิสิกส์ อันเป็นรากฐานของความสามารถในวิทยาศาสตร์แขนงอื่น และส าคัญที่สุดต่อ
สมรรถภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี ประเทศไทยพัฒนาด้านเทคโนโลยีเองไม่ได้เพราะไม่มีนักฟิสิกส์ประเภทประยุกต์ที่ 
ดีและมีจ านวนมากพอ สิ่งนี้เป็นเหตุใหญ่ที่สุดที่ต้องแก้ไขโดยเร็ว (สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543) 
 จากความส าคัญของเนื้อหาเรื่องโมเมนตัมและการชน ซ่ึงพบว่าการจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจแล้วเห็นภาพชัดเจนนั้นเป็นเรื่องที่ยากและอาจส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความไม่เข้าใจและไม่อยากที่จะเรียนในวิชานี้ 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้มีการน าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดท าชุดการทดลองเรื่อง โมเมนตัมและการชน
แบบยึดหยุ่นใน 2 มิติ เพื่อน าไปให้นักเรียนในชั้นเรียนได้ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาชุดทดลองเรื่องโมเมนตัมและการชนแบบยึดหยุ่นใน 2 มิติ 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่องโมเมนตัมและการชนแบบยึดหยุ่นใน 2 มิติ 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
อุปกรณ์ 
 1) แผ่นอะคริลิค ขนาด 30 × 60 เซนติเมตร 
 2) ตัวยิงสปริง จ านวน 1 ตัว 
 3) ลูกเหล็กรัศมียาว 30 มิลลิเมตร จ านวน 2 ลูก 
วิธีการทดลอง 
 วางมวลที่ 1 อยู่หน้าตัวยิงสปริง และวางมวลที่ 2 ห่างจากมวลที่ 10 เซนติเมตร แล้วปล่อยตัวยิงสปริงชนกับ 
มวลที่ 1 ให้ไปชนกับมวลที่ 2 บันทึกการชนด้วยโปรแกรมแทรกเกอร์ หากมวลทั้ง 2 ชนกันแล้วเกินมุมให้วัดค่ามุมแล้ว 
หาความเร็วหลังชนและท าการบันทึกผลการทดลอง 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการชนกันของมวลเท่ากันจากโปรแกรมแทรกเกอร์ 

 
ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การชนจากโปรแกรมแทรกเกอร์ 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการทดลองพบว่าวัตถุก้อน 1 ซ่ึงมีมวลเท่ากับ 0.176 kg  มีความเร็วก่อนชนและหลังชนเท่ากับ 0.7236 
m/s และ 0.238 m/s ตามล าดับ วัตถุก้อน 2 ซ่ึงมีมวลเท่ากับวัตถุก้อน 1 มีความเร็วก่อนชนและหลังชนเท่ากับ 0.00 
m/s และ 0.367 m/s ตามล าดับ การสูญเสียโมเมนตัมในแนวแกนนอนและแกนนอนเท่ากับร้อยละ 3.12 และ 4.55 
ตามล าดับ และการสูญเสียพลังงานจลน์เท่ากับร้อยละ 3.02  
ก าหนดให้ m1 = m2 
จากทฤษฎีสามารถค านวณหาความเร็วการชนของมวลทัง้ 2 ก้อนได้ดังนี้  
 หาความเรว็ก่อนชนของมวลกอ้นที่ 1 ความชนของกราฟ  
 จากสูตร   

    

    

    

 ความเร็วก้อนที ่1 ก่อนชน ได้ 0.7236 m/s 
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 หาความเรว็หลงัชนของมวลกอ้นที่ 1 ความชนของกราฟ  

 จากสูตร   

    

    

    

 ความเร็วก้อนที ่1 หลังชน ได้ 0.238 m/s 

 หาความเรว็ก่อนชนของมวลกอ้นที่ 2 ความชนของกราฟ  

 จากสูตร   

ความเรว็ก้อนที ่2 ก่อนชน มีค่าเท่ากับ 0 

 หาความเรว็หลงัชนของมวลกอ้นที่ 2 ความชนของกราฟ  

 จากสูตร   

    

    

 ความเร็วก้อนที ่2 หลังชน ได้ 0.367 m/s 

 หาโมเมนตัมการชน 2 มิติ โดยแยกแกน ได้ดังนี ้

 แกน x ;  
  
    
    

  พบว่าเกิดการสูญเสียโมเมนตัม 0.127 - 0.0958 = 0.0312 

ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน = x 100 

   = x 100 

   = 3.12 
คิดเป็นการสูญเสียโมเมนตัมเท่ากับร้อยละ 3.12 
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 แกน y ;   
    
    
    

พบว่าเกิดการสูญเสียโมเมนตัม = 0.0455  

ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน = x 100 

   = x 100 

   = 4.55 
คิดเป็นการสูญเสียโมเมนตัมเท่ากับร้อยละ 4.55 
พลังงานจลน์ของระบบ 
    

     

     

     

พลังงานจลน์ที่สูญเสีย คือ 0.047 - 0.0168 = 0.0302  

ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละคือ = x 100 

ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน     = x 100 

   = x 100= 3.02 

คิดเป็นการสูญเสียโมเมนตัมเท่ากับร้อยละ 3.02 
 

ตารางที่ 1 การทดลองการชนแบบยืดหยุ่นใน 2 มิติ จากโปรแกรมแทรกเกอร์ 
 

มวลที่ชน 
ความเร็วก่อนชน 

Vi (m/s) 
ความเร็วหลังชน 

Vf(m/s) 

โมเมนตัมที่
สูญสีีย แกนx 

(%) 

โมเมนตัมที่
สูญสีีย แกนy 

(%) 

พลังงานจลน์ที่
สูญเสีย (%) 

m1=m2 0.7236 0.605 3.12 4.55 3.02 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

การทดลองโดยการใช้ชุดทดลองโมเมนตัมและการชนแบบยืดหยุ่นใน 2 มิติ พบว่ามีการสูญเสียโมเมนตัม
แนวแกนนอนเท่ากับร้อยละ 3.12 แนวแกนตั้งเท่ากับร้อยละ 4.55 และมีการสูญเสียพลังงานจลน์ คือเม่ือมวลเท่ากัน
เกิดการสูญเสียพลังงานร้อยละ 3.02 ซ่ึงไม่เป็นไปตามทฤษฎีโมเมนตัมและการชนแบบยืดหยุ่นใน 2 มิติ (Serway, 
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Vuille & Faufhn, 2009, 161-181) ซ่ึงกล่าวไว้ว่าโมเมนตัมการชนและหลังชนจะมีค่าเท่ากันเสมอและจะไม่มีการ
สูญเสียพลังงานจลน์ก่อนชนและหลังชน การสูญเสียดังกล่าวอาจเกิดจากชุดการทดลองที่ไม่สเถียร การยิงวัตถุ และ
พื้นผิวพื้นที่อาจยังคงเหลือแรงเสียดทาน ท าให้เกิดการคลาดเคลื่อนจากทฤษฎีดังกล่าว 
 
สรุปผลการทดลอง 

การวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาชุดการทดลอง เรื่อง โมเมนตัมและการชนแบบยึดหยุ่น 2 มิติ มี
ข้อสรุปผลการวิจัยตามรายละเอียด ดังนี้ ผลการทดลองชุดสาธิตการทดลองโมเมนตัมและการชนแบบยืดหยุ่นใน 2 มิติ
จากการใช้โปรแกรมแทรกเกอร์ในการวิเคราะห์ความเร็วของวัตถุ 2 ชิ้นที่ชนกัน พบว่า เม่ือวัตถุมวลเท่ากัน ขณะที่วัตถุ
ชิ้นที่ 2 อยู่นิ่ง วัตถุชิ้นที่1 เม่ือออกจากจุดปล่อยจะเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วสูงสุด เม่ือเกิดการชนกัน วัตถุชิ้นที่ 1 และ
วัตถุที่ 2 แยกออกจากกัน โดยวัตถุที่ 1 ท ามุม θ กับแนวการชน และ วัตถุที่ 2 เคลื่อนที่ในทิศท ามุม ∅ กับแนวการ
ชน ซ่ึงผลการทดลองเป็นไปตามเงื่อนไขของทฤษฎีจากการทดลองมีการสูญเสียโมเมนตัมแนวแกนนอนและแนวตั้ง มี
การสูญเสียพลังงานจลน์ซ่ึงไม่เป็นไปตามทฤษฎี 
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การพัฒนาชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 

The Development of A Projectile Motion Experiment Kit  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ท าการพัฒนาชุดทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดทดลอง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยมีขั้นตอนการวิจัยคือ ออกแบบ ลงมือท าเครื่องมือวิจัย หลังจากนั้นทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยทดลองใช้และเปรียบเทียบผลที่ได้จากการทดลองกับทฤษฎี ผลการทดลองครั้งนี้เราได้
พัฒนาอุปกรณ์ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ซ่ึงใช้โปรแกรมแทรกเกอร์ในวัดความเร็ว สามารถปรับมุมใน
การเคลื่อนที่ได้ 4 ระดับคือ 30° 37° 45° และ 60° ซ่ึงจากการทดลอง 3 ครั้งท าให้ได้ค่าเฉลี่ยตามตารางที่1และได้ค่า
ความเร็วต้นเฉลี่ย 3.96 m/s และระยะในแนวแกน X มากที่สุดที่มุม 45° ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ (ช่วง และ คณะ, 2554;  สันติพงศ์, 2554) และตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนจากการ
ทดลองและโปรแกรมแทรกเกอร์ท าให้ได้ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ 4.76% 

ค าส าคัญ : การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ชุดการทดลอง 
 
Abstract  

This research developed the experiment on the movement of the projectile model with the objective 

to develop a test kit for the movement of the projectile. The research process is designed to do research tools. 

After that, test the efficiency of the tool by experimenting and comparing the results from the experiment 

with the theory. The results of this experiment, we have developed a test device for the movement of 

prototypes. Which uses the inserting program in the speedometer Can adjust the movement angle by 4 levels, 

30° 37°, 45° and 60°Which, from the three experiments, the average value in Table 1 and the average 

velocity of 3.96 m / s and the X-axis in the maximum distance at 45 ° angle, which is consistent with the 

theory of motion theory (Chuang and Faculty, 2011; Santipong, 2011) and Table 2 compare the error values 

from the experiment and insertger program, resulting in the highest error of 4.76% 

 

Keywords: Projectile motion, experiment kit 

 
บทน า 
 ในยุคศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้มีการพัฒนาในหลายๆด้านเช่นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม รวม
ไปถึงระบบการศึกษาของนักเรียนไทยนั้นก็ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะรายวิชาในกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ที่มีการเรียนรู้เพื่อหาค าตอบและสามารถพิสูจน์ได้ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อ
ในรายวิชาฟิสิกส์และเป็นวิชาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นวิชาที่เข้าใจยากและไม่สามารถเรียนรู้เข้าใจจากทฤษฎี
ได้เพียงอย่างเดียว จึงจ าเป็นต้องมีการทดลองเข้ามาช่วยเพื่อให้ผู้เรียนเกดิประสบการณ์โดยตรงและเพื่อให้เข้าใจในเนื้อ
ได้อย่างแท้จริง แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ได้กล่าวไว้ คือการเรียน
มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สิริกุล และคณะ 
(2557) และเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์เรื่องของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ก็เป็นการศึกษาเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์
ต่างๆ ที่เห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เช่น การเล่นบาสเก็ตบอล การเตะฟุตบอล และการแข่งขันยิงจรวดขวดน้ า จาก
การศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัย ต่างๆ วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์พบว่า  ผู้ เรียนไม่สามารถผ่าน
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้  เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้การบรรยายผู้เรียนทั้งชั้นพร้อม ๆ กันนั้น  
ผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันท าให้ผู้เรียนบางส่วนเรียนช้าไม่ทันเพื่อน ๆ และขาดความเข้าใจหลักการ
พืน้ฐาน ส่งผลต่อการสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการศึกษาหาความรู้อย่างเป็นขั้นตอน (อภิเษก, 2550; 
Makhafula, 2005) เนื่องจากผู้เรียนเน้นการจ าสูตรมากกว่าการท าความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ ส่งผลให้ผลการเรียน
ของผู้เรียนตกต่ า และเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหา
การเรียนวิชาที่เกิดขึ้นจึงได้ท าการออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดทดลอง 
และสามารถน าชุดทดลองไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อพัฒนาชุดทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล ์
 2.เพื่อประเมินประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่องการเคลื่อนทีแ่บบโพรเจกไทล ์
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และคิดค้น ออกแบบ และสร้างชุดทดทองการเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล์ 
 2. เพื่อพัฒนาและต่อยอดสื่อการสอนในรายวิชาฟิสิกส์เรือ่งการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล ์
 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (projectile) ในภาษาอังกฤษหมายถึงวัตถุที่ขว้างหรือยิงออกไป เช่น  ก้อนหิน
ที่ถูกขว้างออกไปหรือลูกกระสุนที่ถูกยิงออกไป  ทั้งนี้ในบริเวณใกล้ผิวโลกตามปกติการเคลื่อนที่ของวัตถุดังกล่าวจะ
สังเกตได้ว่ามีวิถีโค้ง แต่จะโค้งอย่างใดโดยละเอียดและท าไมจึงโค้งเช่นนั้นจะได้ศึกษากันต่อไป  การเคลื่อนที่ตาม
รูปแบบที่วัตถุดังกล่าวเคลื่อนที่ไป โดยเฉพาะเม่ือไม่มีแรงต้านทานของอากาศหรือแรงต้านทานมีผลน้อยจนไม่ต้อง
น ามาคิด  จะเรียกว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (projectile motion)  ในกรณีที่แรงต้านทานของอากาศมีผลต่อ
การเคลื่อนที่เนื่องจากวัตถุเบา หรือเนื่องจากเคลื่อนที่เร็วและมีการหมุน วิถีการเคลื่อนที่จะแตกต่างออกไปจากการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และไม่นับเปน็การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  เช่น  การเคลื่อนที่ของลูกแบดมินตัน  ลูกกอล์ฟ 
ลูกฟุตบอลที่หมุน ฯลฯ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นการเคล่ือนที่ใน  2  มิต ิ คือเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่ง
พร้อมกัน  ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (ซ่ึงสม่ าเสมอในบริเวณใกล้ผิวโลก)  
ในขณะที่การเคลื่อนที่ในแนวราบไม่มีความเร่งเพราะไม่มีแรงกระท าในแนวระดับ ท าให้เส้นทางการเคลื่อนที่เป็นแนว
โค้ง  เส้นทางการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์จะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งแบบพาราโบลา 

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์(Motion of a Projectile) คือการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้ง 

 

ภาพที ่1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล ์
ที่มา : https://cbf0bd92-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com 
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1) แรงลัพธ์ในแนว ระดับ (แกน x) ที่กระท าต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ แสดงว่า วัตถุจะความเร็วในแนวระดับคง
ตัว  สามารถค านวณจากสูตร 

 หรือ  

อุปกรณ์ที่ใช้ 
1. ท่ออะคริลิคยาว 37cm 
2. สปริงยาว 25cm 
3. แท่งเหล็กยาว 45cm 
4. ไม้โปรเจคเตอร์ 
5. ลูกปิงปอง 
6. แผ่นอะคริลิคตัดเป็นวงกลมขนาดรัศมี2 cm จ านวน 2 แผ่น และขนาด 2.25 cm จ านวน  

2 แผ่น 
7. ฐานเคลื่อนยิง 
8. สายวัด 
9. โปรแกรมแทรกเกอร์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาข้อมูล หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2. ออกแบบและสร้างชุดทดลอง ดังภาพต่อไปนี้ 

 

3. ทดลองและรวบรวมข้อมลู 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
            5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการทดลองเครื่องยิงการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ผู้วิจัยได้ท าการทดลองหาความแม่นย าของเครื่องยิงแบบ
โพรเจกไทล์ที่มุม 30° 37° 45° และ 60°ทั้งหมด 3 ครั้งโดยได้ค่าเฉลี่ยดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยผลการทดลองความแม่นย าของเครื่องยิงแบบโพรเจกไทล์ที่มุม 30° 37° 45° และ 60° 

มุม t (s)  (m) (m/s) Cos  U(m/s) 
30°                             0.20                    0.54                    2.70                    0.87                   3.10 
37°  0.23                    0.75                    3.36                    0.80                   4.20 
45°                             0.24                    0.80                    3.30                    0.71                   4.65 
60°                             0.34                    0.66                    1.94                    0.50                   3.88 
                                       ความเร็วต้นเฉลีย่                                                                            3.96 

 
จากตารางเฉลี่ยทั้ง 3 ครั้ง มุมที่ใช้ในการยิงคือ30° 37° 45° และ 60°พบว่าเวลาที่ใช้ในการยิงเพิ่มขึ้นและได้ระยะ

ในแนวแกน xมากที่สดุที่มุม 45° คือ 0.80 m ท าให้ได้ความเร็วต้นจากสมการ Sx = ucos t มีค่าเท่ากับ 3.96 m/s 
ตารางที2่ ความคลาดเคลื่อนที่ไดจ้ากโปรแกรมแทรกเกอร์ 

ตารางที่ 2 ความคลาดเคลื่อนที่ไดจ้ากโปรแกรมแทรกเกอร์ 

มุม 
(°) 

ระยะทางในแนวแกนx หรือ แนวราบ ความคลาดเคลื่อน 
(%) การทดลอง โปรแกรมแทรกเกอร ์

30° 0.54 0.53 1.89 
37° 0.75 0.73 2.73 
45° 0.80 0.78 2.56 
60° 0.66 0.63 4.76 

 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ได้พัฒนาอุปกรณ์การสอนชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ออกแบบ สร้างชุดทดลอง และส่วนของการทดสอบชุดทดลองซ่ึงใช้โปรแกรมแทรกเกอร์ในวัดความเร็ว สามารถ
ปรับมุมในการเคลื่อนที่ได้ 4 ระดับ คือ 30° 37° 45° และ 60°ซ่ึงจากการทดลอง 3 ครั้งท าให้ได้ค่าเฉลี่ยตามตารางที่ 1 
ได้ค่าความเร็วต้นเฉลี่ย3.96 m/s และระยะในแนวแกน X มากที่สุดที่มุม 45°ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ (ช่วง และ คณะ,2554; สันติพงศ์,2554) และตารางที่2เปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนจากการทดลอง
และโปรแกรมแทรกเกอร์ท าให้ได้ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ 4.76% 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าชุดการทดลองการเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถที่จะพัฒนาต่อไป
ได้อีก ซ่ึงอาจจะท าให้มีรูปร่างกะทัดรัด สะดวกต่อการใช้งานและ ลักษณะของมวลที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานและท าให้เข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย (Young Children Development) ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พัฒนาการเด็กปฐมวัย และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใชป้ัญหาเป็นฐาน สถิติที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test   

ผลการวิจัยมีดังนี้ นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
พัฒนาการเด็กปฐมวัยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.25 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 15.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.35 เม่ือทดสอบความแตกต่างของผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อน
เรียนและหลังเรียน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พัฒนาการเด็กปฐมวัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 
 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  พัฒนาการเด็กปฐมวัย  
 
Abstract 

The purpose of this research was to study the development of academic achievement in young 

children development course by using problem-based learning approach. The study group was 15 

undergraduate students majored in early childhood education who enrolled in young children development 

course (course code 1071107) in the second semester of academic year 2017 at Suan Dusit University, 

Nakhonnayok Campus. The research instruments were lesson plans with problem-based learning approach, 

an achievement test in the topic of young children development and a questionnaire problem-based learning 

approach. The research data were analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent. 

The results of this study showed that the achievement of young children development had the 

average score of 8.47 with the standard deviation of 1.25 but after conducting problem-based learning 

approach the average score was 15.27 with the standard deviation of 1.33. When comparing the pre and post-

test scores, it was found that the posttest scores were significantly higher than conducting problem-based 

learning at the .05 level. The students’ opinions towards problem-based learning were at highest level. The 

mean score was 4.50 and the standard deviation was 0.12. 

 

Keywords: Problem Based Learning, Young Children Development 
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บทน า 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ทั้ง

การคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองโลก 
(ฆนัท ธาตุทอง, 2559) และเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะที่ส าคัญในการเผชิญชีวิตในโลกที่มีกระแสของ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ท าเป็น ตัดสินใจอย่างถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาได้โดย
วิธีการที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์พัฒนา
ความเจริญให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558) 

โดยผู้สอนควรจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดที่
หลากหลาย ทั้งเป็นประโยชน์ในด้านการเรียน และการด ารงชีวิตเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต ซ่ึงการเรียนรู้โดยการใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ เกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทั้งจากการก าหนดปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึง
การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา กระบวนการเหล่านี้ช่วยให้เกิดความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น รวมถึงมี
ความรอบคอบ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการมาใช้แก้ปัญหาในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตในสังคม
ปัจจุบันได้ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556) ส าหรับผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้ให้
ค าแนะน า (Guide) รวมถึงการก าหนดประเด็นปัญหาเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (เกรียงศักดิ์ พลอยแสง, 2553) ดังนั้น ผู้สอนจึงมีส่วนส าคัญในการเตรียมปัญหาเพื่อกระตุ้นความสนใจใคร่รู้
ของผู้เรียน เพื่อค้นคว้าหาค าตอบ ใช้กระบวนการเพื่อแก้โจทย์ปัญหา (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ
การกระท า (Active Learning) โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ เกิด
การแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ และพัฒนาศักยภาพในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิชาการที่ได้
ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง  

อีกทั้ง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยังเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายของทาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ เน้นพัฒนาผู้เรียนให้
เรียนรู้จากการท างาน Work – Based Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะ
การคิดขั้นสูง เพื่อค้นคว้าหาข้อมูล น าไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหมาะสม (สราวุธ ปึ้งผลพูล , 
2555) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อสามารถประกอบวิชาชีพครูปฐมวัยได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ ประกอบด้วยทักษะ ความรู้ คู่คุณธรรม 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา พัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา ที่ใช้สถานการณ์ 
และประเด็นปัญหาในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ อยากค้นคว้าหาค าตอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้าน
พัฒนาการและการส่งเสริม ป้องกันปัญหาทางด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการน าข้อมูล ความรู้ที่ตนเองได้ท าการสืบค้น 
รวบรวม น ามาร่วมกันอภิปรายเพื่อประเมินค่า และหาข้อสรุป สังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้ และประกอบวิชาชีพครูปฐมวัยต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักศึกษาในรายวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย 
ประชากร/กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1071107 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (Young Children Development) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน  

รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้   ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้รูปแบบ One Group Pretest-
Posttest Design  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1)แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 

1.1ศึกษาจุดมุ่งหมายและขอบเขตเนื้อหาสาระของรายวิชา 1071107 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จาก
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรห้าปี พ.ศ. 2560)  

1.2ศึกษาหลักการของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
1.3ศึกษาจากเอกสาร มคอ.3 ของรายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย  
1.4สร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใชป้ัญหา

เป็นฐาน จ านวน 8 แผน ประกอบด้วย จุดประสงค์ การด าเนินกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป สื่อ
อุปกรณ์ การประเมินผล  

1.5น าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่สร้างขึ้น เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

1.6น าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง
แบบทดสอบดังนี้ 

2.1ศึกษาหลักการสร้างแบบทดสอบ 
2.2วิเคราะห์จุดประสงค์ และเนื้อหารายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย  
2.3สร้างแบบทดสอบรายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามเนื้อหาที่ได้ท าการทดลอง แบบทดสอบ

ที่สร้างขึ้นเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 40 ข้อ  
2.4น าแบบทดสอบรายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่สร้างขึ้น เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเพื่อ

หาความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนและเนื้อหา (IOC) โดยมีค่าดัชนีตั้งแต ่0.67 – 1.00 
2.5น าแบบทดสอบรายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่ท าการปรับแก้ไขแล้วไปทดสอบกับนักศึกษา

ชั้นปีท่ี 1 เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 
2.6น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อโดยพิจารณาจากค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก โดย

คัดเลือกข้อที่มีค่าความยากง่าย ตามเกณฑ์ตั้งแต่ .02 - .80 และค่าอ านาจจ าแนก ตามเกณฑ์ตั้งแต่ .02 ขึ้นไป  
2.7น าแบบทดสอบที่ผ่านตามเกณฑ์น ามาเก็บข้อมูลกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มประชากร 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3.1ศึกษาแบบสอบถามความพึงใจจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ

เป็นแนวทางในการในการสร้างค าถาม 
3.2น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในข้อ 1 มาวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้สอดคล้องกับ

การจัดการเรียนรู้โดยใชป้ัญหาเป็นฐานที่มีต่อการส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
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3.3น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเพื่อตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน (IOC เท่ากับ 0.67 – 1.00) 

3.4น าข้อค าถามจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผ่านการประเมินมาคัดเลือกแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใชป้ัญหาเป็นฐานและ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

3.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากผ่านการเรียนการสอนโดย ใช้แบบ
มาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   4.50 – 5.00 หมายถึง   พอใจมากที่สุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง  พอใจมาก 
   2.50 – 3.49  หมายถึง   พอใจปานกลาง 
   1.50 – 2.49  หมายถึง   พอใจน้อย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ทดลองและ เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 

1.ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ถึงความส าคัญและปัญหาของการเรียนรู้ของนักศึกษา และท าความเข้าใจ
ถึง ทฤษฎี แนวคิด และหลักการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน 

2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้แก่นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบ และอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของ
นักศึกษาและผู้วิจัย 

3.ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 
1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย  

4.ด าเนินการจัดการเรียนรู้รายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

1.ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้วยการน าเสนอสถานการณ์ หรือประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาการ

เรียนรู้ เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ 
2.ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
2.1.ก าหนดปัญหา ซ่ึงผู้สอนท าการเตรียมสถานการณ์ หรือประเด็นปัญหา เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความ

สนใจเพื่อหาค าตอบ  
2.2.ท าความเข้าใจปัญหา ผู้เรียนต้องศึกษาท าความเข้าใจ มีการอธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
2.3.ด าเนินการศึกษาค้นคว้า โดยผู้เรียนก าหนดขอบเขตการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง ใช้วิธีการที่หลากหลาย 
2.4.สังเคราะห์ความรู้ น าความรู้ที่ได้จากการสืบค้น มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกัน อภิปรายผลและสังเคราะห์

ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 
2.5.น าเสนอและประเมินผลงาน น าความรู้ที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้ และน าเสนอผลงานในรูปแบบที่

หลากหลาย ผู้เรียนทุกกลุ่มร่วมกันประเมินผลงาน 
3.ขั้นสรุป  
ผูว้ิจัยและผู้เรียนร่วมกันสรุปและประเมินค่าของค าตอบ ซ่ึงผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และ

ประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุ่มตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 
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5.เม่ือเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้แล้ว ท าการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย และวัดความพึงพอใจของผู้เรียน 
 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดยโปรแกรมส าเร็จรูป  ดังนี้ 
1. การหาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พัฒนาการเด็กปฐมวัย

ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง ซ่ึงได้แก่ 
1.1คะแนนค่าเฉลี่ย  
1.2ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยภายในกลุ่มทดลอง โดยใช้สูตร t – test   

 
ผลการทดลอง 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซ่ึงได้
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติและทดสอบค่าที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test dependent group) 
ผลการวิเคราะห์  

ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าทางสถิติและทดสอบค่าที ชนิดกลุ่มตัวอย่างทีไ่ม่เป็นอิสระต่อกัน ของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย  

n=15 
การทดลอง µ   t - test P - Values 
ก่อนเรียน 8.47 1.25 24.33 .000 
หลังเรียน 15.27 1.33   

**p < .05     
 
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย ก่อน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 8.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.25 และ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 15.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.33 
เม่ือทดสอบความแตกต่างทางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชา 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า 
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตอนที่ 2 แสดงผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
โดยใชป้ัญหาเป็นฐานโดยภาพรวม 

 

ประเด็น  S.D. แปลผล 

1. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.57 0.08 พอใจมากท่ีสุด 
2. ด้านผู้สอน 4.67 1.38 พอใจมากที่สุด  
3. ด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 4.45 1.31 พอใจมาก 
4. ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.31 1.27 พอใจมาก 
โดยภาพรวม 4.50 0.12 พอใจมากที่สุด 

 
จากตารางที่  2  แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 เม่ือแยก
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.38 
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด และ ด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.31 อยู่ใน
ระดับพอใจมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านสื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.38
อยู่ในระดับพอใจมาก 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ซ่ึงผู้วิจัยได้น าเสนอการอภิปรายผลดังนี้  
 นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการทดลองเท่ากับ 8.47 และหลังทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 15.27 จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน ซ่ึงนักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการ
เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการที่ใช้สถานการณ์จริง สถานการณ์ที่สร้างขึ้น หรือปัญหาที่ผู้สอน
จัดเตรียมขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ หรือค้นพบปัญหาเพิ่มเติมที่ผู้เรียนสนใจ อยากรู้ น าสู่การสืบค้น
ข้อมูล เพื่อค้นคว้าหาค าตอบ โดยการผ่านการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาจนเข้าใจอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับ วาสนา ภูมี (2555)  เพื่อค้นหาวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหา ท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้
จากกระบวนการแก้ปัญหาและประเมินค่าของข้อมูลความรู้ที่รวบรวมจากการค้นคว้าได้ด้วยตนเอง  ซ่ึงนักศึกษาได้
รวบรวมองค์ความรู้และน าเสนอแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน รวมถึงการสะท้อนการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียน และกับผู้เรียนด้วยกัน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะของครูปฐมวัย ด้านความรู้และการ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักวิชาการซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ พลอยแสง (2553) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษากับการสื่อสารที่
จัดการเรียนรู้แบบให้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning/PBL) ของนิสิตชั้นปีที่ 1ผลการวิจัย พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษากับการสื่อสารที่จัดการเรียนรู้แบบให้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประสิทธิภาพของการเรียนรู้รายวิชา
ภาษากับการสื่อสารที่จัดการเรียนรู้แบบให้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
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ระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.00 ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน และความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอน
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และสอดคล้องกับ วาสนา ภูมี (2555) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem – Based Learning) เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ทั้งความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ 
จิรพรรณ เฟื่องประยูร และคณะ (2559) การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าปกติอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่า
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดขั้นสูง ซ่ึงมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 1.ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน โดยจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใช้
สถานการณ์ปัญหา โดยผู้สอนก าหนดสถานการณ์ หรือ นักศึกษาเข้าสังเกตการณ์สอนในสถานศึกษาและพบประเด็น
ปัญหาที่สนใจ 2.ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบ เพื่อสร้างความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
ผ่านการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซ่ึงจะต้องมีการอภิปรายร่วมกันในกลุ่มเพื่อก าหนดปัญหา จากนั้น ท าความเข้าใจและ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ แล้วน าเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จากนั้นรวมรวมข้อมูล และสรุป
สังเคราะห์ความรู้รวบยอด น ามาใช้ในการสร้างผลงาน จากนั้น น าเสนอผลงานและทดลองสอนในชั้นเรียน 3.ขั้นสรุป
การเรียนรู้ เป็นการสะท้อนการคิดในชั้นเรียน ประเมินค่าผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงผลงาน 
ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง 
เพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้ปัญหาเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้และเสาะแสวงหาความรู้เพื่อค้นพบค าตอบ หรือเพื่อเกิดความเข้าใจในรายละเอียด
ของปัญหาด้วยตนเอง และมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556) สรุปได้ว่า นักศึกษาที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ โดยผลการ
ทดลองพบว่า มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
สรุปผลการทดลอง 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา พัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มีผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา พัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญ     

2. ผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่านักศึกษาตอบแบบประเมินความพึง
พอใจ โดยภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อด้านผู้สอน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และ ด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้าน
สื่อการเรียนการสอน 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอด ี2) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนคิ
เอสทีเอด ี 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านสระเพลงเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบง่กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวจัิยครัง้
นี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี ที่มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าความเชื่อม่ัน 0.76 3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีค่าความเชื่อม่ัน 0.96 สถิติ
พื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบอันดับที่
และเครื่องหมายของวิลคอกสัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 8.70 มัธยฐานเท่ากับ 8.50 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 20.20 มัธยฐานเท่ากับ 20เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ก่อนเรยีนและหลังเรียนพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดมีีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 55.60 มัธยฐานเท่ากับ 56 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 64.70 มัธยฐานเท่ากับ 65.50 เม่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อ
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า มีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ค าส าคัญ : การเรียนรูแ้บบรว่มมือด้วยเทคนคิเอสทเีอด ี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติต่อการเรียน  วชิาวิทยาศาสตร ์
 
Abstract 

The purposes of the research were to study compare students’ achievement and attitude towards 

learning Science before and after studying science through the method with cooperative learning by STAD 

technique.  

The samples Pratomsuksa 6  students in the first semester of the academic year 2 0 1 8  at Ban Sra 

Phelng School, Lop Buri Primary Education Area 2. The samples were selected by cluster random sampling. 

The instruments used in the research were 1) the lesson plans using cooperative learning by STAD technique 

with a very appropriate quality, 2) the achievement test which reliability 0.76 , and 3) the attitude test which 

reliability 0 .9 6 .The statistics used for the analysis were average, median and the statistics used in testing 

hypothesis were Wilcoxon Signed-Rank test. 

The research findings were as follows: 

1. The Prathomsuksa 6 students using the cooperative learning by STAD technique shows 

achievement had post-test average score by 20.20 with median of 20 which is higher than those of pre-test
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average score by 8.70 with median of 8.50. The students post-test score of scientific achievement taught by 

using the cooperative learning by STAD technique was higher than that of the pre-test at the 0.05 level of 

significance. 

2. The Prathomsuksa 6 students using the cooperative learning by STAD technique shows attitude 

towards learning science had post-test average score by 64.70 with median of 65.50 which is higher than 

those of pre-test average score by 55.50 with median of 56. The post-test score of attitude towards learning 

science taught by using the cooperative learning by STAD technique was higher than that of the pre-test at 

the 0.05 level of significance. 

 

Keywords: Cooperative Learning by STAD Technique, Achievement, Attitude towards, Learning Science 
 
บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์การจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา แต่ยังคงประสบปัญหาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า โดยพบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ในกลุ่มอ าเภอโคกเจริญ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเม่ือเทียบกับคะแนน
เฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับประเทศของปีที่ผ่านมา (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ, 2560, 7) 

ผู้วิจัยจึงพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ต่ าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
เอสทีเอดี เป็นวิธีการเรียนที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อท างานร่วมกันกลุ่มละประมาณ 
4-5 คน โดยก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ แล้วท าการทดสอบความรู้ 
คะแนนที่ได้จากการทดสอบของสมาชิกแต่ละคนน าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการ
เสริมแรง เช่นให้รางวัล ค าชมเชย สมาชิกจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อให้กลุ่ม
บรรลุผลส าเร็จและส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และ
ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี คือ ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองและกลุ่ม
ร่วมกับสมาชิกอื่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกันผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า ฝึกและเรียนรู้
ทักษะทางสังคมโดยตรง และผู้เรียนมีความตื่นเต้นสนุกสนานกับการเรียนรู้  (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2553, 
170-175) 

นอกจากวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดีจะสามารถส่งผลให้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนแล้วยังส่งผลต่อ คุณธรรม จริยธรรม และยังส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและใช้ความสามารถของตน 
มีความสุขสนุกสนานในการเรียนรู้ท าให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน (วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2544, 29) ซ่ึงการมีเจตคติที่
ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นตัวช่วยส าคัญให้ผู้ เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองท าให้ได้รับความรู้ได้เติมที่ และจะเกิด
การเรียนรู้ได้ดีขึ้น เนื่องจากลักษณะของเจตคติเป็นลักษณะของบุคคลที่เกิดจากการกระตุ้นโดยสิ่งเร้า ที่ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ และการได้รับประสบการณ์จากคนรอบข้าง สภาพแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์จะเป็นสิ่งที่จะท าให้ผู้เรียนตั้งใจเรียน สนใจเรียน หมกมุ่นในการเรียน และแสวงหา
ความรู้ได้อย่างดีขึ้นดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษา เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดีที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี 
 
แนวคิดและทฤษฎีทีเกีย่วข้อง 
          การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับการการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี (ทิศนา แขมมณี, 2558, 64) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอ
จะประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยหลักการพื้นฐาน ดังนี้ 1. การเรียนรู้ต้องอาศัยหลักการพึ่งพากัน 2. การเรียนรู้ทีดีต้อง
อาศัยการหันหน้าเข้าหากัน มีปฏิสัมพันธ์กัน 3. การเรียนรู้ร่วมกันต้องอาศัยทักษะทางสังคม 4. การเรียนรู้ร่วมกันควร
มีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม 5. การเรียนรู้ร่วมกันต้องมีผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่
สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได้ และจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษามาพบว่าลักษณะส าคัญของผู้มีเจตคติต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ มีองค์ประกอบของเจตคติ 3 ด้าน คือ 1. องค์ประกอบด้านความรู้ 2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก  
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ผู้วิจัยจึงก าหนดเป็นกรอบแนวคิดทางการวิจัยดังภาพต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มอ าเภอโคกเจริญ เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 โรงเรียน รวม 245 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสระเพลง เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 

หลักการ/แนวคิด ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วย
เทคนคิเอสทเีอดีจะประสบผลส าเร็จได้
ต้องอาศัยหลักการพืน้ฐานทิศนา แขม
มณี (2558) ดังนี้ 
1. การเรียนรู้ต้องอาศัยหลักการพึ่งพา
กนั  
2. การเรียนรู้ทีดีตอ้งอาศัยการหนัหน้า
เข้าหากัน มีปฏิสัมพนัธก์ัน  
3.การเรียนรู้ร่วมกันต้องอาศัยทักษะทาง
สังคม 
4. การเรียนรู้ร่วมกันควรมีการวิเคราะห์
กระบวนการ  
5. การเรียนรู้ร่วมกันต้องมีผลงาน หรือ
ผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ท่ี
สามารถตรวจสอบและวัดประเมนิได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนคิเอสที
เอด ี
มีขั้นตอนดังนี ้
1. ขั้นเตรียมความพร้อม  
2. ขั้นเรียนร่วมกนัเปน็
กลุ่ม 
3. ขั้นทดสอบ 
4. ขั้นประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เจตคติต่อการ
เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ ดังต่อไปนี้  1. แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ที่มีสุ่มตัวอย่างได้มาจากสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม ผู้วิจัยจะท าการ
ทดลองโดยการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ใช้เวลา 12 ชั่ว โมง ทั้งนี้ไม่รวมกับเวลาที่
ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน ระยะเวลาในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียม  
ผู้วิจัยได้เตรียมนักเรียนก่อนท าการทดลอง 1 วัน โดยการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนกลุ่มละ 5 คน เป็นเด็กเก่ง 1 

คน ปานกลาง 2 คน และเด็กอ่อน 2 คน เพื่อสร้างความคุ้นเคยกันในกลุ่มและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ใน
การเรียนการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี แนะน าการเรียนให้กับนักเรียนเก่งว่าควร
ท าอย่างไร นักเรียนที่เรียนอ่อนควรจะท าอย่างไร และนักเรียนปานกลางควรท าอย่างไร ในวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี และชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือให้
นักเรียนได้เข้าใจ 

2.  ขั้นด าเนินการทดลอง  
      2.1  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียน 
และวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ บันทึกคะแนนไว้เป็น
คะแนนก่อนเรียน 
      2.2  ด าเนินการทดลองสอน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี เรื่อง 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นครบทั้ง 4 แผน โดยใช้เวลา 12 ชั่วโมงให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติ ตลอดจนจัดให้มีความยืดหยุ่นในเรื่อง เวลาและสร้างสรรค์งานด้วยตนเองภายใต้ข้อตกลงของกลุ่ม ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาสอนโดยใช้การสอนแบบรว่มมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี 
 

วัน เดือน ปี แผนที่ / เรื่อง เวลา (ชั่วโมง) 

14, 15  
มิ.ย. 61 

แผนที ่1 สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน   2 

21, 22, 28, 29  
มิ.ย. 61 

แผนที ่2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่มีชีวิตในแหล่งที่
อยู่อาศัย 

4 

5, 6  
ก.ค. 61 

แผนที ่3 ประชากรมนุษย์กับทรพัยากรในท้องถิ่น 2 

12, 13, 19, 20  
ก.ค. 61 

แผนที ่4 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

4 
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      2.3  ขั้นประเมินผลงานเพื่อเปรียบเทียบผลงานของผู้เรียนด้วยกันแล้วตรวจสอบหาข้อบกพร่อง  เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณขึ้น  
      2.4  เม่ือสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
วัดเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดเดิมที่ท าการทดสอบ
นักเรียนก่อนเรียน บันทึกคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังเรียน  
      2.5 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ก่อนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้วิธีการทดสอบโดยใช้อันดับที่และเครื่องหมายของ วิลค
อกสัน (The Wilcoxon Signed-Rank Test) เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานและสรุปผลการวิจัย 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่  1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดีแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทเีอด ี

 
กลุ่มทดลอง n  Mdn T- T+ T = min(T-, T+) 

ก่อนเรียน 20 8.70 8.50 
0.00 203 0.00* 

หลังเรียน 20 20.20 20 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (T(.05,19) = 53) 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียน (  = 20.20) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  
(  = 8.70) และค่ามัธยฐานหลังเรียนของนักเรียน (Mdn= 20) สูงกว่าค่ามัธยฐานก่อนเรียน (Mdn= 8.50)เม่ือน า
คะแนนเฉลี่ยและค่ามัธยฐานมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติการทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายก ากับของวิลคอกซัน 
พบว่า (T- = 0, T+ =203) ดังนั้น T = 0 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า Tที่ได้จากการเปิดตาราง T(.05,19) = 53นั้นคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 1 
 
 ตอนที่  2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี แสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทเีอด ี

 
กลุ่มทดลอง n  Mdn T- T+ T = min(T-, T+) 

ก่อนเรียน 20 55.60 56 
0.00 215 0.00* 

หลังเรียน 20 64.70 65.50 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (T(.05,19) = 53) 
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 จากตารางที่ 4.2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียน (  = 64.70) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  
(  = 55.60)และค่ามัธยฐานหลังเรียนของนักเรียน (Mdn= 65.50) สูงกว่าค่ามัธยฐานก่อนเรียน (Mdn= 56) เม่ือน า
คะแนนเฉลี่ยและค่ามัธยฐานมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติการทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายก ากับของวิลคอกซัน 
พบว่า (T- = 0, T+ =215) ดังนั้น T = 0 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า Tที่ได้จากการเปิดตาราง T(.05,19) = 53 นั้นคือ เจตคติต่อการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ซ่ึงผู้วิจัยได้น าเสนอการอภิปรายผลดังนี้ 

1. จากการศึกษานักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามข้อสมมติฐานข้อ 1 
เพราะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยน
ความคิด ช่วยเหลือกันในการท าความเข้าใจเนื้อหานั้น ๆ อย่างแท้จริง มีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตัวเองและกลุ่ม
ร่วมมือกับสมาชิกอื่น ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกันได้ ส่งเสริมให้นักเรียนผลัดเปลี่ยนกัน
เป็นผู้น า ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง นักเรียนมีความตื่นเต้น สนุกสนานกับการเรียนรู้ 
ท าให้นักเรียนเกิดจูงใจในการเรียน นักเรียนจึงมีความกระตือรือร้นกล้าแสดงออก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสลา
วิน (Slavin, 1995, 338) ที่พบว่าการเรียนแบบร่วมมือ ช่วยพัฒนาและส่งเสริมผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
ทั้งนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับสูงและนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับต่ า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(พรประภา คงสืบชาติ, 2558)  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียน รู้วิทยาศาสตร์ โดยการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.013 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี มีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามข้อสมมติฐานข้อ 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นใช้ในจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี คือ การเสริมแรงและสร้าง
แรงจูงใจให้กับนักเรียน เพื่อที่จะกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียน มีความสนใจเอาใจใส่ และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในกลุ่ม เช่น การประกาศผลคะแนนของกลุ่ม ผลคะแนน
พัฒนาการ การให้ค าชมเชย การให้รางวัล ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554, 8) ที่กล่าวว่า การเสริมแรงเป็นกิจกรรมส าคัญมากที่สุดส าหรับการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการเสริมแรงทางบวกมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าการเสริมแรงทางลบ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
(สถาพร ภูทองก้าน, 2555) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ 
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ร่วมกับการเรยีนแบบร่วมมือ มีคะแนนเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบก่อนเรียน ทดลองสอนและทดสอบหลังเรียน แล้วน าผลที่
ได้ไปวิเคราะห์ สรุปผลได้ดังนี้ 
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1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามข้อสมมติฐานข้อ 1 

2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี มีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามข้อสมมติฐานข้อ 2 

 
ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 
 
 

1.2 
 

1.3 

ในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรมีบทบาทเป็นผู้สังเกตการณ์เพื่อดูการท างาน
ร่วมกันของนักเรียน ดูพัฒนาการของนักเรียน และหากพบว่านักเรียนมีข้อบกพร่องครูผู้สอนควรเข้าไป
ชี้แนะให้นักเรียนแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ๆ 
ในการส ารวจบริเวณโรงเรียน ควรมีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ออกไปส ารวจหลาย ๆ แหล่งเรียนรู้ อาจ
เป็นแหล่งเรียนรู้บริเวณภายในโรงเรียน หรืออาจเป็นแหล่งเรียนรู้บริเวณชุมชนใกล้โรงเรียนก็ได้ 
ในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ครูผู้สอนควรสังเกตการณ์การท างานร่วมกันของนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด เนื่องจากนักเรียนบางคนอาจไม่ให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 

 
2.2 

 
2.3 

ควรเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดีกับวิธีการสอนวิธีอื่นๆ เพื่อจะได้
ทราบว่าวิธีใดเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด 
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดีร่วมกับเทคนิคอื่นๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดีนี้ เพื่อต่อยอดความรู้ น าไปปรับใช้
กับเนื้อหาวิชาในกลุ่มสาระอื่นๆ และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความเมตตากรุณาจาก ผศ.ดร.นิเวศน์ ค ารัตน์ 
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ค าปรึกษา ดูแลเอาใจใส่ 
ให้ค าแนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และอนุเคราะห์ทุกๆ ด้าน พร้อมกับให้ ค าชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อการท า
วิทยานิพนธ์นับตั้งแต่ต้นจนส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรัติยาพร  ทวีการไถ ครูช านาญการพิเศษ กลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต อ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมือง
นครสวรรค์ คุณรุ่งอรุณ  หมู่พยัคฆ์ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดโรงวัว 
อ าเภอเมืองจังหวัดชัยนาท สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท และคุณปรีณาภรณ์  พรหม
แก้ว ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดโรงวัว อ าเภอเมืองจังหวัดชัยนาท สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยนาทที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านสระเพลง นักเรียนโรงเรียนบ้านสระเพลง ที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ท าให้การวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนและเป็น ก าลังใจอย่างดี
ย่ิง คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ จากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยขอมอบเพื่อกราบบูชาบุพการี ตลอดจน ครู อาจารย์ ผู้ประสาทวิชา
ความรู้ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม และเพื่ อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชาย - หญิง ระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 ของในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งล าปาง จ านวน 233 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการทดลอง โดยทดลองใช้การจัดการเรียนการสอน
แบบมีส่วนร่วมเป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 4 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย1) 
แผนการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม จ านวน 8 สัปดาห์ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นประสบการณ์ ขั้นการสะท้อนและ
อภิปราย ขั้นความคิดรวบยอด และขั้นการทดลอง/การประยุกต์ และ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษารายวิชานิทานและวรรณกรรม  สถิติที่ใช้ในงานวิจัยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล 

ผลการวิจัยพบว่าหลังจากการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม นักศึกษามีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าการก่อนการการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรีศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง 

 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบมีสว่นร่วม  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  นักศึกษา 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to compare score of learning achievement of first year students 

before and after intervention by participating teaching management and to compare score of learning 

achievement of first year students before and after intervention participating teaching management 4 

campuses, consisting of Bangkok campus, Suphanburi campus, Nakornnayok campus, and Lumpang 

campus. 

 This research was a semi-experimental research design. The target group was male-female 

students, who studied in 1st year in 2nd semester, academic year 2017, on campus of Bangkok campus, 

Suphanburi campus, Nakhon Nayok campus, and Lampang campus, the number of targets was 233 student. 

Data collection conducted by before and after intervention, duration of intervention was 8 weeks which was 

one day a week and four hours a day. The research tools consisted of 1) 8 week activity plans, each week 

was consisting of 4 steps including 1) experience stage, 2) reflection and discussion stage, 3) conceptual 

stage and 4) experiment / application stage and 2) the test of learning achievement of students in the subject 

of story and literary. Statistics used in the research were mean, standard deviation and the effectiveness 

index. 

 The result showed that after intervention by participating teaching management, the scores of 

score of learning achievement were higher that before intervention in  4 campuses, consisting of Bangkok 

campus, Suphanburi campus, Nakornnayok campus, and Lumpang campus. 

 
Keywords: participatory teaching management, learning achievement, student
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บทน า 
ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมด าเนินไปอย่าง

รวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะเด็ก
เปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้
ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงโดย  ใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ ซ่ึงส่งผลต่อการจัดการศึกษาของประเทศไทย  
 การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพื่อเตรียมก าลังคนให้
พร้อมในการเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
ไกรยส ภัทราวาท (2559) กล่าวว่า ทักษะที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ประกอบด้วย 10 ทักษะ ดังนี้ 1. ทักษะ
การแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อน 2. การคิดวิเคราะห์  3. ความคิดสร้างสรรค์ 4. การจัดการบุคคล 5. การท างานร่วมกัน 6. 
ความฉลาดทางอารมณ์ 7. รู้จักประเมินและการตัดสินใจ 8. มีใจรักบริการ 9. การเจรจาต่อรอง 10. ความยืดหยุ่นทาง
ความคิดสอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการแรงงานของนายจ้างและองค์กรเกิดใหม่ในปี 2557 ขององค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) พบว่า นายจ้างขององค์กรในศตวรรษที่ 21 คาดหวังให้พนักงานใน
องค์กรมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มากที่สุด ซ่ึงสอดคล้อง
กับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข (2557) กล่าวถึง ทักษะของคนในศตวรรษที่  21 ตามหลัก 7C  
ได้แก่ 1.Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา) 2. Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์  และนวัตกรรม ) 3. Cross-cultural 
Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 4. Collaboration, Teamwork 
and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 5. Communications, Information, 
and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 6. Computing and ICT Literacy 
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ 7.Career and Learning Skills (ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้) ดังนั้นกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ของนักศึกษาให้กลายเป็นคนในศตวรรษที่ 21 จึงสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทย และ
เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ต่อไป รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน
ที่ท าให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 จะต้องเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการใช้กระบวนการ
คิดในการคิดวิเคราะห์ และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมจึงสอดคล้องกับ
การพัฒนานักศึกษา โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้
กระบวนการคิดในการวางแผนการท างานอีกด้วย  
 อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2545, 41) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่ม หรือศึกษาด้วย
ตนเอง ผู้เรียนจะร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ฝึกปฏิบัติการวางแผนการท ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันและ
ท ารายงานผลการเรียนรู้  โดยมี สุมณฑา พรหมบุญ (2540, 16) บรรยายถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี้  
 1. ขั้นประสบการณ์ (Experience) การกระตุ้นให้นักศึกษาดึงความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมของตนเองมา 
และได้รับรู้เรื่องราวของบุคคลรอบ ๆข้าง  
 2. ขั้นการสะท้อนและอภิปราย (Reflection and Discussion) ผู้ เรียนจะได้แสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงผู้สอนจะเป็นผู้ก าหนดประเด็นการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผู้เรียนจะได้
เรียนรู้ถึงความคิด ความรู้สึกของคนอื่นที่ต่างไปจากตนเอง จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้กว้างขวางขึ้น และผลสะท้อน
ความคิดเห็นเป็นการอภิปรายจะท าให้ได้ข้อสรุปที่หลากหลายหรือมีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น 
 3. ขั้นความคิดรวบยอด (Concept) เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหรือพัฒนาด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive) ผู้เรียนจะเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด ซ่ึงความคิดรวบยอดนี้จะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
หรือความเข้าใจในเนื้อหาขั้นตอนของการฝึกทักษะต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ง่ายขึ้น  

735



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

 4. ขั้นการทดลอง/การประยุกต์แนวคิด (Experimentation/Application) เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ทดลองใช้
ความคิดรวบยอดหรือผลิตขั้นความคิดรวบยอดในรูปแบบต่าง ๆผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รู้จักการประยุกต์ใช้
ความรู้ไม่ใช่แค่เรียนรู้แต่ควรน าไปใช้จริง  

ข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมท าให้เด็กฝึกกระบวนการคิด
แบบมีล าดับขั้นตอน เน้นการลงมือปฏิบัติที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม หรือการท างานเป็นทีม เพื่อให้นักศึกษาฝึกการ
ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น ซ่ึงสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วน
ร่วมเน้นความคิดรวมยอด หรือ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ดังที่  Eysenck Arnold and Meili (1972, 6) 
ให้ความหมายของค าว่า ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการท างานที่ต้องอาศัยความพยายามอย่าง
มาก ซ่ึงเป็นผลมาจากการกระท าที่ต้องการทั้งความสามารถทั้งร่างกายและสติปัญญา สอดคล้องกับ นิภา กิมสูงเนิน 
(2557)  ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาการพยาบาลอนามัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พบว่า หลังการทดลองนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยลงในรายวิชาที่นักศึกษา
จะต้องลงมือปฏิบัติจริง และมีการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อศึกษาคุณลักษณะและความสามารถในด้านต่างๆที่เกิดจากการ
เรียนการสอน การฝึกฝน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่สามารถจะพัฒนาขึ้นได้โดยผ่านกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม และการฝึกปฏิบัติจริง สามารถวัดผลได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ซ่ึงคณะผู้วิจัยเป็นคนออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง จึงท าให้เกิดหัวข้องานวิจัยเพื่อศึกษาผล
ของการใช้การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนระหว่างในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง ล าปาง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชาย - หญิง ระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ งนครนายก และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง จ านวน 
233 คน  

2. ตัวแปรที่ศกึษา  
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) 

ขั้นประสบการณ์ 2) ขั้นการสะท้อนและอภิปราย 3) ขั้นความคิดรวบยอด และ 4) ขั้นการทดลอง/การประยุกต์แนวคิด 
2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
1. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย  
1.1 แผนการจัดกิจกรรม จ านวน 8 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นประสบการณ์ ขั้นการ

สะท้อนและอภิปราย ขั้นความคิดรวบยอด และขั้นการทดลอง/การประยุกต์ ดังตารางต่อไปนี้ 
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สัปดาห์ที ่ เน้ือหา ลักษณะกิจกรรม 

1 วรรณกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ประเภทปรศินา
ค าทาย 

ขั้นประสบการณ–์ อาจารย์ใช้ปริศนาค าทายกับนกัศกึษา 
ขั้นสะท้อนและอภิปราย– นักศึกษาระดมความคิดเกี่ยวกบัปรศินาค า
ทายส าหรับเด็กปฐมวัย 
ขั้นความคิดรวบยอด- นักศึกษาคิดปริศนาค าทายส าหรับเด็กปฐมวัย 
ขั้นการทดลอง/ประยุกต-์ ให้นักศึกษาคิดปรศินาค าทายที่สอดคลอ้งกับ
หน่วยการเรียนในหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พร้อมทั้งจัดท าในรูปแบบ
ของสื่อการเรียนการสอน 

2 วรรณกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ประเภทค าคล้อง
จอง 

ขั้นประสบการณ–์ ยกตัวอย่างค าคล้องจอง 
ขั้นสะท้อนและอภิปราย– นักศึกษาระดมความคิดเกี่ยวกบัค าคล้องจอง
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ขั้นความคิดรวบยอด–นักศกึษาคิดค าคล้องจองส าหรบัเด็กปฐมวยั 
ขั้นการทดลอง/ประยุกต–์ให้นักศึกษาแต่งค าคล้องจองที่สอดคลอ้งกับ
หน่วยการเรียนในหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พร้อมทั้งจัดท าในรูปแบบ
ของสื่อการเรียนการสอน 

3 วรรณกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ประเภทเพลง 

ขั้นประสบการณ–์ เปิดเพลงส าหรับเด็กปฐมวัยให้นกัศกึษาคิดทา่ทาง
ประกอบ 
ขั้นสะท้อนและอภิปราย– นักศึกษาระดมความคิดเกี่ยวกบัเพลงส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
ขั้นความคิดรวบยอด– นักศกึษาแต่งเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย 
ขั้นการทดลอง/ประยุกต–์ให้นักศึกษาแต่งเพลงส าหรับเด็กปฐมวยัที่
สอดคล้องกบัหนว่ยการเรียนในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พร้อมทั้ง
จัดท าในรูปแบบของสื่อการสอน 

4 วรรณกรรมส าหรับเด็ก
ประเภทหนงัสือ 

ขั้นประสบการณ–์ อาจารย์น าหนังสือประเภทต่างๆมาให้นักศึกษา
สังเกต 
ขั้นสะท้อนและอภิปราย– นักศึกษาระดมความคิดเกี่ยวกบัหนงัสอื
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ขั้นความคิดรวบยอด– นักศกึษาแบ่งกลุ่มหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย
ตามประเภทต่าง ๆ 
ขั้นการทดลอง/ประยุกต–์นักศึกษาน าเสนอวรรณกรรมส าหรบัเดก็
ประเภทหนงัสือในรูปแบบงานนทิรรศการ 

5 นิทานส าหรับเด็กปฐมวัย ขั้นประสบการณ–์ อาจารย์ให้นักศึกษาเขียนถงึนิทานที่ประทบัใจในวัย
เด็กของนักศึกษา 
ขั้นสะท้อนและอภิปราย– นักศึกษาระดมความคิดเกี่ยวกบันิทาน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ขั้นความคิดรวบยอด- นักศึกษาแต่งนิทานส าหรบัเด็กปฐมวัย 
ขั้นการทดลอง/ประยุกต–์ให้นักศึกษาเล่านิทานโดยใช้อุปกรณ์
ประกอบการเล่า 
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6 วรรณกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัยประเภท
การละเล่นไทย 

ขั้นประสบการณ–์ อาจารย์ให้นักศึกษารว่มกันทบทวนการละเลน่ไทย 
ขั้นสะท้อนและอภิปราย– นักศึกษาระดมความคิดเกี่ยวกบัการละเล่น
ไทยส าหรับเด็กปฐมวัย 
ขั้นความคิดรวบยอด–นักศกึษาเลือกการละเล่นทีเ่หมาะสมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
ขั้นการทดลอง/ประยุกต–์ ให้นกัศึกษาออกแบบสื่อที่ใช้ประกอบ
การละเล่นไทย 

7 การวิจารณ์วรรณกรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ขั้นประสบการณ–์ นักศกึษาน าวรรณกรรมมาคนละ 1 ประเภท 
ขั้นสะท้อนและอภิปราย– นักศึกษาระดมความคิดเกี่ยวกบัการวิจารณ์
วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
ขั้นความคิดรวบยอด– นักศกึษาวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
ขั้นการทดลอง/ประยุกต–์ นักศกึษาฝึกวิจารณว์รรณกรรมส าหรบัเด็ก
ประเภทนิทานตามหลักการที่เรียนในชั้นเรียน 

8 การส่งเสริมการอ่าน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ขั้นประสบการณ–์ อาจารย์ให้นักศึกษาทบทวนวิธกีารส่งเสริมการอ่าน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ขั้นสะท้อนและอภิปราย– นักศึกษาระดมความคิดเกี่ยวกบัการส่งเสริม
การอ่านส าหรับเด็กปฐมวัย 
ขั้นความคิดรวบยอด–นักศกึษาออกแบบการสง่เสริมการอ่านส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
ขั้นการทดลอง/ประยุกต–์ นักศกึษาวางแผนและน าเสนอโครงงาน
ส่งเสริมการอ่านโดยการใช้วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  

 

1.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
60 ข้อ น าไปทดสอบก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ 
ดังนี้ 

1) ศึกษาค าอธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างตารางวิเคราะห์
เนื้อหา โดยออกข้อสอบให้ครอบคลุมทั้งด้าน ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ 

2) ด าเนินการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศกึษา ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 

3) เสนอแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัศกึษา ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ต้อง ความเหมาะสม และความชัดเจนของค าถาม แล้วหาค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัผลการเรียนรู้ 
(IOC) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านใหค้ะแนนตามเกณฑ์ดังนี ้
  ให้คะแนน +1 หมายถึง สอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ 
  ให้คะแนน  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู ้
  ให้คะแนน -1 หมายถึง ไม่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
  4) น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศกึษาจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
  5) จัดท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัศกึษาฉบับสมบูรณ์ จ านวน 60 ข้อ และน าไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบง่ออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นก่อนด าเนินการทดลอง ขัน้ด าเนนิการทดลอง และ
ขั้นหลังด าเนินการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 1. ขั้นก่อนการทดลอง  

1.1 อธิบายรายละเอียดของการท าวิจัย และอธิบายให้นักศึกษารบัทราบถึงวิธกีารจัดการเรียนการสอนแบบมี
ส่วนร่วม 
 1.2 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัศกึษาฯ ไปทดสอบนักศึกษาก่อนการทดลอง (Pre-test) 
เป็นรายบุคคล เปน็เวลา 1 สัปดาห์ 
 2. ขั้นด าเนินการทดลองด าเนินการทดลอง โดยทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม เป็นเวลา 
8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 4 ชั่วโมง  
 3. ขั้นหลังด าเนนิการทดลองน าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัศึกษาฯ ไปทดสอบนกัศึกษาหลงั
การทดลอง (Post-test) เป็นรายบุคคล เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยเป็นแบบทดสอบคูข่นาน  
 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลของการใชก้ารจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมทีมี่ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สามารถ
บรรยายประกอบตารางได้ 3 ตาราง ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัศึกษา 

N 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

 S.D.  S.D. 

233 35.39 6.17 53.89 5.44 

 
จากตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัศกึษาพบว่า โดยภาพรวมหลังการทดลองนกัศึกษามีค่า

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากอ่นการทดลอง  

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศกึษา 
ก่อนและหลังการทดลอง 
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สถานที่เรียน N 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง การเปรียบเทยีบ 

 S.D.  S.D.  ร้อยละ 
ในมหาวิทยาลัย 79 36.25 7.47 47.52 8.15 11.27 15.23 
วิทยาเขตสุพรรณบุร ี 57 32.52 6.74 54.54 7.54 22.02 29.76 
ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้นครนายก 66 37.97 4.94 59.89 2.88 21.91 29.61 
ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ล าปาง 31 34.81 5.52 53.61 3.81 18.8 25.40 
รวม 233 35.39 6.17 53.89 5.44 18.5 100 
 

จากตารางที่ 2 แสดงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา ก่อนและหลังการทดลองพบว่า หลังการทดลองนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีการเปลี่ยนแปลงสูงที่สุด (ร้อยละ 29.76) รองลงมาคือ  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก (ร้อยละ 29.61) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง (ร้อยละ 25.40) และในมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 15.23) 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3 วิเคราะหห์าค่าดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชานิทานและวรรณกรรม 

คะแนนทดสอบ N คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนน 

 

ดัชนีประสิทธิผล 

(E.I.) 

ก่อนการทดลอง 233 60 7923 
0.65 

หลังการทดลอง 233 60 11879 

 

จากตารางที่ 3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ด้วยการจัดการเรียนการสอน
แบบมีส่วนรว่ม มีค่าเท่ากบั 0.65 แสดงว่านักศึกษาทีไ่ด้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมีสว่นร่วม มีความก้าวหน้า
ของผลสัมฤทธิเ์ป็นร้อยละ 65 
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สรุปผลการทดลอง 
ผลการวิจัย พบว่า หลังจากการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม นักศึกษามีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกว่าการก่อนการการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ที่น าไปใช้ควรศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักการวัตถุประสงค์เนื้อหาขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม และการ
ประเมินผล ให้ละเอียดก่อนเพื่อที่จะได้ใช้ได้โดยสะดวก และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุด  

2. ผู้ที่น าไปใช้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
3. กิจกรรมต่างๆในงานวิจัยสามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเช่นวันเวลา สื่อและ

อุปกรณ์ที่ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้น าไปใช้ แต่ควรด าเนินการตามล าดับขั้นตอนที่ระบุ ไว้ในแผนการจัด
กิจกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

4. แบบทดสอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ ต้องการของผู้น าไปใช้ และตัวของนักศึกษา  
 
เอกสารอ้างอิง 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2544).  คู่มือฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร: วงศ์
กมล โปรดักชั่นจ ากัด. 

ไกรยสภัทราวาท. (2559). ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0 . ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, แหล่งข้อมูล : http://www.thaihealth.or.th/Content/33499-ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่%20
ไทยแลนด์%204.0.html. 28 มกราคม 2560 

นิภา กิมสูงเนิน. (2557).  ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่ วนร่วมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยรังสิต. 8(2), 78-89. 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข. (2557). การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เสาวลักษณ์  พิศนุย.  2546.  การพัฒนากิจกรรมประกอบการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
กัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จังหวัดขอนแก่น.   วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.  

สุมณฑา พรหมบุญ. (2540). ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 

อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.  (2545).  สุดยอดการพัฒนาการเรียนการสอน  Differentiated instructional strategies.
กรุงเทพมหานคร: เบรนเน็ท. 

Eysenck, J., Arnold, W., and Meili, R. (1972). Encyclopedia of Psychology.London : Search Press 
Limited. 

 
 

741



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding author) 

การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพส าหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลกุดปลาดุก 
 

Enhancing achievement motive By blended learning activity with Think-Pair-Share technique 

Subjects for career development in secondary school students KutPlaDuk  

Sub-District Non-Formal and Informal Education Centre 

 

*กมลธิดา สารสวัสดิ์1, ประวิทย ์สิมมาทัน1 และ ช านาญ ด่านค า1 
1คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

Email: kamontidasan@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปฏิบัติการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาช่องทาง
การพัฒนาอาชีพของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลกุด
ปลาดุก ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด 2) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ ของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต าบลกุดปลาดุก ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้กิจกรรมเพื่อนคู่คิดของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลกุดปลาดุกภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกอนุทิน แบบวัดระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และแบบวัด
ความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ ตีความ สรุปและรายงานมาในรูปแบบบรรยาย และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้น
เตรียม (2) ขั้นการคิด (3) ขั้นการจับคู่เรียนรู้ (4) ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ (5) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึง
เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซ่ึงกันและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนัเปน็
คู่และทั้งชั้นเรียน และมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน ส่งผลให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น โดยผล
การวัดระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 3 วงรอบปฏิบัติการ อยู่ในระดับสูงและผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  
 

ค าส าคัญ : แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  การเรียนรู้ผสมผสาน  เพื่อนคู่คิด 
 
Abstract 
 This research is aimed at 1) To study the practice Enhancing achievement motivation Subjects for 

career development of junior high school students KutPlaDuk Sub-District Non-Formal and Informal By 

blended learning activity with Think-Pair-Share technique Education Center. 2) To study the level of 

achievement motivation for career development of junior high school students KutPlaDuk Sub-District Non-

Formal and Informal By blended learning activity with Think-Pair-Share technique Education Center. 3) To 

study student satisfaction to Blended Learning byThink-Pair-Share activitiesof junior high school students 

KutPlaDuk Sub-District Non-Formal and Informal By blended learning activity with Think-Pair-Share 

technique, 2nd semester, academic year 2018, education Center35 people tools used in research include 

learning management plan, diary record, achievement motivation scale, and satisfaction measure, There were 

two kinds of data analysis which were 1) qualitative analysis which consisted of data analyzing, interpreting 

concluding, and presenting the results in descriptive form and 2) Quantitative analysis which using the 

average and standard deviation. 
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 The findings showed as follows Blended learning activity with Think-Pair-Share techniqueof 5 

steps, include(1) Preparation (2) Think (3) Pari (4) Share (5) Learning evaluation, which focuses on engaging 

students in the classroom, make students to rely on help together, knowledge exchange is paired and the 

whole class, and interested in learning, resulting in increased achievement motivation, by the results of the 

achievement motivation level measurement, all 3 operating cycles, at a high level, and the results of student 

satisfaction study, at a very satisfactory level. 

 

Keywords: Achievement motivation, Blended Learning, Think-Pair-Share 

 
บทน า 
 การศึกษานอกระบบหรือการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นการศึกษาที่มีการจัดหลักสูตร ระยะเวลาในการ
เรียนและการวัดและประเมินผลยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของผู้เรียน โดยไม่เป็นการจ ากัด อายุ 
รูปแบบการเรียนการสอนหรือสถานที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลกุดปลาดุก ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอชื่นชม ส ากัดส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การประกอบอาชีพ เป็นกลุ่มสาระที่
มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลง
เหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 จากการปฏิบัติการสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล
กุดปลาดุก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอชื่นชม รายวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ ภาค
เรียนที่ 1/2561 ซ่ึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการพบกลุ่มตามรายวิชา พบว่า พฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน
ของนักศึกษา ยังขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน เพราะในชั้นเรียนมีนักศึกษาช่วงวัยที่แตกต่างกัน และพฤติกรรมที่
แตกต่างกันท าให้นักศึกษาร้อยละ 50 มีพฤติกรรมแยกตัวออกจากกิจกรรมการเรียน สนใจสิ่งอื่นมากกว่าในชั้นเรียน 
เช่น การเล่นเกม การเล่นสื่อสังคมออนไลน์ และการดูวิดีโอในยูทูป เม่ือถึงเวลาที่ให้ท างานส่งหลังเรียนเสร็จก็จะตอบ
ค าถามไม่ได้และท างานส่งไม่ทันก าหนดตามเพื่อนในชั้นเรียน 
 ข้อมูลดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นปัญหาส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิชา
ช่องทางพัฒนาอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยต าบลกุด
ปลาดุก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอชื่นชม การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด เป็นการเรียนแบบผสมผสานเป็นการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดโดยการให้นักศึกษาจับคู่ๆกัน 2 
คน คนที่เก่งกับคนอ่อนให้คู่กัน น าเข้าสู่กระบวนการ Think (กระบวนการคิด) Pair (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้)และ 
Share (การสรุปผลการศึกษา) อย่างเป็นระบบ 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้มีการน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ ส าหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลกุดปลาดุกโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน โดยมุ่งหวังว่าการเรียนการสอนในรูปแบบนี้จะสามารถสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนมีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 
นักศึกษาได้พัฒนาตนเองได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและได้ท างานร่วมกันเป็นคู่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาและคุณภาพในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาปฏิบัติการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ ของนักศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลกุดปลาดุก ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
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 2. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ ของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลกุดปลาดุก ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้กิจกรรมเพื่อนคู่คิดของ
นักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลกุดปลาดุก 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งน้ี มี 3 ประเภท ประกอบด้วย 
 1. เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลองปฏิบัติการ 
  1.1 แผนการจัดการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานรว่มกับเทคนคิเพื่อนคูค่ิด ส าหรับ
นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลกุดปลาดุก 
 2. เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติการ 
  2.1 แบบบันทกึอนุทนิของนักศึกษา 
 3. เครื่องมือที่ใช้รายงานผลการปฏิบัติการ 
  3.1 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
  3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษา 
 
ผลการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
  1.1 ขั้นเตรียม ผู้วิจัยอธิบายเนื้อหารายละเอียดรายวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ บอกวัตถุประสงค์
ในการจัดการเรียนการสอน ท าข้อตกลงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจในการเรียน ให้ความรู้พื้นฐาน
ที่จ าเป็น 
  1.2 ขั้นการคิด (Think) กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดปัญหาต่างๆ รวมทั้งการแนะน าให้ผู้เรียนเข้าใจใน
บทเรียน ขั้นนี้จะต้องด าเนินการพร้อมกันทั้งชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดไปในทิศทางเดียวกันผ่านสไลด์
อิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3 ขั้นการจับคู่ (Pair) ให้นักศึกษาจับกันเป็นคู่ๆเพื่อร่วมกันศึกษาบทเรียนได้ส าเร็จ สามารถค้นหา
ค าตอบของประเด็นส าคัญในบทเรียนที่ต้องการได้โดยผู้เรียนสามารถปรึกษาในกลุ่มผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
สามารถแบ่งปันข้อมูล ท ากิจกรรมร่วมกันได้ผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยแบ่งเป็น    
   1.3.1 เนื้อหาบทเรียน ประกอบข้อมูลที่เป็นเนื้อหาด้วยข้อความ รูปภาพและวีดีโอ ที่มี
เนื้อหาที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับบทเรียนในรายวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ 
   1.3.2 แหล่งเรียนรู้อื่นๆ และลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เป็นการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก ที่ครูผู้สอนได้เตรียมลิงค์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องไว้ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดและผู้วิจัยให้
ค าปรึกษาให้กับนักศึกษา 
  1.4 ขั้นสรุปผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share) ท าการสรุปผลการค้นหาร่วมกันทั้งชั้นเรียนอีกครั้งเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผล และอภิปรายผล รวมทั้งให้ข้อสรุปหรือเสนอแนะ ผู้วิจัยได้น าเสนอผ่านทางเครือข่าย
ออนไลน์ 
  1.5 ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ความถูกต้องของเนื้อหาและการท างานร่วมกันในชั้นเรียนและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

2. ผลการเสริมสร้างระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานรว่มกับเทคนคิเพื่อนคูค่ิด นักศึกษาได้ท าแบบวดั
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวัดระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิท์างการเรียนของนกัศกึษา ด้วยแบบวัดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 6 ด้าน จ านวน 36 ข้อ ผลการวัดดังรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะหแ์รงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 2 และ3 
 
 

ด้านที่การประเมิน 
 

จ านวน 
นักศึกษา 

ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วงรอบที่ 1 วงรอบที่ 2 วงรอบที ่3 

 S.D.  S.D.  S.D. 
1. ด้านความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจ  

 
 

35 คน 

3.54 0.88 3.79 0.86 4.13 0.77 
2. ด้านความขยันและต้ังใจเรียน 3.69 0.87 3.94 0.83 4.16 0.84 
3. ด้านความรับผิดชอบ 3.88 0.76 4.12 0.75 4.32 0.67 
4. ด้านการมีส่วนร่วมและร่วมมือ 3.83 0.79 3.99 0.74 4.26 0.59 
5. ด้านความอดทนต่อการท างาน 3.93 0.76 4.09 0.76 4.31 0.69 
6. ด้านการวางแผนการท างาน 3.77 0.74 3.91 0.74 4.18 0.64 
รวมทั้งหมด 3.77 0.80 3.97 0.78 4.23 0.70 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดวิชาช่อง
ทางการพัฒนาอาชีพส าหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลให้นักศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น ในแต่ละวงรอบปฏิบัติการดังนี้ 
   วงรอบปฏิบัติการที่ 1 นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (  = 3.77, 
S.D. = 0.80 ) 
   วงรอบปฏิบัติการที่ 2 นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (  = 3.97, 
S.D. = 0.78 ) 
   วงรอบปฏิบัติการที่ 2 นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (  = 4.23, 
S.D. = 0.70 ) 
 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะหค์วามพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ
เทคนคิเพื่อนคูค่ิด วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพส าหรับนักศกึษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.ด้านกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.ความแปลกใหม่น่าสนใจของกจิกรรมการเรียนรู ้ 4.17 0.38 มาก 
2.ความสนุกสนานของกิจกรรมการเรียนรู้ 4.71 0.46 มากที่สุด 
3.ความเหมาะสมของเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.ความเหมาะสมกับศกัยภาพของนักศึกษา 4.14 0.36 มาก 
5.ระดับความท้าทายของกิจกรรม 4.69 0.47 มากที่สุด 
6.การเสริมสร้างการคิดวเิคราะห์ 4.17 0.38 มาก 
7.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.11 0.40 มาก 

รวมด้านที่ 1 4.43 0.35 มาก 
2. ด้านเครื่องมือและสื่อที่ใชใ้นการจัดการเรียนรู ้
8. ความเหมาะสมของสื่อกับเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 
9. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่ือการเรียนที่ใช ้ 4.09 0.28 มาก 
10. ความแปลกใหม่ของเครือ่งมือและส่ือ 4.71 0.46 มากที่สุด 
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11. ความทันสมัยสอดคล้องกบัเหตุการณ์ปัจจุบัน 4.11 0.40 มาก 
รวมด้านที่ 2 4.48 0.29 มาก 

3. ด้านบรรยากาศในชั้นเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ้
12. บรรยากาศในชั้นเรียน 4.51 0.51 มากที่สุด 
13. บรรยากาศระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้ 4.37 0.49 มาก 
14. ความเป็นกันเองของครูผู้สอน 4.94 0.24 มากที่สุด 
15. ความม่ันใจในตอนเองของนกัศึกษา 4.43 0.50 มาก 
16. ความสุขจากการเรียน 4.43 0.56 มาก 

รวมด้านที่ 3 4.54 0.46 มากที่สุด 
4. ด้านความรู ้  
17. ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.91 0.28 มากที่สุด 
18. การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.09 0.28 มาก 

รวมด้านที่ 4 4.50 0.28 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4 ด้าน 4.49 0.35 มาก 

  

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชา
ช่องทางการพัฒนาอาชีพส าหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่ อการจัดการ
เรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก (  = 4.49, S.D. = 0.35) เม่ือพิจารณารายด้านนักศึกษา มีความพึงพอใจเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าพึงพอใจต่อด้านบรรยากาศในชั้นเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (  = 4.54, S.D. = 0.46) รองลงมาคือด้านด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (  = 4.50, S.D. = 0.28) และด้าน
เครื่องมือและส่ือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยมาก (  = 4.48, S.D. = 0.29) และด้านกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยมาก (  = 4.43, S.D. = 0.35) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาการปฏิบัติการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
 จากการวิจัยเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนคู่คิด ตามรูปแบบการบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการปฏิบัติการ 3 
วงรอบ โดยน ามาสรุปผลได้ดังนี้ 
  1.1 วงรอบปฏิบัติการที่ 1  
   1.1.1 ผลที่เกิดจากวงรอบปฏิบัติการที่ 1 
   จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาในวงรอบที่ 1 พบว่า นักเรียนมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยจากการ
สังเกตของผู้วิจัยนักศึกษาบางส่วนตั้งใจฟังครูอธิบายเนื้อหาการเรียน แต่นักศึกษาอีกบางส่วนไม่ค่อยสนใจในการเรียน
ในชั้นเรียน  
   1.1.2ปัญหาที่พบในวงรอบปฏิบัติการที่ 1  
    1.1.2.1 นักศึกษาบางส่วนยังไม่ค่อยสนใจในกิจกรรมการเรียนท าให้เรียนไม่ทัน
เพื่อน ผู้วิจัยต้องการให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นต่อการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
    1.1.2.2 นักศึกษาไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยต้องการให้นักศึกษากล้าตอบ
ค าถามกล้าแสดงออกมากขึ้น 
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    1.1.2.3 นักศึกษาไม่ค่อยมาตรงเวลา ผู้วิจัยอยากให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในเรื่องของการตรงต่อเวลามากขึ้น 
  1.2 วงรอบปฏิบัติการที่ 2  
   1.2.1 ผลที่เกิดจากวงรอบปฏิบัติการที่ 2 
   จากการน าปัญหาจากวงรอบปฏิบัติการที่ 1 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม
การเรียนการสอนในวงรอบปฏิบัติการที่ 2 เพื่อเสริมสร้างระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผู้วิจัยได้
น าเอาเครือข่ายออนไลน์เข้ามาใช้ในห้องเรียนท าให้กิจกรรมมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นโดยใชกู้เกิลในการหาข้อมูลและ
ให้ใชแ้อปพลิเคชั่นไลน์ในการตอบค าถาม 
   1.2.2 ปัญหาที่พบในวงรอบปฏิบัติการที่ 2 
   ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอนในการเสริมสร้างระดับแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของวงรอบปฏิบัติการที่ 2 พบว่านักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ไดร้ับมอบหมายสนใจร่วม
กิจกรรมในการเรียน มีการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ดีขึ้น ท าให้สรุปได้ว่านักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มมากขึ้น 
  1.3 วงรอบปฏิบัติการที่ 3  
   1.3.1 ผลที่เกิดจากวงรอบปฏิบัติการที่ 3 
   จากการน าปัญหาจากวงรอบปฏิบัติการที่ 2 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม
การเรียนการสอนในวงรอบปฏิบัติการที่ 3 เพื่อเสริมสร้างระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผู้วิจัยได้
น าเอาเครือข่ายออนไลน์เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนท าให้นักศึกษาตั้งใจ สนุกสนาน กระตือรือร้นที่จะ
ค้นคว้าให้ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ โดยใช้กูเกิลในการหาข้อมูล ยูทูป ในการเพิ่มเติมความรู้และการใช้
แอปพลิเคชั่นไลน์ในการตอบค าถาม 
   1.3.2 ปัญหาที่พบในวงรอบปฏิบัติการที่ 3 
   ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอนในการเสริมสร้างระดับแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของวงรอบปฏิบัติการที่ 3 พบว่านักศึกษามีความตั้งใจในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย พึ่งพาซ่ึงกันและกัน สนุกสนานกระตือรือร้น มีการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ดีขึ้น ท าให้สรุปได้ว่า
นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 2. ผลการเสริมสร้างระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบผสมผสาน
ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
 จากการศึกษาการเสริมสร้างระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้กิจกรรมเรียนรู้แบบผสมผสาน
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส่งผลให้นักศึกษามีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นในแต่ละวงรอบปฏิบัติการ 
โดยในวงรอบปฏิบัติการที่ 1 นักศึกษามีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเม่ือเทียบกับเกณฑ์ที่ระดับสูง (  = 
3.77,S.D. = 0.80 ) ในวงรอบปฏิบัติการที่ 2 นักศึกษามีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเม่ือเทียบกับเกณฑ์ที่
ระดับสูง (  = 3.97,S.D. = 0.78 ) และในวงรอบปฏิบัติการที่ 3 นักศึกษามีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเม่ือ
เทียบกับเกณฑ์ที่ระดับสูง (  = 4.23 ,S.D. = 0.70 ) สรุปได้ว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนโดยการใช้กิจกรรม
เรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ
เทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
 ผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดกิจกรรม
เรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพส าหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลกุดปลาดุก พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนโดยรวมเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.49, S.D. = 0.35)  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับเทคนิค
เพื่อนคู่คิดศึกษาในเข้าใจ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับนักศึกษา 
 2.ควรมีการออกแบบกิจกรรมในการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
 3.การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ต้อค านึงถึงสภาพจริง และความเป็นไปได้ของการ
จัดการเรียนรู้ 
 4. สามารถน าการการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนกับเนื้อหาที่ใกล้เคียง ในรายวิชาอื่นได้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรง 
ตามมาตรา โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม ของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการ 
2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับ 
การจัดการเรียนรู้เป็นทีมของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการก่อนเรียนและหลังเรียน และ3) ศึกษาความคิดเห็น
ของผู้ต้องขังที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน  
การวิจัยเป็นผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการ ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 23 คน ได้มาโดย การสุ่ม 
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน  
2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.55 - 0.75 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 - 0.45 
ค่าความเชื่อม่ัน 0.88 และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ต้องขังการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ต้องขังทุกคนมีความสามารถใน 
การเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตราหลังเรียน โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม 
ทุกคนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 50 และส่วนมากอยู่ในระดับดีมาก 2) ความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตรา 
แม่กดที่ไม่ตรงตามมาตรา หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม สูงกว่าก่อน  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01  
และ 3) ความคิดเห็นของผู้ต้องขังที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม  
อยู่ในระดับดีมาก 

 
ค าส าคัญ : การเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตรา  แผนผังความคิด  การจัดการเรียนรู้เป็นทีม  ผู้ต้องขัง 

ABSTRACT 

The purposes of this research were ( 1)  to study the development of writing ability on spelling of 
words with incorrect Mae Kod using mind mapping with team-based learning of prisoners at samutprakarn 

central prison.( 2)  to compare writing ability on spelling of words with incorrect Mae Kod using mind 

mapping with team-based learning of prisoners at samutprakarn central prison by using pretest and posttest, 

through learning management by using mind mapping with team-based learning.( 3) tostudy opinion of 

prisoners tousing mind mapping with team-based learning. The sample consisted of 23 were prisoners are 

studying junior high school of non-formal education at Samutprakarn Central Prison,  in second semester 

academic year 2019, they were selected by cluster sampling. The research instrument were consisted of (1)4 

lesson plans by using mind mapping with team-based learning, ( 2 )  3 0  item of the achieverment test,  the 
difficulty from0.55-0.75, the discriminative from 0.2-0.45 and the reliability of 0.88. ( 3 )  19 Prisoner’ 

questionnaire responded to using mind mapping with team-based learning. The statistical analysis were 

percent, mean, standard deviation, t-test depended. 
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The results of this research were as follows : (1)Writing ability on spelling of words with incorrect 

Mae Kod using mind mapping with team-based learning of prisoners at samutprakarn central prison were 

compare to gauge of non-formal educationat high level. ( 2)  The achieverment test of prisoner after being 

taught by using mind mapping with team-based learning was higher than before at 0.01 level of significance. 

(3) The prisoner opinions toward mind mapping with team-based learning with overall at high level. 

KEYWORDS: words spelling incorrect Mae Kod, mind mapping, team-based learning, prisoners 

 
บทน า 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติไทยที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจ าชาติ แสดงถึงความเป็นอันหนึ่ง  
อันเดียวกันของคนในชาติที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานคู่กับชาติไทย มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างจากภาษา
อื่น ทั้งในตัวอักษรและในการใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียน ภาษาไทยมีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมไทย โดยใช้เป็น
สื่อกลางที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยที่อยู่ร่วมกันในสังคม เป็นแกนกลางในการสืบทอดวัฒนธรรม  
อันเป็นมรดกจากบรรพชนมาถึงคนไทยในปัจจุบัน และเป็นสื่อที่มีความส าคัญต่อการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ต่างๆ 
นอกจากนี้ภาษาไทยยังช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาความคิด คือท าให้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ ( กรมวิชาการ,
กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 3) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ได้ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาภาษาไทย ดังที่บัญญัติไว้ในหมวด 4 ว่าด้วยเรื่องแนวการจัดการศึกษา ซ่ึงในมาตรา 23 (4) ระบุไว้ว่า 
การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญในเรื่องของความรู้และทักษะด้านภาษา ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาให้ถูกต้อง  
ซ่ึงหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ไว้อย่างสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
โดยระบุว่าภาษาไทยมีทักษะที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน ทั้งในด้านทักษะการอ่าน การเขียน  
การพูดการฟังและการดู โดยเฉพาะอย่างย่ิงจ าเป็นต้องมีการใช้หลักภาษาที่ถูกต้อง (ส านักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย, 2553, 2) 

การที่จะรักษาภาษาไทยให้ด ารงอยู่ได้นั้นจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการเรียนภาษาไทยให้มากขึ้น เพื่อให้
สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา โดยเฉพาะการเขียนสะกดค าให้ถูกต้องเป็นสิ่งจ าเป็นในการเรียน  
ทุกวิชาและเป็นทักษะที่จ าเป็นในการวางพื้นฐานของการเขียนด้านอื่นๆ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเขียนสะกดค าผิด 
ก็จะก่อให้เกิดผลเสียในด้านการใช้ภาษาท าให้ผู้อื่นตีความหมายผิดไม่เข้าใจข้อความที่ เขียน ท าให้งานเขียน 
ขาดประสิทธิภาพ และยังท าลายบุคลิกภาพของผู้เขียนคือ จะท าให้ผู้อ่านมองความสามารถหรือคุณค่าของผู้เขียนต่ าลง 
(สาลินี ภูติกนิษฐ์, 2530, 2) การเขียนสะกดค าเป็นการเขียนโดยเรียงล าดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์รวมทั้งตัวสะกด 
ภายในค าหนึ่งๆ ได้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน การเขียนสะกดค าเป็นการฝึกทักษะการเขียน  
ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและจะต้องให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการประสมค า รู้หลักเกณฑ์ 
ที่จะเรียบเรียงล าดับตัวอักษรในค าหนึ่งๆ ให้ได้ความหมายที่ต้องการเพื่อจะน าประโยชน์ไปใช้ในการสื่อสาร การเขียน
สะกดค าให้ถูกต้องมีความส าคัญในเรื่องการสื่อความหมายหากเขียนสะกดผิดพลาดจะท าให้การสื่อความหมายผิดเพี้ยน
ไป เข้าใจไม่ตรงกัน ความส าคัญของการสะกดค าได้มีนักการศึกษาให้ความหมายส าคัญดังต่อไปนี้ (วัฒนา บุรกสิกร, 2551, 
1) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการสะกดค าไว้ในเอกสารประกอบค าบรรยายการใช้ภาษาไทยเรื่องวิธีใช้ภาษาไทยว่า 
เรื่องของการเขียนตัวสะกดเป็นเรื่องส าคัญมากต้องระมัดระวังเป็นที่สุด เพราะการเขียนสะกดผิด นอกจากจะผิดหลัก
อักขระวิธีแล้วยังท าให้สื่อความหมายที่เข้าใจกันไม่ได้อีกด้วยนอกจากนี้ (บุปผา บุญทิพย์, 2543, 2)ได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ของการเรียนการสอนสะกดค าในเรื่องความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย ตอนการใช้ภาษาไทยว่า “การเขียน
สะกดค าถือว่าเป็นการสื่อสารด้วยการเขียน ถ้าเขียนสะกดค าผิดพลาดการสื่อสารจะไม่ชัดเจน ผู้รับสาร 
จะไม่เข้าใจหรือท าให้เข้าใจผิด การเขียนค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีจึงต้องฝึกฝนและระมัดระวังอย่าละเลย ”  
และสอดคล้องกับที่ (นิตยา กาญจนะวรรณ เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ และทิพย์สุเนตร อนัมบุตร, 2552, 1) ไดก้ล่าวถึง
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ความส าคัญของการเขียนสะกดค าในเรื่องลักษณะและการใช้ภาษาไทยว่า การเขียนสะกดค าเป็นเรื่องส าคัญในการสื่อ
ภาษาเขียน ถ้าเขียนผิดย่อมท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป การฝึกให้นักเรียนเขียนสะกดค าให้ถูกต้องเพื่อให้นักเรียน
มีทักษะในการเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราวตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้อื่นโดยใช้
ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดการเขียนเป็นวิธีการสื่อสารที่ ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ความคิด และ
ประสบการณ์เพื่อสื่อไปยังผู้รับได้อย่างกว้างไกล นอกจากนั้น การเขียนยังมีคุณค่าในการบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน 
ให้ศึกษาได้ยาวนาน จากข้อความที่เกี่ยวกับการเขียนดังกล่าวข้างต้น จึงพอที่จะสรุปได้ว่า การเขียนมีความส าคัญ  
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน และจะต้องมีการฝึกฝนการเขียนให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักภาษาเสมอๆ 

จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว และในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจ ากลางสมุทรปราการได้รับมอบหมาย
ให้เป็นครูประจ ากลุ่มจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้แก่ผู้ต้องขัง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้พบปัญหาผู้ต้องขังเขียนค าที่มีมาตราแม่ กดที่ไม่ตรง 
ตามมาตราเป็นตัวสะกดผิดอยู่เสมอจึงได้ให้ผู้ต้องขังทั้งกลุ่มที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนทดลองเขียนค าที่สะกดด้วยมาตราแม่กด
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 15 ค า ผลปรากฏว่าผู้ต้องขัง 90% เขียนค าที่มีตัวสะกดผิดมากที่สุด 5 ค า ได้แก่ ค าที่มี
ตัวสะกดด้วยพยัญชนะ ซ ฎ ฏ ฒ ต ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการเขียนสะกดค า จึงจ าเป็นต้องหาทางแก้ปัญหา 
ที่พบด้วย 

แนวทางหนึ่งที่ผูว้ิจัยคาดว่าน่าจะช่วยขจัดปัญหานี้ไดก้็คือการใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็น
ทีม เพื่อให้ผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการได้ฝึกการเขียนมากขึ้น แผนผังความคิดจะเป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และแผนผังความคิดไม่เพียงแต่จะช่วยให้การสื่อสารด าเนินไปด้วยดีเท่านั้น หากยัง 
ท าให้ผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการมีพฤติกรรมในการสื่อสารเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซ่ึงแผนผังความคิดสามารถ
น ามาใช้ฝึกภาษาได้ทุกด้าน เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงคิดที่จะแก้ไขปัญหานี้ โดยการน าแผนผังความคิดมาให้ผู้ต้องขัง
เรือนจ ากลางสมุทรปราการได้ฝึกท า เพื่อจะได้เขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตราได้อย่างถูกต้องตาม  
หลักภาษา และมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนสะกดค าดีขึ้น 

จากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะค้นหานวัตกรรมทางการศึกษาที่จะท าให้ผู้ต้องขัง
พัฒนาความสามารถด้านการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตราสูงขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผัง
ความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการที่เข้ารับการศึกษาในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงจะเป็น
พื้นฐานของการเขียนภาษาไทยในวิชาต่างๆได้และเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนาการเรยีนการสอนในเรื่องการ
เขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตราของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการให้มีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1) ศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้เป็นทีม ของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการ 
 2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แผนผังความคิด
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม ของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการ ก่อนเรียนและหลังเรียน  
 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ต้องขังที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการ เรียนรู้
เป็นทีม 
 
สมมติฐาน 

1) ผู้ต้องขังมีความสามารถในการเขียนสะกดค าเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตรา  
แม่กดที่ไม่ตรงตามมาตรา หลังใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม เป็นรายบุคคล สูงกว่าเกณฑ์  
ที่ก าหนด (ได้คะแนนร้อยละ 50ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ก าหนดของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่ก าหนด)  
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 2) ผู้ต้องขังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม มีความสามารถ
ในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตราหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3) ผู้ต้องขังมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม  
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตรา โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับ  

การจัดการเรียนรู้เป็นทีม ส าหรับผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการ จ านวน 4 แผนละ 2 คาบ (คาบละ 1 ชั่วโมง) 
ต่อสัปดาห์ รวม 8 คาบ ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ประกอบด้วย 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่มีพยัญชนะฎ จ ซ ษ เป็นตัวสะกด 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่มีพยัญชนะฏ ช  ส ถ เป็นตัวสะกด 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่มีพยัญชนะ ฒ ธ ท ฐ เป็นตัวสะกด 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่มีพยัญชนะ ต ฑ ศ เป็นตัวสะกด 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้
แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม ส าหรับผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นข้อสอบแบบเขียนตอบ 
จ านวน 30 ข้อ  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ต้องขังที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้เป็นทีมเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 19 ข้อ  

 
วิธีการทดลอง 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยด าเนินการทดลองโดยใช้เวลาในการสอนติดต่อกัน  
4 สัปดาห์ๆ ละ 2 ชั่วโมง ใช้กับผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงเป็น  
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 23 คนทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ทดสอบ และ
แจกแบบสอบถามความคิดเห็นด้วยตนเอง มีขั้นตอนด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1) ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยให้ผู้ต้องขังท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลก่อนเรียน
และหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ (แบบเขียนตอบ เขียนถูกได้ 1 ผิดได้ 0) เม่ือท าการทดสอบแล้ว น ามาตรวจให้คะแนน
พร้อมทั้งบันทึกผลไว้ 
 2) การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามตัวสะกด  
โดยใช้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีมใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ละๆ 2 ชั่วโมง ครบ 
4 แผน และสัปดาห์สุดท้ายเม่ือจัดการเรียนรู้เสร็จแล้วให้ผู้ต้องขังท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัด  
การเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีมจ านวน 19 ข้อ 

3) ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ผู้วิจัยให้ผู้ต้องท าแบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อ (แบบเขียนตอบ 
เขียนถูกได้ 1 ผิดได้ 0) ซ่ึงใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนเม่ือทดสอบแล้วน ามาตรวจให้คะแนน
พร้อมทั้งบันทึกผลไว้ และน าผลที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pre-test- Post-test) น าไปวิเคราะห์ 
ทางสถิติต่อไป 

 
ผลการทดลอง 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตรา โดยใช้แผนผัง
ความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีมส าหรับผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการผู้วิจัยน าเสนอผลการทดลอง ดังนี้ 
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1. ผู้ต้องขังมีความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตรา เพิ่มขึ้นหลังเรียนทั้ง 23 คน 
และพบว่า ผู้ต้องขังทุกคนได้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ50 เทียบกับเกณฑ์ระดับคะแนนของส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

 2. ผู้ต้องขังทั้งกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นที ม  
มีความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตรา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01 

 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้

แผนผังความคิดร่วมกบัการจัดการเรียนรู้เปน็ทีม ก่อนและหลังเรียนของผู้ต้องทั้งกลุ่ม (จ านวน 23 คน) 

แบบทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D. df Sig 

ก่อนเรียน 23 30 8.74 3.57 50.04** 0.000 
หลังเรียน 23 30 25.96 2.57   

**p<.01  

3.ผู้ต้องขังมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรี ยนรู้เป็นทีม
ภาพรวมทุกด้าน (3 ด้าน) อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( =4.41) และมีคะแนนเฉลี่ยรายด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
มากที่สุด ( =4.43) 

 
สรุปผลการทดลอง 

1. ผู้ต้องขังมีความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตรา เพิ่มขึ้นหลังเรียนทั้ง 23 คน 
และผู้ต้องขังทุกคนได้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ50 เทียบกับเกณฑ์ระดับคะแนนของส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

2. ผู้ต้องขังทั้งกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นที ม  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.ผู้ต้องขังมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม
ภาพรวมทุกด้าน (3 ด้าน) อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( =4.41) และมีคะแนนเฉลี่ยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
มากที่สุด ( =4.43) 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

ผลจากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ ไม่ตรงมาตรา  
โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม ส าหรับผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการผู้วิจัยอภิปราย
ผลการวิจัย ดังนี้ 

  1) ผู้ต้องขังมีความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตรา หลังเรียนโดยใช้แผนผังความคิด
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ เป็นทีม ทุกคนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 50 และส่วนมากอยู่ในระดับดีเย่ียม  
(ร้อยละ 80-100) และ2) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตรา  
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐาน
ที่ตัง้ไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะ 
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1. ผู้วิจัยมีการด าเนินการตามแผนจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนซ่ึงผ่านการตรวจสอบคุณภาพ  
จากผู้เชี่ยวชาญ 

2. การจัดการเรียนรู้เขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แผนผังความคิดเป็นการเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซ่ึงการน าเอาแผนผังความคิดมาใช้ฝึกการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตรา เพื่อให้เกิดภาพ 
สีสัน ดึงดูดความสนใจ ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินไม่เครียดจนท าให้ผู้ต้องขังจดจ าค าได้ 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตราโดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับ 
การจัดการเรียนรู้เป็นทีม ท าให้ผู้ต้องขังได้ลงมือปฏิบัติการฝึกเขียนสะกดค าร่วมกัน สมาชิกภายในทีมจะศึกษาค้นคว้า
ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือกัน กระตุ้นเพื่อนในทีมให้บรรลุผลส าเร็จในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กด  
ที่ไม่ตรงตามมาตราตามใบงานกิจกรรมมอบหมายให้แต่ละทีม จึงท าให้จดจ าในสิ่งที่เรียนได้จนน าไปสู่การเขียนสะกด
ค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตราที่ถูกต้อง  

4. การจัดการเรียนรู้เขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตรามีกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝน
ท าซ้ าๆ ในการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตราในแผนผังความคิดซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบจึงท าให้เกิด 
ความสนใจและสนุกกับการฝึกเขียนสะกดค า จนเกิดความช านาญสามารถเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง 

5.การจัดกิจกรรมให้ผู้ต้องมีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างทั่วถึง โดยน าเสนอผลงานการเขียนสะกดค า  
มาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตราของทีม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องร่วมกันและให้ข้อมูลย้อนกลับท าให้ผู้ต้องขัง 
เกิดการสังเกต จดจ าค าได้ถูกต้อง และยังจัดให้มีการแข่งขันการการเขียนสะกดค ามาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตรา  
เป็นทีมเพื่อวัดความสามารถการเขียนสะกดได้ถูกต้องจากเหตุผลดังกล่าวที่ท าให้ผู้ต้องขังสามารถเขียนสะกดค ามาตรา
แม่กดที่ไม่ตรงตามมาตราบรรลุตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้นั้นได้สอดคล้องกับ  วัลยา อ่ าหนองโพธิ์-อุบลวรรณ ส่งเสริม 
(2557) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิด ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดค าวิชาภาษาไทยก่อนและหลังเรียนด้วย
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธนพร 
ดวงพรกชกร (2559) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTร่วมกับแบบฝึก พบว่า ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยด้วยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTร่วมกับกับแบบฝึก สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT
ร่วมกับแบบฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2) หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม ผู้ต้องขังมีความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับ  
การจัดการเรียนรู้เป็นทีม เป็นการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการน าเอาแผนผังความคิดมาใช้ฝึกการเขียนสะกดค า
มาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตรา เพื่อให้เกิดภาพ สีสัน ในการจดจ าค า ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน ในการเรียน และ 
ไม่เครียด 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจาก ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.มารุต พัฒผล ประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร 
กรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าปรึกษา ค าเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจน แก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอดเวลา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ขอกราบขอบพระคุณ  
ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส านัก  
ส่งเสริมพัฒนาการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ดร.มธุรส ประภาจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา ส านักทดสอบ
ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางวรรณดี จอกทองค า ครูช านาญการพิเศษ  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

754



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

ตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นอย่างดี ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณ ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่เรือนจ ากลางสมุทรปราการ ที่ให้ความร่วมมือ  
เป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้ค าอธิบายและช่วยเหลือในการวิจัย
ครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ที่สนับสนุนให้ผู้วิจัยได้รับการศึกษาอย่างเต็มก าลัง และ  
คอยให้ก าลังใจและห่วงใย ช่วยเหลือให้ผู้วิจัยมีก าลังใจ มีความมานะและอดทนจนท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จ  
ในการวิจัยครั้งนี้ ประโยชน์ใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเพื่อเป็นการน้อมร าลึก และบูชา พระคุณบิดา 
มารดา บูรพาจารย์ ทุกท่านที่ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย 
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* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding author) 
 

การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 
Promoting achievement motivation with integrated learning activities with the accumulated electronic 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปฏิบัติการการส่งเสริม
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการ
ส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ
แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 2) แบบบันทึกอนุทินของผู้เรียน 3) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 

 ผลการวิจัย  พบว่า การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น สรปุได้ดังนี้  ขั้นการเรียนการสอนแบบปกติ,  ขั้นการเรียนรู้
แบบหมุนเวียนตามหลักสูตรเนื้อหา, ขั้นการเรียนแบบผสมผสาน, ขั้นการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เน้นการเรียนใน
ห้องเรียนออนไลน์, ขั้นการเรียนแบบผสมผสานด้วยตัวของผู้เรียนเอง, ขั้นการเรียนแบบผสมผสานที่เต็มรูปแบบโดยมี
การเรียนแบบออนไลน์ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ผลการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.46, S.D. = 0.75) โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 0.75 วงรอบปฏิบัติการที่ 2 ผลการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้มีการ
พัฒนาของค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับสูงขึ้น ( =4.53, 
S.D. = 0.50) โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50  
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน  แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนกิส ์
  
Abstract 
 This research is a classroom action research. Intended to 1) to study the practice of promoting 

achievement motivation with integrated learning activities in conjunction with electronic portfolio of 

information and communication technology courses Grade 5, Kalasin Pittayasai School. 2) to study the 

achievement motivation of learners towards organizing teaching and learning activities by promoting 

achievement motivation with integrated learning activities with electronic portfolio of information and 

communication technology courses Grade 5, Kalasin Pittayasai School. 3) to study the satisfaction of 

learners towards organizing teaching and learning activities by promoting achievement motivation with 

integrated learning activities with the accumulated electronic portfolio in Information and Communication 

Technology Grade 5, Kalasin Pittayasai School, 2nd semester, academic year 2018, Kalasin Pittayasai 
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 School MueangKalasin District , amount 40 people in Kalasin Province. The research instruments consisted 

of 1) learning management plan Promoting achievement motivation with integrated learning activities with 

electronic portfolio. 2) Diary form of learners. 3) Achievement motivation scale model with integrated 

learning activities with electronic portfolio of learners study. 

 The results of the research showed that, the promotion of achievement motivation with integrated 

learning activities together with the electronic portfolio Consists of 6 steps of learning management as 

follows: Normal teaching, revolving learning based on content curriculum, integrated learning, integrated 

learning that focuses on online classroom learning, integrated learning with the learners themselves, Full 

integrated learning with online learning In the 1st operating cycle, results of learning achievement motivation 

measurement The average level of learning achievement motivation of the learners when compared with the 

criteria was at the medium level (  = 3.46, SD = 0.75). The mean value was 3.46 and the standard deviation 

was 0.75. Learning achievement motivation measurement There was a development of the average level of 

learning achievement motivation of the learners when compared to the criteria at a higher level (  = 4.53, 

S.D. = 0.50). The average value was 4.53 and the standard deviation was 0.50. 

 
Keywords: Integrated Learning Management, Electronic Portfolio 
 
บทน า 

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544)  ให้
เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันในเวทีระดับ
โลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพ และ ความต้องการของท้องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542) 
 จากการศึกษาสภาพปัญหา ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ซ่ึงผู้วิจัยได้จากการสังเกต จากแบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้และจากการสัมภาษณ์ในชั้นเรียนที่ผู้วิจัยปฏิบัติการสอน พบว่าใน
การจัดเรียนการสอน ผู้เรียนจ านวนมากมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร อยู่ในระดับที่น้อยมาก ผู้เรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้ถึงการขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่
เป็นไปตั้งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสนใจในการเรียน เกิด
ความกระตือรือร้น ค้นหาค าตอบในสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน  
เพื่อให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้  สภาพแวดล้อม เนื้อหา สถานการณ์  ในรูปแบบการศึกษาแบบออนไลน์และแบบ
ออฟไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะด้านความคิด วิเคราะห์ และการแก้ไขสถานการณ์ได้ เป็นการบูร
ณาการ ด้านเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  ผู้วิจัยจึงน ารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 
Learning) มาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้เรียน  

แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ประเมินนักเรียนในระดับน้อย (ประกอบ กรณีกิจ และพิทักษ์ โสตถยาคม
,2554) ความรู้ความเข้าใจของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องส าคัญ ครูต้องมีทักษะและ
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ความสามารถในการใช้ส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เสริม ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งเกณฑ์การประเมินซึ่งครูต้อง
ใช้เวลาในการท าความเข้าใจ ดังนั้นครูควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลงาน (Kahtani, 1999; คัคนางค์ มณีศรี และ คะนึงสุข มณีศรี, 2546) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปฏิบัติการการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสัย 

2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ประกอบด้วย 
 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน

ร่วมกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

2. เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติการ 
 2.1 แบบบันทกึอนุทนิของผู้เรียน 
3. เครื่องมือที่ใช้รายงานผลการปฏิบัติการ 
 3.1 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ดว้ยกิจกรรมการเรียนรูแ้บบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เรียน 
    3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้การส่งเสรมิแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ดังตาราง 1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้โดยใช้การส่งเสริมแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ

แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ์
ขั้นตอนการเรียนรู้ กิจกรรม บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

ขั้นที่ 1 ขั้นการเรียน
การสอนแบบปกต ิ
 

การเรียนแบบเผชญิหน้า
ระหว่างผูเ้รียนกับผู้สอนใน
ชั้นเรียน 

1.ก าหนดในหลักสูตรของ
การเรียนรู้แต่ละครัง้
สอดแทรกปัญหา 

1.ผู้เรียนตอบปัญหาจาก
ผู้สอน 
 

ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรู้
แบบหมุนเวียนตาม
หลักสูตรเนื้อหา 
 
 

1.สร้างสถานการณ์ให้
ผู้เรียน 
2.สาธิตวธิีการใช้แฟ้มสะสม
งานอิเลก็ทรอนกิส์ในการ
เก็บชิ้นงา 

1.ผู้สอนสถานการณ์ที่มี
ความหลากหลาย 
2.ผู้สอนหาจุดเด่นของ
ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความสนใ 

1.ผู้เรียนมีความสนใจใน
การเรียน  
2.ผู้เรียนสามารถใช้แฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ใน
การเก็บชิน้งานได 

758



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 
 

ขั้นตอนการเรียนรู้ 
(ต่อ) 

กิจกรรม บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

ขั้นที่ 3 ขั้นการเรียน
แบบผสมผสาน 
 
 
 

1.ให้ผู้เรียนจับคู่ระหว่าง 1 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อ 
ผู้เรียน 2 คน 
2.น าสื่อออนไลน์จาก 
YouTube มาช่วยสอน  

1.ผู้สอนให้ผูเ้รียนจับคู่กนั 
2.เตรียมสื่อออนไลน์ที่ใช้ใน
การสอน 

 

1.ผู้เรียนจับคู่กันระหว่าง
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 
ผู้เรียน 2 คน 
2.ผู้เรียนเข้าใจสื่อที่ผู้สอน
น ามาถ่ายทอด 

ขั้นที่ 4 ขั้นการเรียนรู้
แบบผสมผสานที่เนน้
การเรียนในห้องเรียน
ออนไลน ์
 
 

1.เรียนออนไลน์ภายใต้
สภาพการณ์ของการใช้
ห้องปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเต็ม
รูปแบบโดยใช้ google 
classroom 

1.ผู้สอนก าหนด
สถานการณ์ให้ผูเ้รียนใน
รูปแบบออนไลน ์
2.ผู้สอนควบคุมให้ความ
ช่วยเหลือทางการเรียนรู้
คอยให้ค าปรกึษาแกผูเ้รียน 

1.ผู้เรียนศึกษา หาความรู้ 
การสืบค้น จากแหล่งข้อมูล
ออนไลน ์
2.ผู้เรียนได้ความรู้จากการ
สืบค้นขอ้มูล 
 

ขั้นที่ 5 ขั้นการเรียน
แบบผสมผสานด้วย
ตัวของผูเ้รียนเอง 

 

 

1.ให้ผู้เรียนสบืค้น จาก
แหล่งข้อมูล  
2.ผู้เรียนส่งค าตอบใน
google classroom 

 

1.ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยการก าหนด
เป้าหมายของการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
2.ผู้สอนควบคุมให้ความ
ช่วยเหลือทางการเรียนรู ้

1.ผู้เรียนศึกษา หาความรู้ 
การสืบค้น จากแหล่งข้อมูล
ออนไลน ์
2.ผู้เรียนได้ความรู้จากการ
สืบค้นขอ้มูล 

ขั้นที่ 6 ขั้นการเรียน
แบบผสมผสานที่เต็ม
รูปแบบโดยมีการ
เรียนแบบออนไลน ์
 
 

1.ก าหนดสถานการณ์ให้
ผู้เรียน 
2.ผู้เรียนส่งค าตอบใน
google classroom 
 
 

1.ผู้สอนควบคุมให้ความ
ช่วยเหลือทางการเรียนรู้
คอยให้ค าปรกึษาแก่ผูเ้รียน 
 
 
 

1.ผู้เรียน เรียนแบบ
ออนไลน์ หาความรู้ การ
สืบค้น จากแหล่งขอ้มูล
ออนไลน ์
2.ผู้เรียนได้ความรู้จากการ
สืบค้นขอ้มูล 

 
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

1. สรุปการสะท้อนผลของข้อมูลจากวงรอบปฏิบัติการที่ 1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ในวงรอบที่ 1 ผู้วิจัยได้น าแบบวัดการ
ส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจัย
ประเมินตามแผน จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ( )และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

 

 

759



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 
 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสมงานอเิลก็ทรอนิกส์ วงรอบปฏิบัติการที่ 1 

 

 
ด้านการประเมิน 

จ านวน
นักเรียน 

ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวงรอบที่ 1 

( ) (S.D.) 

1.ด้านความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจ 
2.ด้านความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ 
3.ด้านความรับผิดชอบ 
4.ด้านความมีส่วนร่วมและรว่มมือ 
5.ด้านความอดทนต่อการท างาน 
6.ด้านการวางแผน 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

2.70 
3.58 
3.75 
4.05 
4.00 
2.63 

0.47 
0.50 
0.44 
0.47 
0.56 
0.50 

รวม  3.45 0.74 

 

จากตารางที่ 2 ผลการวัดระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิกส์ผู้วิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง (  = 3.45, S.D. = 0.74) โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 โดยมี
ด้านที่อยู่ในระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ปานกลางมี 2 ด้าน คือ ด้านความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจ
( = 2.70, S.D. = 0.47) และด้านการวางแผน ( = 2.63, S.D. = 0.50)ส่วนการวัดระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก มี 4 ด้าน คือ ด้านความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ ( = 3.58, S.D. = 0.50) ด้านความ
รับผิดชอบ ( = 3.75, S.D. =0.44) ด้านความมีส่วนร่วมและร่วมมือ ( = 4.05, S.D. = 0.47)และด้านความอดทนต่อ
การท างาน ( = 4.00, S.D. = 0.56) เห็นได้ชัดเจนว่า การวัดระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก ด้านความมีส่วนร่วมและร่วมมือ อยู่ในระดับสูง เม่ือเทียบกับการวัดระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้ด้านการวางแผนที่ อยู่ระดับต่ าสุด 

2. สรุปการสะท้อนผลการปฏิบัตกิารวงรอบที่ 1 
2.1 ความคิดเหน็ของผู้ร่วมวิจัย 

จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างปฏิบัติการสอน ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
เป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ กล้าคิดกล้าซักถามครูผู้สอน เพียงแต่จะมีผู้เรียนบางคนต้องคอยกระตุ้น
เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นเป็นช่วงๆ การจัดการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่ท า
ให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนา  

2.2 การบนัทึกอนุทินของนักเรียน 
“สนุกมากๆ เลยครับ ได้ความรู้หลาย ๆ อย่าง แรกๆ ผมก็งงๆ ว่าครูสอนไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอ

ผมตั้งใจฟังครูสอนจริงๆ สนุกมากเลยครับ เอารูปภาพมาตกแต่งให้สวยขึ้น ผมเอามาตั้งค่าเป็นรูปประจ าตัวผม ใน
เฟสบุ๊ค ด้วยครับ” 

(บันทึกอนุทิน: เด็กชายวัชระ: 7 มกราคม 2562) 
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  “หนูไม่เคยรู้มากก่อนเลยค่ะ ว่า การตกแต่งรูปภาพจะท าได้ง่ายขนาดนี้ โปรแกรม 
PhotoScape ที่ใช้ในท าก็สามารถโหลดได้จากอินเตอร์เน็ต เข้าใจง่ายมาก สนุกมากๆเลยค่ะคุณครู” 

(บันทึกอนุทนิ: เด็กหญงิพิมพ์อร: 7 มกราคม 2562) 
  “คุณครูมีกติกาที่ท าให้หนูและเพื่อนๆ ต้องรีบท าให้งานเสร็จค่ะ ไม่งั้นจะหมดเวลาก่อน 

ท างานเสร็จเร็วก็ได้เล่นเร็ว เสร็จก็ไม่ได้เล่นค่ะ หนูชอบ” 
(บันทึกอนุทิน: เด็กหญิงพัชรี: 7 มกราคม 2562) 

  “ตอนครูสาธิตให้ดูครั้งแรก ผมก็งงๆ ครับ แต่พอค่อยๆ ท า ผมไปต่อไม่เป็นครูก็คอยบอก
ผมจนงานเสร็จได้ ขอบคุณครู ” 

(บันทึกอนุทนิ: เด็กชายศราวิน: 7 มกราคม 2562) 
 2.3 ความคิดเหน็ผู้วิจัย 

จากการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในระหว่างจัดการเรียนรู้ด้วย ได้เห็นแววตาที่มองหาทางผู้สอน 
ก็ท าให้ผู้สอนอยากถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีให้กับผู้เรียนให้ได้มากที่สุด พยายามเน้นในจุดที่ผู้เรียนติดปัญหา ที่ไม่
สามารถแก้ได้ ผู้สอนต้องคอยให้ค าปรึกษา อธิบายในตรงส่วนที่ยาก เผื่อให้ผู้เรียนมองเห็นว่า มันเป็นเรื่องง่าย ไม่ใช่
เรื่องยาก ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและสนใจมากที่จะรับความรู้ไปต่อยอด แต่ยังผู้เรียนบางกลุ่มไม่ค่อยสนใจ ไม่
ค่อยให้ความร่วมมือ ต้องคอยกระตุ้นเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นมากขึ้น การลงมือปฏิบัติผู้เรียนใช้เวลามากเกินไป 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาคือมอบใบความรู้ให้ ผู้เรียนไปศึกษาที่ห้องคอมพิวเตอร์
ก่อนการจัดกิจกรรมมาก่อน เม่ือผู้เรียนไม่เข้าใจสามารถสอบถามในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ขณะที่
ผู้สอนอธิบาย พร้อมทั้งสาธิตให้ดูก่อนในรอบแรก เพื่อให้เกิดตัวอย่าง ผู้เรียนเห็นวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้น จากนั้น
ผู้สอนจะค่อยๆ สอน ตามวิธีการตกแต่งรูปอย่างช้าๆ เม่ือผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนจะสร้างสถานการณ์ ใน
การตกแต่งรูปภาพหากผู้เรียนยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาบนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ได้  

3. สรุปการสะท้อนผลของข้อมูลจากวงรอบปฏิบัติการที่ 2 
ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้น มีความกระตือรือร้นในการท างานเพิ่มขึ้น 

การจัดกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอน สื่อที่ให้ และเครื่องมือที่ ใช้มีการปรับปรุงให้เข้ากับบริบท ของการสอนมากขึ้นท า
ให้ผู้เรียนให้ความ ร่วมมือ สนใจในกิจกรรมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนมีการปรึกษาระหว่างกลุ่ม มีพูดคุยที่ดี มีความรับผิดชอบ 
กิจกรรมเสร็จทันเวลา 

 

ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ วงรอบปฏิบตัิการที่ 2 

 
ด้านการประเมิน 

จ านวน
นักเรียน 

ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวงรอบที่ 1 

( ) (S.D.) 

1.ด้านความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจ 
2.ด้านความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ 
3.ด้านความรับผิดชอบ 
4.ด้านความมีส่วนร่วมและรว่มมือ 
5.ด้านความอดทนต่อการท างาน 
6.ด้านการวางแผน 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

4.43 
4.65 
4.51 
4.72 
4.58 
4.36 

0.52 
0.51 
0.53 
0.48 
0.52 
0.51 

รวม  4.54 0.50 
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จากตารางที่ 3  ผลการวัดระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ใน
ระดับมากสุด ( =4.54, S.D. = 0.51) โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 โดยมีด้านที่
อยู่ในระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ระดับมากสุด คือ ด้านความมีส่วนร่วมและร่วมมือ ( = 4.72, 
S.D. = 0.48) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการวางแผน ( = 4.36, S.D. = 0.51) เห็นได้ชัดเจนว่า การวัด
ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ด้านความมีส่วนร่วมและร่วมมือ อยู่ในระดับสูง เม่ือ
เทียบกับการวัดระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการวางแผนที่ อยู่ระดับต่ าสุด 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์จากการสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 

ประเด็นที่สอบถาม ( ) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  1. ความแปลกใหม่น่าสนใจของกิจกรรม 
  2. ความสนุกสนานของกิจกรรมการเรียนรู ้
  3. ความเหมาะสมกับเนื้อหา 
  4. ความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
  5. ระดับความท้าทายของกิจกรรม 
  6. การส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ 
  7. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

 
5.00 
5.00 
4.50 
4.43 
4.56 
4.57 
4.32 

 
0.00 
0.00 
0.50 
0.66 
0.51 
0.49 
0.48 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

รวม 4.65 0.50 มากที่สุด 

ด้านเครื่องมือและส่ือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  8. ความแปลกใหม่น่าสนใจของกิจกรรม 
  9. ความสนุกสนานของกิจกรรมการเรียนรู ้
  10. ความเหมาะสมกับเนือ้หา 
  11. ความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

 
4.67 
4.61 
4.58 
4.52 

 
0.48 
0.42 
0.51 
0.51 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.65 0.50 มากที่สุด 

ด้านบรรยากาศในชั้นเรียนขณะจัดการเรียนรู ้
  12. บรรยากาศในชั้นเรียน 
  13. บรรยากาศระหว่างท ากิจกรรม 
  14. ความเป็นกนัเองของครูผู้สอน 
  15. ความม่ันใจในตนเองของผู้เรียน 
  16. ความสุขจากการเรียน 

 
4.98 
4.78 
4.72 
4.26 
5.00 

 
0.17 
0.43 
0.44 
0.45 
0.00 

 
มากที่ส ุ
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มากที่สุด 

รวม 4.75 0.44 มากที่สุด 
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ด้านความรู้ 
17. ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
18. การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
5.00 
4.47 

 
0.00 
0.50 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.60 0.50 มากที่สุด 

โดยรวม 4.67 0.49 มากที่สุด 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบผสมผสานโดยใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

กาฬสินธุ์พิทยาสัย ในปีการศึกษา 2561 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.67, S.D. = 0.49) จากการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยเทียบกันทั้ง 4 ด้าน จากความพึงพอใจมากไปหาน้อย พบว่า ด้านบรรยากาศในชั้นเรียนขณะจัดการเรียนรู้ 
( =4.75, S.D. = 0.43) ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( =4.65, S.D. = 0.50) ด้านความรู้ ( =4.60, S.D. 
= 0.50) และด้านเครื่องมือและส่ือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ( =4.65, S.D. = 0.50) ตามล าดับ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเรื่อง การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ร่วมกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สรุปผลวิจัยดังนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ
แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ในวงรอบที่ 1 ค่าเฉลี่ยระดับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.45, S.D. = 0.74)โดย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ด้านความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ (  = 3.58, S.D. = 0.50)ด้าน
ความรับผิดชอบ ( = 3.75, S.D. = 0.44) ด้านความมีส่วนร่วมและร่วมมือ ( = 4.05, S.D. = 0.47) และด้านความ
อดทนต่อการท างาน ( = 4.00, S.D. = 0.56) ด้านความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจ ( = 2.70, S.D. = 0.47) และด้านการ
วางแผน ( = 2.63, S.D. = 0.50)  และวงรอบที่ 2 ค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเม่ือ
เทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับมากสุด( =4.54, S.D. = 0.51) โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.51 โดยมีด้านที่อยู่ในระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ระดับมากสุด คือ ด้านความมีส่วนร่วม
และร่วมมือ( = 4.72, S.D. = 0.48) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการวางแผน ( = 4.36, S.D. = 0.51)  
 2. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ร่วมกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.54, S.D. = 0.50)  

3. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
  3.1 ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและก าหนดนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนขาดทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น โดยน าเอาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ไป ประยุกต์ใช้กับเนื้อหาและรายวิชาอื่น ๆ 
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  3.2 ควรท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในแรงจูงใจให้ผู้เรียนชอบเรียนวิชาอื่นไปด้วย ควรท าการ
ชี้แจงกระบวนการเรียนการสอนก่อนปฏิบัติกิจกรรม 
  3.3 ในการใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้น ผู้วิจัยควรมีการเตรียมความพร้อม และท าความเข้าใจ
กับหลักการร่วมกับผู้ร่วมวิจัย และน าไปใช้ในการเตรียมความพร้อมให้กับ ผู้เรียน 
  3.4 ผู้บริหารสามารถส่งเสริมหรือก าหนดนโยบายในการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ร่วมกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ครู อาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แขนงต่าง ๆให้แก่ผู้วิจัย ท า
ให้ผู้วิจัยสามารถท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี บิดาและมารดา ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาและเป็น
กาลังใจที่ดีตลอดมา เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้ความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่และเอกสาร
แก่ผู้วิจัยตลอดมา ผู้แต่งและเรียบเรียง ต ารา เอกสาร และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้อ้างอิง ซ่ึงเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ท าให้วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การหาร ตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับชุดฝึกทักษะ ให้มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 3) ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1จ านวน 39 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ 2) ชุดฝึกทักษะ และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรม รูปแบบการวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง รูปแบบ
การทดลองกลุ่มเดียวมีการทดสอบหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เน้นใช้ทั้งการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (One Sample Group) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การหาร ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับชุดฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ 78.41/79.62 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 79.62 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ 3) พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปในทิศทางที่ดี ผู้เรียนให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการพัฒนาด้านความคิด 
ความสามารถของตนเอง สามารถรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามค าแนะน าของครูผู้สอนตลอดจน
ท าให้ตัวผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในแบบตนเอง หรือเรียกได้ว่าผู้เรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ซ่ึงถือเป็น
ความรู้ที่ย่ังยืนอยู่คู่กับตัวของผู้เรียนในระยะยาว 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์  ชุดฝึกทักษะ  ผลสัมฤทธิ์  พฤติกรรมของนักเรียน 
 
Abstract 

The purpose of this research was to 1) develop mathematics learning management activities on 

dividing according to constructivist theory together with skill training sets To be effective (E1 / E2) according to 

criteria 75/75. 2) Comparison of achievement in learning management activities Compared to 75 percent 

criteria. 3) Study the behavior of students On learning management. The sample group used in the research 

was39 students in grade 2/2, Semester 2, Academic year 2018. Anubanmahasarakham School, Maha Sarakham 

Primary Educational Service Area Office 1. The tools used in the research consisted of 1) 8 learning plans. 2) 3 

sets of dividing skilltraining set. 3) Behavior observation form. Research pattern Is an experimental research 

One experimental group has a post-test test against the criteria.Data analysis in this research focuses on both 

quantitative analysis. Together with qualitative analysis to reflect the results of the event.The statistics used in 

the research were percentage, mean, standard deviation and t-test (One Sample Group) 
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The research found that Development of organizing mathematics learning activities on dividing 

according to constructivist theory together with skill training sets With efficiency 78.41/79.62 which meets the 

criteria. Achievement in learning management activities Compared to the criteria of 79.62 percent which is as 

specified. And learning behavior of students in organizing learning activities in a good directionStudents 

cooperate with organizing learning activities. Have developed their own ideas and abilities. Can responsibilities 

as assigned. And follow the advice of teachers. As well as allowing students to learn and understand in their own 

way or can say that the learner has created the knowledge by himself. Which is a sustainable knowledge that is 

in harmony with the learners in the long term. 

 
Keywords: Learning management according to constructivist theory, Skill training Set. 

 
บทน า 
 การจัดการศึกษาจะต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนเองได้ และยัง
ถือว่าผู้เรียนนั้นมีความส าคัญที่สุด ในกระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมผู้เรียน สามารถพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ การศึกษาถือเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงควรเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ตัวผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้เรียน ให้ผู้ เรียนได้มีบทบาทในการจัดกิกรรม มีส่วนร่วม ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
กระตือรือร้น ในการจัดการศึกษาที่ดีควรมีข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลการตรวจสอบ 
การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อให้การศึกษานั้นเกิดมาตรฐานที่ผู้เรียนควรจะได้รับ 
 ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ 
การดูเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา การใช้จ่ายเงินเพื่อซ้ือขายสินค้า เป็นต้น ล้วนต้องอาศัยคณิตศาสตร์ทั้งนั้น ในการจัดการ
เรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ถือว่ามีความส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้นมีบทบาท
ส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมี เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นั้น โดยพื้นฐาน
แล้วคณิตศาสตร์จะเน้นในเรื่องการคิดค านวณ ซ่ึงการจะให้ผู้เรียนนั้นเกิดทักษะพื้นฐานในการคิดค านวณที่ผู้เรียนสามารถ
สร้างความเข้าใจ หรือองค์ความรู้ขึ้นได้เองจะเป็นสิ่งที่ดีย่ิง เพราะองค์ความรู้ที่ผู้เรียนสามารถสร้างขึ้นได้เองนั้นจะอยู่คู่กับ
ตัวผู้เรียนไปอย่างยาวนาน หรืออาจะเป็นควาทมรู้ที่ย่ังยืนก็ว่าได้ 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นมีมากมายและหลากหลายวิธีที่จะมุ่งเน้นไปที่ตัวผู้เรียน
เป็นส าคัญ หากแต่ทางผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญและสนใจแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ ซ่ึงเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ตัวผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เผชิญปัญหา และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถ
เชื่องโยงความรู้เดิมกับประสบการณ์ที่เผชิญ ให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์อื่นๆ 
ได้ และเม่ือผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนเองนั้นจะท าให้ความรู้ที่มีคงทน ผู้เรียนจะไม่ลืม
ง่าย ซ่ึงจะเป็นความรู้ที่ย่ังยืน และสามารถต่อยอดความรู้นั้นต่อไปได้ 
 จากการศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  การจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่ผ่านมาประสบปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ทางโรงเรียนได้ก าหนดร้อยละของการผ่านเกณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 75 โดยผู้วิจัยสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ปีการศึกษา 2560 นักเรียนมีผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 71.67 ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียน
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ก าหนด (รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 2560, น.14 -15) จากข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าการเรียนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรได้ทราบถงึปัญหาที่พบเป็นส่วนใหญ่
คือตัวผู้เรียนจะขาดทักษะการคิดค านวณ ซ่ึงทักษะการคิดค านวณเป็นทักษะที่ส าคัญและจ า เป็นในการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์หากตัวผู้เรียนขาดทักษะการคิดค านวณแล้วอาจจะท าให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ในการด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่นอกจากการบวก ลบ ยังมีทักษะด้านการคูณและการหาร ที่เป็นปัญหากับผู้เรียนเหตุเกิดจากที่
นักเรียนท่องสูตรคูณไม่คล่อง และนักเรียนใช้แม่สูตรคูณเป็นแบบในการคูณโดยดูสูตรคูณจากปกหนังสือหรือปกสมุดแบบ
ฝึกบ้างจากที่จัดเตรียมมาบ้างต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้ที่เข้าใจขั้นตอน หรือเกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
จากความรู้ในส่วนสมองของนักเรียนเลย ยังไม่สามารถน าไปใช้ประยุกต์หรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง  และยังท า
ให้การเรียนการสอนเป็นไปได้ช้ามาก ส่งผลในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ทางผู้วิจัยเล็งเห็นว่าหากผู้เรียนยังขาด
ทักษะการคูณและการหารอาจะท าให้ความสามารถหรือทักษะในการคิดค านวณในด้านอื่น ๆ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาคณิตศาสตร์ลดลงไปด้วย 
 จากปัญหาดังกล่าวทางผู้วิจัยเห็นว่าสามารถลดปัญหาได้โดยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การหาร ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการใช้ชุดฝึกทักษะ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด 
การค านวณ ลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเองในส่วนของการหาร เมื่อผู้เรียนได้ลงมือท าอย่างสม่ าเสมอจะท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจ และสามารถสร้างความรู้จากประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และความรู้ที่เป็นทุนเดิมของตัวผู้เรียนเองในการ
ด าเนินการในแต่ละขั้น และสามารถส่งผลให้ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การหาร ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการใช้ชุดฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ร่วมกับการใช้ชุดฝึกทกัษะของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎคีอนสตรัคติ
วิสต์ร่วมกับการใช้ชุดฝึกทกัษะของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 
สมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์รว่มกับการใช้ชุดฝึกทักษะ 
เรื่อง การหาร ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนเรียนสงูขึ้นกวา่ก่อนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศกึษาพฤตกิรรมการเรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการใช้ชุดฝึกทักษะ ภายใต้กรอบเนื้อกา ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาคามเขต1จ านวน3ห้องจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 115คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม               
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาคาม เขต 1 จ านวน 1 ห้อง จ านวน
นักเรียน 39 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 2. เน้ือหาที่ใชใ้นการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หนว่ยที่ 9 เรือ่ง การหาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
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 3. ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจัย 
  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เวลาในการวิจัย 16 ชั่วโมง โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ 8 แผน (แผนการจัดการเรียนรู้ละ 2 ชั่วโมง) สถานที่วิจัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 
 4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้เปน็เครือ่งมือที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ ประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยเป็นการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จ านวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 16 ชั่วโมง หา
คุณภาพเครื่องมือจากระดับความเหมาะสม ซ่ึงอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมมาก 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) เท่ากับ 0.87 
 3. ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การหาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 การหารลงตัว, 
ชุดที่ 2 การหารไม่ลงตัว และชุดที่ 3 โจทย์ปัญหาการหาร หาคุณภาพเครื่องมือจากระดับความเหมาะสม ซ่ึงอยู่ในระดับที่
มีความเหมาะสมมาก 
 4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน (แบบบรรยาย) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวสิต์ ร่วมกับชุดฝึกทักษะ 

เรื่อง การหาร ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 2 
 

รายการ N 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
ประสิทธิภาพ 

E1/E2 

ผลการเปรียบเทียบ 
เกณฑ์ 75/75 

ประสิทธิภาพกระบวนการ 39 90 71.46 79.40   

 
    79.40/79.62 สูงกว่าเกณฑ ์

ประสิทธิภาพผลลัพท ์ 39 20 15.92 79.62   
  
 จากตารางที่ 1 เห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับชุดฝึก
ทักษะ เรื่อง การหาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ทางผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.40/79.62 

ตัวแปรต้น 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการรูค้ณิตศาสตร์ 
เรื่อง การหาร ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ร่วมกับชุดฝึกทักษะ 

ตัวแปรตาม 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. พฤติกรรมการเรียนรู ้
   - การเชื่อมโยงความรู้ 
   - การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง 
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ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 79.40 และประสิทธิภาพผลลัพท์ (E2) มีค่า
เท่ากับ 79.62 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนทดสอบหลังเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

ร่วมกับชุดฝึกทักษะ เรื่องการหาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 

การทดสอบ n X  S.D. D  DS.D.  t Sig.(1-tailed) 
เกณฑ ์ 39 15 0.00 0.92 2.53 2.28 0.0141 

หลังเรียน 39 15.92 2.53     
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับชุดฝึก
ทักษะ เรื่องการหาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 15.92 จะเห็นว่า 
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  จากการศึกษา และสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับชุดฝึกทักษะ เรื่องการหาร พบว่า เริ่มแรกผู้เรียนดูมีความกังวลเนื่องจากการหารเป็นการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนส าหรับผู้เรียนในวัยนี้ เม่ือเข้าสู่ขั้นการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมีความผ่อนคลาย
มากขึ้น โดยภาพรวมในการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นปรากฏดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เม่ือมีการทบทวนความรู้เดิมผู้เรียนสามารถตอบข้อซักถาม ตอบปัญหา
จากการสมมติเหตุการณ์ขึ้นได้ เริ่มให้ความสนใจกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีความแม่นย า และเข้าใจใน
ความรู้เดิมที่มีอยู่มากยิ่งขึ้น 
  ขั้นที่ 2 ข้ันสร้างความขัดแย้งทางปัญญา เม่ือมีการก าหนดปัญหาที่สร้างความขัดแย้งกับความรู้เดิม
ให้กับผู้เรียนได้คิดหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ผุ้เรียนที่มีความรู้เดิมอยู่แล้วจะพยายาม
แก้ปัญหา และหาค าตอบให้กับตัวเองโดยค าตอบที่ได้อาจจะยังไม่ใช่ค าตอบที่ถูกต้องทั้งหมด แต่ผู้เรียนจะได้รับการแนะน า
จากครูผุ้สอนเพื่อน าไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่ตนเองมีอยู่ จนตัวผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆได้ 
เริ่มแรกการแก้ปัญหาโดยการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของผู้เรียนนั้นยังใช้เวลานาน เนื่องจากความซับซ้อนของ
เนื้อหาวิชารวมทั้งความรู้พื้นฐานที่เป็นทุนเดิมของผู้แต่ละคนมีไม่เท่ากัน จึงต้องใช้การฝึกฝน ทบทวนเป็นประจ า เม่ือ
ผู้เรียนได้ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติเป็นประจ า ท าให้เกิดความคุ้นเคย ความเข้าใจ ในแบบที่ผู้เรียนสร้างขึ้นเอง  
  ขั้นที่ 3 ขั้นไตร่ตรอง เม่ือผู้เรียนเกิดความเข้าใจ จากการสร้างความรู้ได้ด้ วยตนเอง จะสามารถ
ถ่ายทอดให้กับเพื่อนที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ของตนเองที่มีอยู่กับเพื่อนในวัยเดียวกัน 
ร่วมกันอธิบาย สาธิต ยกตัวอย่างให้ดู 
  ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปผลกการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา เม่ือผู้สอนร่วมพูดคุยกับผู้เรียนในเรื่อง
หลักการ และกระบวนการแก้ปัญหาจากเรื่องที่เรียน สังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดที่ใช้ และความ
หลากหลายในการแก้ปัญหา เนื่องจากได้รับความถูกต้อง ความชัดเจนในหลักการ กระบวนการแก้ปัญหาเพิ่มเติมจาก
ครูผู้สอน 
  ขั้นที่ 5 ขั้นฝึกทักษะและน าไปใช้ เม่ือผู้เรียนได้รับมอบหมายงานจากชุดฝึกทักษะที่ทางผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้น ที่มีการสอดแทรงสถานการณ์ที่ตัวผู้เรียนสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนสามารถเลือกแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และผู้เรียนเองสามารถอธิบายการแก้ปัญหาของตนเองให้ผุ้อื่นฟังได ้
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สรุปผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การหาร ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับชุดฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ 78.41/79.62 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. ผลสัมฤทธิ์ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เทียบกับเกณฑ์ได้ร้อยละ 79.62 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3. พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ที่ได้รับ ผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
และอธิบายความรู้ที่ตัวเองได้สร้างขึ้นมา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับชุดฝึกทักษะ เรื่อง การหาร ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.41/79.62 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้
เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหา มาตรฐานและตัวชี้วัดมาจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ และได้ด าเนินการสอนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ 
1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นสร้างความขัดแย้งทางปัญญา 3) ขั้นไตร่ตรอง 4) ขั้นสรุปผลกการสร้างโครงสร้างใหม่ทาง
ปัญญา และ 5) ขั้นฝึกทักษะและน าไปใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ปุณย์จรีย์ กัมปนาทโกศล (2552 : น.15) ได้กล่าวถึงผลหาร
วิจัยไว้ว่าเด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าเด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์นั้นจะมุ่งเน้นให้เด็กหรือผู้เรียนได้เกิดการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ที่ได้รับ จนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับตัวเอง และความรู้เหล่านั้นจะเป็นความรู้ที่คงทนอยู่กับตัวของ
ผู้เรียน ทั้งนี้การที่ผู้เรียนจะปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่กันตัวเองจะต้องผ่านการฝึกฝนมาไม่น้อยเพื่อหา
ค าตอบปัญหา ผู้เรียนในวัยนี้ยังต้องเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกทักษะ ฝึกทบทวนอยู่เสมอ ทางผู้วิจัยจึงใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับชุดฝึกทักษะ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และเชื่อมโยง
ความคิดจากความรู้เดิม เพื่อสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ซ่ึงการใช้ชุดฝึกทักษะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้นั้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิชากร ทองระยับ (2558 : น.10) กล่าวว่าแบบฝึกทักษะ เรื่อง ความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.57/84.82 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหมดไว้ คือ 75/75 เห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ
ชุดฝึกทักษะ เป็นการจัดการรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. ผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ตวามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับชุดฝึกทักษะ เรื่อง การหาร ส าหรับ
นักเรียนชั้นปนะถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยนเท่ากับ 15.92 คิดเป็นร้อยละ 79.62 ซ่ึงผลที่ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
คือร้อยละ 75 สอดคล้องกับ ทิชากร ทองระยับ (2558 : น.19) กล่าวว่านักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.ค่าดัชนีประสิทธิผลของการ
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ เท่ากับ 0.6545 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.45 
 3. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2 กับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ ร่วมกับชุดฝึกทักษะ โดยภาพรวมพบว่านักเรียนมีความสุข ให้ความสนใจกับการจัดกิจกรรม มีความ
กระตือรือร้นในการตอบข้อซักถาม การท างานตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้เรียนจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กั นโดยวิธีการ
สาธิต การยกตัวอย่าง และอธิบายความรู้ของตัวเองที่มีให้เพื่อนเข้าใจได้ ซ่ึงปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ส่งผลดี ต่อการจัดกิจกรรม 
เนื่องจากผู้เรียนมีความพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ และรับเนื้อหาที่มีความยากมากขึ้นได้ พฤติกรรมการแสดงออกยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดลพร ศานติยานนท์ (2551, น.84) กล่าวไว้ว่า นักเรียนที่เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ เช่น ให้
ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม มีความสามัคคี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีทักษะการท างานกลุ่ม นักเรียนจะมีการพัฒนา
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ความคิด สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ท าการทดลอง น าเสนอผลงาน เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับชุดฝึกทักษะ  
ควรศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ และปรับกิจกรรมในแต่ละขั้นให้มีความเหมาะสมกับระยะเวลาและ
ผู้เรียน 
  2. ในการจัดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ด้วยตยเอง ครูผู้สอนจึงควรรู้วิธีในการชี้แนะแนวทางที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
  3. ในการใช้ชุดฝึกทักษะควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมใน
การใช้ ทั้งระยะเวลา และสภาพพ้ืนฐานของผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับเทคนิคต่างๆ เช่น KWDL 
  2. ควรพัฒนาชุดฝึกทักษะเป็นชุดกิจกรรมที่มีการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระอื่นๆ เช่น กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียน
พิเศษและศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายที่ส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และความสุขในการเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้
คือ 1) ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเครื่องกล
อย่างง่าย 3) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ 4) แบบวัดความสุขในการเรียน สถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน คือ t-test for Dependent Samples และ t-test for One Sample ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2) นักเรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความสุข
ในการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความสุขในการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนอยู่ในระดับดี 

 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่อง
เครื่องกลอย่างง่าย  ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ความสุขในการเรียน 
 
Abstract 

The purposes of this research areto: develop STEM activity packages on simple machines to 

enhance creative problem solving ability and learning happiness of ninth grade students in special classroom 

and study the result of using of STEM activity packages on simple machines to enhance creative problem 

solving ability and learning happiness. The research samples by using the simple sampling technique 

consisted of ninth grade students in special classroom at Satri Wat Rakhang School with 1 classroom, 30 

students. The research instruments include: 1) STEM activity packages on simple machines. 2) a learning 

management plan. 3) a creative problem solving ability test. 4) a learning happiness test. The statistics for the 

hypothesis included a t-test for Dependent Samples and at-test for One Sample. The research findings 

indicate that: 1) STEM activity packages on simple machines were at higher educational quality “good 

level”. 2) the creative problem solving ability after learning was significantly higher than before at .05 level. 

3) the students happiness after learning was significantly higher at .05 level. And 4) students after learning on 

learning happiness designated as “good level”. 

 

Keywords: a STEM Activity Packages on Simple Machines, Learning Model with a STEM Activity 

Packages on Simple Machines, Creative Problem Solving Ability, Learning Happiness 
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บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 75) โลกในยุค
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง มีการน าเครื่องมือ และระบบปฏิบัติการต่างมาช่วยอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินชีวิต แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทและเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์แต่บางสิ่งที่คอมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยียังไม่สามารถท างานแทนที่มนุษย์ได้ คือการมีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางสังคม และ
ความสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่าทักษะในศตวรรษที่ 21 (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2559, ออนไลน์) 
การเตรียมความพร้อมส าหรับโลกในอนาคตคือ เราต้องพัฒนาการทางด้านการศึกษา ดังนั้นการเรียนรู้จึงต้องเป็นการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน เม่ือเปรียบกับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
พบว่ายังมุ่งเน้นไปที่ความรู้มากกว่าด้านทักษะและทัศนคติ จึงต้องมีการปรับการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
บทบาทมากขึ้น ได้เรียนรู้จากการกระท าสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเม่ือพิจารณาแล้วพบว่าทักษะที่เป็น
พื้นฐานและมีความส าคัญคือ ทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นการท างาน
ร่วมกันของการคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ศิริพร  แก้วอ่อน , 2557, 12) เพื่อคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย แปลกใหม่ มีกระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน มีความยืดหยุ่น การส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้น ผู้วิจัยได้ส่งเสริมโดยการพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม (มูมอว์,  
2558, 12; สุวินัย มงคลธารณ์, 2557, 39; สุพรรณี ชาญประเสริฐ,  2557, 4; วศิณีส์ อิสรเสนา ณ อยุธยา,  2559,13) 
ซ่ึงเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้ บูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการบูรณาการกับวิศวกรรมศาสตร์ (วศิณีส์ 
อิสรเสนา ณ อยุธยา, 2559, 14) ที่เป็นการออกแบบการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตามหลักการทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหา สร้างสรรค์ และอ านวยความสะดวกให้กับมนุษย์ จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มจะเห็นได้ว่าความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์มีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้นรูปแบบการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของ กัญญารัตน์  โคจร (กัญญารัตน์ โคจร, 2555, 27-28) โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบ ยอมรับ และขยายองค์
ความรู้ มีส่วนช่วยให้นักเรียนไม่เกิดความวิตกกังวลและกดดันว่าการแก้ปัญหาทุกครั้งจะต้องประสบแต่ความส าเร็จ
เท่านั้น ท าให้นักเรียนกล้าที่จะยอมรับข้อบกพร่องและค้นหาวิธีการแก้ปัญหาอื่น ส่งผลให้นักเรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้ เม่ือนักเรียนมีความสุขในการเรียนจะมีการพัฒนาในเรื่องความจ า ความคิด ทักษะ และพฤติกรรมได้ดีกว่า 
(ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์, 2544, 21)  

ในการนี้ผู้วิจัยได้เลือกหัวข้อ เครื่องกลอย่างง่าย เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานส าหรับการสร้างนวัตกรรม
เชิงวิศวกรรมศาสตร์ ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขการศึกษาตามแนวสะเต็มที่มีการ
เชื่อมโยงความรู้ และบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) โรงเรียนสตรี
วัดระฆัง ซ่ึงเป็นโรงเรียนที่เปิดท าการสอนเฉพาะนักเรียนผู้หญิง ซ่ึงการศึกษาในเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเป็นหัวข้อที่
นักเรียนไม่ถนัด สังเกตจากการเข้าค่ายวิชาการส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พบว่า เม่ือ
นักเรียนต้องท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน นักเรียนส่วนมากไม่มีทักษะในการใช้ งาน และเกิด
อุบัติเหตุจากการใช้งานหลายครั้ง ประกอบกับไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกของเครื่องกลส่งผลให้เวลาเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายนักเรียนไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้นักเรียนไม่สนใจในการเรียน และ
เรียนอย่างไม่มีความสุข ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายขึ้น เพื่อเป็นการฝึก
ทักษะการท างานให้กับนักเรียนรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และความสุข
ในการเรียนให้กับนักเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติโดยบูรณาการความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิศวกรรม ในขณะที่ด าเนินการแก้ปัญหาจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์ผลงานของตน รวมทั้งสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขผลงาน โดยไม่น าคะแนนมาตัดสินผลงานของนักเรียนเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดในการท างาน ซ่ึงส่งผลให้
นักเรียนไม่มีความสุข และยังเป็นการปิดกั้นความสามารถของนักเรียน 
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วัตถุประสงค์ 
 1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ และความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 2)  เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และความสุขในการเรียน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  การใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มีผลต่อการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  การใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มีผลต่อความสุขใน
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3.  การใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มี ผลต่อคะแนน
ความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับดี 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์) โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 58 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจ านวน 1 ห้องเรียน 
นักเรียน 30 คน 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1)  ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย 
 1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรง
และการเคลื่อนที่ และสาระที่ 5 พลังงาน 
 2.  ศึกษาเนื้อหาเรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย จากหนังสือ และเอกสารต่างๆ เพื่อก าหนดขอบเขตเนื้ อหาเรื่อง 
เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วยเครื่องกลจ านวน 3 ชนิด คือ คาน ล้อและเพลา และรอก โดยก าหนดให้ชุดกิจกรรมมี 
5 กิจกรรม ประกอบด้วย มือจับอเนกประสงค์ลิฟต์ส่งของอ านวยความสะดวกการส่งวัตถุขึ้นสู่ที่สูงเครื่องเคลื่อนย้าย
วัตถุและเครื่องมือขนส่งสะดวกสบาย 
 3.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรม จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม แนวคิดส าคัญ จุดประสงค์การเรียน 
การบูรณาการกับสะเต็ม กิจกรรมการเรียน และค าถามท้ายกิจกรรม 
 4.  ศึกษาหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม พบว่า การออกแบบ
กิจกรรมตามแนวสะเต็ม มีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 1) เลือกมาตรฐานหรือตัวชี้วัด 2) พัฒนาค าถามระบุประเด็น
ปัญหาหรือสถานการณ์ 3) บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 4) เชื่อมโยง
ความรู้สู่งานอาชีพ และ 5) การออกแบบกิจกรรม 
 5.  ด าเนินการสร้างชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย  
 6.  น าชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่ายที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา 

7.  น าชุดกิจกรรมที่สร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3คน ตรวจสอบความชัดเจน ความเหมาะสมของเนื้อหา 
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่าง
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ง่ายพบว่าได้ค่า IOC เท่ากับ 0.92 และด าเนินการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม โดยผลการประเมินชุดกิจกรรมอยู่
ในระดับด ี
 2)  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 
 1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรง
และการเคลื่อนที่ และสาระที่ 5 พลังงาน 
 2.  ศึกษาเนื้อหาเรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย จากหนังสือ และเอกสารต่างๆ เพื่อก าหนดขอบเขตเนื้อหาเรื่อง 
เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วยเครื่องกลจ านวน 3 ชนิด คือ คาน ล้อและเพลา และรอก โดยก าหนดให้ชุดกิจกรรมมี 
5 กิจกรรม ประกอบด้วย มือจับอเนกประสงค์ลิฟต์ส่งของอ านวยความสะดวกการส่งวัตถุขึ้นสู่ที่สูงเครื่องเคลื่อนย้าย
วัตถุและเครื่องมือขนส่งสะดวกสบาย 
 3.  วิเคราะห์เนื้อหา สาระการเรียนรู้ เพื่อน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.  ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย 
 5.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

6.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนประเมินความสอดคล้องของเนื้อหาและ
แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าได้ค่า IOC เท่ากับ 1 
 3)  แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 2.  ด าเนินการสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบอัตนัย โดยก าหนด
สถานการณ์ปัญหาจ านวน 3 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลอย่างง่าย และสร้างเกณฑ์การให้คะแนนให้ครอบคลุม
ประเด็นค าถาม 5 ประเด็น  
 3.  น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

4.  น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่าได้ค่า IOC เท่ากับ 1 
 5.  น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
เคยเรียนในรายวิชาเครื่องกล จ านวน 50 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบวัด โดยตรวจสอบความยากง่าย (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป พบว่า มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.49 – 0.71 และค่าอ านาจจ าแนก 
(r) ระหว่าง 0.32 – 0.50 
 6.  วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ พบว่าได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98  
 4)  แบบวัดความสุขในการเรียน 
 1.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความสุขในการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ของสุชาดา แก้วพิกุล (2555: 160 – 163) 
 2.  ก าหนดเป้าหมายในการวัดความสุขในการเรียน เป็น 3 ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้านครู และด้าน
บรรยากาศและกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.  สร้างแบบวัดความสุขในการเรียน จ านวน 3 ด้านๆ ละ 10 ข้อ ประกอบด้วยข้อความทางบวก และ
ข้อความทางลบในจ านวนข้อที่เท่ากัน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 ระดับ 
 4.  น าแบบวัดความสุขในการเรียนที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

5.  น าแบบวัดความสุขในการเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ได้
ค่า IOC เท่ากับ 0.88 
 6.  น าแบบวัดความสุขในการเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน เพื่อวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่นพบว่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 
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3.  ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1.  ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่อง
เครื่องกลอย่างง่าย และด าเนินการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เวลา 60 นาที และแบบวัดความสุขในการเรียน เวลา 40 นาที 
 2.  ด าเนินการทดลองตามล าดับขั้นตอนของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 5 แผน ใช้เวลา 
22 คาบ  
 3.  กลุ่มตัวอย่างด าเนินการท าแบบทดสอบหลังเรียน ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เวลา 60 นาที และแบบวัดความสุขในการเรียน เวลา 40 นาที 
 4.  ผู้วิจัยตรวจให้คะแนน บันทึกคะแนน จากแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
แบบวัดความสุขในการเรียน แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 
4.  การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้  
 1) ใช้ t-test for Dependent Samples เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 ที่เปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และความสุขในการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่ายก่อนและหลังเรียนตามล าดับ 
 2) ใช้ t-test for One Sample เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 3 ที่นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
ตามแนวสะเต็ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มีความสุขในการเรียนอยู่ในระดับดี 
 
ผลการทดลอง 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอตามล าดับดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน  S.D. ระดับการประเมิน 

1.  ด้านเนื้อหา 
2.  ด้านการใช้ภาษา 
3.  ด้านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
4.  ด้านการใช้ค าถาม 

4.67 
4.55 
4.73 
5.00 

0.12 
0.39 
0.23 

0 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.73 0.18 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 เม่ือพิจารณาการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงแบ่งรายการประเมินออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา ด้านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และ
ด้านการใช้ค าถาม พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมเท่ากับ 4.73 และ 0.18 
ตามล าดับ มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกป้ัญหาอยา่งสร้างสรรคก์่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน 
 

การทดสอบ N  S.D. t 

ก่อนเรียน 30 24.20 3.89 -50.67* 
หลังเรียน 30 66.30 2.99  
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 2 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์พบว่า คะแนนเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่อ งกลอย่างง่ายเท่ากับ 
24.20 และ 3.89 ตามล าดับ และคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่อง
เครื่องกลอย่างง่ายเท่ากับ 66.30 และ 2.99 ตามล าดับ เม่ือพิจารณาแล้วพบว่าคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะ
เต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนความสุขในการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียน 
 

การทดสอบ N  S.D. t 
ก่อนเรียน 30 2.73 0.26 -18.85* 
หลังเรียน 30 4.27 0.34  
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 3 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความสุขในการเรียนพบว่า คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของนักเรียนก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเท่ากับ 2.73 และ 0.26 ตามล าดับ และ
คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเท่ากับ 4.27 และ 
0.34 ตามล าดับ เม่ือพิจารณาแล้วพบว่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในการเรียนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขในการเรียนหลงัเรียนของนักเรียน 
 

รายการประเมิน  S.D. ระดับการประเมิน 

1. ด้านนักเรียน 4.18 0.62 ดี 
2. ด้านคร ู 4.47 0.59 ดี 
3. ด้านบรรยากาศและกิจกรรมการเรียนรู้ 4.16 0.69 ดี 
รวม 4.27 0.63 ดี 
 
 จากตารางที่ 4 เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขในการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม
เรื่องเครื่องกลอย่างง่าย ซ่ึงแบ่งรายการประเมินออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้านครู และด้านบรรยากาศและ
กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขในการเรียนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมเท่ากับ 4.27 
และ 0.63 ตามล าดับ มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ และความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียนพิเศษ สามารถวิจารณ์ผลการ
ทดลอง ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก อาจเนื่องมาจากการพัฒนาชุดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ด าเนินการศึกษาวิธีการและขั้นตอนในการสร้างชุด
กิจกรรม ตลอดจนศึกษาตัวอย่างของชุดกิจกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนา แล้วน าจุดเด่น 
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ข้อดี และข้อจ ากัดของชุดกิจกรรมมาศึกษา วางแผนและออกแบบกิจกรรม โดยกิจกรรมที่ใช้เน้นการลงมือปฏิบัติจริง 
ตามแนวสะเต็มที่มีการเชื่อมโยงความรู้ บูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการบูรณาการกับวิศวกรรมศาสตร์ (วศิณีส์ อิสรเสนา ณ 
อยุธยา. 2559: 14) ที่เน้นการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาและยังสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอนของ กัญญารัตน์  โคจร (2554: 147 – 149)ประกอบด้วย กระตุ้นความสนใจส ารวจ
ตรวจสอบท าความเข้าใจปัญหาสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา และตรวจสอบ 
ยอมรับและขยายองค์ความรู้  ซ่ึงทั้ง 5 ขั้นตอนนี้มีส่วนช่วยให้การด าเนินกิจกรรมในชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ 
นอกจากนั้นเนื้อหาเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายยังเป็นพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรม ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน และระหว่างด าเนินกิจกรรมจะมีค าถามประกอบเพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และเล็งเห็นถึง
สาระส าคัญในการท ากิจกรรมตามชุดกิจกรรม จากสาเหตุเหล่านี้ส่งผลให้ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก 

ประการที่สอง ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน พบว่า คะแนนความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกล
อย่างง่าย อาจเนื่องมาจากความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกับชุดกิจกรรมตามแนวสะ
เต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เนื่องจากการพัฒนาชุดกิจกรรมดังกล่าวอาศัยรูปแบบการเรียนรู้แบบการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอนของ กัญญารัตน์  โคจร (2554: 147 – 149) ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอน
และกระบวนการผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามชุดกิจกรรมซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม ท าให้นักเรียนเกิด
ความคุ้นเคยกับกระบวนการ จึงส่งผลให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนมีคะแนน
สูงขึ้น 

ประการที่ 3 ความสุขในการเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนความสุขในการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย อาจเนื่องมาจากขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชุดกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีโอกาสปรับปรุงแก้ไขผลงานที่สร้างขึ้นได้ ท าให้นักเรียนมีความกดดันในการปฏิบัติกิจกรรม
น้อยลง อีกทั้งสถานการณ์ปัญหาในชุดกิจกรรมเป็นสถานการณ์ที่นักเรียนสามารถพบได้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนั้น
การเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติจริงท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ท าให้นักเรียนรู้สึกสนุกและ
เพลิดเพลินกับการท ากิจกรรมตามชุดกิจกรรม จึงส่งผลให้คะแนนความสุขในการเรียนของนักเรียนมีคะแนนสูงขึ้น
สูงขึ้น 
 
สรุปผลการทดลอง 

1. ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
2. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตาม

แนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. นักเรียนมีความสุขในการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกล

อย่างง่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
4. ความสุขในการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายอยู่ใน

ระดับด ี
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษในชั้นเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวถนน และโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์) จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 31 คน 
ซ่ึงได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (T-Test) 

ผลการวิจัย พบว่า  
1. ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ พบว่า ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่มี

ต่อระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.29  อยู่ในระดับ ดี 
2. ผลการทดลองใช้ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ 3 มีคะแนนก่อนเรียน ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 11.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.08 และ คะแนนหลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 23.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.19 และเม่ือเทียบกับค่าที มีค่า 
เท่ากับ -20.834 สามารถสรุปได้ว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ : ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ  ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
 
Abstract 

This research aim to development and using of English Language Interactive Systems (ELIS) upon 

learning achievement and satisfaction of students in English language classroom. The research methods 

consisted of 1) study the document and related theories about interactive systems, and analysis to data on 

English language interactive system English Language Interactive Systems (ELIS) documents, 2) designing 

the English Language Interactive Systems (ELIS)  working process, 3) developing of English Language 

Interactive Systems (ELIS), 4) utilizing the English Language Interactive Systems (ELIS) in classroom as 

field experiment, 5) data collection, summarized, analysis the outcome of learning achievement and 

satisfaction of students in English language classroom. The sample group were 31 Mattyomsuksa 3 students 

from two schools which one was Wat Hua-thanon School and another one was Thasud (Charearnsilp) School 

under NakhonSawan Primary Education Office Area 1 by using purposive technique.  
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Research instruments were English Language Interactive Systems (ELIS), learning achievement test, and 

satisfaction evaluation form. Statistics used were Mean, Standard Deviation, and T-Test. 

 The finding as follow, 

1. The English Language Interactive Systems (ELIS) has the Good scale ( = 4.33, S.D. = 

0.29) which reviewed by three experts.  

2. The result of experiment shows that the learning achievement of Mattyomsuksa 3 students 

for pretest was = 11.03, S.D. = 4.08 and posttest was = 23.94, S.D. = 3.19 which mean that there was 

different with 0.05 level of significant.  

3. The result of Mattyomsuksa 3 students’ satisfaction among English Language Interactive 

Systems (ELIS) shows that there was at high level . 

 

Keywords: English interactive systems, English language classroom 

 
บทน า 

ในสังคมโลกปัจจุบัน คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย  และ
มีบทบาทส าคัญในชีวิตของผู้คนจ านวนไม่น้อย จากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส่งผลให้ภาษาอังกฤษยิ่งมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา
ค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายบนระบบเทคโนโลยี และรวมถึงการประกอบอาชีพ รัฐบาลมี
นโยบายให้นักเรียนทุกคนเรียนภาษาอังกฤษ แต่ก็ยังมีคนไทยจ านวนมากที่พูดภาษาอังกฤษ หรือไม่สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษได้  ทั้งๆ ที่รวมเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว ส่วนใหญ่ไม่ต่ ากว่า 10 ปี หรือแม้แต่ผู้ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรียังมีจ านวนไม่น้อยที่ ไม่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้  (ฟาฏินา วงศ์ เลขา , 2553) ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้ความส าคัญและความจ าเป็ นของ
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ จึงก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการ
เรียนรู้พื้นฐานซ่ึงนักเรียนทุกคนต้องได้เรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ความเข้าใจความ
แตกต่างของภาษา การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสามารถ
สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ง่ายและ
กว้างขวางมากขึ้น ในขณะที่ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นต้น สถ านศึกษา
สามารถจัดสอนได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลพินิจ แต่นักเรียนก็ยังมีปัญหาในด้านการเรียนภาษาอังกฤษอยู่
โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีพ.ศ. 2560 ที่
ด าเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยจัดสอบ 4 วิชา ได้แก่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พบว่า วิชาภาษาไทย มีนักเรียนเข้าสอบ 704 ,705 คน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.58 
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ มีนักเรียนเข้าสอบ 704,692 คน คะแนนเฉลี่ย 36.34 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียน
เข้าสอบ 704,633 คน คะแนนเฉลี่ย 37.12 คะแนน มีนักเรียนวิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 704 ,697 คน คะแนนเฉลี่ย 
39.12 คะแนน เม่ือจ าแนกตามสังกัด พบว่า โรงเรียนสังกัด สกอ. หรือ โรงเรียนสาธิตฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 วิชา 
ได้แก่ วิชาภาษาไทย เฉลี่ย 61.52 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 65.70 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ย 59.47 
คะแนน ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนสังกัดสถาบันพลศึกษา เฉลี่ย 54.67 คะแนน (มีจ านวนผู้เข้าสอบ 
6 คน) จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่า วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
,2561) การจัดกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้วิชา
ภาษาอังกฤษจัดอยู่ในหมวดของวิชาภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างย่ิงในชีวิตประจ าวันด้วย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลใน หลายๆประเทศ การแสวงหา
ความรู้การประกอบอาชีพและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงไม่เพียงแต่สร้างความแข็งแกร่งในการใช้ ภาษาต่างประเทศ 
เท่านั้น หากยังมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ (ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศยังมุ่งเน้น ให้ผู้เรียน ฝึกทักษะการคิด 
การจัดการ การเผชิญและการประยุกต์ความรู้มาใช้ การมีทักษะดังกล่าวนี้ถือเป็น ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามในปัจจุบันปัญหานักเรียนขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงขาด
ความม่ันใจ ในตนเอง อันเนื่องมาจากบุคลิกภาพส่วนตัว ความกลัวจะพูดเพราะส าเนียงไม่ดี ขาดความรู้เรื่องไวยากรณ์ 
หรือการใช้ค าในบริบท รวมถึงขาดคลังข้อมูลที่มากพอ การจะแก้ปัญหานี้ได้การจัดกระบวนการเรียนการสอนต้อง
สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ และผ่อนคลาย โดยกิจกรรมเหล่านี้ต้องเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษา เสริมสร้างความม่ันใจและรู้วิธีการเรียนภาษาต่างประเทศ 

การที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสฝึกภาษาในห้องเรียนเลย ท าให้ผู้เรียนไม่มีความม่ันใจที่จะใช้ภาษานอกห้องเรียน ดังที่ 
บุษบา สุวรรณโสภณ (2539) พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่พยายามจะเรียนภาษาที่สองมักประสบความวิตกกังวลและ
ความหวาดกลัว เช่นกลัวจะท าผิด กลัวเพื่อนหัวเราะเยาะเม่ือตนเองพูดผิด จึงอายที่จะพูดภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นผลที่ท า
ให้ผู้เรียนเกิดความไม่ม่ันใจในการพูด จากการศึกษาของ พิกุล ปิ่นแก้ว (2535) พบว่า ผู้เรียนส่วนมากไม่แสดงออกใน
กิจกรรมการเรียนที่ครูจัดขึ้น เนื่องจากผู้เรียนมักขาดความเชื่อม่ันในตนเองและรู้สึกล าบากที่จะพูดแสดงความคิดเห็น
ต่อหน้าเพื่อนทั้งชั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นิยมใช้ในการสื่อสารกันทั่วโลกโดยใช้เป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อสื่อสารช่วยให้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้รู้เรื่องหรือมีความเข้าใจตรงกัน ปัจจุบันในประเทศไทยได้
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษโดยมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองที่จะช่วยให้คนไทยสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
เข้ามาท่องเที่ยว หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ การเรียนรู้ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษจึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะ
น าไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ เป็นทักษะทาง
ภาษาที่มีความส าคัญและมีความหมายในการเรียนทุกระดับธรรมชาติของการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาทุกภาษาจะต้องเริ่ม
จากการฟังก่อน จากนั้นเพิ่มระดับการเรียนรู้เป็น การพูด การอ่าน และการเขียน ตามล าดับ  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีพยายามมุ่งม่ันที่จะแก้ปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยการสร้าง
ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ เพื่อปูพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับผู้เรียน แก้ปัญหานักเรียนที่มีระดับ
คะแนนต่ า ผู้วิจัยจึงท าการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงมีจ านวน 31 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับผู้เรียนเพื่อใช้เป็นหนึ่งในยุทศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนคนอื่นๆ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ต้ังวัตถปุระสงคไ์ว้ดังนี้ 
1. เพื่อพัฒนาระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอน ADDIE Model 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis Phase) 

1.1. ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ  
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1.2. วิเคราะห์ผู้เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวถนน และโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านความพึงพอใจในชั้นเรียน
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 2. ขั้นออกแบบ (Design Phase) 
2.1. ออกแบบการท างานของระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษโดยมีลักษณะการท างานดังนี้ 

2.1.1. ขั้นเตรียมการ 
2.1.1.1 โดยการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการพัฒนาดังนี้ คือ 

    - บอร์ด Raspberry pi 
    - ล าโพง 
    - ไมโครโฟน 
    - Micro SD Card 
    - จอแสดงผลคอมพิวเตอร์ 
    - เมาส์และคีย์บอร์ด 

2.1.2 การใช้โปรแกรมต่างๆ 
    - Speech Recognition 
    - Query Processing 
    - Speech Synthesis 

2.2. ขั้นสร้างและพัฒนา 
  2.2.1 การติดตั้งระบบปฏิบัตการ Raspberry Pi 
   - ดาวน์โหลด NOOBS ท่ี https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/ 
   - Format Micro SD Card โดยมี File System เป็น FAT32 
   - แตก Zip ไฟล์ไปที่ Micro SD Card ที่เราจะใช้ลง OS 
   - น า Micro SD Card มาใส่เครื่อง Raspberry Pi 3 Model B 
   - เปิดเครื่อง Raspberry Pi 
   - จะพบหน้าจอการติดต้ัง ให้เลือกระบบปฏิบัติการ Raspbian แล้วกด Install 
   - รอจนเสร็จ  
   - การ Update และ Upgrade ระบบ เปิด Terminal พิมพ์ค าสั่ง 
    การ Update ใช้ค าสั่ง sudo apt-get update 
    การ Upgrade ใช้ค าสั่ง sudo apt-get full-upgrade   
  2.2.2 การติดตั้ง Speech recognition, Query Processing และ Speech synthesis 
 
 3. ขั้นพัฒนา (Development Phase) 
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ภาพที่ 1 การท างานของระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ 

 
 4. ขั้นการด าเนินการ (Implementation Phase) 
  น าระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษไปทดลองใช้ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนวัดหัวถนน และโรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 31 คน โดยติดตั้งไว้ที่หน้าชั้นเรียน 
 
 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation Phase) 

 5.1 ใช้แบบทดสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อตรวจสอบว่าก่อนติดตั้งระบบและหลังการติดตั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

5.2 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ เรียนผ่านระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด 
 
ผลการทดลอง 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัย เรื่องผลการใช้ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผู้วิจัยได้เรียบเรียงล าดับการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ  
  ตอนที่ 2ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ใช้งานระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ  
  ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ  
 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ 
  

ตารางที่ 1 แสดงผลความคิดเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพของระบบโต้ตอบภาษาองักฤษ 
 

 รายการการประเมิน  S.D. ผลการประเมิน 

1 ระบบโต้ตอบมีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ 4.00 0.00 ดี 
2 ระบบโต้ตอบที่ออกแบบมีความนา่สนใจเข้าใจง่าย 4.33 0.57 ดี 
3 ระบบโต้ตอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน 4.33 0.57 ดี 
4 ระบบโต้ตอบใช้ภาษาที่ถูกต้อง ตรงตามหลักไวยกรณ ์ 4.00 0.00 ดี 
5 ระบบโต้ตอบมีเสียงที่ใช้มีความชัดเจน ฟังง่าย 5.00 0.00 ดีมาก 
6 ระบบโต้ตอบสามารถโต้ตอบได้ตรงตามค าถาม 4.33 0.57 ดี 
 คะแนนเฉล่ียรวม 4.33 0.29 ดี 

 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคุณภาพระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 

แสดงว่า ระบบโต้ตอบมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
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ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ใช้งานระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 2 ผลคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 11.03 
และคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 23.94 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระบบ
โต้ตอบภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพงึพอใจระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียน ที่ใช้ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ 
 

  
จากตารางที่  3 แสดงให้ เห็นว่าระดับการประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน ที่ ใช้ระบบโต้ตอบ

ภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 แสดงว่า ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านนักเรียนได้
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และนักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านระบบโต้ตอบมีความ
สอดคล้องกับบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
 
 

 N  S.D. t df Sig. (1-
tailed) 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 31 11.03 4.08 20.834 30 .000 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 31 23.94 3.19   

 รายการการประเมิน  S.D ผลการประเมิน 
1 ระบบโต้ตอบมีความสอดคล้องกบับทเรียน 4.23 0.66 มาก 
2 ระบบโต้ตอบมีความทันสมัยเสมอ 4.38 0.56 มาก 
3 กิจกรรมการเรียนรู้สนกุและน่าสนใจ 4.29 0.59 มาก 
4 ความสะดวกในการใชง้านระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ 4.42 0.56 มาก 
5 คุณภาพของระบบโต้ตอบที่ใช้ในกิจกรรม 4.32 0.65 มาก 
6 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อระบบโต้ตอบมีความ 4.52 0.51 มากที่สุด 
7 นักเรียนได้น าความรูไ้ปใช้ในชีวิตจริง 4.65 0.49 มากที่สุด 
8 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 4.55 0.62 มากที่สุด 
 ค่าเฉล่ียรวม 4.42 0.58 มาก 
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วิจารณ์ผลการวิจยั 
จากผลการวิจัย พบว่า ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สามารถอภิปราย

ผลการวิจัยได้ดังนี้  
1. ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ และปรับปรุงตามที่ผู้เชี่ยวชาญ

ได้เสนอแนะ จึงถือได้ว่าระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยอารีย์ วาศน์อ านวย (2545) กล่าวว่า แบบฝึกเป็นสื่อที่ตอบสนองความสนใจของผู้เรียน สร้าง
ขึ้นตามระดับความสามารถและความแตกต่างของผู้เรียน เป็นสื่อที่ช่วยในการแบ่งเบาภาระของครู ซ่ึงท าให้ครูมองเห็น
ข้อบกพร่องและปัญหา และจุดอ่อนของนักเรียน เป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบบทเรียน และช่ วย
เสริมทักษะทางภาษาของนักเรียนให้ดีขึ้น และแบบฝึกยังเป็นอุปกรณ์การสอนที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลาหลายที่
น่าสนใจ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงมากขึ้นจนเกิดความคล่องแคล่ว การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ต้องอาศัยกิจกรรมการสอนที่น่าสนใจ เกิดความสนุกสนานในการเรียน และน าสถานการณ์จริงมา
ใช้ในการเรียนเพื่อนักเรียนจะได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และน าใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

2. ผลการทดลองใช้ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ พบว่า ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการเรียนที่ดีขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแต่เดิมการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีการจัดการเรียนการสอนผ่านหนังสือและไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์ในการ
ใช้ภาษา เนื่องจากมีการเน้นเนื้อหาในหนังสือมากกว่าการปฏิสัมพันธ์ในการใช้ภาษา ฉะนั้นในการพัฒนาระบบโต้ตอบ
ภาษาอังกฤษ มาช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอนแบบเดิมที่ให้มีความแตกต่างและนักเรียนมีความสนใจในการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารมากย่ิงขึ้น มีความสนุกในการเรียน โดยตัวสื่อจะมีการปฏิสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษกับนักเรียน
ด้วยการสื่อสาร ท าให้นักเรียนสามารถสนทนากับระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัย กันตรัตน์  ชื่นชมน้อย (2546) และสุมิตรา อังวัฒนากุล (2540) ซ่ึงกล่าวว่าจุดมุ่งหมายในการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารท าให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารจริงได้ และยังเป็นการสอนที่ไม่ได้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เฉพาะ
รูปแบบหรือโครงสร้างของภาษาเท่านั้น แต่เป็นการเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ 
              3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะว่า ระบบ
โต้ตอบภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บรรยากาศในการเรียนจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ Byrne (1976) ที่ว่าในการจัด
ชั้นเรียนในการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารนั้น สามารถท าได้หลายรูปแบบ ซ่ึงอาจแบ่งได้ตามความสามารถ หรือตาม
ความสนใจ หรือตามเงื่อนไขที่ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดให้ในด้านของกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นว่า กิจกรรม
การเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีการกระตุ้นให้นักเรียนกล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมนั้นควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พูดหรือเขียนสิ่งที่ต้องการและเลือกใช้รูปแบบภาษา
ที่ต้องการ ควรเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนได้ 
 

สรุปผลการทดลอง 
ผลการวิจัยเรื่อง ผลการใช้ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในชั้น

เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ จากนั้นน าผลการสอบถามมาวิเคราะห์

ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 1  พบว่า ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบ
โต้ตอบภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับการคิดเห็น ดี 

2. ผลการทดลองใช้ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ  พบว่า ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนก่อนเรียน ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 11.03 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.08 และ 
คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 23.94 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เท่ากับ 3.19 และเม่ือเทียบกับค่าทีมี
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ค่าเท่ากับ -20.834 สามรถสรุปได้ว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษ ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้
ระบบโต้ตอบภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
       - 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงพ้ืนที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
Development of Application on Specify Areas of Pre-service Teachers’ Professional Internship of the 

Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University 

 
*ณิชารยี์ ป้อมสัมฤทธ์ิ1 และ นพดล จันท1ี 

1คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
Emails: noppadoltik2539@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษา การพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างแอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของการใช้งานแอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพและประมาณ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการท าแอปพลิเคชัน คือ 1.1) App Inventor 1.2) 
Google Sheet 1.3) Google Map 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ ที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
 ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลังการที่นักศึกษาชั้นปีที่ 
1-4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ใช้งานท าให้การประเมินคุณภาพสื่อโดยนักศึกษามีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.01 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก การประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ 
เท่ากับ ค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.43 มีคุณภาพอยู่ในระดับพึงพอใจมาก จึงสรุปได้ว่าสื่อแอป
พลิเคชันแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ที่สร้างขึ้นนี้มีประสิทธิภาพมาก 
 
ค าส าคัญ : แอปพลิเคชัน  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ฝึกประสบการณ์ 
 
Abstract 
 This research was to develop the application in specify areas of pre-service teachers’ professional 

internship of the Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University and to investigate the satisfaction 

towards the use of the application. This study was mixed method which included quantitative and qualitative 

methods. Research instruments were 1) application development tools which consisted of 1.1) App Inventor 

1.2) Google Sheet 1.3) Google Map, and 2) data collection tools which included satisfaction evaluation form 

in form of 5 rating scales.  

 The results of the study showed that most students were satisfied with the use of the application 

showing the area of professional experience training of the fifth year students, Faculty of Education, Nakhon 

Sawan Rajabhat University. After the 1st to 4th year students, Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat 

UniversityHas enabled the media quality assessment by students to have an average of 4.44, the standard 

deviation is 0.01, the quality is at a high level The evaluation of media quality by experts is equal to the 

average of 4.11, standard deviation is 0.43, the quality is at a very satisfactory level. It can be concluded that 

the application media shows the area of professional experience training for the fifth year students, Faculty 

of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University. This created is very effective. 

 

Keywords: Application, Professional Internship, pre-service teacher students 
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บทน า 
 เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามาและมีบทบาทในชีวิตประจ าวันในรูปแบบต่าง ๆ ของการท างานเกี่ยวกับการ
ค านวณและการประมวลผลข้อมูล Database หรือฐานข้อมูล คือกลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ 
แฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมี
ระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล 
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูล
เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS คือกระบวนการท างานเกี่ยวกับ
ข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ก าหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพื้นที่ 
เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับต าแหน่งในแผนที่ ต าแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนที่ใน (ชูเชิด มัจฉาฉ่ า, 
2560) GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ 
(Spatial Data) ซ่ึงรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถน ามาวิเคราะห์ด้วย GIS และท า
ให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ (สมบัติ อยู่เมือง, 2558) 
 การจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพชั้นสูงต่าง ๆ นั้นนอกจากการเรียนในทางทฤษฎีแล้ว การฝึกภาคปฏิบัติงาน
วิชาชีพก็เป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนในวิชาชีพนั้นมี ความรู้ความสามารถอย่างสมบูรณ์ 
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านการสอน เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในงานของครูหรือที่เรียกว่าการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูนั้น ถือได้ว่ามีความส าคัญย่ิงต่อการผลิตครูที่จะให้ได้ครูที่ มีคุณภาพ เพราะว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เป็นกระบวนการผลิตกระบวนการหนึ่ง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพถือว่าเป็นหัวใจของการผลิตบุคลากรในสาขาอาชีพ 
ต่าง ๆ (กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู, 2529, หน้า 4-5) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการแสดงพื้นที่ในกาฝึกประสบการณ์วิชา
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในเรื่องของแอปพลิเคชันจะมีไว้แสดงพื้นที่ 
สถานที่ในการออกฝึกประสบการณืวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปในการเลือก
สถานที่ส าหรับฝึกกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างแอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของการใช้งานแอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
       1.  เครื่องมือที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  1.1 App Inventor 2 
  1.2 Google Sheet 
  1.3 Google Map 
  1.4 Google Drive 
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       2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ คือแบบประเมินความพึงพอใจที่

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ โดยด าเนินการสร้างดังนี้ 
       2.1.1  ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับปัจจัยหรือตัว

แปรต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
       2.1.2  รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการสร้างแบบสอบถาม โดยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือวารสาร 

เอกสาร และส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 
       2.1.3  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการ

แสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
        2.1.4  สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับปัจจัยหรือตัวแปรที่
ใช้ในการศึกษา สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง แล้วน าไปให้ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญตรวจสอบและแนะน า
ข้อบกพร่อง 

       2.1.5  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามฉบับร่างแล้วน าไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นจึง
น ามาปรับปรุงแก้ไข และพิมพ์เป็นแบบประเมินความพึงพอใจที่สมบูรณ์ต่อไป 
แบบประเมินความพึงพอใจที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยค าถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

       ตอนที่1 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจที่เกี่ยวกับสถานภาพและรายละเอียดส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

       ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชนัเพื่อการแสดงพื้นที่ใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ มีความหมาย ดังนี้ 

       5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
       4 หมายถึง ระดับมาก 
       3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
       2 หมายถึง ระดับน้อย 
       1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 1.  เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 
 2.  วิเคราะห์ (Analysis) 
      2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.  ออกแบบ (Design) 
      3.1 ออกแบบสตอรี่บอร์ด 
      3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
      3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 4.  สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 
      4.1 ก าหนดขอบข่ายเนื้อหา 
      4.2 การพัฒนา 

1.  เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 
 ผู้จัดท าโครงงานพิเศษได้รู้ถึงปัญหาว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ว่ามีการกระจาย
การลงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเอกของตนเอง ท าให้เกิดปัญหาว่านักศึกษาชั้นปีที่ 5 ไปฝึกสอนที่ไหนบ้าง
ในแต่ละพ้ืนที่ ผู้จัดท าจึงจัดท าแอปพลิเคชันการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่สามารถแสดงข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพของนักศึกษาได้ เพื่อสามารถใช้งานตัวแอปพลิเคชันเพื่อดูว่านักศึกษาชั้นปีที่ 5 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
ไหนบ้างและเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร  

2.วิเคราะห์ (Analysis) 
 2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ ด้วยวิธีการเก็บจากภาคสนาม 
(Field Work) จ านวน 360 ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับมา 360 ชุด โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 -4 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ. 2561 และไดก าหนด 
คาคะแนนในการแปลผล ดังนี้  

      ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด 
      ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก 
      ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจปานกลาง     
      ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจน้อย    
      ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจน้อยที่สุด 

  
2.2  การวิเคราะห์ข้อมูล   

       การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแอปพลิเคชันการแสดงพื้นที่ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ต่าง ๆ ดังนี้ 
       1.  เม่ือได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้น ามาแจกแจงความถี่ของค าตอบแต่ละข้อ ด้วยการ
ลงรหัสค าตอบในแต่ละข้อ ให้เป็นตัวเลขประจ าแบบสอบถามทั้งหมด เพื่อเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
       2.  น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วกรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหัสทั่วไป (general coding form) ซ่ึงเป็นการ
เตรียมข้อมูล เพื่อส่งไปบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
 

3.  ออกแบบ (Design)  
 3.1 สตอรี่บอร์ด (Storyboard) การพัฒนาแอปพลิเคชันการแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยแยกเนื้อหาออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 ภาพที่ 1 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน    ภาพที่ 2 ข้อมูลสาขา 
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      ภาพที่ 3 การกระจายตัวนักศึกษาฝึกสอน             ภาพที่ 4 การเดินทางไปยังจุดหมาย 
 
ผลการทดลอง  
ตารางที่ 1 คะแนนของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพสื่อแอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ของนกัศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

หัวข้อประเมิน 
รวมคะแนน 

ระดับคุณภาพ 
 S.D. 

1. ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน    
1.1 ความรวดเรว็ในการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 4.33 0.58 พึงพอใจมาก 
1.2 ความเหมาะสมของข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน 4.00 0.00 พึงพอใจมาก 
1.3 ความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูล 3.67 0.58 พึงพอใจมาก 
1.4  ความสวยงาม ความทันสมยัน่าสนใจของแอปพลเิค
ชัน 

3.67 0.58 พึงพอใจมาก 

1.5 ความสามารถของแอปพลิเคชันส่วนการแสดงข้อมูล
รายละเอียดแผนที่มีความถูกต้อง 

4.33 0.58 พึงพอใจมาก 

2. ด้านองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน    
2.1 การจัดรูปแบบในแอปพลิเคชันง่ายต่อการอ่านและ
การใช้งาน 

3.67 0.58 พึงพอใจมาก 

2.2 เมนูต่าง ๆ ในแอปพลิเคชันใช้งานได้ง่าย 4.33 0.58 พึงพอใจมาก 
2.3 สีสันในการออกแบบแอปพลเิคชันมีความเหมาะสม 4.00 0.00 พึงพอใจมาก 
2.4 สีพื้นหลงักับสีตัวอักษรมคีวามเหมาะสมต่อการอ่าน 4.00 0.00 พึงพอใจมาก 
2.5 ขนาดตัวอกัษร และรปูแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและ
สวยงาม 

4.33 0.58 พึงพอใจมาก 

2.6 การแบ่งหมวดของเนือ้หามีความชัดเจนและเหมาะสม 4.33 0.58 พึงพอใจมาก 
2.7 ความสามารถในการใช้แผนที่บนแอปพลิเคชัน 4.67 0.58 พึงพอใจมากที่สุด 

เฉล่ียรวม 4.11 0.43 พึงพอใจมาก 
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 ผลการส ารวจคะแนนของผู้เชี่ยวชาญประเมินสื่อแอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เม่ือพิจารณาการ
ประเมิน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43อยู่ในระดับพึงใจมาก 
 

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา จ าแนกเป็นรายข้อ 
 

ข้อค าถาม 
รวมคะแนน 

ระดับคุณภาพ 
 S.D. 

ความพึงพอใจในด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน 4.50 0.59 พึงพอใจมาก 
1. ความรวดเรว็ในการเข้าถึงแอปพลิเคชนั 4.45 0.58 พึงพอใจมาก 
2. ความเหมาะสมของขอ้มูลภายในแอปพลิเคชัน 4.36 0.68 พึงพอใจมาก 
3. ความถูกต้องครบถว้นของข้อมูล 4.36 0.67 พึงพอใจมาก 
4. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของแอปพลิเคชัน 4.48 0.61 พึงพอใจมาก 
5. ความสามารถของแอปพลิเคชนัส่วนการแสดงข้อมูล
รายละเอียดแผนที่มีความถูกต้อง 

4.43 0.04 พึงพอใจมาก 

รวมความพึงพอใจในด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น 4.43 0.04 พึงพอใจมาก 
ความพึงพอใจในด้านองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน    
6. การจัดรูปแบบในแอปพลิเคชนัง่ายต่อการอ่านและการใช้
งาน 

4.56 0.57 พึงพอใจมากที่สุด 

7. เมนูต่าง ๆ ในแอปพลิเคชันใชง้านได้ง่าย 4.55 0.57 พึงพอใจมากที่สุด 
8. สีสันในการออกแบบแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม 4.33 0.70 พึงพอใจมาก 
9. สีพื้นหลงักับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.33 0.70 พึงพอใจมาก 
10. ขนาดตัวอกัษร และรปูแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและ
สวยงาม 

4.40 0.66 พึงพอใจมาก 

11. การแบ่งหมวดของเนือ้หามีความชัดเจนและเหมาะสม 4.51 0.61 พึงพอใจมากท่ีสุด 
12. ความสามารถในการใช้แผนที่บนแอปพลิเคชัน 4.44 0.66 พึงพอใจมาก 
รวมความพึงพอใจในด้านองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน 4.45 0.06 พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจรวมทุกด้าน 4.44 0.01 พึงพอใจมาก 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน พบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.01 ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านของการ
ประเมิน พบว่า 
 ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.04 โดย
ความสอดคล้องกันของแอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ความน่าสนใจในการใช้งาน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  
 ด้านองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.06 
โดยความสอดคล้องกันกับองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน ความน่าสนใจในการใช้งาน และการเดินทาง อยู่ในระดับ 
พึงพอใจมาก 
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สรุปผลการทดลอง 
 1.1  แอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญ เม่ือพิจารณาการประเมินพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 อยู่ในระดับพึงใจมาก 
                 1.2.1  ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 โดย
ความสอดคล้องกันของแอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ความน่าสนใจในการใช้งาน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  
                 1.2.2  ด้านองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 
โดยความสอดคล้องกันกับองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน ความน่าสนใจในการใช้งาน และการเดินทาง อยู่ในระดับ  
พึงพอใจมาก 
 1.2  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้งานแอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จ านวน 12 ข้อ ลักษณะ เป็นแบบมาตรประมาณค่าแบบ Likert ชนิด 5 ระดับ แบบสอบถามความพึงพอใจประกอบ
ด้าน 2 คือ ความพึงพอใจในด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่นและความพึงพอใจในด้านองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน โดย
ค่าสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.01 ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เม่ือ
พิจารณาในแต่ละด้านของการประเมิน พบว่า 
                 1.2.1  ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.04 โดย
ความสอดคล้องกันของแอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ความน่าสนใจในการใช้งานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  
                 1.2.2  ด้านองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.06 
โดยความสอดคล้องกันกับองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน ความน่าสนใจในการใช้งาน และการเดินทางอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก 
 
อภิปรายผล 
 จากการการพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่  5  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 -4 คณะครุศาสร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ พบว่านักศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากและมีประสิทธิภาพมาก 
 ผลการศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน
แสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.44 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.01 จากผลการศึกษาคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษามีคะแนนดังนี้ 
 2.1  แอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญ เม่ือพิจารณาการประเมินพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 อยู่ในระดับพึงใจมาก 
                 2.1.1  ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 โดย
ความสอดคล้องกันของแอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ความน่าสนใจในการใช้งาน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  
                 2.1.2  ด้านองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 
โดยความสอดคล้องกันกับองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน ความน่าสนใจในการใช้งาน และการเดินทางอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก 
 2.2  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้งานแอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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จ านวน 12 ข้อ ลักษณะ เป็นแบบมาตรประมาณค่าแบบ Likert ชนิด 5 ระดับ แบบสอบถามความพึงพอใจประกอบ
ด้าน 2 คือ ความพึงพอใจในด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่นและความพึงพอใจในด้านองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน โดย
ค่าสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.01 ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เม่ือ
พิจารณาในแต่ละด้านของการประเมิน พบว่า 
                 2.2.1  ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.04 โดย
ความสอดคล้องกันของแอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ความน่าสนใจในการใช้งานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  
                 2.2.2  ด้านองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.06 
โดยความสอดคล้องกันกับองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน ความน่าสนใจในการใช้งาน และการเดินทางอยู่ในระดับ 
พึงพอใจมาก 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนมีอย่างหลากหลายวิธี การสังเกตถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุดสิ่งหนึ่งของ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสแล้วน าข้อมูลมารวมเข้ากับความคิดเดิม เกิดเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ นักวิจัยสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่น และประเมินผล
การจัดแสดงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่น จากความคิดเห็นของผู้ชมพิพิธภัณฑ์ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 โดยมีผู้เข้าชม 187 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 25 
คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี 162  คน อุปกรณ์ที่ใช้ คือวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ช่างไม้ท้องถิ่น และแบบสอบถาม
ปลายเปิด ผลคือ นักวิจัยสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่นได้ 112 ผลงาน และจัดแสดงที่ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ซ่ึงจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ชั่วคราว เม่ือนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ชมผลงานแล้ว นักเรียนต้องออกแบบและวาดผลงานของตนเองลงในกระดาษ a4 ส่วนนักศึกษาท า
การตอบแบบสอบถาม ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่านักศึกษาให้คะแนนสูงสุดมากในเกือบทุกด้านต่อไปนี้ ความคิด
สร้างสรรค์ของผู้ผลิตชิ้นงานคิดเป็น 94.4% ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์ต่อนักเรียน นักศึกษาคิดเป็น 46.3% การสร้าง
แรงบันดาลในการผลิตชิ้นงานของตนเองคดิเป็น 40.7% และ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ภายหลังการชมพิพิธภัณฑ์
คิดเป็น 59.3% 
 
ค าส าคัญ : ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค ์ ส่ือสร้างสรรค์  ส่ือการเรียนรู้จากวัสดุในท้องถิน่ 
 
Abstract 
 

 There are so many ways to create a creative thinking of students, one of the most important things 

of creative thinking development is observation. The students use their senses and gather information and 

previous knowledge together to build a creative idea. So researchers are interested in developing of learning 

creative products from local materials and find out the opinions of the students who visit the museum during 

February to August 2016. The audiences included 187 students: 25 1st grade students and 162 undergraduate 

students. The instruments were local materials, local carpenters and questionnaires which included open 

ended survey questions. The results are 112 learning creative products from local materials were created and 

exhibited at Bureau of Arts and Cultures as temporary museum, Ubon Ratchathani Rajabhat university and 

after the 1st grade students visited the museum, they designed and drew their own creative products in a4 

paper and undergraduate students answered questionnaires. The data show that audiences gave very high 

ratings to almost all the aspects: creative thinking of producer (94.4%), the benefits of museum visits for 

students (46.3%), to inspire audiences to create their own product (40.7%) and development of creative 

thinking after visited a museum (59.3%).  

 
Keywords: creative products, creative media, instructional media from local materials 
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บทน า 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการจินตนาการ นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญมากของ
สร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ดังเช่น ห้องสมุดประชาชน การจัดแสดงงานศิลปะ พิพิธภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
ท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตของคนมานานแล้ว โดยการเลือกสรรวัสดุพื้นบ้านที่มีอยู่แล้วตาม
ธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่าง ๆ โดยมุ่งประโยชน์ในด้านการใช้สอยเป็นหลักนอกจากนั้นบางแห่งยังให้
ความส าคัญในด้านความสวยงามด้วย จนท าให้ผลิตภัณฑ์บางอย่างกลายเป็นงานศิลปหตัถกรรมที่มีคุณค่า เช่น กระเป๋า
ถือที่สานด้วยย่านลิเภา ชุดฝาชีที่สานด้วยหวาย เสื่อที่สานด้วยกระจูด เศษไม้ที่สามารถน ามาจัดท าเป็นโคมไฟ เป็นต้น 
ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการท าผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นประเมินคุณค่าได้ 2 ประเภท คือ 1. คุณค่าทางด้านประโยชน์ใน
การใช้สอย ได้แก่ การใช้วัสดุท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือหรือภาชนะต่าง ๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น มีการ
สานกระบุงไว้ใส่ข้าว มีการสานกระจาดไว้ใส่ผลไม้หรือมีการท าลอบไว้จับปลา หรือการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆในทางศาสนา หรือประเพณี เช่น การสานเสื่อล าเจียกเพื่อใช้ในประเพณีการแต่งงานทาง
ภาคใต้ 2. คุณค่าทางด้านความงดงามทางศิลปะ คุณค่าทางด้านนี้เกิดจากการประดิษฐ์ลวดลายต่าง ๆ ที่มี ความ
สวยงามละเอียดและประณีตบนผลิตภัณฑ์ ซ่ึงขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประดิษฐ์ในแต่ละท้องถิ่นท าให้ผลิตภัณฑ์
นั้นกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีค่า เช่น กระเป๋าย่านลิเภา ชุดฝาชีหวาย (นิตยา เวียสุวรรณ และเพ็ญพักตร์       
ลิ้มสัมพันธ์, 2541, 5) ในประเทศที่พัฒนาแล้วมักน าเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ซ่ึงพัฒนาจากการใช้เทคโนโลยีที่ล้ า
ยุคไปช่วยกระตุ้นการคิดของนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนคนทั่วไป อาทิ หุ่นยนต์รุ่นใหม่ ชุดมนุษย์อวกาศ 
นวัตกรรมท่ีมีบทบาทในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการจินตนาการ กระตุ้นการ
คิด เป็นแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรมของตนเอง เพราะการสังเกตคือจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ ด้วย
การด าเนินการสร้าง หรือจัดแสดงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่หากพิจารณาแล้ว เราก็สามารถ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงมาจัดแสดงได้ โดยการคัดสรรผลงานที่ช่วยกระตุ้น
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวิเคราะห์ และกระบวนการจินตนาการ แก่ผู้เข้าชมได้ โดยหากมีการน าเอาวัสดุ
ท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้ได้ก็จะมาสามารถเพิ่มมูลค่าวัสดุท้องถิ่นเหล่านี้ให้มีมูลค่า
สูงขึ้นได้ และอาจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตได้อีกทางหนึ่ง 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่น 
2. เพื่อประเมินผลการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่น 
  

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงาน 
อุปกรณ ์
1. วัสดุท้องถิ่นเช่น เศษไม้ ใบไม้ ขอนไม้ เถาวัลย์ 
2. วัสดุเหลือใช้ เช่น เศษเหลก็ เศษอะลูมิเนียม 
3. อุปกรณ์เครื่องมือช่าง 
4. แบบประเมินผลการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่น 
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ภาพที่ 1 วัสดุท้องถิ่น และวัสดุเหลือใช้ 

 
วิธีการด าเนินงาน 

1. ผู้วิจัยด าเนินการออกแบบและ ผลิต ผลิตภัณฑ์ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น วัสดุเหลือใช้ โดยท างานร่วมกับช่าง
ในท้องถิ่น 

2. จัดแสดงผลงานในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ ที่ จัดแสดงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้ ณ อาคารส านัก
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม พ.ศ. 2559 

3. ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าชมผลงาน โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเม่ือ เข้าชมผลงานผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์    การเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่นแล้ว นักเรียนต้องวาดภาพผลงานที่ตนอยากออกแบบขึ้นมาเองและ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะท าการตอบแบบสอบถาม 

4. ผูว้ิจัยรวบรวมข้อมูล และประมวลผลการตอบแบบสอบถาม โดยใช ้google forms 
 
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

ผู้วิจัยผลิต ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่น เช่น เศษไม้ ใบไม้ ขอนไม้ พร้อมกับใช้วัสดุเหลือ
ใช้ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม เศษวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว ออกแบบ และร่วมกับช่างท้องถิ่น สร้างผลงานขึ้นมาได้จ านวน 112 
ชิ้นงาน ตัวอย่างผลงาน ดังแสดงในภาพที่ 3-6 แล้วท าการจัดแสดงเป็นลักษณะของพิพิธภัณฑ์ชั่วคราว ณ อาคารส านัก
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยจัดแสดงผลงาน รวมทั้งสิ้น 7 เดือน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-
สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 187 คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 25 คน ซ่ึงได้
ออกแบบผลงานของตนเองภายหลังเย่ียมชมนิทรรศการ ได้จ านวน 25 ผลงาน ตัวอย่างผลงานดังแสดงในภาพที่ 7-9 
และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ านวน 162 คน ท าการตอบแบบสอบถามภายหลังเย่ียมชม
นิทรรศการ ผลดังแสดงในภาพที่ 10-14 
 

 
ภาพที่ 2 พิพิธภัณฑ์สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ ณ อาคารส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างผลงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่น (ถาดวางไข่) 
 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างผลงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่น (วัสดุประดับบ้าน) 
 

 
 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างผลงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่น (ชุดเก้าอี้) 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างผลงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากวัสดุท้องถิ่น (ชุดโคมไฟและเก้าอี้นัง่) 
 

 

 
 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างผลงานการออกแบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างผลงานการออกแบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างผลงานการออกแบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

ผลการตอบแบบสอบถามการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จากวสัดุท้องถิ่นจากนักศึกษาจ านวน 162 คน 

 
 

ภาพที่ 10 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดว่าผู้ผลิตผลงานต้องมีสิ่งใด 
 
จากภาพที่  10 นักศึกษาคิดว่าสิ่งที่ผู้ผลิตผลงานต้องมีมากที่สุดคือความคิดสร้างสรรค์ รองลงมาคือ

งบประมาณ ก าลังใจ และเวลา ตามล าดับ 
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ภาพที่ 11 ผลการตอบแบบสอบถามความชอบผลงานในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จากวัสดุท้องถิ่น 

 
จากภาพที่ 11 นักศึกษามีความชอบในผลงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่น 3 ล าดับแรก

คือ ชอบความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงานมากที่สุด รองลงมาคือผลงานสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
และ ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ โดยมี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตอบว่าผลงานสามารถน าไปใช้ในการสอน 
ความคิดสร้างสรรค์ และน าไปใช้สอยได้ 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 12 ผลการตอบแบบสอบถามภายหลังเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ 
 
จากภาพที่ 12 นักศึกษาส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 46.3 คิดว่าพิพิธภัณฑ์ลักษณะนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน 

นักศึกษา ควรจัดแสดงบ่อย ๆ มากที่สุดโดยร้อยละ 0.6 คิดว่าพิพิธภัณฑ์ลักษณะนี้มีประโยชน์น้อยที่สุด ต่อนักเรียน 
นักศึกษา ไม่จ าเป็นต้องจัดแสดงบ่อย ๆ  
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ภาพที่ 13 ผลการตอบแบบสอบถามภายหลังเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ 

 
จากภาพที่ 13 นักศึกษาส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 24.7 คิดว่ามีความต้องการจะลองผลิตผลงานของตนเอง

ขึ้นมามากที่สุด ร้อยละ 40.7 มีความต้องการจะผลิตผลงานของตนเองขึ้นมามาก ร้อยละ 32.1 มีความต้องการจะ
ผลิตผลงานของตนเองขึ้นมาปานกลาง และ ร้อยละ 2.5 มีความต้องการจะผลิตผลงานของตนเองขึ้นมาน้อย 

 
 

ภาพที่ 14 ผลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ภายหลังการชมพิพิธภัณฑ์ 
 

จากภาพที่ 14 นักศึกษาส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 59.3 คิดว่าความคิดสร้างสรรค์ภายหลังจากชมผลงานจาก
พิพิธภัณฑ์ผลงานผลิตภัณฑ์สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่น นั้นสามารถพัฒนาได้  
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ตัวอย่างการตอบค าถามของนกัศกึษาที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้ จากค าถามที่ว่า 
“หากต้องผลิตส่ือการเรียนการสอนเพื่อใช้กับนักเรียนในระดับอนุบาล หรือประถมศึกษา จากความคิดสร้างสรรค์ของ
ผลงานในพิพิธภัณฑ์นี้ คุณจะผลิตผลงานที่มีลักษณะอย่างไร และใช้อย่างไร” 
 

“จะผลิตเป็นในรูปของของเลน่เสริมพัฒนาการ โดยจะท าเป็นเก้าอี้ทรงเลขาคณิตใหเ้ด็กๆได้ใช้ความคิดในการต่อที่นั่ง
เพื่อให้เพือ่นคนอื่นๆได้มีที่นั่งและสามารถฝึกนิสัยการแบ่งปนัให้แก่เด็กได้อกีด้วย” 
 
“ลักษณะของผลงานดูแล้วคล้ายๆกับเกวียนกับคนสมัยก่อนแต่ชิ้นนี้จะขับเคลื่อนโดยการใช้เฟืองของเครื่องยนต์
สมัยใหม่ในการขับเคลื่อนและมีสายพ่วงเชื่อมโยงกับล้อท าให้มันหมุนและขณะที่ล้อเคลื่อนก็จะมีมอเตอร์ที่ใช้เปิดปิด
การท างานของหลอดไฟ เช่น ถ้าเราหมุนเฟืองก็จะสามารถท าให้ล้อเคลื่อนที่ และขณะเดียวกันไฟก็จะเปิดโดยอัตโนมัติ
และปิดอัตโนมัติเมื่อเราหยุดหมุนเฟือง” 
 
“ดิฉันจะน าเอาแนวความคิดสร้างสรรค์ของผลงานในพิพิธภัณฑ์ไปพัฒนา ต่อยอดและประยุกต์ใช้ในเกิดประโยชน์
สูงสุด คือผลงานการท าม้านั่งด้วยไม้ โดยดิฉันจะผลิตให้มีความหลากหลายและแตกต่างจากเดิม เช่น ประดิษฐ์เป็นรูป
ช้าง กระต่าย เต่า หรืออาจจะเป็นดอกไม้ แล้วแต่ความชอบ แต่จะใช้วัสดุจากไม้ เพิ่มสีสันด้วยการตกแต่งให้ดูสวยงาม
มากย่ิงขึ้นและที่ส าคัญสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น ใช้เป็นที่นั่งเล่น อ่านหนังสือ นั่งพักผ่อน หรืออาจจะจัด
วางไว้ตามจุดต่างๆในโรงเรียน” 
 
“ผลงานชิ้นนี้ชื่อ ชั้นวางของสารพัดประโยชน์โดยด้านบนจะท าฝาปิดเข่งปลาทูโดยที่แข่งปลาทูแต่ละชั้นจะมีหมายเลข
ล าดับติดอยู่ 1-8 และจะมีรูปภาพติดอยู่ชั้นที่ 1 จะเป็นโทรศัพท์มือถือชั้นที่สอง 2 จะเป็นที่เก็บสมุดจดเล็ก ๆ ชั้นที่ 3 
จะเป็นที่เก็บไม้บรรทัดชั้นที่ 4 จะเป็นที่เก็บยางลบชั้นที่ 5 จะเป็นที่เก็บสีชั้นที่ 6 จะเป็นที่เก็บปากกาชั้นที่ 7 จะเป็นที่
เก็บดินสอชั้นที่ 8 จะเป็นชั้นเก็บเงินฝาจะติดกับชั้นที่ 8 ไม่สามารถเปิดออกได้นอกจากจะแกะออกข้างบนฝาเป็นรูที่ใช้
หยอดเงิน ทุกชั้นจะไม่ติดกันสามารถถอดออกได้คล้าย ๆ ปิ่นโตและสามารถวางแจกันหรือสิ่งของบนฝาชั้นแปดได้
ผลงานชิ้นนี้เป็นสื่อการสอนก็คือ 1.สอนให้เด็กรู้จักมีความคิดที่จะแยกหมวดหมู่สิ่งของรู้จักเก็บของเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 2.เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักประหยัดอดออม 3.เพื่อให้นักเรียนนับเลข และเรียงล าดับตัวเลขเป็นหมายเลขได้
ตามใจชอบ” 
 
“ผลงานควรมีลักษณะที่มีความคงทน มีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ และสามารถใช้งานได้หลากหลาย  
การใช้งานส าหรับสื่อนี้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย 

1. ใช้ในการชั่งสิ่งของโดยใช้ในเรื่องของสมดุลเข้ามาช่วย 
2. ด้านล่างของตาชั่งสามารถในการสอนเรื่องนาฬิกาและตัวเลขไทย -อารบิกโดยด้านล่างจะมีกล่องที่ใส่

อุปกรณ์ 
3. ผักและผลไม้ในตะกร้าใช้เป็นสิ่งของในการชั่งหรือใช้ในการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ สอนเกี่ยวกับสี          

การท าอาหาร และยังใช้ในการการนับเลขได้ 
4. ตะกร้าที่ใช้ในการชั่งสามารถใช้ในการสอนเกี่ยวกับงานจักสาน 
5. ขวดน้ าเปล่าสามารถใช้ในการหาปริมาตร การวัด การท าเครื่องดนตรีจากขวดน้ า และยังสามารถใช้ในการ

ไหลของน้ าในขวดเจาะรู 
6. เป็ดและไข่สามารถใช้ในการสอนเกี่ยวกับวัฏจักรของเป็ด และสอนเกี่ยวกับเป็นสื่อในการน าเข้าสู่บทเรียน

เรื่องการท าไข่เค็ม หรือการหาพื้นที่รูปวงรี 
7. ต้นไม้ที่ประดับสามารถสอนเรื่องพืช และดินในกระถางก็ใช้ในการสอนเรื่องดิน 
8. ล้อจักรยานที่ใช้สามารถในการหมุนเพื่อให้เกิดพลังงานที่จะท าให้หลอดไฟสว่างสอนในเรื่องของพลังงาน 
9. การสอนเกี่ยวกับการจัดตกแต่ง โดยให้นักเรียนจัดเรียงอุปกรณ์ทั้งหมดใหม่ 
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10. สามารถระบายสีตกแต่งไข่เพื่อความสวยงามได้ 
11. ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างในเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ การเปรียบเทียบ การจัดประเภทของสิ่งของ” 

 
อภิปรายผลการทดลอง 
 ภายหลังการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ มีนักเรียนและนักศึกษาจ านวนหนึ่งได้มาสอบถาม
ผู้วิจัยว่า เหตุใดจึงไม่ตั้งชื่อผลงาน เหมือนกับการจัดแสดงผลงานศิลปะทั่ว ๆ ไป ผู้วิจัยได้อธิบายว่า เหตุผลที่ไม่ตั้งชื่อ
ผลงานที่จัดแสดงทุกชิ้น เนื่องจากต้องการใช้ผู้เข้าชม ได้ใช้ความคิดในการพิจารณาว่าผลงานที่ตนดูอยู่นั้นคือสิ่งใดตาม
ประสบการณ์เดิมรวมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของแต่ละบุคคล หากตั้งชื่อผลงานไปแล้ว อาจเป็น
การชักน าความคิด หรือปิดกั้นจินตนาการบางส่วนของผู้เข้าชมได้ ผู้วิจัยมีความเชื่อว่าการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ท า
ให้ผู้เข้าชมได้ใช้การสังเกตคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเองว่า ผลงานบางชิ้นควรน าไปใช้ท าอะไรได้บ้าง 
จนถึงขั้นการกระตุ้นผู้เข้าชมให้อยากลองผลิตชิ้นงานของตนเองขึ้นมาความคิดสร้างสรรค์ในที่นี้อาจหมายถึง 
กระบวนการทางปัญญาที่สามารถขยายขอบเขตความคิดที่มีอยู่เดิมสู่ความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดเดิม
และความคิดที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (สุวิมล มูลค า, 2550, 9) จากตัวอย่างการคิดผลิตสื่อการเรียนรู้ของเด็ก
อนุบาลและประถมศึกษา ที่นักศึกษาได้ตอบมานั้น ส่วนใหญ่มีแนวคิดที่แปลกใหม่ ต่อยอดความคิดจากการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ รวมทั้งคิดเพื่อพัฒนาปรับปรุง แก้ปัญหาสิ่งที่ตนเองเผชิญอยู่ ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ซ่ึงมีความส าคัญต่อการแก้ปัญหาและการให้คุณค่ากับตนเองการให้คุณค่าต่อสังคม และยังเป็นการ
พัฒนาการคิดของตนเองให้มีความคิดริเริ่ม การคิดค้นคว้า เกิดจินตนาการและเกิดการคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556, 210) แต่เนื่องการด าเนินการในครั้งนี้ ผู้วิจัยยังไม่ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน
เครื่องมือช่าง จริงให้กับผู้เข้าชม เพื่อที่จะใช้ในการลองสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองขึ้นมาจริง ผลงานของนักเรียนและ
นักศึกษาจึงหยุดอยู่แค่ขั้นการออกแบบเท่านั้น ในการจะประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นขึ้นมานั้น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ออกมาจะมีคุณภาพดีหรือไม่เพียงใด และจะใช้ระยะเวลาในการประดิษฐ์ชิ้นงานสั้นยาวเท่าไร ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้
เป็นสิ่งส าคัญ เครื่องมือแต่ละประเภทมีลักษณะการใช้งานไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือจึงจ าเป็นต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน จึงจะท าให้งานที่ออกมามีคุณภาพประหยัดเวลาและแรงงานในการผลิต
ชิ้นงาน (ศรีอรุณ เกาสายะพันธ์ุ, 2539, 10) การด าเนินการในอนาคตอาจจะต้องน าผลงานที่นักเรียน หรือ นักศึกษา
คิดออกแบบ มาร่วมปรึกษาพูดคุยกับช่างท้องถิ่น ประเมินคุณภาพของวัสดุและเครื่องมือที่เรามี เพื่อด าเนินการผลิต
จริง และจัดแสดงเป็นผลงานของนักเรียนและนักศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะการเรียนรู้การท ามาลัยข้าวตอกของนักศึกษาครูที่เข้า
ร่วมโครงการสืบสานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก และ 2) ศึกษาความพึงพอใจและประเมินการเข้าร่วมโครงการของ
นักศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาครูจากสาขาวิชาต่างๆที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น  
25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบบันทึกการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหาแบบพรรณนาความ โดยมีเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ 50 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีสมรรถนะการเรียนรู้การท ามาลัยข้าวตอกอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
3.93 (S.D. = 0.79) และ ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.17 (S.D. = 
0.78) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อของความพึงพอใจโดยรวม พบว่า มี 2 รายการที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ นักศึกษาเกิดความรักในท้องถิ่นและท างานร่วมกันในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานได้ 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.52 (S.D. = 0.51) และเกิดความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและการท างานเป็นทีม คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 4.65 (S.D. = 0.57) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า ได้ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการนั้นได้เปิดโลกทัศน์ และมุมมองเกี่ยวกับประเพณีการแห่มาลัยข้าวตอก อีกทั้งท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดองค์
ความรู้ในด้านเนื้อหาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับประเพณีร้อยมาลัยข้าวตอก รวมถึงความส าคัญของประเพณีที่ต้อง
ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ให้คงอยู่ในท้องถิ่นสืบไป ในด้านสมรรถนะการเรียนรู้การท ามาลัยข้าวตอก ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถร้อยมาลัยข้าวตอกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาได้ เกิดความรักในท้องถิ่น ความสามัคคีในหมู่คณะ มีทัศนคติเชิง
บวกต่อการท างานร่วมกับผู้อื่น การใส่ใจในงานที่ปฏิบัติ มีสมาธิจดจ่อกับงานที่อยู่ตรงหน้าจนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานได้อย่างประณีต 

 

ค าส าคัญ : สมรรถนะการเรียนรู ้ ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก 
 
Abstract 

The main purposes of this research were to 1) study the learning competencies on how to make 

Malai Khaow Tok in meritorious garland tradition project evaluation and 2) study of teacher student’s 

satisfaction in meritorious garland tradition project evaluation. Data were collected from 25 participants. The 

criterion of the evaluation was set at 50 percent. Research tools were questionnaire, observation form, and 

learning log. Statistical analysis included percentage, mean, standard deviation, and content analysis. 

Research results indicated that how to make Malai Khaow Tok the overall satisfaction of participants was at 

high level with the average at 3.93 (S.D. = 0.79).  Indicated that the overall satisfaction of participants was at 

high level with the average at 4.17 (S.D. = 0.78). Considered of each aspect of satisfactions found 2 aspects 

were at the highest level. The first aspect was students expressed the appreciation of locality and worked 

cooperatively to sustain the Northeastern local wisdom, tradition, and culture with the average at 4.52 (S.D. 

= 0.51), The second aspect was the characteristics of harmonious collaboration and team working with the 

average at 4.65 (S.D. = 0.57). Content analysis found that participants expressed of gaining viewpoints of
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Meritorious Garland Tradition and flower garland from roasted rice making, obtaining knowledge of 

Meritorious Garland Tradition history, recognizing the importance of sustaining the tradition and culture of 

locality. For the aspect of skills, results indicated participants showed the ability in making flower garland 

from roasted rice to worship the Buddha, the appreciation on local tradition, the harmony of local 

collaboration, the positive attitude towards working with others, and the concentration on doing creative and 

fine art work. 

 
Keywords: Learning Competencies, Meritorious Garland Tradition 

 
บทน า 
           คนอีสานมีวัฒนธรรมประเพณีของตนเองมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงแต่ละประเพณีเป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ของ
แต่ละท้องถิ่น แสดงความเป็นชนชาติที่มีอารยธรรม เป็นเครื่องมือในการแสดงความรู้สึกนึกคิด และแสวงหาความรู้ 
เราที่เป็นคนในท้องถิ่นอีสานจึงต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไว้ให้คงอยู่อย่างม่ันคง ในช่วงเทศกาลมาฆบูชาจะมี
ประเพณีท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่ชาวอีสานยึดถือปฏิบัติติดต่อกันมายาวนาน โดยเฉพาะชาวบ้านฟ้าหยาด อ าเภอ         
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร คือประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งการน าข้าวตอกมาสักการบูชา
ชาวบ้านถือว่าข้าวเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นของสูง พวงมาลัยข้าวตอกเป็นพวงมาลัยที่ท าด้วยข้าวตอกหรือข้าวตอก
แตกเป็นหลัก ท าจากข้าวเปลือกที่คั่วให้แตกเป็นดอกขาวโดยจะคั่วข้าวเปลือกในไฟอ่อนๆ จนข้าวเปลือกเป็นเมล็ดบาน
มีสีขาว ทั้งนี้จุดประสงค์ของการบูชาด้วยมาลัยข้าวตอกเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อท าให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาใน
จิตใจของตน จนกลายเป็นการบูชาอย่างแท้จริงและควรบูชาในสิ่งที่ควรบูชา เพื่อผูกใจไว้ในพระพุทธศาสนาและ
คุณธรรมอันสูงสุด จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่นในการท ามาลัยข้าวตอกถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่เป็นองค์
ความรู้ที่อยู่ในตัวตนของบุคคลในท้องถิ่น ผ่านกระบวนการบ่มเพาะ เรียนรู้ ปรุงแต่ง พัฒนาการและสืบทอดจาก
ปราชญ์ท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เราจึงต้องฝึกฝนสมรรถนะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การคั่วข้าวตอก การท า
มาลัยข้าวตอก การแห่มาลัยข้าวตอกในรูปแบบของโครงการซ่ึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เป็น
การศึกษาที่ช่วยให้ผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น  ซ่ึงเป็นรากฐานที่ส าคัญของแต่ละท้องถิ่นแต่
ละภูมิภาค จากแนวคิดที่ว่าโครงการพัฒนาชุมชนมีส่วนช่วยส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ที่ดีของครูและคนในชุมชนในทุกมิติ
ที่ต้องการให้ เกิดการพัฒนาที่ ย่ังยืนนั้นจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการติดตามและประเมินผล (monitoring and 
evaluation) ในทุกระยะและเป็นระบบเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการมีประสิทธิผล (effectiveness) 
และใช้ทรัพยากรของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพหรือเกิดความคุ้มค่า (efficiency) จากความส าคัญและเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถนะการเรียนรู้การท ามาลัยข้าวตอกในโครงการสืบสานประเพณีแห่มาลัย
ข้าวตอก กรณีศึกษา : นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เพื่อให้ทราบว่านักศึกษาครูมี
ความสามารถท ามาลัยข้าวตอก และการจัดโครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีข้อดีและข้อบกพร่องเช่นใด ซ่ึงจะ
ท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบในโครงการ สามารถน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
โครงการให้เกิดประสิทธิภาพ   
 
วัตถุประสงค์ 
           1) เพื่อศึกษาสมรรถนะการเรียนรู้การท ามาลัยข้าวตอกของนักศึกษาครูที่เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีแห่
มาลัยข้าวตอก   
           2) ศึกษาความพึงพอใจและประเมินการเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก   
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561      
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 คน 

807



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

   

          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดสมรรถนะการเรียนรู้การท ามาลัยข้าวตอก 2) แบบบันทึกการ
สังเกต 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 4) แบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้   
           ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้าง แบบวัด และแบบสอบถาม และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้วิธีการดังนี้ 

1) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะครูศาสตร์ด้านเนื้อหาและด้านการวิจัย
และประเมินผล จ านวน 3 คน  
           2) จัดท าแบบประเมินและแบบสอบถามความพึงพอใจ ฉบับสมบูรณเ์พื่อน าไปใช้ในการประเมิน   
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อน าค่ามาเปรียบเทียบดว้ยการเทียบ   
ค่าเฉลี่ยกบัระดับชั้นคณุภาพ ดังนี้ 
                2.1 แบบประเมินสมรรถนะการเรียนรู้การท ามาลัยข้าวตอก 
 

ท่ี การคั่วข้าวตอก (5) การท าอุบะดอกไม้ (5) การท ามาลัย (5) รวม (15) 
     

                 

                2.2 แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารว่มโครงการ 
          เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 

 
ผลการทดลอง หรือ ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
  
1. ผลการประเมินสมรรถนะการเรียนรู้การท ามาลัยข้าวตอก 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินสมรรถนะการเรียนรู้การท ามาลัยข้าวตอกโดยการให้คะแนน ซ่ึงประกอบด้วยการ
คั่วข้าวตอก การท าอุบะดอกไม้ และการท ามาลัยข้าว และน าผลการประเมินไปวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกเป็นรายด้านตามประเด็นการประเมิน ดังแสดงในตาราง 1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินสมรรถนะการเรียนรู้การท ามาลัยข้าวตอก 

รายการ คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับการประเมิน ผลการประเมิน ภาพประกอบ 

การคั่วข้าวตอก 
 

3.76 0.78 มาก ผ่าน 

 

การท าอุบะดอกไม้ 
 

4.44 0.51 มาก ผ่าน 
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รายการ คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับการประเมิน ผลการประเมิน ภาพประกอบ 

การท ามาลัยข้าวตอก 
 

3.60 0.82 มาก ผ่าน 

 
รวม 3.93 0.70 มาก ผ่าน  

 
จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษาครู ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ มีสมรรถนะการเรียนรู้การท ามาลัยข้าวตอกโดย

รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์ผ่านร้อยละ 50) พบว่า
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดทุกข้อ จึงสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่าน  
             นอกจากสมรรถนะการเรียนรู้ในการท ามาลัยข้าวตอก นักศึกษามีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับประเพณีการแห่
มาลัยข้าวตอก ตระหนักถึงความส าคัญของประเพณีที่ต้องร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ให้คงอยู่ในท้องถิ่น เกิดความรักใน
ท้องถิ่น ความสามัคคีในหมู่คณะ มีทัศนคติเชิงบวกต่อการท างานร่วมกับผู้อื่น การใส่ใจในงานที่ปฏิบัติ มีสมาธิจดจ่อกับ
งานที่อยู่ตรงหน้าจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างประณีต 
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ การประชาสัมพันธ์โครงการ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสถานที่จัดกิจกรรม และด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม จากการสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมโครงการ และน าผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นไปวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกเป็นรายด้านตามประเด็นการประเมิน ดังแสดงในตาราง 2 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเหน็ของผู้เข้าร่วม 

โครงการสืบสานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก   
 

ด้าน     S.D. ระดับความคิดเห็น ผลการประเมิน 
1.ด้านปฏิกิริยา     
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 4.17 0.78 มาก ผ่าน 
การประชาสัมพันธ์โครงการ 4.04 0.71 มาก ผ่าน 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.04 0.88 มาก ผ่าน 
ด้านสถานที่จัดกิจกรรม 4.30 0.76 มาก ผ่าน 
ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม 3.65 1.15 มาก ผ่าน 

รวม 4.04 0.86 มาก ผ่าน 
2.ประเมินด้านพฤติกรรม     
จิตส านึกทัศนคติที่ดีต่อประเพณรี้อยมาลัย
ข้าวตอก 4.35 

 
0.78 

 
มาก ผ่าน 
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ด้าน     S.D. ระดับความคิดเห็น ผลการประเมิน 
เกิดทักษะในการปฏิบัตงิานและได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบัผู้อื่น 4.32 

 
0.78 มาก 

 
ผ่าน 

เกิดความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นและการท างานเป็นทีม 4.65 0.57 

 
มากที่สุด 

 
ผ่าน 

เกิดการเชือ่มโยงความรู้และประสบการณ์เดิม
ไปสู่การด ารงชวีิตประจ าวัน 4.13 0.81 

 
มาก 

 
ผ่าน 

รวม 4.36 0.74 มาก ผ่าน 
3.ด้านผลลพัธ์ 
เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ 4.55 0.63 

 
มากที่สุด ผ่าน 

อนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณีใหค้งอยู่สืบไป 4.59 0.63 มากที่สุด ผ่าน 
เกิดความภาคภูมิใจต่อท้องถิ่นไทยอีสาน 4.59 0.63 มากที่สุด ผ่าน 
สร้างชิ้นงานทีเ่กิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.62 0.68 มากที่สุด ผ่าน 

รวม 4.59 0.64 มากที่สุด ผ่าน 
เฉล่ียรวม 4.33 0.75 มาก ผ่าน 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในด้านปฏิกิริยาโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 

และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ทุกรายการที่อยู่ในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์
ผ่านร้อยละ 50) พบว่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดทุกข้อ จึงสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับผ่าน ความคิดเห็นในด้านพฤติกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในด้านพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า มี 1 รายการที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือเกิดความสามัคคีในการ
ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและการท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ย 4.65 และมี 3 รายการอยู่ในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์ผ่านร้อยละ 50) พบว่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดทุกข้อ จึงสรุปได้ว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่าน ความคิดเห็นด้านผลลัพธ์พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นใน
ด้านผลลัพธ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 4.59 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์
ผ่านร้อยละ 50) พบว่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดทุกข้อ จึงสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับผ่าน 

    เม่ือสรุปรวมความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯจากความคิดเห็นในทุกด้าน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 4.33 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์ผ่าน
ร้อยละ 50) พบว่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดทุกข้อ จึงสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการฯ ผลการประเมินอยู่ในระดับผ่าน 
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ภาพที่ 1 การแห่มาลัยข้าวตอกถวายที่วัด ในโครงการสืบสานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก 
 

 
 

ภาพที่ 2 การคั่วข้าวตอก ในโครงการสืบสานประเพณแีห่มาลัยข้าวตอก 
 

 
ภาพที่ 3 การประกอบมาลัยข้าวตอก ในโครงการสืบสานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้
ในชุมชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง      
ที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มห าวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี               
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หมู่เรียน ป.วค. 9/1 จ านวน 30 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้หมู่เรียนเป็น
หน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชั่วโมง 
รวมจ านวน 32 ชั่วโมง และแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ซ่ึงเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ มีค่าความสอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง .80 - 1.00 มีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.510 - 0.721 และค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .891 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T-test ผลการวิจัยพบว่า (1) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.53 / 
S.D. = 0.17) และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56 / S.D. = 0.13) (2) 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ค าส าคัญ : สมรรถนะการจัดการเรียนรู้  แหลง่การเรียนรู้ในชุมชน  นักศกึษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพคร ู
 
Abstract 

This research aimed to study and compare the learning management competencies by using 

community learning resources for graduate diploma program in teaching profession students at faculty of 

education, Ubon Ratchathani Rajabhat university between before and after learning activities. The sample 

group used in this research were 30 students in 2 nd semester, academic year 2 0 1 8  who were acquired by 

cluster random sampling. The research instruments were 8 weeks of lesson plan, 4 hours per session, a total 

of 32 hours and the learning management competency assessment which 5-level estimation scale of 12 items 

with the IOC consistency between .80 - 1.00, discrimination between 0.510 - 0.721 and Cronbach’s  equal to 

.89 1 . Data analyzed by using mean and standard deviation. The results of the research showed that (1 )The 

learning management competency by using learning resources in the community of students before 

organizing learning activities at  moderate level ( X = 2 .5 3  S.D. = 0 .1 7 ) and organizing learning activities 

learning activities at the highest level ( X = 4 .5 6  S.D. = 0 .1 3 )  ( 2 )  The certificate level of the teacher 

profession has the learning management competency using the learning resources in the community after 

organizing learning activities higher than before the learning activities with statistical significance at the 

level of .05 

 
Keywords: Learning Management Competencies, Community Learning Resources, 

Graduate Diploma Program in Teaching Profession Students 

813



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

บทน า 
มาตรฐานการศึกษาของชาติปี 2561 เน้นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาเด็กไทยให้

ทันสมัย ทันโลก ทันเทคโนโลยี มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะอย่างสูง ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้สามารถแข่งขันและ
เป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ฉะนั้น จึงต้องจัดการศึกษาที่เน้นฐานสมรรถนะคือต้องมีทั้งความรู้และทักษะและมี
ความสามารถที่ท างานให้ส าเร็จแบบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผ่านสิ่งส าคัญที่สุดคือกระบวนการเรียนรู้ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2562, 8-15) การออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและบริบทปัจจุบัน
ให้กับผู้เรียนมีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการส่งเสริมให้เกิดทักษะในศตวรรษที่  21 แก่ผู้เรียน (ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ,  
2560, 78) ที่ต้องผสมผสานกันทั้งจากประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้อื่น และการเรียนรู้จากหลักสูตร จึงจะพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ , 2559, 1) การเสริมสร้างสังคมให้ชุมชนเป็นแหล่ง                 
การเรียนรู้ เป็นกระบวนการส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการ เพื่อประกันโอกาสให้คนไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคใน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การพัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนรู้      
และการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนั้นการศึกษาชุมชนจึงเป็นกระบวนการอันดับต้นในการที่จะท าความรู้จักหรือ
เข้าใจสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมองภาพรวมของชุมชนทั้งในมิติกายภาพ
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และจัดกระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับทุนทางสังคมของพื้นที่และ                
ความต้องการของคนในชุมชน ซ่ึงการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ในสถานศึกษา โดยการออกแบบหลักสูตรท้องถิ่น
เพื่อ ให้สถานศึกษาสามารถบูรณาการแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง เพื่อให้นักเรียนสามารถน าเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ และช่วยอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ชุมชนมีอยู่ให้สืบทอดต่อไปด้วยวิธีการบูรณาการกิจกรรมในชั้นเรียนหรือจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้
เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น (ปาริชาติ ประเสริฐสังข์, 2561, 46-83) ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนของครูสามารถท า
ได้หลากหลายรูปแบบการสอนโดยใช้การทัศนศึกษา (Field Trip) ช่วยในการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมความเข้าใจอันลึกของ
ผู้เรียน เพราะมีลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง การจัดการเรียนรู้ในบางเนื้อหามีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่
ผู้เรียนจะต้องไปศึกษาข้อมูลในสถานที่จริง อาทิเช่น ประวัติศาสตร์โบราณ วิวัฒนาการชีวิตไดโนเสาร์ ระบบนิเวศป่า
ชายเลนเป็นต้น การที่ผู้สอนน าการสอนโดยใช้การทัศนศึกษามาจัดการเรียนรู้ในประเด็นเนื้อหาเหล่านี้ผู้เรียนจะได้
เรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้จริงได้ซึมซับบรรยากาศและตลอดจนความรู้สึกที่สอนไม่ได้ในชั้นเรียน ซ่ึงจะน าไปสู่การ
ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าในเนื้อหาที่เรียน ซ่ึงนับว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างย่ิง (ชาญณรงค์                  
วิเศษสัตย์, 2560, 226-228) 

ครูเป็นบุคคลที่ส าคัญอย่างย่ิงเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการจัดการศึกษาเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการ
เรียนการสอนอบรมขัดเกลาและให้ค าแนะน ามีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้เรียนฉะนั้นการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
ของครูจึงส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนั้นขีดความสามารถหรือคุณลักษณะของครูจะต้องเป็นผู้ทีมีความ
พร้อมทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนครูจึงเป็นตัวแปรส าคัญที่สามารถท านาย
หรือคาดหมายคุณภาพของผู้เรียนโดยตรงจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของครูให้มีความรู้ทักษะ
คุณลักษณะตลอดจนเจตคติที่ดีต่อความเป็นครูและวิชาชีพครูอย่างแท้จริงก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามต้องการได้ ด้วยเหตุนี้ครูจึงต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะโดยเป็นครูที่มีคุณภาพมีความรู้
ความสามารถที่ควรได้รับการพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูเน้นให้ครูมีความรู้ในวิชาชีพครูและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพและสร้างนิสัยให้ครูเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ณัฐชัย ต๊ะต้องใจ และคณะ,  
2558, 138–152) อีกทั้งครูเป็นวิชาชีพเฉพาะที่ต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติส าคัญอย่างน้อย 4 ประการคือ มีความรู้
วิชาการเป็นอย่างดี มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีในวิชาชีพครู และมีคุณธรรมจรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู (ทวีป อภิสิทธิ์ , 2551, 1) ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยในฐานะอาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ จึงสนใจศึกษา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู                        
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเป็นข้อมูลในการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2. เพื่ อ เปรียบ เทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ ในชุมชนของนักศึกษา                          
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างก่อน และหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร 
           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานีภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 หมู่เรียน รวมจ านวน 180 คน   
 
กลุ่มตวัอย่าง 
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นกัศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 หมู่เรียน ป.วค. 9/1 รวมจ านวน 30 คน ทีไ่ด้มาโดย
การสุ่มอยา่งง่าย โดยใช้หมู่เรียนเป็นหน่วยในการสุม่ 
 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมข้อมูล 
           ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 8 สัปดาห์  ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวมจ านวน 32 ชั่วโมง                
และแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยปรับปรุงจากแบบประเมินสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ (คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน. 2561 , 49-53) ซ่ึงเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ มีค่าความสอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง .80 - 1.00 มีค่าอ านาจ
จ าแนกระหว่าง 0.510 - 0.721. และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .891 
 
ขั้นตอนการท าวิจัย 
            1. ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และค าอธิบายรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการชั้นเรียน  เพื่อน ามาวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษา รวมจ านวน 8 สัปดาห์  ๆ ละ  
4  ชั่วโมง ดังนี้   
 สัปดาห์ที่ 1 หลักการและแนวคิดในการจัดท าแผนการเรียนรู ้
 สัปดาห์ที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน : สวนเกษตรครูบูรณะ 
 สัปดาห์ที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธาน ี
 สัปดาห์ที่ 4 ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 สัปดาห์ที่ 5 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 สัปดาห์ที่ 6 ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน (ณ สถานศกึษาจริง) 
 สัปดาห์ที่ 7 ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน (ณ สถานศกึษาจริง) 
 สัปดาห์ที่ 8 จัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน สะท้อนผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินผล 

2. ผู้วิจัยได้ศึกษาแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ พบว่ามีความ
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สอดคล้องกับสมรรถนะที่ ต้องการพัฒนา จึงได้ปรับปรุงและน าไปหาประสิทธิภาพกับนักศึกษา ระดับ                     
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 74 คน  
พบว่าแบบสอบถามมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.510 - 0.721 และค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .891 โดยใช้เกณฑ์
ในการให้คะแนนดังนี้ 
       ให้ 5 (ดีมาก)              หากนักศึกษามีคุณลักษณะหรือปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่บกพร่อง 
       ให้ 4 (ดี)   หากนักศึกษามีคุณลักษณะหรือปฏิบัติบกพร่องเล็กน้อย ประมาณ 1-2 ส่วน 
       ให้ 3 (ปานกลาง)  หากนักศึกษามีคุณลักษณะหรือปฏิบัติบกพร่องไม่มาก ประมาณ 3-5 ส่วน 
       ให้ 2 (ควรปรับปรุง)              หากนักศึกษามีคุณลักษณะหรือปฏิบัติบกพรอ่งคอ่นข้างมาก ประมาณ 6-8 ส่วน 
       ให้ 1 (ควรปรับปรุงอย่างย่ิง) หากนักศึกษามีคุณลักษณะหรือปฏิบัติบกพร่องมาก ประมาณ 9-10 ส่วน 

 
             3. ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้ โดยให้นักศึกษาประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้        
ของตนเองก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาได้สะท้อนผลการเรียนรู้     
ทุกครั้งเป็นเวลา 7 สัปดาห์ เม่ือถึงสัปดาห์ที่ 8 ในการจัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน สะท้อนผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และประเมินผลนั้น  ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาท าการประเมินสมรรถนะการสอนของตนเองหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลต่อไป 
             4. ผู้วิ จัยได้น าแบบประเมินก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษามาตรวจสอบ                      
ความสมบูรณ์ พบว่าแบบประเมินทุกฉบับมีค าตอบที่สมบูรณ์ จึงได้น าไปบันทึกผลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์                       
เพื่อค านวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายข้อและโดยรวมแล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้   
     สมรรถนะระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.51 – 5.00 คะแนน 
  สมรรถนะระดับมาก มีค่าเท่ากับ 3.51 – 4.50 คะแนน 
  สมรรถนะระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 2.51 – 3.50 คะแนน 
  สมรรถนะระดับน้อย มีค่าเท่ากับ 1.51 – 2.50 คะแนน 
  สมรรถนะระดับน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1.00 – 1.50 คะแนน 
             5. ผู้วิจัยได้น าผลการประเมินตนเองก่อนและหลังการจัดกิจกรรมไปเปรียบเทียบด้วยสถิติทดสอบที           
จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 
 
ผลการวิจัย 

 ผู้วิ จัยได้ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ ในชุมชนของ               
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีระหว่างก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ปรากฎผลดังนี้ 
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ตารางที่ 1 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชมุชนของนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตาราง 1 จะเห็นว่าสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวม  
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.53 / S.D. = 0.17) และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   
( X = 4.56 / S.D. = 0.13)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏอุบลราชธานีมีสมรรถนะหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  มีสมรรถนะมากที่สุด               
คือข้อที่  11 นักศึกษาสามารถจัดหา/จัดท าสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่ มีความหลากหลาย เหมาะสม                         
กับกิจกรรมการเรียนรู้  ( X = 4.77 / S.D.= 0.43) รองลงมาคือ ข้อที่  12 สื่อ วัสดุอุปกรณ์  มีความสัมพันธ์                  
กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้  ( X = 4.73 / S.D.= 0.45) ส่วนสมรรถนะที่ มีน้อยที่สุดคือ                     

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

ก่อน 
จัดกิจกรรมการเรยีนรู ้

หลัง 
จัดกิจกรรมการเรยีนรู ้

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. นักศึกษาสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
องค์ประกอบครบถ้วน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.23 0.43 น้อย 4.60 0.50 มากที่สุด 

2. นักศึกษาสามารถเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

2.50 0.3 น้อย 4.47 0.51 มาก 

3. นักศึกษาสามารถจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์/เน้ือหาสาระการเรียนรู้ 

2.63 0.49 ปานกลาง 4.67 0.48 มากที่สุด 

4 . นั ก ศึกษ าสามารถวัดและประ เมิ นผลให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

2.47 0.73 น้อย 4.43 0.57 มาก 

5. นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนได้
น่าสนใจ 

2.53 0.68 ปานกลาง 4.57 0.57 มากที่สุด 

6. นัก ศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
น่าสนใจ เป็นล าดับขั้นตอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู ้

2.83 0.59 ปานกลาง 4.53 0.57 มากที่สุด 

7. นักศึกษาสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 

2.40 0.67 น้อย 4.70 0.53 มากที่สุด 

8. นักศึกษาสามารถควบคุมชั้นเรียนและแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 

2.53 0.68 ปานกลาง 4.37 0.56 มาก 

9. นักศึกษาสามารถสรุปบทเรียนได้ความชัดเจน  
เข้าใจง่าย 

2.67 0.55 ปานกลาง 4.50 0.51 มาก 

10. นัก ศึกษาสามารถประเมินผลได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

2.33 0.48 น้อย 4.43 0.57 มาก 

11. นักศึกษาสามารถจัดหา/จัดท าสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
และแหล่งเรียนรู้ ที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

2.50 0.63 น้อย 4.77 0.43 มากที่สุด 

12. สื่อ วัสดุอุปกรณ์ มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา
บทเรียน และจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ 

2.77 0.57 ปานกลาง 4.73 0.45 มาก 

โดยรวม 2.53 0.17 ปานกลาง 4.56 0.13 มากที่สุด 

817



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

ข้อที่ 8 นักศึกษาสามารถควบคุมชั้นเรียนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม   ( X = 4.37 / S.D.= 0.56) 
ดังแสดงในภาพที่ 1   
 

 
 

ภาพที่ 1  การเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหลง่การเรียนรู้ในชุมชนของนักศึกษา                              
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพครู คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีระหว่างก่อน                                  

และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหลง่การเรียนรูใ้นชุมชนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการจดัการเรียนรูด้้วยการประเมินตนเองของนักศึกษา                                    

ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพครูกอ่น และหลังการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 
 

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ n X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 30 2.53 0.17 49.03* .000 

หลังเรียน 30 4.56 0.13 

 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่านักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปผลการวิจัย 
             1. สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพครู  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง                   
( X = 2.53 / S.D. = 0.17) และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.56 /                     
S.D. = 0.13)   
             2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจจึงน ามาอภิปรายผล ดังนี้   
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวม  
อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 2.53 / S.D. = 0.17) และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   
( X = 4.56 / S.D. = 0.13) แสดงให้เห็นว่านักศึกษาประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของตนเองก่อนการ                  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของประยูร เชาวนีนาท (2560, 634-643) ที่ได้ท า              
การวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการชี้แนะส าหรับนักศึกษา         
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่าสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือได้รับ                
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว นักศึกษานักศึกษาประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด  
ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ ง  8 สัปดาห์  ผู้ วิ จัยได้ถ่ายทอดทั้ งความรู้                     
และจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้จริงในชุมชนคือสวนเกษตรและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ          
จึงท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง จึงสามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองตามแนวคิด 70 :20:10 ของอาภรณ์               
ภู่ วิทยพั นธ์  (2559 , 1 ) ท่ี ว่ าการพัฒ นาสมรรถนะต้องจัดกิ จกรรมในแหล่ งเรียนรู้ที่ ต้ อ งผสมผสานกั น                               
ทั้งจากประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้อื่น และการเรียนรู้จากหลักสูตร จึงจะพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่าง
สมบูรณ์ ประกอบกับนักศึกษาได้น าประสบการณ์ที่ได้รับไปออกแบบและทดลองปฏิบัติจริงในสถานศึกษาแล้วน าผล
การสอนมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงท าให้เกิดการรับรู้ความสามารถและทักษะการสอนของตนเอง  
สอดคล้องกับประยูร เชาวนีนาท (2560, 634-643) ท่ีพบว่าการชี้แนะท าให้ได้รับความรู้และความม่ันใจในการพัฒนา
งานการสอน 

ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการคือจากผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษามีสมรรถนะข้อที่ 8 นักศึกษาสามารถ
ควบคุมชั้น เรียนและแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมนั้น มีคะแนนประเมินสมรรถนะน้อยที่ สุด                           
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนั้น เป็นการศึกษานอกชั้นเรียนที่ ครูไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ เช่น ฝนตก แดดออก อากาศ ผู้คนเป็นต้น ดังนั้นก่อนการออกแบบการเรียนรู้ 
ผู้สอนควรส ารวจพื้นที่และติดต่อประสานงานวิทยากรล่วงหน้าเพื่ออ านวยความสะดวกและป้องกันปัญหาที่อาจ               
จะเกิดขึ้น จึงจะท าให้ปัญหาในการบริหารจัดการชั้นเรียนลดลงได้ 

2. จากผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏอุบลราชธานี มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูง
กว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนสามารถพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นการสอนโดยใช้การทัศนศึกษาที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน                  
จากการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงได้เรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้จริงได้ซึมซับบรรยากาศ และตลอดจนความรู้สึก              
ที่สอนไม่ได้ในชั้นเรียน ท าให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าในเนื้อหาที่เรียน (ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์. 2560 , 
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226) สอดคล้องกับณัฐชัย ต๊ะต้องใจ, อินทร์ จันทร์เจริญและวีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ (2558, 138-152) ที่ได้ท าการวิจัย
เกี่ยวกับสมรรถนะของครูที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนพบว่าครูมีสมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในระดับ
มาก โดยข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีครู มีความมุ่งม่ันพัฒนาผู้ เรียนให้ เต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องกับ                     
จ านงค์ แจ่มจันทร์วงศ์ อินทร์ จันทร์เจริญ เฌณิศา สุวรรณจินดา และวีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ (2560, 269-280) ที่ได้ท าการ
วิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูผู้สอนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูวิทยาลัย
เชียงราย พบว่าปัจจัยที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือปัจจัยทัศนคติต่อการประกอบวิชาชีพครู และสอดคล้องกับ                     
พงษ์ศักดิ์ ด้วงทา (2557, 136) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 พบว่าสมรรถนะที่ครูต้องการพัฒนาสูงที่สุดคือสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการชั้นเรียนดังนั้น จึงควรสนับสนุนส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
  
             1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนกับกลุ่ม
ตัวอย่างในระดับชั้นอื่น ๆ  
             2. ควรศึกษาวิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมชั้นเรียนและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า
ในการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการออกแบบและพัฒนาชุดสาธิต เรื่องมอดูลัสของ ยังของลวดโลหะ 2) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้ชุด การทดลองการหาค่ามอดูลัสของยัง
ของลวดโลหะร่วมกับการสอนแบบบรรยายสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ และ 3) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียน
หลังจากที่ใช้ชุดสาธิต กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ชั้ น มัธยมศึกษาปีที่ 5 
จ านวนนักเรียน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 3)แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า ค่ามอดูลัสของยังของลวดเหล็กเท่ากับ  184.228 × 109 

N/m2 และลวดทองแดงเท่ากับ 105.957 × 109N/m2 และนักเรียนท่ีใช้ชุด การทดลองการหาค่ามอดูลัสของยังของ
ลวดโลหะร่วมกับการสอนแบบบรรยายสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : มอดลูัสของยัง  การสอนบรรยายแบบสาธิตเชิงปฏิสมัพันธ์ 
 
Abstract 

The purpose of this research were to 1) design and develop the demonstration of Young modulus of 

metal 2) compare student achievement before and after learning though a demonstrations of Young modulus 

with interactive lectures demonstrations and 3) study the satisfaction of students with using the 

demonstrations. Sampling groups were students in Wat Rajadhivas School totally 25 students who learning 

of Science and Mathematics program at mathayomsuksa 5. The instruments consist of 1) lesson plan 2) the 

achievement test 3) the satisfaction questionnaire. The results of the research found that the demonstration 

can measured the value of Young modulus of steel wire at 184.228 × 109 N / m2 and the copper wire at 

105.957 × 109 N / m2.n compared with the standard. The students who learned though demonstration of     

Young modulus of metal with interactive lectures demonstrations had higher learning than that before normal 

learning at the .01 level of significance. The satisfaction of the students in overall aspects was at high level.  

 

Keywords: Young modulus, interactive lectures demonstrations 

 
บทน า 

การศึกษาย่ิงมีบทบาทและความจ าเป็นมากขึ้นด้วย ซ่ึงปัญหาปัจจุบันพบว่าการศึกษาในเรื่องของ 
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนซ่ึงเกิดจากการจินตนาการของผู้เรียนของแต่ละคน จึงท าให้มีความ
คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในหลักการทฤษฎีไปจากเดิมดังนั้นครูสอนจึงต้องพยายามจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เกิด
ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสภาพยืดหยุ่นเป็นอีกเนื้อหาหนึ่งในวิชาฟิสิกส์ที่ต้องใช้สื่อการสอนมา
ประกอบการสอนให้ผู้เรียนได้มีการทดลองปฏิบัติจริงจึงจะท าให้ ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านเรียนรู้โดยน าสื่อการสอนมา
ใชส้อน ในเรื่องการหาค่ามอดูลัสของยัง 
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 ปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการหาค่ามอดูลัสของยังมีราคาแพงและเกิดความคลาดเคลื่อนสูง ในการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4 มีการศึกษา เกี่ยวกับความเค้นดึงและความเครียดดึงของ
วัสดุพวกโลหะ ประกอบกับการทดลองที่จะน าไปสู่การหาคา่มอดูลัสของยังของวสัดุพวกโลหะ สามารถหาได้โดย ศึกษา
ผลของความยาวที่เพิ่มขึ้นของวัสดุเม่ือเพิ่มแรงกระท าต่อวัสดุนั้น แต่ผลของความยาวที่เพิ่มขึ้น ของวัสดุเกิดขึ้นเพียง
เล็กน้อยซ่ึงอาจจะท าให้เกิดความผิดพลาดในการวัดค่าได้ การวัดค่าความยาวที่ เพิ่มขึ้นของวัสดุเม่ือเพิ่มแรงกระท าใน
ทางอ้อม โดยใช้เวอร์เนียที่มีค่าความละเอียดมาช่วยในการทดลองจึงเป็น อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะแก้ไขความผิดพลาด
ในการวัดให้น้อยลง งานวิจัยหลายงานได้น าเอารูปแบบการสอนนี้ไปใช้ สอนวิชาฟิสิกส์เบื้องต้นในหัวข้อต่าง ๆ พบว่า
ท าให้ ผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาฟิสิกส์หลังการ เรียนเพิ่มขึ้น  (อ าพล ใจรักษ์ และขวัญ อารยะธนิตกุล , 
2548) ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยได้มองเห็นถึงความส าคัญและปัญหาของการเรียนวิชาฟิสิกส์ที่ เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้
ออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเรื่องมอดูลัสของยังของลวดโลหะ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อน
เรียนและหลัง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนที่ มีต่อการใช้ชุดทดลอง และสารมารถน า ไปเป็นสื่อ
ประกอบการสอน ซ่ึงเป็นพื้นฐานอันส าคัญ ที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเรื่องมอดูลัสของยังของลวดโลหะ 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดทดลองส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง หาค่ามอดูลัสของยังของของแข็งโดยจัดรูปแบบการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดทดลอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง 

หาค่ามอดูลัสของยังของลวดโลหะโดยจัดรูปแบบการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. ชุดสาธิตมอดูลัสของยังลวดโลหะ 
โดยโครงสร้างหลักจะใช้เหล็ก ท าเป็นฐานของตัวชุดทดลอง มีตะขอส าหรับแขวนมวลถ่วง ติดเข็มกับลวด

โลหะที่ใช้ทดลองให้ตรงสเกลศูนย์ อ่านค่าของความยืดหยุ่นของลวดและจากเวอร์เนียที่ยึดติดกับฐาน พร้อมทั้งบันทึก
ผลทุกครั้ง 

 

 

 

    
 (1) ชุดสาธิตมอดูลัสของยังของลวดโลหะ 

(2) ลวดทองแดง   (3) ลวดเหลก็        (4) เวอร์เนีย         (5)  มวลขนาด ต่างๆ  
ภาพที่ 1 แสดงชุดสาธิตการหาคา่มอดูลัสของยังของลวดโลหะ 
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2. ขั้นตอนวิธีการทดลอง 
1. จัดอุปกรณ์การทดลองให้เป็นแบบในรูป  
2. ยึดปลายลวดโลหะข้างหนึ่งให้ติดกับคานด้านบนของชุดทดลอง แล้วยืดกับลวดเหล็กให้แน่น    
3. ปล่อยลวดเหล็กลงในแนวดิ่ง และผูกปลายลวดเหล็กอีกข้างเข้ากับเวอร์เนีย   
4. ใส่มวลถ่วงที่ตะขอปลายเวอร์เนียโดยเริ่มต้นที่1กิโลกรัมเพื่อปรับให้ลวดเหล็กตึง และเซต ค่าที่

เวอร์เนียเป็นศูนย์    
5. เพิ่มมวลถ่วงครั้งล่ะ 1 กิโลกรัม จนถึง 5 กิโลกรัม พร้อมทั้งบันทึกผลทุกครั้งที่เพิ่มมวล ถ่วงโดยดู

ค่าที่ได้จากเวอร์เนีย    
6. น าค่าที่ได้จากการทดลองมาหาความเค้นและความเครียด และเขียนกราฟความสัมพันธ์ 

ระหว่างความเค้นความเครียด โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ตามรูปสมการเชิงเส้น y=mx+cซ่ึงค่าความชันที่ได้
คือค่ามอดูลัสของยังของลวดเหล็ก    

7. ท าการบันทึกผลลงในตารางที่ก าหนดให้   
8. อภิปรายและสรุปผลการทดลอง  

ผลการทดลอง 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงการทดลอง (Experimental Research) เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้ชุดสาธิตมอดูลัสของยังลวดโลหะร่วมกับการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ 

1. ชุดสาธิตมอดลูัสของยังลวดโลหะ 
โดยโครงสร้างหลักจะใช้เหล็ก ท าเป็นฐานของตัวชุดทดลอง มีตะขอส าหรับแขวนมวลถ่วง ติดเข็มกับลวดโลหะที่

ใช้ทดลองให้ตรงสเกลศูนย์ อ่านค่าของความยืดหยุ่นของลวดและจากเวอร์เนียที่ยึดติดกับฐาน พร้อมท้ังบันทึกผลทุกครั้ง 

2 ผลการศึกษาเรื่องมอดูลัสของยัง โดยชุดสาธิตมอดูลัสของยังของลวดโลหะ 
ค่ามอดูลัสของยังทีไ่ด้จากการทดลองของลวดเหล็ก  
 

ตารางที่ 1 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะยืดของลวดเหล็กกับมวลถ่วง 
 

มวลถ่วง 
(kg) 

ระยะยืดลวดเหล็ก (mm) 
เฉล่ีย 

1 2 3 
1 0.1 0.1 0.0 0.06 
2 0.2 0.2 0.2 0.20 
3 0.3 0.3 0.2 0.26 
4 0.4 0.5 0.5 0.46 
5 0.6 0.6 0.7 0.63 

จากตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะยืดของลวดเหล็กกับมวลถ่วง ที่ระยะ 0.5 m โดยใส่มวลถ่วง
เริ่มต้นที่ 1.0 kg เพื่อปรับให้ลวดเหล็กตึง เม่ือน าความสัมพันธ์ระหว่างระยะยืดของลวด เหล็กกับมวลถ่วงมาหาค่า
มอดูลัสของยังจะได้ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ผลการทดลอง ค่ามอดูลัสของยังที่ได้จากการทดลองของลวดเหล็ก 
 

มวล kg ค่าความเค้น  N/m2 ค่าความเครียด ค่ามอดูลัสของยัง  N/m2 
1 
2 
3 
4 
5 

33.959x106 
67.191x106 
100.787x106 
134.383x106 
167.979x106 

0.12x10-3 
0.40x10-3 
0.52x10-3 
0.92x10-3 
1.26x10-3 

279.958x109 
167.977x109 
193.821x109 
146.068x109 
133.316x109 

ค่าเฉล่ียของยังที่ได้จากการทดลองของลวดเหล็ก คือ 184.228x109N/m2 

จากตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกบัความเครียด เม่ือน าค่าความเค้นกบั ความเครียดไปแทน
ค่าในสมการ(2-3) ได้ค่ามอดูลัสของยังของลวดเหล็กเท่ากับ 184.228x109N/m2 

ค่ามอดูลัสของยังที่ได้จากการทดลองของลวดทองแดง  
 

ตารางที่ 3 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะยืดของลวดทองแดงกับมวลถ่วง 
 

มวลถ่วง 
(kg) 

ระยะยืดลวดทองแดง (mm) 
เฉล่ีย 

1 2 3 
0.5 0.1 0.0 0.1 0.06 
1 0.2 0.2 0.1 0.16 

1.5 0.3 0.2 0.2 0.23 
2 0.4 0.4 0.4 0.40 

2.5 0.5 0.5 0.4 0.46 

จากตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะยืดของลวดทองแดงกับมวลถ่วง ที่ระยะ 0.5 m โดยใส่มวลถ่วง
เริ่มต้นที่ 0.5 kg เพื่อปรับให้ลวดทองแดงตึง เม่ือน าความสัมพันธ์ระหว่างระยะยืดของลวดทองแดงกับมวลถ่วงมาหาคา่
มอดูลัสของยังจะได้ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดลอง ค่ามอดูลัสของยังที่ได้จากการทดลองของลวดทองแดง 

 

มวล kg ค่าความเค้น  N/m2 ค่าความเครียด ค่ามอดูลัสของยัง  N/m2 
0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 

16.797x106 
33.595x106 
50.393x106 
67.191x106 
83.989x106 

0.12x10-3 
0.32x10-3 
0.46x10-3 
0.80x10-3 
0.92x10-3 

139.975x109 
104.984x109 
109.550x109 
83.988x109 
91.292x109 

ค่าเฉล่ียของยังที่ได้จากการทดลองของลวดทองแดง คือ 105.957x109N/m2 
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จากตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกบัความเครียด เม่ือน าค่าความเค้นกบั ความเครียดไปแทน
ค่าในสมการ  ได้ค่ามอดูลัสของยังของลวดทองแดงเท่ากับ 105.957x109N/m2 

 
เม่ือหาค่ามอดูลัสของยังแลว้ จึงน าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าจริงแสดงตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ค่าความคลาดเคลื่อนของมอดูลัสของยังของลวดเหล็กและทองแดง 
 

ชนิดของลวด ค่าจริงมอดูลัสของยัง 
(N/m2) 

ค่ามอดูลัสของยังที่ได้จากการ
ทดลอง(N/m2) 

ค่าความคลาดเคลื่อน 

ลวดเหล็ก 

ลวดทองแดง 

196.5x109 

117.2x109 

184.228x109 

105.957x109 

6.25% 

9.59% 
 

จากตารางที่ 5 จะแสดงถึงค่าความคลาดเคลื่อนของมอดูลัสของยังของลวดเหล็กและทองแดง จากการ
ทดลองหาค่ามอดูลัสของยังของลวดโลหะที่ทราบค่ามอดูลัสของยังมาตรฐาน ได้แก่ ลวดเหล็ก ได้ค่ามอดูลัสของยัง
เท่ ากับ  184.228x109 N/m2มีค่ าความคลาดเคลื่อน 6.25% และลวดทองแดงได้ค่ ามอดูลัสของยังเท่ ากับ 
105.957x109 N/m2 มีค่าความคลาดเคลื่อน 9.59% จากผลการทดลอง พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก การยึด
ลวดลวดอาจจะเกิดการบีบตัว พื้นที่หน้าตัดลวดลดลงท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

1. จากการพัฒนาชุดทดลองเพื่อหาค่ามอดูลัสของยังของลวดโลหะ ได้ชุดทดลองที่หาค่า มอดูลัสของยังของ
ลวดโลหะ โดยการหาความยาวของลวดโลหะที่เพิ่มขึ้นเม่ือลวดโลหะถูกแรง ภายนอกกระท า  จากการเพิ่มมวลถ่วง 
จากนั้นหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะความยาวของลวดโลหะที่ เพิ่มขึ้นกับระยะที่ปรากฏบนเวอร์เนีย การค านวณหา
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะความยาวของ เส้นลวดที่เพิ่มขึ้นกับระยะความยาวเดิม แล้วน าค่านั้นมาหาความเค้นกับ
ความเครียด และนา ค่าความ เค้นและความเครียดมาค านวณหาค่ามอดูลัสของยังได้ด้วยสมการ  

ชุดทดลองที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนของตัวชุดทดลอง ชุดทดลองมีเวอร์เนีย มวลถ่วง 
0.5 kg และ 1 kg ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับชุดทดลอง ได้แก่ ไม้เมตร เวอร์เนีย  

2. จากผลการทดสอบชุดทดลองโดยใช้ลวดเหล็ก ในการทดสอบหาระยะที่ลวดเหล็กยืด ทั้งหมด 5 ครั้งและ
หาค่าเฉลี่ยของลวดเหล็ก คือ 0.06, 0.20,  0.26,  0.46,  และ 0.63cm ได้ น าค่าที่ได้ไปหาความเค้นและความเครียด
และได้ค่ามอดูลัสของยังของลวดเหล็กเท่ากับ 184.228× 109N/m2 เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่ามี
ความคลาดเคลื่อน 6.245 %  จากผลการ ทดลอง พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก ลวดเหล็กที่น ามาทดลองอาจไม่
ใช้เหล็กร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ เกิดความคลาดเคลื่อนมาก อีกทั้งการยึดลวดลวดอาจจะเกิดการบีบตัวพื้นที่หน้าตัดลวด
ลดลงท าให้ เกิดความคลาดเคลื่อนได้    

จากผลการทดสอบชุดทดลองโดยใช้ลวดทองแดง ในการทดสอบหาระยะที่ลวดทองแดงทั้งหมด 5 ครั้งและ
หาค่าเฉลี่ยของลวดทองแดง คือ 0.06 0.16 0.23 0.40 และ 0.46cm ได้น า ค่าที่ได้ไปหาความเค้นและความเครียด
และได้ค่ามอดูลัสของยังของลวดทองแดงเท่ากับ 105.957 × 109 N/m2  เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า
มีความคลาดเคลื่อน 9.59 %  จากผลการทดลอง พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก ลวดทองแดงที่น ามาทดลองอาจ
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ไม่ใช้ทองแดงร้อย เปอร์เซ็นต์ ให้เกิดความคลาดเคลื่อนมากอีกท้ังการยึดลวดลวดอาจจะเกิดการบีบตัวพื้นที่หน้าตัด
ลวด ลดลงท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 25 คน ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดสาธิตมอดูลัส
ของยังของลวดโลหะ ประกอบการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 4.10 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก
เป็นการจัดการสอนการสอนในเวลาสั้นๆ และเนื้อหาค่อนข้างยากและเยอะ ในรูปแบบการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนได้ ก าหนดขึ้น ซ่ึงในการทดลองนักเรียนได้ท าการท านายผลการ
ทดลอง คาดเดาสถานการณ์ด้วยตนเองก่อนการทดลอง และได้ลงมือท าการหาความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงในการเรียนที่มีสื่อ
การทดลองประกอบ จะช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสนุกสนานในการท านายผลการทดลอง และได้
ปฏิบัติการทดลองด้วยตนเอง ซ่ึงนอกการชุดสาธิต ผู้สอนได้น าสื่ออุปกรณ์ในเรื่องมอดูลัสของยังของลวดโลหะให้
นักเรียนได้ทดลอง เพื่อเพิ่มความรู้ที่นอกเหนือจากชุดสาธิต ท าให้นักเรียนได้ความสนใจกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน 
 
สรุปผลการทดลอง 

1. ชุดทดลองเพื่อหาค่ามอดูลัสของยังของลวดโลหะ มีส่วนประกอบหลักคือ ตัวชุดทดลอง และอุปกรณ์ที่ใช้
ร่วมกับชุดทดลอง โดยหาระยะยืดของลวดโลหะเม่ือถูกแรงภายนอกกระท า เม่ือเพิ่ม มวลถ่วงซ่ึงก็คือแรงเนื่องจาก
น้ าหนัก หาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของลวดโลหะที่เพิ่มขึ้นกับ มวลถ่วงที่เพิ่มที่ท าให้เกิดแรงกระท ากับลวด
โลหะพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้น เม่ือความยาวของลวด โลหะเริ่มต้นและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดโลหะ มาหา
ความเค้นกับความเครียด และน าค่าความเค้น และความเครียดมาค านวณหาค่ามอดูลัสของยังได้ด้วยสมการ  

2. จากผลการทดสอบชุดทดลองโดยใช้ลวด เหล็ก ได้ ค่ ามอดูลั สของยังของลวดเหล็ก เท่ ากั บ 
184.228×109N/m2 เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่ามีความคลาดเคลื่อน 6.24% จากผลการทดสอบชุด
ทดลองโดยใช้ลวดทองแดงได้ค่ามอดูลัสของยังของลวดทองแดงเท่ากับ 105.957× 109N/m2 เม่ือน ามาเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐาน พบว่ามีความคลาดเคลื่อน 9.59 % 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์เรื่อง มอดูลัส ของ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดลองผู้เรียน โดยมีคะแนน เฉลี่ยของ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดลอง ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t=12.340*) 

4.วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดสาธิตมอดูลัสของยังของลวดโลหะ
ประกอบการสอน บรรยายแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ เรื่อง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนที่ใช้ชุด
สาธิตมอดูลัสของยังของลวดโลหะโดยจัดรูปแบบการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์  โดยมีความพึงพอใจในด้าน
บรรยากาศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 และมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก  ส่วนความพึงพอใจในด้านการเรียนการสอน 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 และ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก  และความพึงพอใจในด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ท่ี 3.98  และโดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.10มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พี่เลี้ยง ที่กรุณาให้
ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ ง พร้อมทั้งแนวคิดต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ จนงานวิจัยประสบผลส าเร็จ ขอบคุณท่านผู้อ านวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส และ
ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ท่ีผู้ศึกษาค้นคว้าได้น ามา อ้างอิงในการท าวิจัยจนกระทั่งงานวิจัยฉบับ
นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเพื่อบูชาพระคุณบิดา มารดา และ บูรพาจารย์ที่ให้
การศึกษา อบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอันเป็นเครื่องชี้น ามาสู่ความส าเร็จในชีวิต ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีพระคุณ
ทุกท่าน 

827



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

เอกสารอ้างอิง 
ชาคริต ล าพาย. (2552). ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อเจตคติในการเรียนวิชาฟิสิกสข์องนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา เขต 2. ปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
มหาสารคาม. 

ทองคูณ จันทสิงห์. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ด้วยชุดทดลอง เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของ
ของแข็งร่วมกับเทคนิคการสอนแบบท านาย -สังเกต-อธิบาย.วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี. 

นันทนา แสนอบุล. (2560). วิธกีารสอนใช้การสาธิต (Demonstration). แหล่งข้อมูล: 
http://innovation.kpru.ac.th/. สืบค้นเม่ือ 15 มิถนุายน 2560. 

รุจิรา ราชรักษ์ และโชคศิลป์ ธนเฮือง. (2558). การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์.  การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558. กรุงเทพมหานคร. 

เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, จินตนา เหล่าไพบูลย์ และสมบัติ ปาคา (2546). การประยุกต์ใช้คลื่นเสียงอุลตร้าโซนิคในการหา
ค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของวัสดุวิศวกรรม. วารสารวิชาการ ม.อบ. 5 (2): 1-8. 

วาสนา เกษี. (2558). แผนการจัดการเรียนรู้. แหล่งข้อมูล 
https://wassanakasrimathematics.wordpress.com/. สืบค้นเม่ือ 10 สงิหาคม 2560. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม 
ฟิสิกส์เล่ม 2. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. 

อ าพล ใจรักษ์และขวัญ อารยะธนิตกุล. (2548). การสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ 
ในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ส าหรับการสอนมัธยมปลาย. การประชุมฟิสิกส์ศึกษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา 
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2548. เชียงใหม.่ 
 

 

828



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding author)  

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจวิชา ฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เรื่อง แบบจ าลองอะตอม โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 
The Study of the Matthayom Six Students Learning Achievement and Satisfaction from Studying 

Atomic Models by Using Inquiry Method with Science Activity Learning Packages 

 

*ธีรวัตร  สุขโสม1, จิราภรณ์ พงษ์โสภา2 และ นิภารัตน์ มลีรัตน์3 
1หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดราชาธวิาส 
Email: tong999999999@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอมโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยชุดสื่อกล่องแบบจ าลองอะตอม 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ
การเรียนวิชา ฟิสิกส์ เรื่องแบบจ าลองอะตอมโดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยชุดส่ือกล่อง
แบบจ าลองอะตอม กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 แผนการเรียน 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จ านวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5 E) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนที่ใช้ใช้
ชุดสื่อกล่องแบบจ าลองอะตอม ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอมโดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยชุดสื่อ
กล่องแบบจ าลองอะตอม ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัทที่ระดับ 055 และนักเรียนมีความพึง
พอใจทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอมโดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วย
ชุดสื่อกล่องแบบจ าลองอะตอม  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4065 ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจด้าน
เนื้อหา มีค่าเฉลี่ยที่ 4057 ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจในด้านสื่อการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4066 
ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 

ค าส าคัญ : การเรียนรู้รูปแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ,แบบจ าลองอะตอม 
 
Abstract 

The purposes of the research were 1) to develop learning achievement in Physics for the Atomic 

Model by using Inquiry Cycles (5Es) Instruction Model and using Atomic Model Box for a material, 2) to 

study the students’ satisfaction in Physics for the Atomic Model by using Inquiry Cycles (5Es) Instruction 

Model and using Atomic Model Box for a material. The target groups were 27 Mattayomsuksa 6/2 students. 

The instruments used for gathering data were 1) Inquiry Cycles (5Es) Instruction Model, 2) satisfaction 

survey form 

The results of this research were as follows: the development of Physics for the Atomic Model by 

using Inquiry Cycles (5Es) Instruction Model and using Atomic Model Box for a material was significantly 

higher than before using Inquiry Cycles (5Es) Instruction Model and using Atomic Model Box constructed at 

the 0.05 level and the students were satisfied in learning Physics for the Atomic Model by using Inquiry 

Cycles (5Es) Instruction Model and using Atomic Model Box for a material at a very good level. 

 
Keywords: Inquiry Cycles (5Es), Atomic Model
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บทน า 
วิชาฟิสิกส์เป็นส่วนหนึ่ งของวิชาวิทยาศาสตร์ที่ มุ่งหวังให้ผู้ เรียนได้ศึกษาทฤษฎีที่ เป็นพื้นฐานของ 

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้ตามหลักของธรรมชาติของแบบจ าลอง
นั้น แบบจ าลองถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งอื่น ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่ของจริง แต่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวแทนของแนวคิด ดังนั้น จ าเป็นอย่างย่ิงที่ครูต้องจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการบูรณาการธรรมชาติของ แบบจ าลองเข้าไปในบทเรียนโดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวคิ ดเรื่องโครงสร้าง
อะตอม ส าหรับแนวคิดเรื่องโครงสร้างอะตอม ได้ถูกก าหนดไว้ในสาระที่ 3 เรื่อง ของสารและสมบัติของสารของ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น เนื้อหาแรก (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) นั่นแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัทและเป็นเนื้อหาที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนในการเรียนวิชาเคมีในระดับที่สูง ทฤษฎีแบบจ าอะตอมเป็นส่วน
หนึ่งของวิชาฟิสิกส์ ที่ยากต่อการเข้าใจ เนื่องจากผู้เรียนไม่สามารถเกิดมโนคติทางฟิสิกส์ได้อย่างชัดเจน จากปัทหา
ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีเจตคติไม่ดีต่อวิชาฟิสิกส์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะแกไข 
ปทหาดังกล่าวโดยการจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น โดยใช้ชุดชุดสื่อกล่องแบบจ าลอง
อะตอม เรื่อง แบบจ าลองอะตอม  ร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เชื่อว่าการสอนดังกล่าวจะช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากความส าคัทของเนื้อหาเรื่อง แบบจ าลองอะตอม รวมถึงสภาพปัทหาการจัดการเรียนการสอน ประกอบ
กับจากการวิเคราะห์งานวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะแกไขปทหาดังกล่าวโดยการจัดการเรียนรูใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ประกอบกับการใช้ชุดสื่อกล่อง
แบบจ าลองอะตอม เชื่อว่าการสอนดังกล่าวจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในรายวิชาฟิสิกส์ 
เรื่อง แบบจ าลอง อันจะน าไปสู่การใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์เรื่อง แบบจ าลองอะตอมโดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ด้วยชุดสื่อกล่องแบบจ าลองอะตอม 

20 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา ฟิสิกส์ เรื่องแบบจ าลองอะตอมโดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E)ด้วยชุดส่ือกล่องแบบจ าลองอะตอม 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 1. ชุดสื่อกล่องแบบจ าลองอะตอม โดยจัดการสอนรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 ชุดสื่อกล่องแบบจ าลองที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แบบจ าลอง
อะตอม ทางผู้ด าเนินการวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดสร้างสื่อการสอน ที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ เรื่องแบบจ าลองอะตอม โดยจัดการสอนรูปแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 เครื่องมือที่จ าเป็นในการวัดผลเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ที่เปลี่ยนแปลงของนักเรียนเปรียบเทียบกันระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยเครื่องมือที่วัดถึงความรู้ความเข้าใจ และความสามารถของนักเรียน เมื่อผ่านกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยออกแบบเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่แตกต่างกัน โดยในแบบทดสอบใช้แบบ
อัตนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ คะแนนรวมเป็น 10 คะแนน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบ่งบอกประสิทธิภาพของการ
จัดกิจกกรมการเรียนรู้ในครั้งนั้น 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ด้วย
ชุดส่ือกล่องแบบจ าลองอะตอม 
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 หลังจากการด าเนินจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแบบจ าลองอะตอม เพื่อด าเนินการหาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดสื่อ ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนั้นๆ จึงออกแบบส ารวจความ
พึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมิน 5 ระดับ 
 
ผลการทดลอง 

การเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยน าเสนอตาม
สมมติฐาน ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์เรื่อง แบบจ าลองอะตอมโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยชุดสื่อกล่องแบบจ าลองอะตอม 

2. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับ ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์เรื่อง 
แบบจ าลองอะตอมโดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยชุดสื่อกล่องแบบจ าลองอะตอม 

 

 
 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนจากทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์เรื่อง แบบจ าลองอะตอมโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)ด้วยชุดสื่อกล่องแบบจ าลองอะตอมของนกัเรียน 27 คน 
 
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนจากทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์เรื่อง 

แบบจ าลองอะตอมโดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)ด้วยชุดสื่อกล่องแบบจ าลองอะตอมของ
นักเรียน 27 คน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงขึ้นกว่าเดิม 

 
ตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียนวิชา ฟิสิกส ์

เรื่อง แบบจ าลองอะตอมโดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยชุดสื่อกล่องแบบจ าลองอะตอม 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

N x  S.D0 df t-test p-value 

ก่อนเรียน 27 3.96 0.93 26 38.75 0.000* 
หลังเรียน 27 8.74 1.02 

*มีนัยส าคัททางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 1 แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยทางการเรียน
วิชา ฟิสิกส์เรื่อง แบบจ าลองอะตอมโดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยชุดสื่อกล่อง
แบบจ าลองอะตอม กอ่นเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัทที่ระดับ .05  
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ตารางที่ 2 ผลของค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับทาง 
การเรียนวิชา ฟิสิกสเ์รื่อง แบบจ าลองอะตอมโดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E)  

ด้วยชุดสื่อกล่องแบบจ าลองอะตอม 
 

หัวข้อประเมิน X  .S D  ระดับความพึงพอใจ 
ด้านเน้ือหา 
เนื้อหาสาระที่เรียนน่าสนใจสามารถพบเจอใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน 

4.56 0.64  
มาก 

เนื้อหาสาระที่เรียนเข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจน 4.74 0.59 มากที่สุด 
นักเรียนสามารถเรียนรูแ้ละมีความเข้าใจเนื้อหา
มากกว่าการเรียนปกต ิ

4.70 0.54  
มากที่สุด 

นักเรียนมีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.63 0.49  
มากที่สุด 

นักเรียนได้เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุม่และร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นช่วยเหลือกัน  

4.56 0.64  
มากท่ีสุด 

นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านความคดิและได้ท านาย
สถานการณ์ที่จะเกิดขึน้ในกิจกรรมการเรียนรู ้

4.59 0.64  
มากที่สุด 

นักเรียนมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
เรียนรู้กันระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม 

4.22 0.58  
มาก 

นักเรียนมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความความคิดเห็น
ในการเรียนรู้กับครูผู้สอน 

4.56 0.58  
มากที่สุด 

รวมเฉล่ียด้านเน้ือหา 4.57 0.59 มากที่สุด 
ด้านสื่อการสอน 
ชุดสื่อกล่องแบบจ าลองอะตอม ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่เรียนและดึงดูด
ความน่าสนใจของนักเรียน 

4.74 0.53  
มากที่สุด 

ชุดสื่อกล่องแบบจ าลองอะตอม ส่งเสริมการเรียนรู้และ
เกิดทักษะในด้านความคิดของนักเรียน 

4.63 0.49  
มากที่สุด 

ชุดสื่อกล่องแบบจ าลองอะตอม ส่งเสริมการเรียนรู้
ระหว่างผูเ้รียนในกลุ่ม 

4.56 0.51 มากที่สุด 

ชุดสื่อกล่องแบบจ าลองอะตอม ท าให้เข้าใจบทเรียน
มากขึ้น 

4.70 0.54  
มากที่สุด 

รวมเฉล่ียด้านสื่อการสอน 4.66 0.52 มากที่สุด 
รวมเฉล่ียทั้งหมด 4.60 0.56 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์เรื่อง แบบจ าลองอะตอมโดยใช้การ

จัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)ด้วยชุดส่ือกล่องแบบจ าลองอะตอม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.60 ระดับความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยที่ 4.57 ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ความ
พึงพอใจในด้านสื่อการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแบบจ าลองอะตอมโดยก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัททางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัท การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองโดยด าเนินการตามขั้นตอนทั้ง 5ขั้น ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้ฝึกปฏิบัติ จึงส่งผลให้
นักเรียนกล้าแสดงออก เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน นอกจากนี้ยังเป็น
การเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยกันคิดเพื่อไปสู่การสรุปองค์ความรู้ต่อไป จึงส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียนซ่ึง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อับดุลเลาะ อูมาร์ (2559) 
ซ่ึงพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา ฟิสิกส์เรื่อง แบบจ าลองอะตอม จากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่ศึกษาจ านวน 27 คน ประเมินหลังจากหลังได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยชุด
สื่อกล่องแบบจ าลองอะตอม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมากที่สุดแบ่งการประเมินเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความพึงพอใจด้านชุดกิจกรรม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาและด้านชุด
กิจกรรมเฉลี่ยในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมากจากนักเรียนท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้ฝึกปฏิบัติ เกิดความ
กระตือรือร้นที่จะเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน อีกทั้งยังฝึก
ให้นักเรียนได้มีกระบวนการ การท างานเป็นกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของอับดุลเลาะ อูมาร์ (2559) 
 
สรุปผลการทดลอง 

ผลการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เรื่อง แบบจ าลองอะตอม โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ประกอบกับการใช้ชุดสื่อกล่องแบบจ าลอง
อะตอม สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แบบจ าลอง
อะตอม พบว่า นักเรียนมีคะแนนก่อน-หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัททางสถิติที่ระดับ 005 

2. ผลของค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับทางการ
เรียนวิชา ฟิสิกส์เรื่อง แบบจ าลองอะตอมโดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยชุดสื่อกล่อง
แบบจ าลองอะตอม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์นิเทศก์ คุณครูพี่เลี้ยง ที่กรุณาให้
ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง พร้อมทั้งแนวคิดต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ จนงานวิจัยประสบผลส าเร็จ ขอบคุณท่านผู้อ านวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส และ
ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้น ามา อ้างอิงในการท าวิจัยจนกระทั่งงานวิจัย
ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเพื่อบูชาพระคุณบิดา มารดา และ บูรพาจารย์ที่ให้
การศึกษา อบรมสั่งสอน ให้สติปัททาและคุณธรรมอันเป็นเครื่องชี้น ามาสู่ความส าเร็จในชีวิต ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มี
พระคุณทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานีซ่ึงจ าแนกเป็น ด้านส่วนตัว ด้านสังคมด้านการเรียน ด้านการให้บริการสนับสนุนทางการศึกษา 
และเพื่อศึกษาความต้องการของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซ่ึงจ าแนกเป็นด้านส่วนตัว
ด้านสังคมด้านการเรียนด้านการให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาจ านวน 35คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการศึกษา พบว่า 1. ผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามจากข้อมูลประชากรซ่ึงเป็นนักศึกษาพิการที่
ศึกษาอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจ านวน 35คน2.การศึกษาปัญหาของนักศึกษาพิการที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลางอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านการให้บริการสนับสนุนทาง
การศึกษาด้านการเรียนด้านส่วนตัวด้านสังคมตามล าดับ 3. การศึกษาความต้องการของนักศึกษาพิการที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับที่หนึ่งคือ ด้านภาพรวมด้านการให้บริการ
สนับสนุนทางการศึกษาด้านส่วนตัว ด้านการสังคมตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : ความต้องการ  ปัญหานักศึกษาพกิาร 
 
Abstract 

 The objective of this study was to study the problems and needs of student with disability in 

inclusive education at Ubonratchatani Rajabhat University. The problems and demands were classified in 

four aspects: the personal aspect, the social aspect, the learning aspect and the educational facilities aspect. 

The sample consisted of 35 disabled students. The data was gathered using a questionnaire with reliability of 

0.95 and were analyzed using frequency, percentage, average, and standard deviation. Results of the study 

were as follows. 1. Data from the questionnaire was collected from 352.The study of the problems of the 

disable students at Ubonratchatani Rajabhat University, showed that overall problems were at a medium 

level. The highest scores were in the educational facilities aspect followed by the learning aspect, the 

personal aspect, and the social aspect respectively. 3. The study of the demands of the disabled students at 

Ubonratchatani Rajabhat University, showed that the overall demands were at a high level. The highest 

scores were in the social aspect followed by the overview, educational facilities aspect respectively, personal 

aspect, and social aspect. 

 

Keywords: Needs, Problems, Student with Disability 

 

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 ว่าด้วย
เรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษามาตรา 10 ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาค
กันโดยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซ่ึงมีความ
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บกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการทุพพลภาพหรือบุคคล
ซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสรับการศึกษาตั้งแต่ขั้น
พื้นฐานเป็นพิเศษและพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการพ.ศ. 2551 ได้มุ่งเน้นความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาและมีสิทธิที่จะได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษาโดยในมาตรา 8 วรรค 3 ได้ก าหนดว่าให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อมระบบสนับสนุนการ
เรียนการสอนตลอดจนบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่คน
พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (เกยูรวงศ์ก้อม, 2548, หน้า 5) การพัฒนาประชากรหรือสมาชิกของสังคมให้มี
คุณภาพและสามารถสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคลได้จัดบริการเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิก
ส่วนใหญ่ในสังคมที่จะสามารถเรียนรู้ได้รับรู้ได้จ าเป็นต้องยอมรับความจริงบางประการของลักษณะประชากรหรือ
สมาชิกของสังคมโดยทั่วๆไปสังคมมักจะหรือปฏิบัติตามได้อย่างไรก็ตามสังคมก็มิได้ทอดทิ้งสมาชิกส่วนน้อยของสังคม
เพราะตระหนักถึงการเป็นทรัพยากรของสังคมที่สังคมพึงได้รับประโยชน์จากสมาชิกเหล่านี้ดังนั้นจึงมีการจัดการ
การศึกษาเฉพาะสมาชิกส่วนน้อยขึ้นเรยีกโดยทั่วไปว่า “การศึกษาพิเศษ” (สุธิดาหอวัง, 2549, หน้า 124) ประเทศไทย
มีการจัดการศึกษาให้กับคนพิการในลักษณะการเรียนร่วมและการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการแต่ก็ถอืว่าประเทศไทย
นั้นได้พยายามจัดการศึกษาให้เด็กโดยสนับสนุนสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษา
เพื่อให้เกิดการเท่าเทียมทางการศึกษาอย่างแท้จริง (กรรณ์วิภา หงษ์งาม, 2552, หน้า 2) ปัจจุบันมีคนพิการเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาจ านวนหนึ่งและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นสถาบันอุดมศึกษาจึงจาเป็นต้องดาเนินการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการอย่างทั่วถึงและครบถ้วนทุกประเภทความพิการ(โครงการศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550) สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ได้จัดบริการสนับสนุนเพื่อรองรับนักศึกษาพิการอย่าง
ครบถ้วนถึงแม้จะมีนโยบายตามยุทธศาสตร์ต่างๆที่เป็นแนวปฏิบัติอยู่บ้างแต่ยังมีนโยบายแผนงานหรือโครงการใน
ระดับสถาบันที่จะจัดบริการการศึกษาและประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการการศึกษา
สาหรับคนพิการในสถาบันระดับอุดมศึกษาดังกล่าว ยังจ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบส าหรับการปฏิบัติต่อไป 
(วิทยาลัยราชสุดา, 2548) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเริ่มรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องหรือพิการทางการเห็นเข้าเรียนร่วม
นักศึกษาที่มีความบกพร่องหรือพิการรายแรกเป็นนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นมีมาต้ังแต่ยังเป็นสถาบันราช
ภัฏโดยขณะนั้นมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นผู้ให้การสนับสนุนอาจกล่าวได้ว่าเป็น
โครงการน าร่องในการให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วมของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ส าหรับการเรียนร่วมของ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีมาต้ังแต่ยังเป็นสถาบันราชภัฏเช่นกัน
แต่ในขณะนั้นยังมีระบบสนับสนุนทางการศึกษาที่ไม่ชัดเจนโดยส่วนใหญ่นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะใช้
ความสามารถและการช่วยเหลือตนเองในการเรียนและได้รับนักศึกษาที่มีความบกพร่องหรอืพิการเข้าเรียนร่วมในสาขา
การศึกษาพิเศษและได้รับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเข้าเรียนร่วมในปีต่อๆมาโดยให้บริการสนับสนุนส าหรับนักศึกษากลุ่ม
ดังกล่าวเช่นหนังสือเสียงหนังสืออักษรเบรลล์ล่ามภาษามือเป็นต้นในปีต่อๆมา หลักสูตรการศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษา
พิเศษในขณะนั้น) ได้จัดจ้างล่ามภาษามือและเริ่มมีการให้บริการนักศึกษาที่มีความบกพร่องหรือพิการอย่างเปน็รูปแบบ
โดยบริการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ส าหรับฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วมหรือในนามศูนย์ DSS 
(Disability Support Services Center) ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีความ
บกพร่องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของนักศึกษาพิการ โดยใช้กรณีศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพื่อจะได้น าเป็นข้อมูลในการส ารวจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้การบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการจัดการเรียนร่วมได้น าไปส่งเสริมและพัฒนาระบบให้ด าเนินไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นอีกทั้งข้อมูลที่ได้รับจะสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่จะส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษาพิการที่เรียนร่วมในระดับอุดมศึกษาได้ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อศึกษาปัญหาของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซ่ึงจ าแนกเป็นด้านส่วนตัว
ด้านสังคมด้านการเรียนด้านการให้บริการสนับสนุนทางการศึกษา 
 2 เพื่อศึกษาความต้องการของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซ่ึงจ าแนกเป็นด้าน
ส่วนตัวด้านสังคมด้านการเรียนด้านการให้บริการสนับสนุนทางการศึกษา 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาพิการ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีระดับรวมจ านวน 35 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษา
พิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีใน 4 ด้านได้แก่ด้านส่วนตัวด้านสังคมด้านการเรียนด้านการ
ให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานศึกษาที่จบการศึกษา 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) 5 ระดับเกี่ยวกับปัญหาของ
นักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีใน 4 ด้านด้านส่วนตัวด้านสังคมด้านการเรียนด้านการ
ให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาให้เลือก 5 ระดับคือมีปัญหามากที่สุดมีปัญหามากมีปัญหาปานกลางมีปัญหาน้อยและ
มีปัญหาน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) 5 ระดับเกี่ยวกับความต้องการของ
นักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีใน 4 ด้านด้านส่วนตัวด้านสังคมด้านการเรียนด้านการ
ให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาให้เลือก 5 ระดับคือมีความต้องการมากที่สุดมีความต้องการมากมีความต้องการปาน
กลางมีความต้องการน้อยและมีความต้องการน้อยที่สุด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของนักศึกษาพิการที่ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยขอความร่วมมือจากนักศึกษาพิการที่ก าลังศึกษาอยูใ่นปัจจุบัน 
 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของนักศึกษาพิการที่ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยขอความร่วมมือจากนักศึกษาพิการที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 
 3. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาวิเคราะห์ต่อไปการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล จากแบบสอบถาม และได้ด าเนินการวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปการบรรยายและตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้วและผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ จ าแนกตามสถานภาพ ผลการเรียน และวิธีการเลือกเรียน 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาปัญหาของนกัศกึษาพิการที่ศกึษาใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
ภาพรวม ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับปัญหา ล าดับ 

1. ด้านส่วนตัว 
2. ด้านสังคม 
3. ด้านการเรียน 
4. ด้านการให้บริการสนับสนุนทาง
การศึกษา 

2.99 
2.96 
3.33 
3.99 

0.80 
0.90 
0.89 
0.93 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 

3 
4 
2 
1 

รวม 3.31 0.88 ปานกลาง  
  

จากตารางที่ 1 พบว่า การศึกษาปัญหาของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย 3.31 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.88 และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านการให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย= 3.99,S.D.= 0.93รองลงมาด้านการ
เรียนด้านส่วนตัวด้านสังคมโดยมีค่าเฉลี่ย = 3.33, 2.99, และ 2.64, S.D. = 0.89, 0.80, และ 0.90 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาปัญหาของนกัศกึษาพิการที่ศกึษาใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีด้านส่วนตัว 
 

 ด้านส่วนตัว ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับปัญหา ลำดับ 
1. ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นกับการศกึษาในมหาวิทยาลัย 3.46 .912 ปานกลาง 3 
2. ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 3.55 .839 มาก 1 
3. ค่าที่พักอาศัยระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย 3.23 .739 ปานกลาง 5 
4. ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ของคนในครอบครวั 3.50 .883 มาก 2 
5. ระยะทางจากที่พักมาถึงมหาวิทยาลยั 2.41 .807 น้อย 11 
6. การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเม่ือศกึษาในมหาวิทยาลัย 2.69 .763 ปานกลาง 9 
7. การควบคุมอารมณ์ของตนเอง 2.87 .777 ปานกลาง 8 
8. ความวิตกกงัวล ความเครียด 2.68 .921 ปานกลาง 10 

9. 
ความสามารถของตนสอดคล้องกบัสาขาวิชาที่เรียน 

3.14 .675 ปานกลาง 6 

10. 
การรับข้อมูลข่าวสาร/ประกาศทางมหาวิทยาลัย 

3.32 .875 ปานกลาง 4 
11. การติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆในมหาวิทยาลัย 3.05 .711 ปานกลาง 7 
12. การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย 2.01 .740 น้อย 12 

 รวม 2.99 0.803 ปานกลาง  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัญหาของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีด้านส่วนตัวใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย 2.99 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
เรื่องค่าใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่ในอันดับมากที่สุดรองลงมาเรื่องความเข้าใจและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว  
(ค่าเฉลี่ย = 3.55, 3.50 และS.D. = .839, .883) และรองลงมาอยู่ในระดับปานกลางเรื่องค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นกับ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเรื่องการรับข้อมูลข่าวสาร/ประกาศทางมหาวิทยาลัยเรื่องค่าที่พักอาศัยระหว่างการศึกษาใน
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มหาวิทยาลัยเรื่องความสามารถของตนสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนเรื่องการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆใน
มหาวิทยาลัยเรื่องการควบคุมอารมณ์ของตนเองเรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเม่ือศึกษาในมหาวิทยาลัยเรื่องความ
วิตกกังวลความเครียด (ค่าเฉลี่ย = 3.46, 3.32, 3.32, 3.14, 3.05, 2.87, 2.69, 2.68, และS.D. = .912, .875, .739, 
.675, .711, .777, .763, .921) สุดท้ายอยู่ในอันดับน้อยที่สุดเรื่องระยะทางจากที่พักมาถึงมหาวิทยาลัยเรื่องการ
เดินทางภายในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย = 2.41, 2.01 และS.D. =.807, .740) 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาปัญหาของพกิารที่ศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีด้านสังคม 

 ด้านสังคม ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ
ปัญหา ลำดับ 

1. ความเข้าใจระหว่างเพื่อนนักศึกษาที่มีความบกพร่องด้วยกัน 3.01 .818 ปานกลาง 5 
2. ความเข้าใจระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกบัเพื่อนนักศึกษาปกติ 2.84 .746 ปานกลาง 9 
3. ความเข้าใจระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกบัอาจารย์ผู้สอน 2.70 .902 ปานกลาง 14 
4. ความเข้าใจระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกบับุคคลอื่นในสงัคม 3.14 .699 ปานกลาง 4 
5. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพือ่นนกัศึกษาที่มีความบกพร่องด้วยกัน 2.50 .997 ปานกลาง 20 
6. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับเพื่อนปกติ 2.74 .749 ปานกลาง 12 
7. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับอาจารย์ผู้สอน 2.58 .799 ปานกลาง 19 

8. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาที่มีกับบุคคลอื่นในสังคม 2.75 .803 
ปาน
กลาง 17 

9. การสื่อสารระหว่างเพื่อนนักศึกษาที่มีความบกพร่องดว้ยกัน 2.30 .945 น้อย 22 
10. การสื่อสารระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับเพื่อนนกัศึกษาปกติ 2.60 .911 ปานกลาง 11 
11. การสื่อสารระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับอาจารย์ผู้สอน 2.72 .898 ปานกลาง 13 
12. การสื่อสารระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับบคุคลอื่นในสังคม 2.86 .899 ปานกลาง 8 
13. การสื่อสารระหว่างเพื่อนนักศึกษาที่มีความบกพร่องดว้ยกัน 2.71 .809 ปานกลาง 8 
14. การสื่อสารระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับเพื่อนนกัศึกษาปกติ 2.71 .846 ปานกลาง 14 
15. การสื่อสารระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับอาจารย์ผู้สอน 2.85 .752 ปานกลาง 18 
16. การสื่อสารระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับบคุคลอื่นในสังคม 2.46 .839 ปานกลาง 21 
17. การได้รับการยอมรับจากเพือ่นนกัศึกษา 3.41 .874 ปานกลาง 1 
18. การได้รับการยอมรับจากอาจารย์ผู้สอน 3.36 .829 ปานกลาง 2 
19. การได้รับการยอมรับจากบคุลอื่นในสังคม 2.98 .689 ปานกลาง 6 
20. การปรับตัวและการเข้ากลุ่มกับนกัศึกษาปกต ิ 3.26 .726 ปานกลาง 3 
21. การช่วยเหลอืเกือ้กูลระหว่างกนัและกันกบันักศึกษาปกต ิ 3.07 .819 ปานกลาง 5 
22. การมีส่วนร่วมในสังคมภายในมหาวิทยาลัย 2.90 .824 ปานกลาง 7 
23. การมีมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม 2.66 .876 ปานกลาง 16 
24. การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.80 .839 ปานกลาง 10 
 รวม 2.96 0.90   
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ปัญหาของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ” ด้านสังคมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย = 2.96 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. =0.90) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าการได้รับการยอมรับจากเพื่อนนักศึกษาปกติอยู่ในอันดับมากที่สุดรองลงมาอยู่ในระดับปานกลางการ
ได้รับการยอมรับจากอาจารย์ผู้สอนการได้รับการยอมรับจากอาจารย์ผู้สอนการปรับตัวและการเข้ากลุ่มกับนักศึกษา
ปกติความเข้าใจระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับบุคคลอื่นในสังคมความเข้าใจระหว่างเพื่อนนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องด้วยกันการได้รับการยอมรับจากบุคลอื่นในสังคมการมีส่วนร่วมในสังคมภายในมหาวิทยาลัยการสื่อสาร
ระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับบุคคลอื่นในสังคมความเข้าใจระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับเพื่อน
นักศึกษาปกติการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องกับบุคคลอื่นในสังคมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับเพื่อนนักศึกษาปกติการสื่อสาร
ระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับอาจารย์ผู้สอนการสื่อสารระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับเพื่อนนักศึกษา
ปกติการสื่อสารระหว่างเพื่อนนักศึกษาที่มีความบกพร่องด้วยกันความเข้าใจระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับ
อาจารย์ผู้สอนการมีมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมการสื่อสารระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับเพื่อน
นักศึกษาปกติการสื่อสารระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับอาจารย์ผู้สอนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องกับอาจารย์ผู้สอนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนนักศึกษาที่มีความบกพร่องด้วยกัน  (ค่าเฉลี่ย = 3.41, 
3.36, 3.26, 3.14, 3.01, 2.98, 2.90, 2.86, 2.84, 2.80, 2.75, 2.74, 2.72, 2.71, 2.71, 2.70, 2.66, 2.60, 2.85, 
2.58, 2.50 และS.D. =.874, .829, .726, .699, .818, .689, .824, .889, .746, .839, .803, .749, .898, .846, .809, 
.902, .876, .911, .752, .799, .997) อันดับน้อยที่สุดการสื่อสารระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องกับบุคคลอื่นใน
สังคมการสื่อสารระหว่างเพื่อนนักศึกษาที่มีความบกพร่องด้วยกัน (ค่าเฉลี่ย = 2.46, 2.30 และS.D. = .839, .945) 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาปัญหาของนกัศกึษาพิการที่ศกึษาใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 

 

 ด้านส่วนตัว ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับปัญหา ลำดับ 
1. การสอนเสริมทักษะด้านการอ่าน 3.49 .836 ปานกลาง 4 
2. การสอนเสริมทักษะด้านการเขียน 2.74 .824 ปานกลาง 9 
3. การบริการผู้ช่วยจดค าบรรยาย 3.07 .976 ปานกลาง 6 
4. การสอนเสริมทักษะด้านการฟงั เช่น ฝึกฟัง 2.72 .714 ปานกลาง 10 
5. การสอนเสริมทักษะด้านการพูด เช่น ฝึกพูด 2.85 .893 ปานกลาง 8 
6. การให้บริการล่าม/อาจารย์ภาษามือในชั้นเรียน 3.91 .899 มาก 1 
7. การมีล่าม/อาจารย์ภาษามือช่วยการแปลในการประชุมหรือ

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่นักศกึษาความบกรอ่งการได้ยินเข้า
ร่วมด้วย 

3.66 .898 มาก 2 

8. การสอนเสริมในรายวิชาหรอืสาขาวิชาที่เรียน 3.57 .898 มาก 3 
9. การบริการสื่อและส่ิงอ านวยความสะดวกคอมพิวเตอร ์

พร้อมโปรแกรมเดซ่ีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายหน้าจอ เครื่อง
พิมพ์ดีดอักษรเบลล์เครื่องฟงัหนงัสือเสียง 

3.32 .829 ปานกลาง 5 

10. บริการข้อสอบอักษรเบลล ์ 2.50 .844 ปานกลาง 11 
11. การให้ค าปรึกษา/แนะในเรื่องการเรียนน าและเรือ่งสว่นตัว 3.07 .764 ปานกลาง 7 

 รวม 3.17    
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัญหาของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้านสิ่ง
สนับสนุนทางการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย = 3.99 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.93) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการให้บริการล่าม/ อาจารย์ภาษามือในชั้นเรียนอยู่ในอันดับมากที่สุดและรองลงมา
การมีล่าม/อาจารย์ภาษามือช่วยการแปลในการประชุมหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาความบกพร่อง
ทางการได้ยินเข้าร่วมด้วยการสอนเสริมในรายวิชาหรือสาขาวิชาที่เรียน  (ค่าเฉลี่ย = 3.91, 3.66, 3.57 และS.D. = 
0.89) รองลงมาในอันดับปานกลางการสอนเสริมทักษะด้านการอ่านการบริการสื่อและสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น
คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมเดซ่ีโปรแกรมขยายหน้าจอเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบลล์เครื่องฟังหนังสือเสียงการบริการ
ผู้ช่วยจดคาบรรยายการให้ค าปรึกษา/แนะนาในเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัวการสอนเสริมทักษะด้านการพูดเช่นฝึก
พูดการสอนเสริมทักษะด้านการเขียนการสอนเสริมทักษะด้านการฟังเช่นฝึกฟังบริการข้อสอบอักษรเบรลล์ 
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาความต้องการของนกัศกึษานักศึกษาพิการที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยภาพรวม 

 

 ด้านส่วนตัว ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับปัญหา ลำดับ 
1. ด้านส่วนตัว 3.63 .693 มาก 2 
2. ด้านสังคม 3.39 .694 ปานกลาง 1 
3. ด้านการเรียน 3.54 .816 มาก 3 
4. ด้านการให้การบริการสนบัสนุนทางการศึกษา 3.45 .836 ปานกลาง 4 
 รวม 3.67 .781 มาก  

  
จากตารางที่  5 พบว่า การศึกษาความต้องการของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานีในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย = 3.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= 0.781 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านสังคมอยู่ในระดับมากมี(ค่าเฉลี่ย = 3.99,S.D. = 0.85) รองลงมาด้านส่วนตัวด้านการ
เรียนด้านการให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาโดยมี (ค่าเฉลี่ย = 3.63, 3.54, และ 3.53, S.D. = 0.69, 0.81, และ 
0.81) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้ตอบแบบสอบถามจากข้อมูลประชากรซ่ึงเป็นนักศึกษาพิการที่ศึกษาอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีจ านวน 35คนการศึกษาปัญหาของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในภาพ
รวมอยู่ในระดับ ปานกลางอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านการให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาด้านการเรียนด้านส่วนตัวด้าน
สังคมตามล าดับการศึกษาความต้องการของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก อันดับที่หนึ่งคือด้านสังคม ด้านส่วนตัว ด้านการเรียน ด้านการให้บริการสนับสนุนทางการศึกษา 
ตามล าดับ 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีประเด็นการ
อภิปราย ดังนี้ 
  1.การศึกษาปัญหาของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลางอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านการให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาด้านการเรียนด้านส่วนตัวด้านสังคมตามล าดับซ่ึง
สอดคล้องกับ สิริลักษณ์ มณีรัตน์ (2560) คือ การศึกษาปัญหาของนักศึกษาพิการเรียนร่วมในสถาบันอุดมศึกษา:
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กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลางอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านการเรียนด้านส่วนตัว 
ด้านการให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาด้านสังคมตามล าดับ 
 2. การศึกษาความต้องการของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซ่ึงจ าแนกเป็นด้าน
ส่วนตัวด้านสังคมด้านการเรียนด้านการให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาซ่ึงสอดคล้องกับ กรรวิภาร์ หงส์งาม (2552) 
คือ การศึกษาสภาพและความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการส าหรับนักศึกษาพิการในส านักวิทย
บริการสถาบันราชภัฏสวนดุสิตในภาพรวมอยู่ในระดับมากอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านสังคม ด้านการเรียนด้านส่วนตัว ด้าน
การเรียน ด้านการให้บริการ สนับสนุนทางการศึกษาตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. เนื่องจากนักศึกษาหูหนวกหลายคนยังมีข้อจ ากัดในการเข้าใจด้านภาษา (การอ่าน) และการสื่อความหมาย
ทางความคิดออกมาเป็นตัวอักษรทั้งในสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม (การเขียน) และข้อมูลที่นักศึกษาหูหนวกส่วน
ใหญ่เขียนตอบยังขาดการเรียงล าดับโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง  สื่อความหมายเป็นเพียงลักษณะค าสั้นๆ ซ่ึงท าให้เกิด
ความคลุมเครือว่า นักเรียนหูหนวกต้องการจะสื่อความหมายที่แท้จริงว่าอย่างไร ซ่ึงปัญหาในประเด็นนี้จะต้องให้ล่าม
ภาษามือซักถามนักเรียนหูหนวกทุกคนที่ตอบแบบสอบถามในรายละเอียดทุกข้อค าตอบ ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ 
ดังนั้น ค าถามที่เป็นปลายเปิดส าหรับนักเรียนหูหนวกในกลุ่มตัวอย่างนี้ จึงต้องถูกละไปในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านอื่นๆ เช่น รูปแบบการเรียนการสอนตามความต้องการของนักศึกษาพิการ
ในแต่ละประเภทที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพิการให้มี
คุณภาพย่ิงขึ้น 
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ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกับข้อก าหนดส านักงานบัญชีคุณภาพ 
 

Relationship of Factors Affecting Decision and the Certified Accounting Practice  
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพและ
ข้อก าหนดของส านักงานบัญชีคุณภาพ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นส านักงานบัญชี
คุณภาพและข้อก าหนดของส านักงานบัญชีคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือส านักงานบัญชีท่ีขึ้นทะเบียนกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ท้ังท่ีเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ และไม่เป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ   จ านวน 350 ส านักงาน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 2) โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจและข้อก าหนดส านักงานบัญชีคุณภาพ  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ ท่ีส านักงานบัญชีให้
ความส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ   ประโยชน์การได้รับรองเป็น
ส านักงานบัญชีคุณภาพ เป็นปัจจัยหลักท่ีส านักงานบัญชีให้ความส าคัญ เมื่อพิจารณาข้อก าหนดส านักงานบัญชคีณุภาพ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์นั้น พบว่าจากข้อก าหนดท้ัง 7 ด้าน นั้นข้อก าหนดด้านการติดตาม
ตรวจสอบ และการจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี เป็นข้อก าหนดท่ีส านักงานบัญชีให้ความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ 
เป็นไปตามลักษณะการด าเนินงานของส านักงานบัญชีท่ีต้องมีการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
กับส านักงานบัญชีนั้นต้องมีการจัดการท่ีดี สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้ จากปัจจัยดังกล่าวเห็นได้ว่า
ส านักงานบัญชีให้ความส าคัญกับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี ดังนั้นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจนั้นส่งผลใน
ทางบวกต่อการเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ   เมื่อน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ พบว่า
ความสัมพันธ์ของปัจจัยการเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ และข้อก าหนดการเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ ได้ค่าสถิติ
ของความสัมพันธ์ท่ีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์   

 
ค าส าคญั : ส านักงานบัญชีคณุภาพ  ข้อก าหนดส านกังานบัญชคีณุภาพ   
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Abstract 

The objectives of research were 1) to study the factors related to being the certified accounting 

practice and the criteria of the certified accounting practice; 2) to study the relationship of factors affected to 

being the certified accounting practice and its criteria. Sample group was the 350 accounting firms registered 

with the Department of Business Development. The research tools consisted of 1) questionnaires,  

2) statistical software used for analyzing the relationship of factors affecting the firm’s decision to be the 

certified accounting practice and the criteria of the certified accounting practice. 

The research results were presented as following: the most important factors that affected the firm’s 

decision was knowledge and understanding about the way of being the certified accounting practice; benefits 

from being the certified accounting practice was another import factor. The 7 dimensions in the criteria and 

conditions for accounting firm quality certification, released by the Department of Business Development, 

Ministry of Commerce were analyzed and found that the firms had serious awareness of monitoring and 

documentary in the offices. These are the ways of work in any accounting offices that have to monitor their 

working process and set good documentary management for simplification of searching and checking. These 

factors showed that the firms paid more attention to the quality assurance. Therefore, the factors that effected to the 

firm’s making decision to be certified as the certified accounting practice were positive. From the statistical 

analyzation, it was found that the relationship between the factors of being the certified accounting practice and the 

criteria were consistent with the empirical data. 

 

Keywords: Certified Accounting Practice, Criteria and Conditions for Accounting Firm Quality Certification 

 
บทน า 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดท าโครงการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี ขึ้น โดยใช้ตัวชีวั้ด
จากนโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ การค้าเรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีพ.ศ.2550 เพื่อส่งเสริมให้ ส านักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ สากล ( ISQC1) ต่อมาในพ.ศ.2555 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ยกเลิก
ประกาศฯ พ.ศ.2550 เนื่องจากมี การปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO ท่ีเปลี่ยนแปลงจาก ISO 9000 เป็น ISO 9001:2008 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 การ
รับรองคุณภาพส านักงานบัญชีคุณภาพ เป็นการรับรองคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชี ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการเลือกใช้บริการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลงบการเงินของลูกค้าเอง  ดังนั้นการมีบริการหลากหลาย
รูปแบบเพื่อการ ตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างส าหรับลูกค้าแต่ละราย ส านักงานบัญชีจึงกลายเป็นหน่วยงาน
ส าคัญและมีความจ าเป็นในการบริการจัดท าบัญชี และบริการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้า รวมไปถึงส านักงานบัญชี
ยังคงต้องรักษาลูกค้าให้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง (ปัญญาภรณ์ กงประดิษฐ์ และวรรณี เตโชโยธิน, 2553) และเพิ่ม
จ านวนลูกค้าของส านักงานในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ประการหนึ่งของการได้รับรองเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ 
ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ประกาศไว้ 

การได้รับการรับรองเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาส านักงานบัญชีให้มีการจัดท า
บัญชีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจมีคุณภาพย่ิงขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพส านักงานบัญชีไทยสู่มาตรฐานสากล 
ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างทางเลือกให้ลูกค้าได้มีโอกาสใช้บริการของส านักงานบัญชีท่ีมีคุณภาพและด ารงไว้ซึ่ง
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558) เพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพของงบการเงินท่ีผ่านการ
รับรองจากส านักงานบัญชี คุณภาพ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งบการเงิน ในตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ ส านักงานบัญชีเองสามารถพัฒนาเข้าสู่การแข่งขันในปัจจุบันได้อย่างเต็มความสามารถและย่ังยืน  ท้ัง
ภายในประเทศและนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ ซึ่งมี
ส่งผลต่อนักบัญชีและการด าเนินงานของส านักงานบัญชีในประเทศไทย 

จากการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าสู่การรับรองส านักงานบัญชี คุณภาพจะพบว่า
ผู้บริหารส านักงานบัญชีมีแนวคิดเกี่ยวกับการรับรองส านักงานบัญชีคุณภาพ ด้านของการยังไม่ให้การยอมรับเพื่อการ
รับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ ในด้าน ข้อก าหนดการรับร องคุณภาพ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง และประโยชน์ของการเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ รวมถึงปัญหาและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
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ส่งผลต่อการเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ ในส่วนการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากลูกค้าส านักงานบัญชีส่วนใหญ่ยังเห็น
ว่าในปัจจุบันมี ลูกค้าเพียงพอแล้ว ไม่จ าเป็นต้องเข้ารับการรับรองคุณภาพ ในขณะท่ีลูกค้าเองนั้นต้องการให้ ส านักงาน
บัญชีเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพเพื่อความเชื่อมั่นในการจัดท าบัญชี การจัดท างบการเงิน ในขณะท่ีการแข่งขันของ
ส านักงานบัญชีท่ีมาจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดการค้าเสรี ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของ
รัฐบาลและมาตรการบัญชีชุดเดียว รวมไปถึงตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจท่ีมีความเกี่ยวเนื่องท้ังหมด ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อท าการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ 
ข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้อง และคุณประโยชน์ท่ีส านักงานบัญชีจะได้รับเมื่อผ่านการรับรองคุณภาพ และขึ้นทะเบียนเป็น
ส านักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ส านักงานบัญชีได้เห็นถึง ประโยชน์สามารถท าความเข้าใจ
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ส านักงานบัญชีคุณภาพ รวมไปถึงการด ารงอยู่  ของส านักงานบัญชีคุณภาพท่ีผ่านการตรวจ
ประเมินประจ าปี เพื่อพัฒนาศักยภาพของส านักงานบัญชี ในประเทศไทยให้เป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เป็นสากล สามารถแข่งขันการส านักงาน บัญชีต่างชาติได้ ก่อให้เกิดธรรมมาภิบาลในภาคธุรกิจ เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นใน การลงทุน ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพและข้อก าหนดของส านักงานบัญชีคุณภาพ 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพและข้อก าหนดของ

ส านักงานบัญชีคุณภาพ 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ส านักงานบัญชีท่ีขึ้นทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวง

พาณิชย์ จ านวน 3,166 แห่ง  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้คัดเลือกโดยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

ง่าย โดยการใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครซี่และมอร์แกน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างส านักงานบัญชีท่ีขึ้น
ทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ านวน 350 ส านักงาน 

2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     ศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ

รับรองคุณภาพส านักงานบัญชีปี 2558  ข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:ระบบบริหารงานคุณภาพ 
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 3. วิธีด าเนินการวิจัย  

ข้ันตอนการท าวิจัย 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

ภาพที่ 1 ข้ันตอนการท าวิจัย 

4.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยความสัมพันธ์ของปัจจัยกับข้อก าหนดส านักงานบัญชีคุณภาพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วย

การแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของส านักงานบัญชี ได้แก่ รูปแบบการจัดตั้งส านักงานบัญชี  

จ านวนลูกค้าของส านักงานบัญชี คุณสมบัติของหัวหน้าในส านักงานบัญชี คุณสมบัติของผู้ช่วยผู้ท าบัญชีในส านักงาน
บัญชี สถานภาพการเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส านักงานบัญชีคุณภาพตามข้อก าหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น

อิสระ 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาลักษณะของข้อมูลแต่ละตัวแปร  ตรวจสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติท่ีจะใช้วิเคราะห์เพื่อตอบค าถามการวิจัย และวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของ
ตัวแปรท่ีสนใจ แบ่งเป็น  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวอย่างในตอนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบลักษณะ
ภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ  

2. การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝง  และตัวแปรสังเกตได้ท่ีใช้ในการตรวจสอบความตรงของความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจกับข้อก าหนดส านักงานบัญชีคุณภาพ 

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด  
ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง 

ข้ันตอนที่  1 

ศึกษาแนวคดิ ทฤษฏี ข้อก าหนด ประกาศ
และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ข้ันตอนที่  2 
เก็บรวบรวมข้อมูลส านักงานบัญชแีละ

ข้อก าหนดส านักงานบัญชคีุณภาพ  

ข้ันตอนที่  3 

ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยและ
ข้อก าหนดส านักงานบัญชคีุณภาพ 

 

 

ข้ันตอนที่  4 

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลู 
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การวิเคราะห์ในขั้นนี้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าความเบ้และค่าความ

โด่งใช้ส าหรับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยและข้อก าหนดส านักงานบัญชีคุณภาพ 
2. การตรวจสอบความสอดคล้องความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจกับข้อก าหนด

ส านักงานบัญชีคุณภาพ ท่ีพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามทฤษฎีกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลค์ลิฮู๊ดสูงสุด และใช้ค่าไค-สแควร์ ดัชนี GFI (Goodness-
of-fit) ดั ช นี  AFGI (Adjusted Goodness-of-fit index) แ ล ะ  RSMEA (Root mean square error of 
approximation) 

 
ผลการทดลองและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยด้วยแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยและข้อก าหนดส านักงานบัญชีคุณภาพสามารถสรุปผลท่ีได้ดังต่อไปนี้ 

การตรวจสอบค่าสถติพิื้นฐานของตวัแปร  
ค่าสถิตพิื้นฐานของตัวแปรต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก ่
1.  ตัวแปรปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการรับรองคุณภาพ (FCAP) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 

ตัวแปร คือ 
     1.1  ประโยชน์การเป็นส านักงานบัญชคีุณภาพ (BEAP) 
     1.2  ต้นทุน (COST) 
     1.3  ความรูค้วามเข้าใจ (UDSD) 

1.4  มาตรการบัญชชีดุเดียว (SINA) 
 2.  ตัวแปรด้านส านักงานบัญชีคณุภาพ (CAPF) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัวแปร คือ 
  2.1  ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญช ี(MRAF) 
  2.2  ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี (ERAF) 
  2.3  กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี (CPAF) 
  2.4  การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี (RMAF) 
  2.5  การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี (EPAF) 
  2.6  การตดิตามตรวจสอบของส านักงานบัญช ี(MFAF) 
  2.7  การจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี (DMAF) 
 

ตารางที่ 1 ค่าสถิตพิื้นฐานของตัวแปรปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสนิใจเข้ารับการรับรองคุณภาพ 
 

ข้อค าถาม �̅� S.D. SKEW KUR ระดบั 

1.ประโยชนจ์ากการเป็นส านักงานบัญชีคณุภาพ 4.08 0.150 0.758 -0.051 มาก 
2. ตน้ทุนในการเปน็ส านักงานบัญชีคณุภาพ 3.95 0.205 -0.660 -0.874 มาก 
3. ความรูค้วามเข้าใจ 4.67 0.147 -0.896 -0.364 มาก 
4. มาตรการบัญชชีุดเดียว 4.149 0.282 0.640 -0.584 มาก 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการรับรองคุณภาพของส านักงานบัญชีโดยภาพรวม
ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากตามล าดับดังนี้   
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 1.  ปัจจัยด้านประโยชน์การเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( �̅� =4.08, 
S.D. = 0.150) มีค่าความเบ้เป็น 0.758 การแจกแจงของตัวแปรเป็นโค้งเบ้ซ้ายค่าความโด่งเป็น -0.051 แสดงว่าโดย
น้อยกว่าปกติเพียงเล็กน้อยเมื่อพิจารณาค่าความเบ้และค่าความโด่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ท้ังเนื่องเนื่องจากพบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง -1 ถึง +1  
 2. ด้านต้นทุนการเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ โดยภาพรวมมีค่า เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.95,  
S.D. = 0.205) มีค่าความเบ้เป็น -0.660 การแจกแจงของตัวแปรเป็นโค้งเบ้ซ้ายค่าความโด่งเป็น -0.874 แสดงว่าโด่ง
น้อยกว่าปกติเพียงเล็กน้อยเมื่อพิจารณาค่าความเบ้และค่าความโด่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ท้ังเนื่องเนื่องจากพบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง -1 ถึง +1  
 3.  ด้านความรู้ความเข้าใจการเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
( �̅� = 4.67, S.D. = 0.147) มีค่าความเบ้เป็น -0.896 การแจกแจงของตัวแปรเป็นโค้งเบ้ซ้ายค่าความโด่งเป็น  
-0.364 แสดงว่าโด่งน้อยกว่าปกติเพียงเล็กน้อยเมื่อพิจารณาค่าความเบ้และค่าความโด่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ท้ังเนื่อง
เนื่องจากพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1  
 4.  มาตรการบัญชีชุดเดียว โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.149, S.D. = 0.282) มีค่าความ
เบ้เป็น 0.640 การแจกแจงของตัวแปรเป็นโค้งเบ้ซ้ายค่าความโด่งเป็น -0.584 แสดงว่าโด่งน้อยกว่าปกติเพียงเล็กน้อย
เมื่อพิจารณาค่าความเบ้และค่าความโด่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ท้ังเนื่องเนื่องจากพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1  
 2.  ปัจจัยด้านส านักงานบัญชีคุณภาพ (CAPF) ผลการวิเคราะห์การแจกแจงแบบปกติของข้อมูลและข้อมูล
ระดับของปัจจัยด้านส านักงานบัญชีคุณภาพ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2 ค่าสถิตพิื้นฐานของตัวแปรปัจจัยด้านส านักงานบัญชคีุณภาพ 
 

ข้อค าถาม �̅� S.D. SKEW KUR ระดบั 

1. ความรับผิดชอบของผู้บริหารส านักงานบัญช ี 4.52 0.1744 -0.173 -0.493 มาก 
2. ข้อก าหนดทางดา้นจรรยาบรรณของส านักงาน
บัญช ี

4.73 0.335 -0.657 -1.183 มาก 

3. กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงาน
บัญช ี

4.21 0.136 0.180 -0.490 มาก 

4.  การจดัการทรัพยากรของส านักงานบัญช ี 4.79 0.257 -0.955 -0.516 มาก 
5.  การปฏิบัติงานของส านักงานบัญช ี 4.79 0.236 -0.571 -1.253 มาก 
6.  การตดิตามตรวจสอบของส านักงานบัญช ี 4.84 0.337 -2.290 4.297 มาก 
7.  การจดัการเอกสารของส านักงานบัญช ี 4.84 0.322 -2.237 4.489 มาก 

  
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ตัวแปรด้านปัจจัยส านักงานบัญชีคุณภาพโดยภาพรวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก
ตามล าดับดังนี้   
 1.  ความรับผิดชอบของผู้บริหารส านักงานบัญชี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� =4.52,  
S.D. = 0.174) มีค่าความเบ้เป็น -0.173 การแจกแจงของตัวแปรเป็นโค้งเบ้ซ้ายค่าความโด่งเป็น -0.493 แสดงว่าโด่ง
น้อยกว่าปกติเพียงเล็กน้อยเมื่อพิจารณาค่าความเบ้และค่าความโด่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ท้ังเนื่องเนื่องจากพบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง -1 ถึง +1  
 2. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณส านักงานบัญชี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.73,  
S.D. = 0.335) มีค่าความเบ้เป็น -0.657 การแจกแจงของตัวแปรเป็นโค้งเบ้ซ้ายค่าความโด่งเป็น -1.183 แสดงว่าโด่ง
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น้อยกว่าปกติเพียงเล็กน้อยเมื่อพิจารณาค่าความเบ้และค่าความโด่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ท้ังเนื่องเนื่องจากพบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง -1 ถึง +1  
 3.  กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.21, 
S.D. = 0.136) มีค่าความเบ้เป็น 0.180 การแจกแจงของตัวแปรเป็นโค้งเบ้ซ้ายค่าความโด่งเป็น -0.490 แสดงว่าโด่ง
น้อยกว่าปกติเพียงเล็กน้อยเมื่อพิจารณาค่าความเบ้และค่าความโด่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ท้ังเนื่องเนื่องจากพบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง -1 ถึง +1  
 4.  การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.790,  
S.D. = 0.527) มีค่าความเบ้เป็น 0.955 การแจกแจงของตัวแปรเป็นโค้งเบ้ซ้ายค่าความโด่งเป็น -0.516 แสดงว่าโด่ง
น้อยกว่าปกติเพียงเล็กน้อยเมื่อพิจารณาค่าความเบ้และค่าความโด่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ท้ังเนื่องเนื่องจากพบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง -1 ถึง +1  

5.  การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.790, S.D. = 0.236) มี
ค่าความเบ้เป็น -0.571 การแจกแจงของตัวแปรเป็นโค้งเบ้ซ้ายค่าความโด่งเป็น -1.253 แสดงว่าโด่งน้อยกว่าปกติเพียง
เล็กน้อยเมื่อพิจารณาค่าความเบ้และค่าความโด่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ท้ังเนื่องเนื่องจากพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1  

6.  การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.840, S.D. = 0.337) มี
ค่าความเบ้เป็น -0.229 การแจกแจงของตัวแปรเป็นโค้งเบ้ซ้ายค่าความโด่งเป็น -.297 แสดงว่าโด่งน้อยกว่าปกติเพียง
เล็กน้อยเมื่อพิจารณาค่าความเบ้และค่าความโด่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ท้ังเนื่องเนื่องจากพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1  

7.  การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.840,  
S.D. = 0.322) มีค่าความเบ้เป็น -2.237 การแจกแจงของตัวแปรเป็นโค้งเบ้ซ้ายค่าความโด่งเป็น 4.489 แสดงว่าโด่ง
น้อยกว่าปกติเพียงเล็กน้อยเมื่อพิจารณาค่าความเบ้และค่าความโด่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ท้ังเนื่องเนื่องจากพบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง -1 ถึง +1  

 
สรุปผลการทดลอง 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจและข้อก าหนดส านักงานบัญชีคุณภาพตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

ผลการการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีมีอิทธิพลในทิศ
ทางบวกต่อข้อก าหนดส านักงานบัญชีคุณภาพ สอดคล้องกับรัฐพงศ์  กาพย์เกิด (2556) พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมี
ความคิดเห็นต่อผลการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีอยู่ในระดับมากในทุกด้านและมีความสนใจเข้า
ร่วมโครงการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี และ สุกันต์  สารีพันธ์ (2559) พบว่าความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับข้อก าหนดการ
รับรองส านักงานบัญชีมีค่าอยู่ในระดับมาก ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดตามตรวจสอบ ด้านความรับผิดชอบของ
ผู้บริหาร และด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชีความคิดเห็นเกี่ยวกับกับตัดสินใจขอเข้ารับรอง
คุณภาพส านักงานบัญชีพบว่า ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ด้านการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี และด้านการ
ติดตามตรวจสอบ มีผลต่อการตัดสินใจขอเข้ารับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  ดังนั้นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้า
รับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี เป็นปัจจัยด้านของส านักงานบัญชีทีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐาน
ส านักงานบัญชี ท่ีส านักงานบัญชีสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพได้ เมื่อผนวกกับสิทธิประโยชน์
ท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อได้รับการรับรองแล้ว 

ดังนั้นปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการขอรับรองเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการ
รับรองคุณภาพ ตามข้อก าหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ข้อก าหนดนั้นได้เป็นไป
ตามมาตรฐานการด าเนินงานส านักงานบัญชีท่ีส านักงานบัญชีจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตาม หากสามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้กับส านักงานบัญชี และการเอ้ือสิทธิประโยชน์ให้กับส านักงานบัญชีท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ จะสามารถเพิ่ม
จ านวนส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยได้ โดยสามารถพิจารณาจากความสัมพันธ์ของปัจจัยและข้อก าหนด
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ส านักงานบัญชีคุณภาพเพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจ เพื่อการเตรียมความพร้อมและด าเนินการจนครบกระบวนการใน
การขอรับรองส านักงานบัญชีคุณภาพได้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน  
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
พื้นท่ี ท้ังนี้ผู้วิจัยใช้แหล่งข้อมูลการศึกษาจาก 2 ส่วน ได้แก่ การวิจัยเอกสาร และการวิจัยภาคสนาม โดยวิธีการการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณท้ั์งแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม  
ผลการวิจัยพบว่าในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุนมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ  ประกอบด้วย คนไทย มอญ พม่า 
กะเหรี่ยง จึงประกอบด้วยประเพณีและวัฒนธรรมมากมาย นอกจากนี้ยังท าให้วัฒนธรรมทางดนตรีในเขตเทศบาล
ต าบลท่าขนุนมีความหลากหลายเช่นกัน อันได้แก1่.ดนตรีชาติพันธ์กะเหรียง ดนตรีชาติพันธ์มอญ และดนตรีชาติพันธ์
พม่า จากความหลากหลายข้างต้นจึงสามารถเป็นแนวทางการจัดการเศรษฐกิจของชุมชนท่ีเกิดจากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามไปด้วย และด้วยการมีประชาชนหลากหลายเชื้อชาติท่ีอาศัยในพื้นท่ีท่องเท่ียว บางครั้งเกิดปัญหา
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับประชาชนในพื้นท่ี เช่นภูมิทัศน์ของชุมชน การคมนาคม การจราจร ร้านค้าในชุมชน และขยะ
มูลฝอย เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ : ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม  เทศบาลต าบลท่าขนุน 
 
Abstract 

The objective of this research is to study the diversity of cultural in Tha Kha-Nun Municipality, 

Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province. The study was a qualitative research in order to learn 

about the phenomena that happened in the area. The researchers used the data sources which are used in the 

study from 2 parts, firstly, the document research, and secondly, the field research by in-depth interviews, 

group discussion, and the participatory observation and the non-participant observation. The results of the 

research showed that in the area of Tha Kha-Nun Municipality has the diversity of the ethnicity which 

consists of Thai, Mon, Burmese, and Karen. Consequently, there are many traditions and cultures. Moreover, 

the music culture in the area of Tha Kha-Nun Municipality is diverse as well such as the music of 

Kariangyong ethnicity, the music of Mon ethnicity, and the music of the Burma ethnicity. The diversity that 

was mentioned before can be a way to manage the economy of the community caused by cultural tourism. In 

addition, the people of various nationalities living in tourist areas cause problems between tourists and local 

people in sometimes such as the landscape of the community, transportation, traffic, the shop in the 

community, and garbage etc.  

 
Keywords:  Diversity of cultural, Tha Kha-Nun Municipality 
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บทน า 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ได้มีการกล่าวถึงประเด็นการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง
สังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งทุนวัฒนธรรมถึงเป็นสิ่งท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชาติ
(ไกรฤกษ์, 2544) เนื่องจากเป็นต้นทางของการสร้างรายได้ทางหนึ่งได้แก่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  และยังเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความเข้มแข็ง ประกอบด้วย 1.วัฒนธรรมทางภาษา 2.วรรณกรรมพื้นบ้าน  
3.ศิลปะการแสดง 4.ประเพณีและพิธีกรรม 5.งานช่างฝีมือ 6.ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  
7.กีฬาและภูมิปัญญาไทย (กองบรรณาธิการและส านักมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม , 2555) และในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรีถูกบรรจุเอาไว้
เป็นหนึ่งในเป้าหมายในประเด็นเรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  ซึ่ง
จะต้องมีการพัฒนาและปรังปรุงรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน  

ประชากรในเขตภาคตะวันตกท่ีนอกเหนือจากคนไทยแล้วจะมีกลุ่มชาติพันธ์ุด้วย โดยกลุ่มชาติพันธ์ุจะมีความ
แตกต่างกันทางเชื้อชาติอยู่หลายกลุ่ม เช่น กะเหรี่ยง มอญ ลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวพวน เป็นต้น โดยอพยพเข้ามาใน
ประเทศไทย 2 สาเหตุคือหนึ่งเหตุทางเศรษฐกิจ โดยเข้ามาประกอบการท าการค้าการขาย และท าการเกษตร สอง
อพยพเข้ามาในฐานะเชลยสงคราม โดยมากเข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น(ชนัญ วงษ์วิภาค, 2531) ท้ังนี้ในแต่ละ
เชื้อชาติมีความแตกต่างกันท้ังทางวัฒนธรรมและประเพณี อย่างไรก็ดีกลุ่มชาติพันธ์ุเหล่านี้ยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้  
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ประกอบด้วยสภาพพื้นท่ีเป็นป่าไม้และเทือกเขา
สูงเป็นส่วนใหญ่ และมีท่ีราบลุ่มแม่น้ าทางตอนใต้ของจังหวัดท่ีเหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชน จึงท าให้พื้นท่ี
จังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่งท่องเท่ียวมากมายท้ังแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวท่ัวโลกจึงได้มีการพัฒนาและ
ส่งเสริมจากทางจังหวัด โดยในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2557 – 2560 ได้มีวิสัยทัศน์ว่า “เมืองแห่งการท่องเท่ียว 
ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”  

ท้ังนี้กาญจนบุรีถือเป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานปรากฏในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยอาณาจักร ทวารวดี อีก
ท้ังยังมีความส าคัญในฐานะเมืองหน้าด่านเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จึงท าให้กาญจนบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีผู้คนมากมายหลายกลุ่มชาติพันธ์ุเข้ามาอยู่อาศัย ดังท่ี
พระบาทสมเด็จ  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับประชากรจังหวัดกาญจนบุรีสมัยนั้นว่ามี คน
ไทย คนจีน ลาว มอญ  กระเหรี่ยง และขมุ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , 2504, 80) ซึ่งจากการ
ตรวจสอบข้อมูลจากทะเบียนราษฎรของอ าเภอต่างๆท้ัง 13 อ าเภอในปัจจุบันพบว่าประชากรของจังหวัดกาญจนบุรี
สามารถจ าแนกได้เป็น ชาวไทย ชาวจีน ชาวกะเหรี่ยงชาวมอญ ชาวพม่า ชาวละว้า ชาวลาวโซ่ง และลาวเวียง 
(บรรยายสรุปจังหวัดกาญจนบุรี, 2536, 8) การท่ีกาญจนบุรีมีประชากรมากมายหลายเผ่าพันธ์ุอาศัยอยู่ร่วมกันท าให้
เกิดพลวัตต่างๆมากมาย ท้ังทางด้านท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และด้านท่ีเป็นผลเสียต่อสังคมโดยรวม เพราะ
ประชากรหลากหลายเผ่าพันธ์ุเหล่านั้น มีวัฒนธรรม ท่ีเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งหย่ังรากฝังลึกในวิถีชีวิตมายาวนาน (มณฑล 
คงแถวทอง, 2543, 55-56) 

งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีความต้องการท่ีจะศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนท่ีจะสามารถพัฒนาไปเป็นแ หล่ง
ท่องเท่ียวหรือสร้างเป็นแนวทางการท่องเที่ยวแบบใหม่ของชุมชนได้  รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวของชุมชน 
ผลกระทบท้ังทางด้านบวกและด้านลบท่ีเกิดจากการเข้ามาของการท่องเที่ยว และหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของ
แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีอันจะน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วย และเพื่อศึกษาดนตรีของกลุ่มชาติ
พันธ์ท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพราะเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจท่ีจะ
ศึกษาถึงอัตลักษณ์อันดีงามของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ  โดยอาศัยแนวทางการศึกษาดนตรีตามหลักของมานุษยดุริยางควิทยา เป็น
แนวทางในการศึกษาหาค าตอบ เนื่องจากดนตรีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่ามหาศาล เป็นมรดกท้องถิ่น เป็น
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มรดกของชาติพันธ์ุ ท่ีคนในท้องถิ่นนั้นๆ จ าเป็นท่ีจะต้องทราบ เพื่อรักษาเอกลักษณ์ท่ีดีงามของชาติพันธ์ุตนเองไว้ให้
ด ารงอยู่ต่อไป  รวมท้ังเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากลุ่มชาติพันธ์ุให้มีการด ารงชีวิตอย่างย่ังยืนในเขตเทศบาลต าบลท่า
ขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ท้ังนี้เพื่อจะน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ 
ในการก าหนดนโยบาย แผน หรือกิจกรรมใดๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีเกี่ยวกับการด ารงชีวิตของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มชาติพันธ์ุให้มีการด ารงชีวิตอย่างย่ังยืนในทางท่ีเหมาะสมแก่  ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี  
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative  Research) เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี ท้ังนี้
ผู้วิจัยใช้แหล่งข้อมูลการศึกษาจาก 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 การวิจัยเอกสาร(Documentary Research) ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมจากเอกสารต่างๆ ได้แก่
เอกสารทางราชการ บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
         ส่วนท่ี 2 คือการวิจัยภาคสนาม(Field Research)  
                   2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) ผู้วิจัยจะเริ่มจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informants) โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Questionnaires) เช่น เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
ผู้น าชุมชน และประชากรในชุมชน 
                   2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม โดยท าการเชิญผู้ให้
ข้อมูล(Key Informants) โดยคัดเลือกผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ และผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มาร่วมพูดคุยสนทนากันอย่างเป็น
ธรรมชาติ 
                    2.3 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม(Participant Observation) และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่วม(Non-Participant Observation) ผู้วิจัยใช้การจดบันทึกจากการลงพื้นท่ีภาคสนาม 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ท้ังการวิจัยเอกสารและการลงภาคสนาม โดยการ
ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ท้ังงานวิจัย บทความ ต ารา ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง โดยการน าเอาแนวคิดทฤษฎีและ
ผลการวิจัยจากนักวิชาการต่างๆ มาวิเคราะห์และสรปุความ  และในส่วนการลงภาคสนาม ใช้วิธีการการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-dept Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม(Non-Participant Observation) โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ท าการศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ลงพื้นท่ีเพื่อเข้าไปแนะน าตัวและท าความรู้จักกับผู้บริหาร ผู้น าชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

ท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
3. ชี้แจงกับผู้บริหาร ผู้น าชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี ถึงวัตถุประสงค์ของและประโยชน์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือในเบื้องต้น 
4. พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้น าชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน  เพื่อสร้าง

ความคุ้นเคย 
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5. ภายหลังได้ท าความรู้จักและเกิดความคุ้นเคยจึงด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) โดย
คัดเลือกผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ และผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ขอความร่วมมือจาก ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยก าหนดวันและเวลาท่ีผู้ให้ข้อมูล(Key Informants) 
สะดวก 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
      แผนงานวิจัยเรื่องความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจังหวัด
กาญจนบุรี ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาคัดแยกข้อมูลเป็นประเด็นต่างๆ  
2. จัดล าดับความส าคัญของข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษาวิจัย 
3. ข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย 
4. สรุปข้อมูลได้รับจากการศึกษาวิจัยในรูปแบบความเรียง 

 
กรอบแนวความคิดของงานวิจัย 
              

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคดิของงานวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 วิถีชีวิตของประชากรในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ประหยัด อดออม ซื่อสัตย์ อดทน มี
อัธยาศัยและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีท้ังตอ่คนในชุมชน และคนต่างถิน่ฐาน  มีความสามัคคีภายในชมุชน ซึ่งท าให้เป็นชุมชน
ท่ีอยู่และเป็นชุมชนเข้มแข็งอีกด้วย   ประชากรในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มี
ความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ ประกอบด้วย คนไทย มอญ พม่า กะเหรี่ยง  

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนผลไม้ สวนยางพารา และอีกส่วนหนึ่งจะประกอบ
อาชีพแรงงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ แรงงานวัยท างานในพื้นท่ี และแรงงานต่างด้าว ส่วนเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลท่าขนุนเมื่อเรียนจบนิยมออกไปท างานนอกพื้นท่ี  อาชีพของประชากรในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน 
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่  1) การเกษตร  ประชากรร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง งา ถั่วเหลือง ยางพารา พืชผักและผลไม้  2) การประมง  

วัฒนธรรม 
- วิถีชีวิต 
- ประเพณ ี
- ดนตร ี

 
 

ความหลากหลาย
วัฒนธรรม 

 

การด ารงชีวิต 
 

แนวทางการจัดการชุมชน 
- การจัดการเศรษฐกิจ
ชุมชนจากการท่องเที่ยว 
- การจัดการทางสังคม 
 

การท่องเที่ยว 
- ปัญหาและอุปสรรค 
- เศรษฐกิจชุมชนจากการ
ท่องเที่ยว 

 

854



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

   

ในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุนมีพื้นท่ีท าการประมลประมาณ 70 ไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะขุดบ่อเลี้ยงปลาตามธรรมชาติ 
โดยเน้นไปทางปลากินพืช บางรายเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์จ าพวกปลาดุก หรือเลี้ยงในกระชังการเลี้ยงปลาในพื้นท่ี
ส่วนมากเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือขายในท้องถิ่นบ้างบางส่วน  3) การปศุสัตว์  ในเขตเทศบาลมีพื้นท่ีในการ
เลี้ยงสัตว์ประมาณ 232 ไร่ มีการเลี้ยงสัตว์ภายในบริเวณบ้านและพื้นท่ีใกล้เคียง ส าหรับการสัตว์ท่ีเกษตรกรนิยมเลี้ยง 
ได้แก ่โค กระบือ สุกร แพะ เป็ดและไก่ 
 จากท่ีได้กล่าวข้างต้นว่าประชากรส่วนใหญ่  (ร้อยละ 70) ในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  ซึ่งสามารถแบ่งรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้  1. บ้านท่าขนุน มีพื้นท่ีท้ังหมด 1,230 ไร่ ท าการเกษตร ดังนี้ 
ท าไร่ข้าวโพด ท าไร่มันส าปะหลัง ท าสวนทุเรียน ท าสวนเงาะ ท าสวนส้มโอ ท าสวนยางพารา  2. บ้านเสาหงส์-บ้านองธิ 
มีพื้นท่ีท้ังหมด 2,220 ไร่ ท าการเกษตร ดังนี้ ท าสวนมังคุด ท าสวนมะม่วงหิมพานต์ ท าสวนส้มโอ ท าสวนยางพารา ท า
ไร่ข้าวโพด ท าไร่มันส าปะหลัง ท าไร่ขมิ้น  3. บ้านปรังกาสี พื้นท่ีท้ังหมด 6,660 ไร่ ท าการเกษตร ดังนี้ ท าสวน
ยางพารา ท าสวนมะม่วงหิมพานต์ท าไร่ข้าวโพด ท าไร่มันส าปะหลัง  4. บ้านอู่ล่อง พื้นท่ีท้ังหมด 1,529 ไร่ ท า
การเกษตร ดังนี้  ท าสวนเงาะ ท าสวนทุเรียน ท าสวนยางพาราท าสวนส้มโอ  ท าสวนมะนาว  5. บ้านหินแหลม พื้นท่ี
ท้ังหมด 5,200 ไร่ ท าการเกษตร ดังนี้       ท านา สวนเงาะ ท าสวนยางพารา ไร่ข้าวโพด ท าไร่มันส าปะหลัง สวน
กล้วย สวนผักต่างๆ 
 ในด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
ได้แก ่

1. การนับถือศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลท่าขนุนนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 13 
แห่ง ได้แก่ วัดทองผาภูมิ วัดเขื่อนเขาแหลม วัดเวฬุวนาราม วัดท่าขนุน วัดองธินอก วัดองธิใน วัดพุทธบริษัท วัดเสา
หงส์ วัดจวบจันทร์วนาราม วัดปรังกาสี วัดอู่ล่อง วัดโชคผาสุกิจ วัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาส และวัดหินแหลม 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย เช่น แพทย์แผนไทย สมุนไพรพื้นบ้าน การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานฝีมือต่างๆ ด้านการเกษตร ด้านการถนอมอาหาร ความเชื่อ 

3. สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก  ได้แก ่ปลาส้ม พริกแกง กล้วยฉาบ และขนมดอกจอก 
4. ประเพณีและวัฒนธรรม  ด้วยเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน  อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 

ประกอบด้วยประชากรท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ ได้แก่ คนไทย มอญ พม่า กะเหรี่ยง จึงมีประเพณีและ
วัฒนธรรมมากมายหลากหลาย ดังต่อไปนี้ 1.ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 2.ประเพณีบูชาพระเจดีย์องค์ชาย และพระเจดีย์
องค์หญิง 3.ประเพณีสงกรานต์ 4.ประเพณีค้ าต้นโพธ์ิ 5.ประเพณีท าเทียนขี้ผึ้งบริสุทธ์ิจากรังผึ้งในป่า 6.ประเพณีออก
พรรษา 7.ประเพณีร าตง    8.ประเพณีลอยกระทง 9.ประเพณีต าทองโยะ 
 ในด้านดนตรีในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวได้ว่าต าบลท่าขนุนเป็น 
1 ใน 7 ต าบลในเขตอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีอาณาเขตพื้นท่ีอยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียงดังนี้  ทิศเหนือ 
ติดต่อกับ ต าบลท่าชะแล และต าบลปิล๊อก ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลสหกรณ์นิคม ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบล
ห้วยเขย่ง ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลหินดาด จากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลท่าขนุน พบว่า
พื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากรของกลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยง พม่า มอญ เข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก สามารถ
อธิบายได้ดังต่อไปนี้     1.ดนตรีชาติพันธ์กะเหรียง  กะเหรียงเป็นกลุ่มชาติพันธ์กลุ่มหนึ่งท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลต าบล ท่าขนุน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีหมู่บ้านปรังกาสี จากการลงพื้นท่ีไม่พบข้อมูลทางดนตรีของชาติ
พันธ์กะเหรียง ในเขตเทศบาลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากปัจจุบัน ชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่
หันมาสนใจวัฒนธรรมดนตรตีะวันต ก         2.ดนตรีชาติพันธ์มอญ มอญ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลท่าขนุน โดยอาศัยอยู่ปะปนกับชาวพม่า และ กะเหรี่ยง จากการลงพื้นท่ีไม่พบข้อมูลทางดนตรีของชาติพันธ์มอญ 
3.ดนตรีชาติพันธ์พม่า  จากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลทางดนตรีชาติพันธ์ในเขตเทศบาลท่าขนุน พบว่า ในปัจจุบันมีดนตรี
ของชาติพันธ์พม่าอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลทองผาภูมิ ได้แก่ วงซายวาย บ้านท่าขนุน ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผา
ภูมิจังหวัดกาญจนบุรี  วงดนตรีพม่า บ้านท่าขนุน ตั้งอยู่ในพื้นท่ีบริเวณชุมชน วัดเสาหงส์ เป็นวงป่ีพาทย์ของพม่า หรือ
เรียกอีกอย่างว่า วงซายวาย วงซายวายถือว่าเป็นวงดนตรีท่ีเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของชาวพม่า นิยมใช้บรรเลงในต่างๆ 
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เช่น งานท าบุญ งานฉลองเจดีย์ งานบวช งานไหว้ผีนัต งานกฐิน และบรรเลงในงานศพ ของชาวพม่า เครื่องดนตรีท่ีใช้
บรรเลงในวงซายวาย บ้านท่าขนุน 
 ในด้านแนวทางการจัดการเศรษฐกิจของชุมชนท่ีเกิดจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลท่า
ขนุนอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของชุมชน ท่ีส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมกับเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการน าเสนอวัฒนธรรมใน
รูปแบบของการท่องเที่ยว อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน จากการลงพื้นท่ีเพื่อหาข้อมูลในการวิจัยนั้น 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข ท าให้กิจกรรมการท่องเที่ยวอาจไม่
ประสบความส าเร็จ เนื่องจากการจัดการปัญหาในแต่ละชุมชนมีความซับซ้อน มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความ
เข้าใจที่ไม่ตรงกัน ท าให้เกิดปัญหาตามมาจากการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้นทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญ
กับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในแต่ละชุมชน การท าความเข้าใจร่วมกัน การใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา หรือการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะบางอย่างของชุมชนต้องได้รับการยอดรับ เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวท่ีย่ังยืน ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ควรมีการท างานอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาของแต่ละชุมชน มีการจัดกลุ่มเพื่อรับฟังปัญหา หรือรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน หรือรับฟังความคิดเห็นจากนักท่องเท่ียว ร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหา โดยร่วมกันก าหนด
แนวทางส าหรับการจัดการเศรษฐกิจของชุมชน ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวทางการจัดการด้านองค์กรชุมชน  2. แนวทางการจัดการด้านองค์ความรู้ วัฒนธรรมของชุมชน  การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้ด ารงอยู่สืบต่อไป 3. แนวทางการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  4. แนวทางการจัดการด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว  5. แนวทางการจัดการด้านการ
ประชาสัมพันธ์  6. แนวทางการจัดการด้านความสัมพันธ์   

ในด้านผลจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
พบว่า 1.ทัศนียภาพหรือภูมิทัศน์ของชุมชน จากการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ท าให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมีการรณรงค์ให้ประชาขนในพื้นท่ีท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวช่วยกันรักษาความสะอาดในชุมชน มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตชมุชน มีการก าหนดข้อบังคับและมีมาตรการในการจัดการความสะอาดหน้าบ้านของตนเองในชุมชน มีการ
จัดการประชุมโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมกับชุมชน ให้มีการหารือเพื่อตกลงการจัดการขยะมูลฝอย โดยให้มีการวางเป็น
จุดในแต่ละพื้นท่ี มีการสร้างบรรยากาศท่ีดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว มีการปรับภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ
เพื่อให้ง่ายต่อการเยี่ยมชมหรือการเดินทางเข้ามาศึกษา อาทิเช่น มีการร่วมกันพัฒนาทางขึ้นชมรอยพระพุทธบาท วัด
ท่าขนุน จากเดิมต้องเดินเท้าขึ้นเขาท่าขนุน เข้าป่า ไต่เขาเพื่อขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาท ปัจจุบันได้มีการ
ปรับปรุงโดยการสร้างบันไดทางขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้ากราบสักการะได้ และการพัฒนาทางขึ้นรอยพระพระ
พุทธบาท เจดีย์องค์ชาย องค์หญิง ท่ีวัดปรังกาสี ให้มีความสะดวกสบาย เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้มีโอกาสขึ้นไป
นมัสการ สักการะ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้ชุมชนมีความสวยงาม 2.การคมนาคม จากอดีตท่ีผ่านมา 
การเดินทางมายังอ าเภอทองผาภูมิเป็นไปโดยล าบาก เนื่องจากพื้นท่ีเป็นราบสูง ถนนหนทางไม่สะดวกสบายและไกล
จากตัวจังหวัด ท าให้การเดินทางเป็นไปอย่างยากล าบาก รถโดยสารประจ ามีจ านวนให้บริการไม่มากนัก เนื่องจาก
จ านวนประชาชนในพื้นท่ีมีค่อนข้างน้อย ท าให้สะดวกในการเดินทาง แต่ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนใน
การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวต่างๆ ท าให้มีการพัฒนาถนนหนทางให้สะดวกสบายขึ้น และง่ายต่อการเดินทาง ในปัจจุบันมี
รถโดยสารท่ีให้บริการจ านวนมากขึ้น การให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ และมีรูปแบบการบริการท่ีหลากหลาย เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนท่ีต้องการใช้บริการ มีการเพิ่มจ านวนของเที่ยวรถในการให้บริการ ท าให้มีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง 3.การจราจร เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การขยายตัวของเศรษญกิจการ
ท่องเที่ยว ท าให้มีประชาชนและนกัท่องเที่ยวหลั่งไหลในเขา้มาเป็นจ านวนมาก ในช่วงเทศกาลและวันส าคัญต่างๆ จาก
แผนการท่องเที่ยว ท าให้เกิดปัญหาการจราจรท่ีติดขัดในเขตชุมชน เกิดความยากล าบากให้กับชาวบ้านในชุมชนในการ
เดินทางสัญจรไปมา การจราจรติดขัดในเขตพื้นท่ีท่ีมีการเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีส าคัญ จากการใช้รถยนต์
ส่วนตัวและรถยนต์โดยสารประจ าทางท่ีมีจ านวนมากขึ้น ท าให้เกิดการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ส่งผลเสียต่อการ
จัดการภูมิทัศน์ชุมชนท่ีเปลี่ยนไป จากเดิมท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ กลายเป็นอากาศท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต 
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สถิติในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปริมาณการใช้รถท่ีมากขึ้นในชุมชน 4.ร้านค้าในชุมชน จากการปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญ ท าให้มีจ านวนประชากรในพืน้ท่ีเพิม่มากขึน้ เกิดร้านค้าจ านวนมากในบริเวณสถานท่ีท่องเที่ยว 
ส่งผลให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่สวยงามในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ โดยยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาจัดการอย่าง
จริงจัง การสร้างบ้านเรือนในบริเวณท่ีมีการสัญจรผ่านไปมา โดยมีการลุกล้ าเข้ามาในเขตตามท่ีก าหนด     5.ขยะมูล
ฝอย ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาระดับประเทศ เนื่องจากภาครัฐขาดความจริงจังในการจัดการขยะมูล
ฝอย ท าให้เกิดขยะในชุมขนและชุมชนไม่สามารถจ ากัดขยะในชุมนตนเองได้  ด้วยงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดของ
ทางภาครัฐ ท าให้ไม่สามารถจัดหาท่ีรองรับขยะได้ท่ัวถึง เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
ท าให้เกิดขยะจ านวนมากในช่วงเทศกาล 

ในด้านผลจากการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมต่อวัฒนธรรมการด ารงชีวิตในชุมชน 1.ความเป็นเอกลักษณ์ใน
ท้องถิ่น 
2.การอนุรักษ์วัฒนธรรมให้ด ารงอยู่ 3.เกิดการบริหารจัดการวัฒนธรรม 4.การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 5.การเป็นส่วนตัวใน
การด าเนินชีวิต 
 จากข้อมูลจะเห็นได้ถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ท้ังวิถีชีวิตของประชากรในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน ประเพณีและวัฒนธรรม และการดนตรี โดย
ความหลากหลายข้างต้นนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางการจัดการเศรษฐกิจของชุมชนท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุนอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้อีกด้วย 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน  อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  ต าบลท่าขนุนเป็น 1 ใน 7 ต าบลในเขตอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี  มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของต าบลท่าขนุน เป็นพื้นท่ีสูง  โดยมีภูเขาขึ้นสลับซับซ้อนเป็นส่วนใหญ่ มี
ท่ีราบบ้างตามริมแม่น้ าแควน้อย และท่ีราบสูงระหว่างภูเขา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าเขาและพื้นท่ีรองรับน้ าของเขื่อนวชิ
ราลงกรณ์ มีแม่น้ าสายส าคัญ 1 สาย คือแม่น้ าแควน้อย ฤดูกาลของพื้นท่ีต าบลท่าขนุน แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล มี
ลักษณะแตกต่างไปจากฤดูกาลของจังหวัดตา่งๆ ในเขตภาคกลาง แต่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับภูมิอากาศในจงัหวัดทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย  เทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีเขตการปกครอง รวม 5 
หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 1 บ้านท่าขนุน หมู่ท่ี 2 บ้านองธิ หมู่ท่ี 3 บ้านปรังกาสี หมู่ท่ี 4 บ้านอู่ล่อง หมู่ท่ี 5 บ้านหินแหลม 
ต าบลท่าขนุนมีจ านวนประชากรท้ังสิ้น 15,932 คน จ าแนกเป็นชาย 8,361 คน หญิง 7,571 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 
32.29 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจ านวนครัวเรือนท้ังสิ้น 7,081 ครัวเรือน 
 วิถีชีวิตของประชากรในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ประหยัด อดออม ซื่อสัตย์ อดทน มี
อัธยาศัยและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีท้ังตอ่คนในชุมชน และคนต่างถิน่ฐาน  มีความสามัคคีภายในชมุชน ซึ่งท าให้เป็นชุมชน
ท่ีอยู่และเป็นชุมชนเข้มแข็งอีกด้วย   ประชากรในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มี
ความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ ประกอบด้วย คนไทย มอญ พม่า กะเหรี่ยง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ท าสวนผลไม้ สวนยางพารา และอีกส่วนหนึ่งจะประกอบอาชีพแรงงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
แรงงานวัยท างานในพื้นท่ี และแรงงานต่างด้าว ส่วนเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุนเมื่อเรียนจบนิยมออกไป
ท างานนอกพื้นท่ี 

ในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ 
ประกอบด้วย คนไทย มอญ พม่า กะเหรี่ยง จึงประกอบด้วยประเพณีและวัฒนธรรมมากมายหลากหลาย ได้แก่
ประเพณีกวนข้าวทิพย์  ประเพณีบูชาพระเจดีย์องค์ชาย และพระเจดีย์องค์หญิง  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีค้ าต้น
โพธ์ิ  ประเพณีท าเทียนขี้ผึ้งบริสุทธ์ิจากรังผึ้งในป่า ประเพณีออกพรรษา  ประเพณีร าตง  ประเพณีลอยกระทง  และ
ประเพณีต าทองโยะ 
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 นอกจากความหลากหลายของประชากรทางชาติพันธ์ุจะก่อให้เกิดประเพณีมากมายแล้ว ยังท าให้ดนตรีใน
เขตเทศบาลต าบลท่าขนนุ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีมีความหลากหลายเช่นกัน อันได้แก่1.ดนตรีชาติพันธ์กะ
เหรียง   2.ดนตรีชาติพันธ์มอญ 3.ดนตรีชาติพันธ์พม่า 
 ความหลากหลายข้างต้นจึงสามารถเป็นแนวทางการจัดการเศรษฐกิจของชุมชนท่ีเกิดจากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุนอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดังนี้ 1.แนวทางการจัดการด้านองค์กร
ชุมชน คือสร้างความเข็มแขง็ให้กับชุมชน โดยมีการร่วมมือกันของคนในชุมชนท่ีตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรม 
การด าเนินชีวิต เอกลักษณ์ของชุมชน และมีการท างานร่วมกันระหว่างองค์ภาครัฐและเอกชน 2.แนวทางการจัดการ
ด้านองค์ความรู้ วัฒนธรรมของชุมชน  โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือพัฒนาทักษะบุคคล ให้มีความรู้สามารถ 
หรือความเชี่ยวชาญในกิจกรรมท่ีเป็นวัฒนธรรมของชุมชน และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยววัฒนธรรมของชุมชน 3 แนว
ทางการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ชุมชนควรมีการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวให้มาเท่ียวในชุมชนของตนเอง จัดให้มีการ
อบรมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความหวงแหนและความตระหนักถึงความส าคัญของรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 4.แนว
ทางการจัดการด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว  เพื่อลดการแออัด มีการจัดจุดจอดรถโดยสารขนาดใหญ่
ไปอยู่บริเวณนอกชุมชน และจัดให้มีรถโดยสารขนาดเล็กให้บริการ  5.แนวทางการจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ ควร
มีการจัดประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน เพื่อลดปัญหาและ
ความขัดแข้งระหว่างนักท่องเท่ียวกับประชาชนในพื้นท่ี  เกี่ยวกับข้อก าหนด ข้อห้าม การปฏิบัติตัวในแต่ละชุมชนท่ี
แตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 6. แนวทางการจัดการด้านความสัมพันธ์ เนื่องจากเขตเทศบาลต าบลท่า
ขนุน มีประชาชนหลากหลายเชือ้ชาตท่ีิอาศัยในพืน้ท่ีท่องเที่ยว บางครั้งเกิดปัญหาระหว่างนักท่องเที่ยวกับประชาชนใน
พื้นท่ี ดังนั้นควรมีการสร้างความเข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยวกับประชาชนในเขตชุมชนท่องเที่ยวให้มีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง  ผลจากการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ 
1.ทัศนียภาพหรือภูมิทัศน์ของชุมชน 2.การคมนาคม     3.การจราจร  4.ร้านค้าในชุมชน และ 5.ขยะมูลฝอย และ
สุดท้ายผลจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตอ่วัฒนธรรมการด ารงชวิีตในชุมชน ประกอบด้วย 1.ความเป็นเอกลักษณ์ใน
ท้องถิ่น 2.การอนุรักษ์วัฒนธรรมให้ด ารงอยู่ 3.เกิดการบริหารจัดการวัฒนธรรม 4.การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  5.การเป็น
ส่วนตัวในการด าเนินชีวิต 
 
อภิปรายผล 
 ประชากรในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ 
ท้ังคนไทย มอญ พม่า กะเหรี่ยง แต่สิ่งหนึ่งท่ีเหมือนกันคือประชากรกลุ่มชาติพัยนธ์ุนี้มีวิถีชิวิตท่ีเรียบง่าย ประหยัด อด
ออม ซื่อสัตย์ อดทน มีอัธยาศัยและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีท้ังต่อคนในชุมชน และคนต่างถิ่นฐาน  มีความสามัคคีภายใน
ชุมชน ซึ่งท าเป็นชุมชนเข้มแข็ง สอดคล้องกับทฤษฏีแนวคิดค่านิยมในการด าเนินชีวิต  กล่าวคือค่านิยมเป็นเป้าหมาย
ของการด าเนินชีวิตท่ีตนเองและสังคมเห็นควรแก่การยึดถือในการน ามาปฏิบัติ(Rokeach, 1973) และค่านิยมยังเป็น
ความเชื่อท่ีมีลักษณะย่ังยืนถาวรในการน ามาใช้เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน  หรือเป็นจุดมุ่งหมายของการ
ด ารงชีวิตซึ่งเป็นสิ่งท่ีตนเองและสังคมเห็นชอบ เห็นควรแก่การยึดถือปฏิบัติมากกว่าท่ีจะเห็นวิธีการปฏิบัติอ่ืนใน
แนวทางหรือเป้าหมายอ่ืน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
ได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพท่ีมีความหลากหลายของชุมชน เช่น ด้านประเพณีวัฒนธรรมท่ีมีท้ังไทย มอญ กะเหรี่ยง 
พม่า  ด้านองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเกษตรกรรมท่ีมากมายอยู่ในพื้นท่ี เนื่องจากมีการปลูกพืชท้ังพืชผักของไทย และพืชผัก
ของกะเหรี่ยง เป็นต้น 
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 2. ควรผลักดันให้เกิดเครือข่ายจากท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้ร่วมมือกันในการแสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นท่ีมีอยู่หลากหลายในหมู่บ้านต่างๆ โดย
หน่วยงานภาครัฐสามารถช่วยในเรือ่งของข้อมูล หรือการประชาสัมพนัธ์ในวงกว้าง ส่วนภาคเอกชนสามารถช่วยในเรื่อง
ของเตรียมพร้อมในด้านสถานท่ีเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยว 
 3. ควรจัดโครงสร้างการท างานโดยระบุผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ของแต่ละพื้นท่ี เช่น ผู้ประสานงานหลัก 
ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลข่าวสาร เนื่องด้วยในเขตเทศบาลต าบลท่าขนนุ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีประชากร
ท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุกระจายอยู่ตามพื้นท่ีต่างๆ ดังนั้นหากตัวแทนหลักจากกลุ่มประชากรเหล่านั้น และ
ระบุถึงต าแหน่งหน้าท่ี  จะท าให้การติดต่อประสานงานด้านต่างๆ เป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดยอ่ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายถึงวิถีการท านารวมท้ัง              

การเรียนรู้ของเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปลอดสารจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เจาะลึกเป็นรายบุคคลกับกลุ่มเกษตรกรชาวนาต้นแบบจ านวน 8 คน รวมท้ังท าการสังเกตและการจดบันทึกภาคสนาม 
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา การตีความและพรรณนาความจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น ผลการวิจัยพบว่า                 
วิถีการท านาของเกษตรกรชาวนามี 2 ลักษณะท่ีต้องน ามาพิจารณา ได้แก่ วิถีชีวิตและวิถีการปลูกข้าวหรือการท านา
ของเกษตรกรชาวนาผู้ข้าวปลอดภัย ส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวเชิงพาณิชย์ มีการแบ่งเก็บไว้บางส่วนเพื่อการบริโภคส าหรบั
คนในครอบครัว ลักษณะการปลูกข้าวมีท้ังการปลูกข้าวแบบนาปีและการปลูกข้าวนาปรัง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นเตรียมดิน ขั้นการหว่านข้าว ขั้นการดูแลรักษา ขั้นข้าวตั้งท้อง/ออกรวง และขั้นเก็บเกี่ยว/สีข้าว ส่วนใหญ่              
ให้ความส าคัญกับขั้นตอนการเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก ส าหรับ การเรียนรู้ของเกษตรกรชาวนาพบว่า                              
มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ (1) การเรียนรู้การพึ่งตนเอง ประกอบด้วย ความเป็นตัวตน การจัดการตนเองและ                  
การพัฒนาตนเอง (2) การท าความเข้าใจเพื่อการพึ่งตนเอง ได้แก่ การให้ความส าคัญในการพึ่งตนเอง การปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตและวิถีการท านา รวมท้ังการมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจากผู้รู้และแหล่งเรียนรู้  

 
ค าส าคัญ : วิถีการท านา  การเรียนรู้  เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปลอดสาร 
 

Abstract 
This research is a case study which is one of qualitative research that aims to describe the ways              

of rice farming and the ways of learning of farmers who grow safe rice in Chachoengsao province. The data 

was collected from in-depth interviews with individuals and 8 farmers who are farmer models. Furthermore; 

observing and field taking notes were used in content analysis as well as interpretation and description of              

the phenomena. The research results showed that two forms of rice farming must be considered such as lifestyle 

and safe rice cultivation. Most rice cultivation was for commercial but some was kept for family consumption. 

Rice cultivation characteristics include both in-season rice field and off-season rice field that consisting of  
5 steps: soil preparation, sowing, maintenance, rice pregnancy/grilling and harvesting/milling.  Before 

cultivating, the important stage was mostly focus on the stage of soil preparation. For farmers' learning, it was 

found that there were two important factors i.e. 1) self-reliance learning including identity, self-management 

and self-development. 2) Understanding for self-reliance such as the importance of self-reliance, changing 

ways of life and ways of farming as well as abilities of solving self-problem that learn from philosophers and 

learning resources. 

 

Keywords: Ways of rice farming, Learning, Farmers who grow safe rice 
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บทน า 
ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีการปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญ  เมื่อพิจารณา                    

จากการส่งออกข้าวไทยในปี พ.ศ. 2557 ท้ังปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.9 และ 30.6 ขณะท่ีผลผลิต          
ข้าวไทยลดลงจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 3.1 เนื่องจากเกษตรกรชาวนาบางส่วนลดพื้นท่ีปลูกข้าวปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน
ท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่า (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558, หน้า 2) จากการทบทวนปัญหา เกษตรกรชาวนา                
พบว่าการท านาหรือการปลูกข้าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตรตามความก้าวหน้าทางการพัฒนาเศรษฐกิจ             
และสังคม ในอดีตเกษตรกรชาวนาท านาเพื่อกินเพื่ออยู่ท่ีเหลือจึงขาย ใครมีนามากท าข้าวได้มากก็ขาย พออยู่ได้                
ไม่ร่ ารวย แต่ก็มีความสุขตามอัตภาพและเมื่อประเทศให้ความส าคัญเรื่องการส่งออก มีการส่งเสริมการผลิต               
เพื่อการส่งออกข้าว เกษตรกรชาวนาถูกป่ันให้ท างานหนักขึ้นโดยมุ่งการผลิตเพื่อการขายเป็นส าคัญและเพื่อตัวเลข              
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเอาไว้วัดระดับการพัฒนาของประเทศ โดยมุ่งหวังว่าเกษตรกรชาวนาจะร่ ารวยมั่งมีศรีสุข 
แต่ผลกลับตรงข้ามเกษตรกรชาวนาจนลง เจ็บป่วยมากขึ้น ความสุขน้อยลง พ่อค้านายทุนรวยขึ้น ท้ังนี้เพราะ      
เกษตรกรชาวนาบางคนขาดความรู้ ขาดความพอประมาณและพอเพียง ท านาไม่หยุด จากท่ีเคยท านาปีละคราวเดียว 
ก็เร่งท านาหลายๆ ครั้งในหนึ่งปี มีการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นท้ังการใช้ปุ๋ยเคมีและยาก าจัดแมลง เกิดดินเสีย ดินไม่ได้พักตัว                
วงจรศัตรูพืชไม่ถูกตัด เกษตรกรชาวนาขาดการคิดถึงต้นทุนไม่ว่าเป็นเรื่องเงิน เรื่องสุขภาพหรือทรัพยากรอ่ืนๆ               
ท่ีท าลงไปหวังเพียงเพื่อการแข่งขันการผลิตข้าวออกมาให้มากเป็นอย่างนี้ท่ัวประเทศ (ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติ (สปรส.), 2545, หน้า 110-111) 

ผลของการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้วิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาท่ีเรียบง่ายด้วยการเตรียมดิน 
เตรียมกล้า การปลูก การใส่ปุ๋ย การดูแลรักษาวัชพืช การก าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การบริโภคและการขาย
ข้าวเปลือกเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตสมัยใหม่มากขึ้น ส่งผลให้ชีวิตมีความสุขสบาย ใช้เวลาและแรงงานท านาน้อยลงแต่
ขณะเดียวกันเกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่ก็มีวิถีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่มีความร่วมมือ ความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกือ้กลู
เหมือนดังแต่ก่อน ส าหรับวิถีการผลิตหรือการปลูกข้าวมีการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานคน และแรงงานสัตว์มาก
ขึ้นใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงหรือศัตรูพืชอ่ืนๆ แทนการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์และวิธีการก าจัดแมลงหรือศัตรูพืชตามแบบ
บรรพบุรุษ ท าให้เกษตรกรชาวนามีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการท านามากขึ้น ขณะท่ีรายได้จากการท านาไม่คุ้มค่ากับ  
การลงทุน ท าให้เกษตรชาวนามีหนี้สินเพิ่มขึ้นและเกษตรกรชาวนาจ านวนไม่น้อยต้องสูญเสียท่ีดินท ากินไปในท่ีสุด 
(สุวัฒน์ เรืองศิลป์, 2557) นอกจากนี้เกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยมีพื้นท่ีท าการเกษตรเฉลี่ยไม่เกิน 
15 ไร่ การท าการเกษตรหลายพื้นท่ียังเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท าขาดความคุ้มค่าในการลงทุน ท้ังค่าใช้จ่ายในเรือ่ง
ของเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้ปุ๋ย การซื้อเมล็ดพันธ์ุ/ปัจจัยการผลิต อีกท้ังเกษตรกรชาวนาบางส่วนไม่มีท่ีดินท า
กินเป็นของตนเอง ต้องเช่าท่ีดินเพื่อท าการเกษตรขาดแรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหรือเป็นแรงงาน
รับจ้างท าการเกษตร ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งคือการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยสัดส่วนจ านวนประชากร ในวัย
ท างานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องท าให้ประชากรไทย
โดยเฉลี่ยมีอายุสูงขึ้น และด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงการขยายตัวของภาคการผลิตอ่ืนและทัศนคติของ
เกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่คิดว่า การท าการเกษตร การปลูกข้าวเป็นงานท่ีหนักและล าบาก ไม่คุ้มค่า ไม่อยากให้
ลูกหลานเข้ามาล าบากด้วย จึงท าให้เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจท าอาชีพการเกษตร ส่งผลให้แรงงานภาคการเกษตร
ประสบปัญหาท้ังในส่วนของจ านวนแรงงานท่ีมีแนวโน้มลดลง เกิดการขาดแคลนแรงงานท างานในไร่นา แนวโน้ม
แรงงานเกษตรกรผู้สูงวัยมีมากขึ้น ท าให้ประสิทธิภาพและผลิตผลการเกษตรลดลง อีกท้ังเกษตรกรชาวนาจ านวนมาก
ยังมีข้อจ ากัด ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตเชื่อมโยงไปจนถึงการแปรรูปและการตลาด ขาดความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี สารเคมีการเกษตร ท าให้เกษตรกรชาวนาใช้ปัจจัยการผลิตดังกล่าว  
มากเกินความจ าเป็น นอกจากท าให้ต้นทุนการผลิตสูงแล้วยังก่อให้เกิดการตกค้างของสารพิษในผลผลิตการเกษตร 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภคในระยะยาว อีกท้ังยังท าให้ดินเสื่อมโทรม  ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพลดลง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559, หน้า 32-33)     
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ผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรชาวนาหลายพื้นท่ีพยายามท่ีจะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง               
วิถีการผลิตการปลูกข้าว โดยเฉพาะจังหวัดเฉพาะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกท้ังหมด 3 ,344,375  ไร่                   
ในจ านวนนี้เป็นพื้นท่ีปลูกข้าวของจังหวัดฉะเชิงเทรา 1,024 ,172  ไร่ หรือร้อยละ 30.62 ของพื้นท่ีท้ังหมด                  
แยกเป็นพื้นท่ีปลูกข้าวนาปี 618, 953 ไร่ มีเกษตรกรชาวนาท่ีปลูกข้าวนาปี 26,447 ราย ส่วนพื้นท่ีปลูกข้าวนาปรัง 
415,650 ไร่ มีเกษตรกรชาวนาท่ีปลูกข้าวนาปรัง 16,011 ราย (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6, 2560)                
ปัญหาท่ีพบ อาทิ ราคาผลผลิตตกต่ า ต้นทุนทางการเกษตรมีราคาสูง คนว่างงานนอกฤดูกาลผลิต ของใช้ในครัวเรือน            
มีราคาสูงขึ้น รายได้ต่ า ค่าครองชีพสูง ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ของเกษตรกรชาวนาเป็นปัญหาใหญ่ท่ีภาครัฐพยายาม            
หาแนวทางแก้ไขปัญหา แต่ด้วยอัตลักษณ์ของเกษตรกรชาวนาในพื้นท่ีโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรชาวนาปลูกข้าว
ปลอดภัยซึ่งมีวิถีชีวิตเรียบง่ายเป็นสังคมแบบชนบทและด าเนินชีวิตแบบพอเพียงด้วยการพึ่งตนเอง สามารถแก้ปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ศึกษาเฉพาะกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีการท านาและการเรียนรู้การปลูกข้าวปลอดภัย ซึ่งการท าความเข้าใจสิ่งเหล่านี้             
น่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีเพื่อให้เกษตรกรชาวนาสามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแส            
การพัฒนาในปัจจุบันได้ นอกจากนี้ผลท่ีได้จากการศึกษาน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง               
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท านาของเกษตรกรชาวนาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อบรรยายวิถีการท านาของเกษตรกรชาวนาผู้ขา้วปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. เพื่อศึกษาและสังเคราะห์การเรียนรู้ของเกษตรกรชาวนาผู้ข้าวปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
อุปกรณแ์ละวิธีการทดลอง 

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา (Case study) กับกลุ่มเกษตรกรชาวนาต้นแบบท่ีประสบ
ความส าเร็จจนได้รับการยอมรับประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรสังกัดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ระดับอ าเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปลอดภัยจ านวน 8 คน  
ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคลแบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) มีการก าหนดขอบเขตของการวิจัย
อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดและเนื้อหาท่ีศึกษา โดยสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักวิถีการท านา
ของศูนย์สารสนเทศการเกษตร (2557) และหลักคิดการเรียนรู้ของ อุทัย ดุลยเกษม (2545, หน้า 199) ในการค้นหา
ปรากฏการณ์ ดังภาพท่ี 1 

 
 

 

 

 

 

 

                                              

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

การท าความเข้าใจ 

 

การปรับเปลี่ยน 

 

การรับรู ้

 

การแกไ้ข 

 

เกษตรกรชาวนา 

วิถีชีวิต 

 

วิถีการปลูกข้าว 

การเรียนรู ้ การเรียนรู ้
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ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 12 เดือน เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยเป็นเครื่องมือท่ีมี
ความส าคัญท่ีจะท าให้ได้ซึ่งข้อมูลที่ต้องการ ดังนั้นจึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในการค้นหาและอธิบายถึง
ค าตอบ รวมท้ังติดตามสังเกตพฤติกรรมและกิจกรรมในการปลูกข้าว ซึ่งข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากการลงภาคสนาม         
จะถูกน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์ โดยแยกข้อมูลออกเป็นประเภทต่างๆ ตามประเด็น                    
ท่ีก าหนดรวมถึงท าการเชื่อมโยงข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์สรุปเป็นเนื้อหาและคุณลักษณะร่วมท่ีมีความหมาย             
ต่อวิถีการท านา การปลูกข้าวตลอดจนการเรียนรู้ของเกษตรกรชาวนา นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล             
เชิงเนื้อหา โดยใช้หลักการสามเส้า (Triangulation) มาตรวจสอบ เพื่อให้ผลการศึกษานั้นมีความหมายน่าเชื่อถือและ 
มีความสมบูรณ์ของข้อมูลเพิ่มขึ้น รวมท้ังตรวจสอบความถูกต้องและความตรงของข้อมูลระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูล 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้แนวทางของ Strauss and Corbin (1994, pp. 273-285) ร่วมกับการแสดงข้อค้นพบ
ในรูปตาราง (Miles and Huberman, 1994) และมีข้อความบรรยายประกอบเพื่อความชัดเจนมากขึ้น 

ผลการทดลอง  
 ตอนที่ 1 วิถีการท านาของเกษตรกรชาวนาผู้ข้าวปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลศึกษาพบว่า                      
ความหมายของวิถีการท านามี 2 ลักษณะท่ีต้องน ามาพิจารณา ได้แก่ วิถีชีวิตและวิถีการปลูกข้าวหรือการท านา                 
ของเกษตรกรชาวนาผู้ข้าวปลอดภัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 (1) วิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนา 

  1.1 ด้านรายได้/ราคาข้าว การท านาเป็นอาชีพหลัก รายได้หลักจึงมาจากการท านา มาจาก            
การขายข้าวเพื่อส่งโรงสี ดังนั้นราคาข้าวท่ีขายได้จึงมีความไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ข้าวท่ีเกษตรกรชาวนาขายนั้นมีราคา
ค่อนข้างต่ ามาก เมื่อหักต้นทุนค่าใช้จ่ายมีรายได้ต่อเกวียนก าไรไม่มากนักหรือบางรายอาจไม่คุ้มทุน เนื่องจากเกษตรกร
ชาวนามีต้นทุนจากการปลูกข้าวค่อนข้างสูง  

1.2 ด้านการเพาะปลูก/ภัยธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาทางธรรมชาติ เช่น ปัญหาฤดูกาล 
ปัญหาน้ า ปัญหาโรคพืชและแมลง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันได้ ดังนั้นเกษตรกรชาวนา                   
จะแก้ปัญหาตามช่วงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นของการท านาด้วยการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมโดยการใช้สารเคมี              
เพื่อก าจัดแมลงและศัตรูข้าว  

1.3 ด้านผลผลิต/คุณภาพข้าว ปัญหาของเกษตรกรชาวนาคือการเพาะปลูกข้าวตามกระแส              
ตามนโยบายของรัฐ จึงต่างเร่งปลูกข้าวเพื่อขายไม่สนใจสิ่งท่ีเคยเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของการปลูกข้าว การใส่ใจ                
ในธรรมชาติ ข้าวท่ีปลูกได้มีสิ่งเจือปนมากมายและไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร  

1.4 ด้านการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ส่วนใหญ่เกษตรกรชาวนาใช้ความคุ้นชินในการปลูกข้าว              
ไม่ชอบคิดหรือท าสิ่งใหม่หรือแก้ปัญหาแต่รอให้ผู้อ่ืนมาปรับแก้ไข การปรับเปลี่ยนทัศนคติเหล่านี้อาจต้องใช้เวลา 
เพราะต้องท าให้เกษตรกรชาวนาเข้าใจ เล็งเห็นความส าคัญของวิถีการปลูกข้าวท่ีมีคุณภาพ ส่วนงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ต้องมีมาตรการช่วยเหลือและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรชาวนาท่ีตั้งใจปลูกข้าวท่ีมีคุณภาพให้มากขึ้น รวมท้ัง             
การหาตลาดและผู้บริโภครองรับอย่างชัดเจนแทนการส่งออกข้าวท่ัวไป               

1.5 ด้านการใช้ชีวิตประจ าวัน วิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาเป็นวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ไม่ชอบ          
การวางแผนการเพาะปลูก การบริหารจัดการ จึงท าให้การขายข้าวมีก าไรค่อนข้างต่ าหรือน้อย ส่วนใหญ่นิยม               
การปลูกข้าวหลายรอบติดต่อกันมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการขาดทุน ดังนั้นการแก้ปัญหานี้ต้องเริ่มท่ีตัวเกษตรกรชาวนากอ่น
รวมท้ังเรียนรู้สิ่งใหม่ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวในปัจจุบัน 

(2) วิถีการปลูกข้าวหรือการท านา 
ส าหรับการปลูกข้าวของเกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่มีท้ังการปลูกข้าวแบบนาปีและการปลูกข้าวนาปรัง 

เป็นลักษณะแบบนาหว่านน้ าตม เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปลอดภัยจะให้ความส าคัญกับขั้นตอนการเตรียมดิน             
ก่อนการเพาะปลูก ลักษณะของดินท่ีท านาเป็นดินเหนียวมีบางพื้นท่ีท่ีเป็นดินร่วนปนทราย ใช้แหล่งน้ าจากชลประทาน
หรือคลองส่งน้ าจากเขื่อนสียัด พันธ์ุข้าวท่ีใช้ท าการเพาะปลูกมีหลากหลายพันธ์ุ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นท่ี ภูมิอากาศ
และแหล่งน้ าท่ีใช้ ส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวพันธ์ุปทุมธานี1 การปลูกข้าวของเกษตรกรชาวนาเป็นการปลูกข้าวเพื่อขาย
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หรือเชิงพาณิชย์ และมีการแบ่งเก็บไว้บางส่วนเพื่อการบริโภคส าหรับคนในครอบครัว ส่วนขั้นตอนการปลูกข้าว           
มีรายละเอียดดังนี้  

2.1 ข้ันเตรียมดิน โดยภาพรวมใช้เวลาประมาณ 15 วัน ด้วยการใช้รถไถดะ ไถแปรเป็นการพลิกหน้าดิน
ก าจัดวัชพืช ย่อยสลายดินฝังกลบตอซังฟางข้าว ต่อจากนั้นท าการหมักดินด้วยการวิดน้ าเข้านา จากนั้นใช้รถตีดิน/             
ตีเลนเพื่อท าการลูบดินหรือท่ีเรียกว่าการท าเทือก และท าการชักร่องดิน/ชักร่องน้ าในแปลงนาโดยใช้เครื่องชักร่อง               
ท่ีดัดแปลงจากรถไถนา  

2.2 ข้ันการหว่านข้าว ขณะท่ีท าการลูบดินหรือท าเทือกควรเตรียมการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวปลูก           
เมล็ดพันธ์ุข้าวท่ีใช้ในการปลูกมีท้ังพันธ์ุข้าวของตนเองหรือหาซื้อพันธ์ุข้าวปลูกจากภายนอกโดยหลักการต้องใช้เมล็ด
พันธ์ุข้าวประมาณ 20 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรชาวนาใช้ความเคยชินในเตรียมเมล็ดพันธ์ุข้าวประมาณ                    
25 กิโลกรัมต่อไร่ ท้ังนี้ต้องเผื่อการสูญเสียของเมล็ดพนัธ์ุขา้วจากนก หนู แมลงกัดกินพันธ์ุข้าวในแปลงนาขณะปลูกข้าว  

2.3 ข้ันการดูแลรักษา ระยะนี้เกษตรกรชาวนาต้องคอยหมั่นดูแลและฉีดยาคุมวัชพืชเพื่อไม่ให้เมล็ดพืช
ท่ีไม่ใช่ข้าวงอกออกมา การฉีดยาคุมวัชพืชมี 2 กรณี ได้แก่ กรณีท่ีฝนไม่ตก เกษตรกรชาวนาจะฉีดยาคุมวัชพืช                
2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 ฉีดยาคุมวัชพืชหลังจากไขน้ าออกจากแปลงนาได้ 2 วัน และครั้งท่ี 2 ไม่เกิน 12-15 วันหลังจาก           
ฉีดยาคุมวัชพืชครั้งแรกไปแล้ว ส่วนกรณีท่ีฝนตก ถ้าการฉีดยาคุมวัชพืชในรอบแรกไม่สามารถท าได้ เกษตรกรชาวนา 
ใช้วิธีการฉีดยาคุมวัชพืชแบบครั้งท่ีสองท่ีต้องใช้ยาซึ่งมีคุณภาพสูงเพื่อป้องกันหรือคุมวัชพืชต่างๆ ให้ได้มากท่ีสุด               
การฉีดยาคุมวัชพืชของเกษตรกรชาวนาแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างท้ังระยะเวลาวันและจ านวนครั้งท่ีฉีดยาคุมวัชพืช 
ระยะนี้ต้นข้าวมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 10-15 เซนติเมตร (ประมาณ 15 วันหลังหว่านข้าว)  ประมาณ 25 วัน             
หลังจากหว่านข้าวและฉีดยาคุมวัชพืชแล้วมีการปล่อยน้ าเข้านาเพื่อให้ข้าวเจริญงอกงาม ระยะนี้ต้นข้าวมีความสูง 
เฉลี่ยประมาณ 20-25 เซนติเมตรจะมกีารใส่ปุ๋ยเคม ีส าหรับเกษตรกรชาวนาต้นแบบส่วนใหญ่การใส่ปุ๋ยเคมีใดๆ ก็ตาม
จะน าดินไปตรวจเพื่อหาแร่ธาตุต่างๆ ท่ีอยู่ในดินว่ามีแร่ธาตุอะไรอยู่มาก มีแร่ธาตุอะไรอยู่น้อย หรือแร่ธาตุ                     
ท่ีต้นข้าวต้องการ จากนั้นเลือกใช้ปุ๋ยเคมีท่ีตรงกับสภาพดิน ด้วยชุดตรวจดินหรือชุดปุ๋ยสั่งตัด เป็นชื่อเรียกชุดตรวจสอบ 
N-P-K ซ่ึงเกษตรกรชาวนาสามารถตรวจหาได้ด้วยตนเอง  

2.4 ข้ันข้าวตั้งท้อง/ออกรวง หากนับเวลาหลังจากหว่านข้าวลงแปลงนาภายใน 60 วัน ข้าวเริ่มตั้งท้อง
หรือก าลังเริ่มออกรวงบ้างแล้ว เกษตรกรชาวนาเพียงคอยดูแลว่ามีเชื้อรามีเพลี้ยขึ้นหรือไม่ ถ้ามีก็ฉีดยาคุมกันเชื้อรา       
ยาท่ีใช้ฉีดเป็นพวกไตรโคเดอร์มาหรือราเขียว ข้าวจะออกรวงเต็มท่ีใช้เวลาประมาณ 80-90 วัน ระยะนี้ความสูงของ  
ต้นข้าวโดยเฉลี่ยประมาณ 80 เซนติเมตรหลังจากการหว่าน หรือประมาณ 20 วันข้าวท่ีออกรวงก็เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวได้  

2.5 ข้ันเก็บเกี่ยว/สีข้าว ปัจจุบันนิยมใช้รถเก็บเกี่ยวข้าวเนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยว
หากเป็นช่วงฤดูฝนจะได้ผลผลิตท่ีเป็นข้าวเปลือกมากกว่าฤดูหนาว/ฤดูแล้ง ข้าวท่ีเกี่ยวเก็บแล้วส่วนใหญ่มีความชื้น          
อยู่ท่ี 25% ท่ีส่งเข้าโรงสี  ราคาท่ีขายไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับข้าวท่ีตากแห้งจะมีความชื้นประมาณ 20%                   
ส าหรับเกษตรกรชาวนาบางรายท่ีบ้านจะมีเครื่องสีข้าวไว้เพื่อบริโภคและสีข้าวไว้เพื่อขาย (ก าลังเครื่องมอเตอร์ท่ีใช้            
ไม่เกิน 5 แรงม้าตามท่ีกฎหมายก าหนด) สามารถสีข้าวกล้องหรือขัดข้าวให้มีสีขาวได้จากนั้นท าการบรรจุถุงชั่งน้ าหนัก
เพื่อจ าหน่ายต่อไป 

ตอนที่ 2 การเรียนรู้การปลูกข้าวปลอดภัยของเกษตรกรชาวนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลศึกษาพบว่า                
มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่  

(1) การเรียนรู้การพึ่งตนเอง มี 3 ลักษณะ คือ  
(1.1) การเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นตัวตนของเกษตรกรชาวนาว่าทุกคนมาจากครอบครัวชาวนา คลุกคลี

อยู่กับวิถีเกษตรกรรมมาตั้งแต่เกิด เป็นอาชีพท่ียากล าบากไม่สุขสบายเมื่อเทียบกับการเพาะปลูกในปัจจุบันท่ีมีทุกอย่าง
ท้ังเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือท่ีทันสมัยมาช่วยทุ่นแรงได้มาก แต่เกษตรกรชาวนาทุกคนต่างก็มีความสุข             
มีความพึงพอใจที่ได้สืบสาน สืบทอดการท านา  
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(1.2) การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการตนเองว่า การท่ีทุกคนประสบความส าเร็จจนเป็นเกษตรกรชาวนา
ต้นแบบรวมถึงเป็นท่ียอมรับจากท่ีต่างๆ ได้นั้น เนื่องจากทุกคนมีการปรับเปลี่ยนตนเองท่ีจะเรียนรู้ ค้นหา ทดลอง              
สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้การท านาได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณเพิ่มขึ้น  

(1.3) การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งส าคัญในโลกปัจจุบัน แต่ถึงอย่างไรการพัฒนาตนเอง
ควรอยู่บนพื้นฐานรากเหง้าของวัฒนธรรมท้องถิ่น เพราะเมื่อมีความทันสมัยเข้ามา มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์
ต่างๆ มาช่วยทุ่นแรงนั้นในบางอย่างด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเลือนหาย 

(2) การท าความเข้าใจเพื่อการพึ่งตนเอง มี 2 ลักษณะ คือ  
(2.1) การท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตเพื่อการพึ่งตนเอง เป็นความสามารถของเกษตรกรชาวนา            

ท่ีจะช่วยเหลือตนเองให้ ได้มากท่ีสุด  โดยไม่ เ ป็นภาระคนอ่ืนมากเกินไปมีความพอประมาณ มีเหตุมีผล                          
มีภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรมในวิถีการด ารงชีวิตและวิถีการท านา ภายใต้เงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ             
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านจิตใจ ด้านเทคโนโลยีและด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

(2.2) การท าความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญในการพึ่งตนเอง ว่าการพึ่งตนเองเป็นปัจจัยหนึ่ง               
ท่ีช่วยให้เกษตรกรชาวนาทุกคนสามารถหลุดพ้นกับดักการปลูกข้าวท่ีมีต้นทุนสูงและการมีรายได้เพิ่มจากการขายข้าว 
ท่ีมีคุณภาพ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าวและทัศนคติในการพัฒนาตนเอง ด้วยหลักการคิด การกระท า  
การแก้ปัญหา การเรียนรู้ การทดลอง รวมท้ังการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี                   
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงการใช้เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าว  

(3) การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการท านาเพื่อการพึ่งตนเอง ในความเป็นจริงเกษตรกรชาวนามีการปรบั
วิถีชีวิตและวิถีการท านาอยู่ตลอดเวลาตามการพัฒนาของประเทศ ซึ่งแต่เดิมเกษตรกรชาวนาเริ่มต้นจากการปลูกข้าว
เพื่อท ากินต่อมาจึงขยายผลเป็นการปลูกข้าวเพื่อขาย  แต่ถึงอย่างไรการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการท านา            
ต้องไม่กระทบกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ฉะนั้นการปรับเปลี่ยนของเกษตรกรชาวนาต้องเริ่มจากตนเองเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
ตามหลักธรรม การพึ่งตนเองนั้นควรเริ่มท่ีการคิด การกระท าของตัวเราก่อน  และรัฐบาลควรต้องสร้างแรงจูงใจ             
ให้กับเกษตรกรชาวนา สร้างความเชื่อมั่นและลดข้อจ ากัดต่างๆ ลงให้ได้  

(4) การมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเพื่อการพึ่งตนเอง  ส่วนหนึ่งต้องมาจากการแก้ปัญหา               
ด้วยตนเองก่อน ต้องเรียนรู้และกระท ากับสิ่งท่ีเราท าอยู่หากเกิดปัญหาก็ค่อยแก้ปัญหานั้นไปทีละขั้นตอน แต่ถ้าปัญหา
นั้นมีความยุ่งยาก ซับซ้อนจึงขอความช่วยเหลือ ต้องเรียนรู้จากผู้อ่ืน ส าหรับในอดีตการแก้ปัญหาของเกษตรกรชาวนา
มักอาศัยความคุ้นชินจากการลองผิดลองถูก จากการบอกเล่าต่อๆ กันมา ผ่านประสบการณ์และการเรียนรู้ต่างๆ             
ท่ีพบเห็นแล้วถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อาศัยธรรมชาติเป็นตัวแก้ปัญหา ใช้สิ่งต่างๆ ท่ีอยู่ในท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ             
ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรชาวนา ควรมาจากการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน              
ของเกษตรกรชาวนาในท้องถิ่นหรือของคนในครอบครัว รวมถึงภาครัฐต้องมี ความชัดเจนในเรื่องของนโยบาย             
การช่วยเหลือต่างๆ การสนับสนุนหรือการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรชาวนาควรมีความต่อเนื่องและมีการสร้าง
หลักประกันให้กับเกษตรกรชาวนาทุกพื้นท่ีอย่างเท่าเทียม 
 
วิจารณผ์ลการทดลอง 

1. วิถีการท านาของเกษตรกรชาวนา เมื่อพิจารณาจากความหมายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (2559,  
หน้า 12) ท่ีระบุว่า วิถีชีวิตหมายถึงแนวทางการด าเนินชีวิตของคนตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตาย รวมถึงปัจจัยสี่ท่ีจ าเป็น  
ในการด าเนินชีวิต อันได้แก่ ท่ีอยู่อาศัย อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค นอกจากนี้วิถีชีวิตยังหมายรวมถึง
ความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา การประพฤติปฏิบัติรวมท้ังการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขณะท่ีส านกังาน
ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.), 2545, หน้า110-111) ได้ระบุถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาไทย หมายถึง  
การด าเนินชีวิตในด้านต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตายรวมท้ังท่ีเกี่ยวข้องกับการท านาหรือการปลูกข้าว ซึ่งในอดีต
เกษตรกรชาวนาไทยท านาเพื่อกินเพื่ออยู่ท่ีเหลือจึงขาย พออยู่ได้ไม่ร่ ารวย แต่ก็มีความสุขตามอัตภาพ และเมื่อประเทศ
ให้ความส าคัญเรื่องการส่งออกข้าว เกษตรกรชาวนาไทยต่างมุ่งการผลิตเพื่อการขายเป็นส าคัญ มุ่งหวังว่าเกษตรกร
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ชาวนาจะร่ ารวย แต่ผลกลับตรงข้ามเกษตรกรชาวนาไทยจนลง เจ็บป่วยมากขึ้น ความสุขน้อยลงท้ังนี้เพราะเกษตรกร
ชาวนาบางคนขาดความรู้ ขาดความพอประมาณและพอเพียง ท านาไม่หยุด จากท่ีเคยท านาปีละคราวเดียว ก็เร่งท านา
หลายๆ ครั้งในหนึ่งปี มีการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นท้ังการใช้ปุ๋ยเคมีและยาก าจัดแมลง เกิดดินเสีย เกษตรกรชาวนาไทย  
ขาดการคิดถึงต้นทุนไม่ว่าเป็นเรื่องเงิน เรื่องสุขภาพหรือทรัพยากรอ่ืนๆ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีได้ศึกษา
มานั้นท้ังด้านวิถีชีวิตและวิถีการท านาของเกษตรกรชาวนาไม่ว่ความเป็นพลวัตรของการพัฒนาประเทศจะเป็นอย่างไร 
วิถีชีวิตและวิถีการท านาของเกษตรกรชาวนยังคงมีสภาพปัญหาท่ีไม่แตกต่าง โดยเฉพาะปัญหาด้านรายได้/ราคาข้าว 
ด้านการเพาะปลูก ด้านครอบครัว/สังคม และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น/เทคโนโลยี ท้ังนี้ภาครัฐต่างให้ความส าคัญกับ  
การส่งออกในเชิงปริมาณหรือตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจนละเลยวิถีชีวิตของเกษตรชาวนา อย่างเชน่ในอดตี
ท่ีเน้นการร่วมแรงร่วมใจให้การท านาเป็นไปด้วยความราบรื่น มีการช่วยเหลือเอ้ือเฟื้อต่อกัน ข้าวท่ีปลูกได้จึงเป็นข้าวท่ี
มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณของชาวนา มีเรื่องเล่าท่ีผ่านประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อต่างๆ ไม่มีสารเคมีหรือสิ่งเจือปน 
ท่ีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ในขณะท่ีวิถีการท านาของเกษตรกรชาวนาในปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่ใช้ความคุ้นชินใน 
การปลูกข้าวไม่ชอบคิดสิ่งใหม่ทุกขั้นตอนของการปลูกข้าว ได้แก่ ขั้นเตรียมดิน ขั้นการหว่านข้าว ขั้นการดูแลรักษา  
ขั้นข้าวตั้งท้อง/ออกรวงและขั้นเก็บเกี่ยว/สีข้าว ต่างมีต้นทุนและความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของการปลูกข้าว 
ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่มาจากปัญหาทางธรรมชาติ เช่น ปัญหาฤดูกาล ปัญหาน้ า ปัญหาโรคพืชและแมลง เมื่อเกิดปัญหา
ขึ้นไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันได้ ปัญหาผลผลิตข้าวตกต่ า ขายไม่ได้ราคาท่ีเหมาะสม มีความสอดคล้องกับ 
Talukder & Chile (2014) ท่ีศึกษาลักษณะการเพาะปลูกข้าวและตลาดข้าวในชนบทประเทศบังคลาเทศ: หลักฐาน
จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรชาวนาต้องเผชิญกับปัญหาในระยะต่างๆ ของการปลูกข้าว เช่น ปัญหาการผลิตข้าว 
ได้แก่ ราคาปุ๋ยท่ีสูงและปัญหาการปลอมแปลงปุ๋ย การขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการเพาะปลูก ราคาวัตถุดิบ  
การเพาะปลูกท่ีสูง ค่าเช่าเครื่องจักรกลการเกษตรมีราคาค่อนข้างสูง ปัญหาขาดการให้ค าปรึกษาและการบริการ  
การขาดสินเชื่อการเงิน ปัญหาการบ ารุงรักษาข้าว ส่วนใหญ่เป็นการป้องกันก าจัดแมลงและโรคพืชท่ีไม่ได้ผล ท้ังนี้
เนื่องจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรเป็นไปอย่างสะดวก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในการผลิตทางการเกษตร
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างท่ีส าคัญในภาคเกษตรและเศรษฐกิจในชนบทท าให้ผลผลิตของข้าวเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้ราคาข้าวลดลงอย่างมาก รวมถึงเกษตรกรรายย่อยประสบปัญหาขาดทุนมากกว่าเกษตรกรรายใหญ่  จากท่ีกล่าว
แสดงให้เห็นว่าการท านาของเกษตรกรชาวนาไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดหรือประเทศใดก็ตาม ต่างมีปัญหาลักษณะ 
ท่ีคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาในชนบทท้ังนี้อาจเป็นเพราะการปลูกข้าวของเกษตรกรชาวนาต่างมีขั้นตอน
ท่ีเหมือนกัน หรืออาจมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีมีความใกล้เคียงกัน รวมท้ังปัจจัยภายนอกในนี้ได้แก่ การเปิดการค้า
เสรีทางการเกษตร รวมท้ังตลาดรับซื้อซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศหรือทวีปเดียวกันท่ีสามารถก าหนดราคารับซื้อให้
สูงหรือต่ า โดยท่ีประเทศต้นทางหรือประเทศผู้ผลิตไม่สามารถต่อรองได้จึงท าให้ราคาข้าวท่ีขายค่อนข้างต่ า ขณะท่ี
ต้นทุนการผลิตบางอย่างต้องน าเข้ามีราคาสูง เหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีเกษตรกรชาวนาแต่ละประเทศควบคุมได้ยาก 

2. การเรียนรู้ของเกษตรกรชาวนา มีองค์ประกอบส าคัญได้แก่ (1) การรับรู้การพึ่งตนเอง มี 3 ลักษณะ คือ 
การรับรู้เกี่ยวกับความเป็นตัวตนของเกษตรกรชาวนา การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการตนเอง และการรับรู้เกี่ยวกับ 
การพัฒนาตนเอง (2) การท าความเข้าใจเพื่อการพึ่งตนเอง มี 2 ลักษณะ คือ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตเพื่อ
การพึ่งตนเอง และการท าความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญในการพึ่งตนเอง (3) การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการท านา
เพื่อการพึ่งตนเอง (4) การมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเพื่อการพึ่งตนเอง พบว่ามีความสอดคล้องตามความหมาย
ของอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2551, หน้า 56-61) ท่ีว่าการเรียนรู้เป็นกลไกส าคัญของมนุษย์ท่ีใช้ในการปรับตัวเพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซ่ึงมีอิทธิพลต่อมนุษย์ท้ังในระดับปัจเจกบุคคลและในหน่วย
ทางสังคม การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเป็นกระบวนการ เรียนรู้ตาม
ธรรมชาติอย่างไม่เป็นทางการซ่ึงเกิดขึ้นตลอดเวลาท่ียังมีชีวิตอยู่ ขณะท่ีสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2558, หน้า 79) กล่าว
ว่าการเรียนรู้ (Learning) ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของการพัฒนาตนเองท่ีส าคัญอย่างย่ิงส าหรับการด าเนินชีวิตการท างาน
และการอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืนในสังคมอย่างสันติสุข การเรียนรู้ คือ กระบวนการท่ีท าให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ความคิดและการกระท า ท้ังนี้เพราะว่าเกษตรกรชาวนานั้นมีการเรียนรู้เพื่อให้รู้ (Learning to know) การเรียนรู้เพื่อ
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น าไปท า (Learning to do) การเรียนรู้เพื่อให้ใช้ชีวิตร่วมกันคนอ่ืน (Learning to life together) และการเรียนรู้
เพื่อให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ (Learning to be) หมายความว่าการเรียนรู้ของเกษตรกรชาวนาเป็นการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
นั้น เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยให้เกษตรกรชาวนาทุกคนสามารถหลุดพ้นกับดักการปลูกข้าวท่ีมีต้นทุนสูงและการมีรายได้
เพิ่มจากการขายข้าวท่ีมีคุณภาพ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปลูกข้าวและทัศนคติในการพัฒนาตนเอง ด้วย
หลักการคิด การกระท า การแก้ปัญหา การเรียนรู้ การทดลอง รวมท้ังการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในพื้นท่ี
และนอกพื้นท่ี รวมถึงการใช้เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าว กระบวนการ
เรียนรู้ของเกษตรกรชาวนาจึงเป็นกลไกส าคัญท่ีใช้ในการปรับตัวเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงรอบตัวท่ีมีอิทธิพลต่อการท านาของเกษตรกรชาวนาท้ังในระดับปัจเจกบุคคลและกลุ่ม นอกจากนี้ยัง
พบว่ามีความสอดคล้องกับวัลลภ ทองอ่อน (2558) ท่ีศึกษากระบวนการเรียนรู้ในการผลิตข้าวปลอดภัยชุมชนบ้าน
หนองป้ิงไก่ จังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่าการเรียนรู้ของเกษตรกรชาวนา ประกอบด้วยการเรียนรู้การตั้ง
ค าถาม (learning to question) การเรียนรู้การแสวงหาสารสนเทศ (learning to search) การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์
ความรู้ (learning to construct) การเรียนรู้เพื่อสื่อสารความรู้ (learning to communicate) และการเรียนรู้เพื่อ
ตอบแทน (learning to service) เป็นกระบวนการเรียนรู้การท านาในด้านกระบวนการผลิตข้าว ได้แก่ ขั้นการเลือก
พันธ์ุข้าว ขั้นการไถและการเตรียมดิน ขั้นหว่านข้าว และการปลูกข้าว ขั้นการดูแลข้าว และขั้นการเก็บเกี่ยวข้าว จากท่ี
กล่าวสรุปได้ว่า การเรียนรู้อาจเริ่มจากการรู้จักตัวเอง (ผ่านการทบทวนและสรุปบทเรียนท้ังชีวิต ผ่านการเรียนรู้กับ
ชุมชนอ่ืนท้ังในบริบทท่ีเหมือนและแตกต่าง ฯลฯ) เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบกับตนเอง/กลุ่มและสร้างกระบวน
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเอง (กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ผสมผสานกับรูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ท้ังภายใน ภายนอก ข้ามพื้นท่ีข้ามประเด็น ข้ามบริบท) มีกระบวนการเสริมศักยภาพโดยเฉพาะ
ศักยภาพในด้านการจัดการความรู้ มีการทดลองลงมือปฏิบัติ (บางอย่างมีฐานความรู้เดิม  แต่บางอย่างต้องลองเพื่อ
ค้นหา) และท่ีส าคัญต้องมีกระบวนการสะท้อนบทเรียนตลอดเวลา และมีการน าบทเรียนไปใช้ท างานต่อยอดและขยาย
ความคิด ดังนั้นกระบวนการสร้างความรู้การใช้ความรู้และการสืบทอดเผยแพร่ขยาย จึงเป็นกระบวนการท่ีไม่หยุดนิ่ง 
ท้ังนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรชาวนา/กลุ่มยังคงสามารถจัดการตนเองได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง นั่นแสดงใหเ้หน็ว่าจากผล
การศึกษาดังกล่าว การเรียนรู้ของเกษตรกรชาวนาเป็นการเรียนรู้การพึ่งตนเองท่ีประสบความส าเร็จนั้น ต้องเริ่มจาก
การรับรู้ถึงปัญหา/ความเปราะบาง และวิธีแก้ปัญหาของเกษตรกรชาวนาต้องท าความเข้าใจถึงผลท่ีได้รับหลังจากการ
แก้ปัญหา/ความเปราะบางนั้น รวมท้ังต้องปรับปรุงผลท่ีได้รับและหาแนวทางความส าเร็จสู่ความย่ังยืน ด้วยการน าสิ่ง
เก่า สิ่งท่ีดีท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ซ่ึงเป็นท้ังวิถีชีวิตและวิถีการท านาร่วมกับสิ่งใหม่นั่นคือเทคโนโลยี และท่ีส าคัญตนเองต้อง
เป็นท่ีพึ่งแห่งตน ก่อนท่ีจะขอหรือให้ผู้อ่ืนมาช่วยเหลือ ต้องรู้จักแก้ปัญหา เรียนรู้และพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ 
มีวินัยในเรื่องของการบริหารจัดการ การปรับปรุงการปลูกข้าวให้มีคุณภาพเพิ่มย่ิงขึ้น ท้ังนี้วิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนา
ในแง่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องไม่เปลี่ยนไป  
 
สรุปผลการทดลอง 

วิถีการท านาของเกษตรกรชาวนาพิจารณาจาก (1) การรับรู้ปัญหาหรือความเปราะบางและวิธีแก้ปัญหา               
(2) การท าความเข้าใจถึงผลที่ได้รับ (3) การปรับปรุงผลที่ได้รับและแนวทางความส าเร็จสู่ความย่ังยืนท้ังในอดีตและ
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน อาทิเช่น ด้านรายได้หรือต้นทุน ด้านการเพาะปลูก ด้านครอบครัวและ
สังคม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี ส่วนลักษณะของการปลูกข้าวหรือการท านามีท้ังการปลูกข้าวแบบนาปี
และนาปรัง ส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวเชิงพาณิชย์ เน้นการปลูกข้าวแบบปลอดสารหรือปลอดภัย โดยให้ความส าคัญกับ
การเตรียมดินก่อนการเพาะปลูกและการดูแลบ ารุงรักษาข้าว มีการเลือกใช้ปุ๋ยในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับสภาพดิน           
ไม่ใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตรายหรือตกค้างต่อผู้บริโภค  

การเรียนรู้ของเกษตรกรชาวนามีองค์ประกอบส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ (1) การรับรู้การพึ่งตนเองมี 3 ลักษณะ 
คือ ความเป็นตัวตน การจัดการตนเองและการพัฒนาตนเอง (2) การท าความเข้าใจเพื่อการพึ่งตนเอง มี 2 ลักษณะ 
ได้แก่ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการให้ความส าคัญในการพึ่งตนเอง  (3) การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและ          
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วิถีการท านาท่ีเริ่มจากการคิด การปฏิบัติ การสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่น รวมท้ังการลดข้อจ ากัด และ (4) การมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากผู้รู้และแหล่งเรียนรู้ 
 
กิตตกิรรมประกาศ  

งานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยขอขอบคุณครูนิยม จันทรโกศล ท่ีปรึกษาหลัก
ด้านการวิจัยเกษตรกรชาวนา ในฐานะเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ตรงด้านการท าเกษตรกรรมและเป็นเกษตรกรชาวนา
ต้นแบบท่ีได้รับการยอมรับในระดับจังหวัดและอ าเภอ คอยให้ค าแนะน า ตรวจสอบ ตรวจทานเพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้           
มีความสมบูรณ์ท่ีสุด และขอขอบคุณ ดร.พิมพ์วดี จันทรโกศล ผู้ประสานงานและพาลงพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล           
กับกลุ่มเกษตรกรชาวนาต้นแบบและผู้เกี่ยวข้อง รวมท้ังขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี 
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บทคัดยอ่ 
จุดมุ่งหมายของงานวิจัยเรื่องนี้ คือ ศึกษาองค์ความรู้ท่ีใช้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ-สังคมจากปัญหาภัยแล้ง          

ในพื้นท่ีเกษตรกรรมของต าบลบ้านซ่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูล                
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และเก็บข้อมูลในระดับครัวเรือนของเกษตรกรจาก 2 หมู่บ้าน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า               
ตั้งแต่ในปี พ.ศ.2520 จนถึง พ.ศ.2558 เกษตรกรในหมู่ท่ี 1 บ้านซ่อง และเกษตรกรในหมู่ท่ี 11 บ้านหนองตารอด          
ได้มีการตระหนัก และตื่นรู้ในปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย โรคแมลงท่ีระบาดในนาข้าว และความเสียหายด้านผลผลิต            
ของพืชไร่ จึงได้มีการน าเอาองค์ความรู้นิเวศวิทยาแบบดั้งเดิม ผนวกกับองค์ความรู้ในรูปแบบใหม่ มาปรับใช้                 
กับการเดินทางสายกลาง เพราะทราบถึงผลกระทบท่ีได้จากการเดินอย่างสุดโต่งในการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร          
รวมไปถึงความยากในการคาดการณ์ฤดูกาล ท าให้เกิดแนวคิดเพื่อการจัดการน้ าให้มีความพอเพียงตอ่การท าการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง กระบวนการฟื้นฟูดินให้ดินมีลักษณะท่ีอุดมสมบูรณ์ขึ้น การเก็บรักษา และคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุข้าวเพื่อ
การเพาะปลูกท่ีให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังยังมีการรวมกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสารชีวพันธ์ุเพื่อก าจัดแมลงและศัตรูพืช 
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด กลุ่มวิสาหกิจข้าวหอมมะลิ และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ด้วยการใช้องค์ความรู้ กระบวนการฟื้นฟู 
และการจัดการอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีคุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกัน สามารถเตรียมพร้อมท่ีจะ
รับมือ และแก้ไข พร้อมท้ังวางแผนเพื่อท่ีจะอยู่ร่วมกับปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอ่ืน ๆ ได้ เพื่อให้มีความมั่นคง และ
ความย่ังยืนในระบบนิเวศ รวมไปถึงคุณภาพชีวิต เฉกเช่นเดียวกับเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ค าส าคญั : องค์ความรูน้ิเวศวิทยาแบบดั้งเดิม  ระบบนเิวศ  ระบบสังคม การฟืน้ฟ ู
 
Abstract 

The aim of this research is to study local restoration knowledge used in Social-Ecological systems to 

alleviate drought in the agricultural area of Ban Song Subdistrict Chachoengsao Province. This research uses 

qualitative research methodology, in-depth interviews with state agencies, local organizations and farmer 

households of 2 villages. The results of the study show that since the year 2520 until 2015, farmers in Moo 1, 

Ban Song and Moo 11, Ban Nong Ta Rod, have realized and been aware of drought, flooding, insect pests in 

rice fields and damage to the production of field crops, therefore, has adopted the traditional ecological 

knowledge combined with scientific knowledge in a new way to be used for the middle path. Because they are 

informed about the impact of the extreme use of chemicals for agriculture and also difficulty in climate change 

forecast, they develop their own concept for water management that is appropriate to use in agriculture during 

drought periods, soil recovery practices for fertility, and storage and selection of rice seeds for cultivation. 

There is also community assembly such as groups of savings, bio-insecticides, organic fertilizers, jasmine rice 

enterprise, and organic farming. By using their local knowledge, restoration process and management with 

moderation, reasons, and morality can bring about immunity to farmers. They can be prepared to cope and 

solve, as well as plan to stay together with drought and other problems in order to be stable and sustainable, 

and have well-being according to the Sufficiency Economy Philosophy.  

Keywords: Traditional Ecological Knowledge, Ecosystem, Social System and Restoration  
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บทน า 
ภัยแล้งถือเป็นภัยท่ีเกิดจากภาวการณ์ขาดแคลนน้ าในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้ง

แล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน ส าหรับประเทศไทยท่ีเป็นประเทศเกษตรกรรม เมื่อเกิดปัญหาภัยแล้ง ท าให้เกิดความ
เสียหายในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการด ารงชีวิต การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งส่งผลต่อความเป็นไปทางด้าน
เศรษฐกิจ ท าให้ในช่วงปี พ.ศ.2548 เกิดความเสียหายจากภัยแล้งสูงสุดคิดเป็นมูลค่าท่ี 7,565.86 ล้านบาท โดยถือว่า
เป็นมูลค่าความเสียหายท่ีมากมาย และส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในประเทศ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
2557) หากมองในระดับท้องถิ่นในช่วงปี พ.ศ.2520 อ าเภอพนมสารคาม ได้ประสบกับปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจาก 
การตัดไม้ท าลายป่า การขุดหน้าดินไปจ าหน่าย การเพาะปลูกพืชไร่ รวมไปถึงการไม่ดูแลบ ารุงรักษาดิน (ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2522) ผนวกกับสาเหตุจากธรรมชาติท่ีในช่วงเดือนมกราคมถึง
เดือนพฤษภาคมโดยท่ัวไปท่ีเป็นช่วงฤดูร้อน อากาศในพื้นท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยท่ีสูง ปริมาณน้ าฝนอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ ากว่าปกติ 
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2552) เป็นผลท าให้ระบบนิเวศในพื้นท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์ ท้ังในด้านของทรัพยากรน้ าท่ีมีการ
จัดการน้ าท่ีไม่เพียงพอต่อการอุปโภค และบริโภคของผู้คนในพื้นท่ี และทรัพยากรดินท่ีมีสภาพเป็นดินทราย ท าให้เกิด
ปัญหาทางด้านผลผลิตด้านการเกษตร ผู้คนไม่มีท่ีท ากิน กลายเป็นคนว่างงานมากขึ้น นอกจากนี้ปัญหาภัยแล้งยังส่งผล
ถึงความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในสังคม เกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางด้านสุขภาพ และปัญหา
ด้านการศึกษา (มูลนิธิเพื่อการพัฒนา, 2560) เมื่ออ าเภอพนมสารคามประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด
ความสั่นคลอนในความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ และระบบสังคมในพื้นท่ี เพราะระบบนิเวศถูกท าลายลง ท าให้
มนุษย์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งในระบบ ไม่สามารถท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ (Berkes and other, 2014) 

สถานการณ์ภัยแล้งท่ีเกิดในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงปี พ.ศ.2548 เกษตรกรได้ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่าง
หนัก เป็นผลท าให้มีจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบถึง 4,189 ราย มีพื้นท่ีได้รับความเสียหายมีจ านวน 52,108.50 
ไร่ ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นจ านวนเงินถึง 15,178,062.50 บาท (กรมส่งเสริมการเกษตร, 
2550) และปัญหาภัยแล้งยังส่งผลท าให้ในช่วงปี พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557 มีการประกาศพื้นท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง
ซ้ าซาก 3 ปีซ้อน ซึ่งเกิดขึ้นกับต าบลหนองยาวในอ าเภอพนมสารคามเพียงต าบลเดียว ส่วนเขตพื้นท่ีอ่ืน ๆ ก็ยังคง
ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานภาพรวมของความเสียหายจากภัยแล้งว่า พื้นท่ีท่ีได้รับความ
เสียหาย ในปี พ.ศ.2556 จากใน 2 อ าเภอ คือ อ าเภอพนมสารคาม และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว มีประชาชนได้รับ
ผลกระทบท้ังหมด 540 คน จ านวน 180 ครัวเรือน พื้นท่ีนาข้าวเสียหาย 2,831 ไร่ และคาดว่าจะได้รับความเสียหาย
เพิ่มอีกประมาณ 1,000 ไร่ ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร และการขาดแคลนน้ าเพื่อ
อุปโภคบริโภค (กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2556)  

จวบจนกระท่ังในปี พ.ศ. 2557 อ าเภอพนมสารคามได้รับการยกเว้นจากการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้งฉุกเฉิน (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2560) ท าให้ทราบว่าผู้คนใน
พื้นท่ีต่างตื่นตัว และหาหนทางในการอยู่ร่วม และแก้ไขกับปัญหา จนท าให้ผู้คนในพื้นท่ีสามารถรับมือกับภัยแล้งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความพยายามอาศัยอยู่กับปัญหา และการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีท่ีมาจากกลุ่ม
ผู้น าในท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง และค้นหาแนวทางในการฟื้นฟู และพัฒนาพื้นท่ีมายังคนในท้องถิ่น ซึ่งชุมชนท่ีมีความโดดเด่น
ในเรื่องของการอยู่ร่วมกับปัญหา และหาหนทางในการฟื้นฟู และพัฒนาท้ังในระบบนิเวศ และระบบสังคมท่ีชัดเจนใน
พื้นท่ี คือ ต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในช่วง ปี พ.ศ.2520 – 2540 พื้นท่ีของต าบลบ้านซ่อง ได้เริ่มมีการฟื้นฟู และพัฒนา เนื่องจากปัญหาความ
เดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่ท้ังในด้านวิถีชีวิต ท่ีท ากิน ด้านการศึกษา และด้านสุขภาพ ท าให้ผู้น าในท้องถิ่นท่ีผูกพันอยู่
กับพื้นท่ีมองเห็นถึงปัญหา และได้เข้ามาเป็นแกนน า เพื่อขับเคลื่อนการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อีกท้ัง
คนในพื้นท่ีเองต่างก็มีความพยายามท่ีจะต้องการมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น จึงถือเป็นช่วงเวลาแห่งการการฟื้นฟู และพัฒนา
พื้นท่ี โดยเริ่มต้นจากการฟื้นฟูระบบนิเวศ ด้วยการปรับปรุงทรัพยากรดิน และแหล่งน้ าให้มีความเหมาะสม และ
เพียงพอต่อการใช้ทรัพยากร เรียกได้ว่ามิใช่แค่ความพยายามในการแก้ไขปัญหา แต่ยังเป็นความพยายามท่ีจะอยู่
ร่วมกับปัญหานั้นให้ได้ เพราะเมื่อเกิดภัยแล้งขึ้นในอนาคต เกษตรกรก็จะมีองค์ความรู้ และประสบการณ์พร้อมรับมือ
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กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เมื่อมีการพัฒนาระบบนิเวศแล้ว ระบบสังคมก็จะเริ่มดีขึ้นตามล าดับ โดยในช่วงปี พ.ศ. 2539 
- 2543 เกษตรกรได้หันมาให้ความสนใจกับความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองมากย่ิงขึ้น จะเห็นได้จากการรวมกลุ่มเพื่อ
อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน ภูมิปัญญาทางด้านดนตรีไทย และพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ท่ีมีการน าเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมใน
ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และจัดจ าหน่ายแด่ผู้ที่มาเยือน สร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว  ท าให้ปัจจุบัน
สามารถอาศัยอยู่ในพื้นท่ีได้อย่างมีความสุข ด้วยกระบวนการฟื้นฟู ปรับตัว และพัฒนาระบบนิเวศ ควบคู่ไปกับระบบ
สังคม ท าให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตท่ีดี และมีประสิทธิภาพ มีการริเริ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อรวมตัวกันอย่าง
เข้มแข็ง และท าการแก้ไข พร้อมท้ังพัฒนาพื้นท่ีของตนเองตามปัญหาท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้กระบวนการฟื้นฟูสามารถท าได้
โดยง่าย และมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สันติสุข 
กาญจนปราการ, 2555) 

งานวิจัยนี้จึงสนใจหาค าตอบของค าถามว่า องค์ความรู้ใดท่ีเกษตรกรใช้เพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบนิเวศ 
และระบบสังคมให้พ้นจากปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ีเกษตรกรรมของตนเอง โดยมีการศึกษาผ่านกรอบแนวคิด Levels of 
analysis in traditional ecological knowledge ซ่ึงเป็นการศึกษาระดับขององค์ความรู้ท่ีเกษตรกรได้น าเอามาปรับ
ใช้ โดยมคีวามเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะท าให้เกษตรกรสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศ และระบบสงัคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการมองย้อนถึงตนเอง ท่ีจะตระหนักรู้ และตื่นตัวในการต่อสู้ และแก้ไขกับปัญหา    
ภัยแล้งท่ีตนเองได้พบเจอ อีกท้ังยังเป็นการถอดบทเรียนเพื่ อเป็นกรณีศึกษาให้กับชุมชนโดยรอบหรือชุมชนอ่ืน ๆ      
ซ่ึงสามารถท่ีจะน าเอาแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดการตระหนัก และตื่นรู้ ตามสถานการณ์ และวิธีการของ
ตนเอง จนท าให้ตนเองมีการพัฒนาพื้นท่ีได้อย่างต่อเนื่อง และประสบผลส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้อย่างย่ังยืน  
 
วัตถปุระสงคก์ารศกึษา 

เพื่อศึกษาองค์ความรู้ท่ีใช้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ และระบบสังคมจากปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ีเกษตรกรรมของ
ต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ระเบียบวิธกีารวิจัย 

กรอบแนวคิดท่ีได้น ามาใช้เพื่อการศึกษาองค์ความรู้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ และระบบสังคมเพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งในพื้นท่ีเกษตรกรรม คือ กรอบแนวคิด Levels of analysis in traditional ecological knowledge (Berkes, 
Colding & Folke, 2000) ซึ่งจะเป็นการศึกษาระดับองค์ความรู้ท่ีประกอบไปด้วย 4 ระดับ กล่าวคือ ระดับแรก ได้แก่ 
องค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธานในท้องถิ่นของพรรณพืช และดิน (Local knowledge of land and animals) ในระดับ
ถัดมา คือ การระบุความสัมพันธ์ระหว่างระบบการจัดการทรัพยากรกับความรู้ด้านสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น (Land 
resource management system) ในระดับท่ี 3 คือ สถาบันทางสังคม (Social institutions) รวมไปถึงกฎเกณฑ์การ
ใช้ทรัพยากรในพื้นท่ี และในระดับสุดท้าย คือ โลกทัศน์ (World view) ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม โดย
กรอบแนวคิดดังกล่าวมีลักษณะตามภาพต่อไปนี้  
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 Levels of analysis in traditional ecological knowledge 

 
โดยผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดดังกล่าวเข้าศึกษากับพื้นท่ี 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านซ่อง และหมู่ท่ี 11 บ้าน

หนองตารอด ต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการเก็บข้อมูลจากผู้ทีมี่ส่วนเกี่ยวข้องด้าน
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การฟื้นฟูในพื้นท่ี (Stakeholders) 2 รูปแบบ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (ตัวแทนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เทศบาลต าบลบ้านซ่อง ผู้น าชุมชนท้ัง 2 ชุมชน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลบ้านซ่อง โรงเรียนบ้านซ่อง และโรงเรียนวัดหัวกระสังข์) และการเก็บข้อมูลในระดับครัวเรือนด้วยการ
ค านวณด้วยสูตรทางสถิติ Taro Yamane (Yamane, 1973) จากครัวเรือนเกษตรกรของท้ัง 2 หมู่บ้าน ท้ังหมด 80 
ราย (หมู่ท่ี 1 ท้ังหมด 38 ราย และหมู่ท่ี 11 ท้ังหมด 42 ราย) ซึ่งจะสอบถามถึงองค์ความรู้ท่ีใช้ในการท าการเกษตร 
เพื่อแก้ไข และรับมือกับปัญหาภัยแล้ง  
 
ผลการวิจัย 

ในพื้นท่ีต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อท่ีโดยรวม 43,000 ไร่ 14 ตารางวา หรือ 
68.89 ตารางกิโลเมตร (เทศบาลต าบลบ้านซ่อง, 2559) เป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางด้านเกษตรกรรม โดยมีท้ัง
การท านาเป็นหลัก รองลงมา คือ การเพาะปลูกพืชไร่ การเพาะปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ การท าประมงน้ าจืด 
รวมไปถึงการเพาะปลูกเห็ด ซ่ึงขึ้นอยู่กับบริบทของท่ีตั้งของครัวเรือนนั้น ๆ เพราะมีความแตกต่างทางด้านภูมิประเทศ
ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท าการเกษตรในรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป นับตั้งแต่เริ่มมีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาของผู้คนใน
พื้นท่ีจนกระท่ังถึงปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติไปมาก ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงไปทางธรรมชาติ 
โดยเฉพาะความผกผันของปริมาณน้ าฝน ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ในช่วงปี พ.ศ.2532 จนถึง พ.ศ.2561 มีปริมาณน้ าฝนสูงสุด คือ ในช่วงปี พ.ศ.2551 และในปี พ.ศ.2561 มีปริมาณ
น้ าฝนอยู่ท่ี 157.1 มิลลิเมตรต่อปีเท่ากัน แต่มีจ านวนวันท่ีฝนตกไม่เท่ากัน คือ 13.3 วัน และ 13 วัน ตามล าดับ ในส่วน
ของปริมาณน้ าฝนต่ าสุดจะอยู่ในปี พ.ศ.2547 มีปริมาณน้ าฝนอยู่ท่ี 88.5 มิลลิเมตรต่อปี มีฝนตก 8.9 วัน ซึ่งจะเห็นได้
ว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนรายปีถึง 68.6 มิลลิเมตร มีจ านวนวันท่ีฝนตกท่ีแตกต่างกันในแต่ละเดือน 
ซึ่งในช่วงปี พ.ศ.2538 มีระยะเวลาท่ีฝนตกต่อวัน 0.71 มิลลิเมตร ซึ่งไม่ถึง 1 มิลลิเมตรต่อวัน ถือเป็นช่วงปีท่ีมีฝนท้ิง
ช่วงมากท่ีสุดในระยะเวลา 29 ปี (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562) (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2552) ท าให้เกิดปัญหาภัยแล้ง และ
เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีท่ีเป็นแอ่งกระทะ เกิดโรคระบาดของแมลงในนาข้าว และปัญหาหัวมันส าปะหลังเน่าเสีย 
เกษตรกรจึงจ าเป็นท่ีจะต้องน าเอาองค์ความรู้ท่ีตนเองมีอยู่ ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อสร้างกระบวนการฟื้นฟู
ระบบนิเวศ และระบบสังคม (สันติสุข กาญจนปราการ, 2555)  

ในอดีตหมู่ท่ี 1 บ้านซ่อง เป็นหมู่บ้านตั้งต้นของการก่อตั้งชุมชน ท าให้มีพื้นท่ีมาก โดยเป็นพื้นท่ีรกร้าง ท่ีมีไม้
ยืนต้นเป็นไม้เนื้อแข็งนานาชนิด ซึ่งหลังจากท่ีมีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาของประชาชน ต้นไม้ดั้งเดิมท่ีมีอยู่ก็ถูก
ตัดท้ิง และแปรสภาพเพื่อน าไปสร้างบ้าน และจ าหน่าย ท าให้กลับกลายเป็นพื้นท่ีโล่ง โดยปัจจุบัน คงเหลือเนื้อท่ี
ท้ังหมด 1,775 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา หรือ 2.811 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นหมู่บ้านท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็กเป็นอันดับท่ี 2 
จากท้ังหมด 14 หมู่บ้าน มีประชากรท้ังหมด 277 คน แบ่งเป็นเพศชาย 140 คน เพศหญิง 137 คน มีครัวเรือนท้ังหมด 
89 ครัวเรือน (เทศบาลต าบลบ้านซ่อง, 2559) มีครัวเรือนเกษตรกรรมท้ังหมด 49 ครัวเรือน (ไทยต าบล, 2558) โดยมี
รูปแบบของเกษตรกรรม คือ การท านา เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีลุ่ม ในบางพื้นท่ีมีรูปแบบเป็นแอ่งกระทะ 
ผนวกกับในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ าฝนมาก ส่งผลท าให้เกิดอุทกภัย สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือน และผลผลิต
ข้าวของเกษตรกร นอกจากนี้ในช่วงฤดูร้อนเกษตรกรยังต้องพบกับปัญหาภัยแล้งท่ีเกิดจากฝนท้ิงช่วงไปเป็นเวลานาน 
ท าให้มีน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร และการบริโภค อีกท้ังในช่วงฤดูหนาว ก็เกิดโรคระบาดของแมลงในนาข้าว 
เช่น การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล แมงหล่า ฯลฯ ด้วยปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตท้ังหมดท่ีได้กล่าวมานั้น 
ท าให้เกษตรกรมีความพยายามในการแก้ไขปัญหา และอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้วยองค์ความรู้ท่ีตนเองมี และการ
รับเอาองค์ความรู้ในรูปแบบใหม่มาปรับใช้ในการฟื้นฟูพื้นท่ี (สายันห์ สาอุบล, 2561) 

เกษตรกรในหมู่ท่ี 1 มีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับธรรมชาติ ดังนั้นระบบนิเวศจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญในการท าให้
เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ เมื่อเกิดปัญหาทางธรรมชาติขึ้น เกษตรกรจึงกลายเป็น
สะพานสร้างความเชื่อมโยงให้ธรรมชาติได้มีการฟื้นฟูขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกษตรกรได้มีการเรียนรู้ระบบนิเวศ เพื่อท า
ความเข้าใจในทรัพยากร โดยมีคุณธรรมในการอดทน และพากเพียรท่ีจะเสริมสร้างให้กระบวนการท่ีธรรมชาติ
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ช่วยเหลือธรรมชาติเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้น เริ่มต้นจากการใช้ความรู้เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดิน ท่ีจากเดิมมีลักษณะดิน
เป็นดินเหนียวเหมาะแก่การท านา แต่จะมีอนุภาคของดินท่ีเกาะกันอย่างเหนียวแน่น มีช่องอากาศในเนื้อดินน้อย และ
เมื่อน าเอามาตากแห้ง จะมีผิวสัมผัสท่ีเนียนแต่แข็งมาก เกษตรกรจึงมีความพยายามในการเข้าใจลักษณะทางกายภาพ
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และน าเอาองค์ความรู้ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยมูลไก่ ท่ีถือเป็นอินทรีย์สารเข้าไปช่วยให้จุลินทรีย์มอีาหาร 
สามารถย่อยสลายมูลไก่ ท าให้ดินมีลักษณะท่ีฟู และร่วนซุยขึ้นจากเดิม อีกท้ังยังท าให้เกิดสัตว์หน้าดินท่ีท าหน้าท่ีใน
การพรวนดิน ท าให้เกิดช่องอากาศ และดินสามารถท่ีจะเก็บกักความชื้นไว้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการเพาะปลูก
พืชตระกูลถั่ว เพื่อเพิ่มปุ๋ยพืชสดให้กับดินอีกด้วย 

นอกจากนี้ปัญหาโรคแมลงระบาดในพื้นท่ีนาข้าวช่วงฤดูหนาว ท าให้เกษตรกรน าเอาองค์ความรู้ท่ีได้รับจาก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และศูนย์วิจัยพันธ์ุข้าว ท่ีกล่าวถึงการเพาะปลูกซึ่งมีชนิด
พันธ์ุท่ีซ้ าในฤดูกาลที่ติดต่อกัน ส่งผลให้แมลงมีความคุ้นชินกับพันธ์ุข้าวนั้น ๆ ท าให้ไม่สามารถต้านทานโรคแมลงได้ 
โดยเกษตรกรจะใช้วิธีการสลับพันธ์ุข้าวท่ีปลูก ระหว่างข้าวพันธ์ุพิษณุโลก2 ปทุมธานี1 สุพรรณบุรี1 และข้าวพันธ์ุขาว
ดอกมะลิ105 ในแต่ละฤดูกาล ตามความเหมาะสมของปริมาณน้ าในการเพาะปลูก ความต้องการของตลาด และการให้
ค าแนะน าจากภาครัฐ อีกท้ังยังมีการใช้สารชีวพันธ์ุท่ีมีการผลิตขึ้นเองในชุมชน ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการเตรยีมดนิ 
ไปจนถึงการฉีดพ่นสารดังกล่าวสู่ต้นข้าวเป็นระยะเวลาเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยความพากเพียร และการค านึงถึงผลส าเร็จ
ท่ีจะเกิดขึ้น ท าให้โรคแมลงระบาดในนาข้าวหายไป (สันติสุข กาญจนปราการ, 2555)  

ในส่วนของกระบวนการจัดการทรัพยากรน้ า เกษตรกรมีความพยายามในการพึ่งพาตนเอง ด้วยวิธีขุดบ่อน้ า 
โดยจะค านึงถึงความพอประมาณในงบประมาณท่ีตนเองมี และขุดบ่อน้ าให้มีขนาดพอเหมาะกับพื้นท่ีการเกษตร เพื่อ
กักเก็บน้ าในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง และในด้านด้านกายภาพท าให้เกิดการแผ่ขยายความชื้นไปยังพื้นดินโดยรอบ ท าให้
ดินมีความชุ่มชื้นมากขึ้น ในด้านวิถีชีวิตของเกษตรกร ท าให้สามารถท านาปีเพื่อเก็บข้าวไว้บริโภคเองภายในครัวเรือน 
และท านาปรังเพื่อน าข้าวไปจ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ในด้านของการจัดการ นอกจากการจัดสรรทรพัยากร
น้ าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้ว ยังมีการจัดการน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ด้วยความร่วมมือร่วมใจในการขุด และ
บ ารุงรักษาคลองสายเล็ก ๆ ไว้ บริเวณทางทิศใต้ของหมู่บ้าน เพื่อระบายน้ า ท าให้ลดความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับท่ีอยู่
อาศัย และผลผลิตทางด้านเกษตรกรรรมในช่วงท่ีเกิดอุทกภัยได้เป็นอย่างมาก (กิจติ พึ่งเกษม, 2561)   

ในด้านองค์ความรู้เพื่อการจัดเก็บเมล็ดพันธ์ุข้าว ด้วยวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุท่ีมีความสมบูรณ์ ไม่แตกหัก 
มาตากให้แห้ง และเก็บไว้ในพื้นท่ีปราศจากความชื้น เมื่อถึงช่วงฤดูกาลของการเพาะปลูก เกษตรกรก็จะน าเอาเมล็ด
พันธ์ุข้าวท่ีตนเองเก็บไว้มาหว่าน เพื่อสามารถท านาได้อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยเมล็ดพันธ์ุข้าวท่ีเก็บไว้จะสามารถน าเอามา
เพาะปลูกได้สูงสุดเพียง 6 ฤดูกาล พันธ์ุข้าวเหล่านั้นจะมีคุณภาพท่ีต่ าลง เมล็ดจะลีบ อีกท้ังยังมีความสามารถในการ
ต้านทานโรคได้น้อยลง จึงท าให้มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ุท่ีตนเก็บไว้กับเมล็ดพันธ์ุข้าวใหม่กับทางศูนย์วิจัยพันธ์ุข้าว 
ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม (สายันห์ สาอุบล, 2561)   

ด้วยกระบวนการฟื้นฟูท่ีเกษตรกรได้อาศัยธรรมชาติเป็นตัวแปรหลัก ผนวกกับการท่ีเกษตรกรได้เข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งในกระบวนการฟื้นฟูท้ังในรูปแบบปัจเจกบุคคล รวมถึงการรวมกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสารชีวพันธ์ุ
ก าจัดแมลงและศัตรูพืช กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และกลุ่มวิสาหกิจข้าวหอมมะลิ ซึ่งการรวมกลุ่มดังกล่าว ถือเป็นส่วน
ส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการฟื้นฟูระบบนิเวศสังคม ให้เกิดความแข็งแรงมากย่ิงขึ้น โดยกลุ่มออมทรัพย์ จะท า
หน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางด้านการเงิน ท้ังการใช้จ่ายเงินภายในครัวเรือน รวมไปถึงการลงทุนเพื่อการเกษตรด้วยหลัก
ความพอประมาณ มีเหตุมีผล ถัดมาในส่วนของกลุ่มสารชีวพันธ์ุก าจัดแมลงและศัตรูพืช และกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ท า
หน้าท่ีช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้สารเคมีตามท้องตลาดด้วยความพอประมาณ อีกท้ังยังช่วยท า
ให้ทรัพยากรดิน น้ า และผลผลิตทางการเกษตรไม่มีสารเคมีตกค้าง ในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจข้าวหอมมะลิ ท าหน้าท่ี
ช่วยเกษตรกรให้มีอ านาจต่อรองทางการค้ากับตลาดภายนอก และมีการสื่อสารโดยตรงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค 
แสดงถึงความซื่อสัตย์ท่ีเกษตรกรได้บอกกล่าวถึงกระบวนการเพาะปลูก อีกท้ังยังท าให้เกษตรกรสามารถจ าหน่าย
ผลผลิตได้ง่ายขึ้น ด้วยองค์ความรู้ท่ีได้ท าการฟื้นฟู ผนวกกับการจัดตั้งกลุ่ม ท่ีเกิดจากความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและ
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กันของคนในชุมชน อีกท้ังยังมีผู้น าท่ีเข้มแข็ง และพร้อมท่ีจะพัฒนาชุมชนท่ีเป็นแผ่นดินเกิดของตนเอง ท าให้หมู่ท่ี 1 
บ้านซ่อง ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในปี พ.ศ.2548 (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2548) 

ในส่วนของหมู่ท่ี 11 บ้านหนองตารอด มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีดอน มีเนื้อท่ีใหญ่เป็นล าดับท่ี 3 จาก
ท้ังหมด 14 หมู่บ้าน มีเนื้อท่ีท้ังหมด 3,275 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา หรือ 5.241 ตารางกิโลเมตร มีประชากรท้ังหมด 
513 คน แบ่งเป็นเพศชาย 260 คน เพศหญิง 253 คน มีครัวเรือนท้ังหมด 200 ครัวเรือน (เทศบาลต าบลบ้านซ่อง, 
2559) มีครัวเรือนเกษตรกรรมท้ังหมด 45 ครัวเรือน (ไทยต าบล, 2558) โดยมีรูปแบบของเกษตรกรรม คือ การ
เพาะปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันส าปะหลัง อ้อย และข้าวโพด ในด้านของทรัพยากรดินท่ีมีลักษณะเป็นดินทราย มีสีขาวขุ่น 
เนื้อดินละเอียดป่น ไม่มีความชื้นในดิน เนื่องจากดินไม่จับตัวกัน เมื่อไม่มีการบ ารุงรักษาดิน ท าให้ดินขาดสารอาหาร 
ถึงแม้ว่าจะสามารถเพาะปลูกพืชไร่ได้ แต่ก็มีผลข้างเคียงตามมา คือ เกิดความเสียหายกับหัวมันส าปะหลัง โดยมีสาเหตุ
มาจากการสะสมของสารเคมีในดิน ท าให้ยากท่ีจะพัฒนาให้สามารถท าการเกษตรในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ ในด้านของ
ทรัพยากรน้ าของหมู่ท่ี 11 ไม่มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติหรือระบบน้ าชลประทานท่ีเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จึงท าให้
ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องน้ าเพื่อการอุปโภค และบริโภคในช่วงฤดูแล้งเป็นอย่างมาก (อมร อินทศรี, 2561) 

เกษตรกรจึงได้เริ่มต้นจากการเรียนรู้ระบบนิเวศ ท าให้พบปัญหาว่า ทรัพยากรน้ า เป็นทรัพยากรท่ียังขาด การ
จัดการ และการฟื้นฟูมากท่ีสุด ถึงแม้ว่าจะมีคลองขนาดเล็ก ท่ีมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ
หมู่บ้าน และมีสระน้ าในพื้นท่ี แต่เกษตรกรก็ไม่สามารถท่ีจะเข้าถึงการใช้น้ าจากคลองหรือสระน้ านั้นได้ ท้ังหมด จึงได้
เริ่มจากการท าโครงการขุดบ่อน้ าตื้นในแต่ละครัวเรือน โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และงบประมาณ
จากศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีการขุด และวางวงบ่อ
ซีเมนต์ท่ีมีขนาด กว้าง 1.2 เมตร และมีความลึก 8 เมตร ลงไปใต้ดินท่ีมีการตรวจพบตาน้ าบาดาล เมื่อน้ าบาดาลซึมเข้า
สู่ท่อ และมีการดันตัวขึ้นมา ก็จะท าให้บ่อน้ าตื้นสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตรได้มากขึ้น เกษตรกรจึงมีภูมิคุ้มกัน
ในตนเอง เนื่องจากมีการเตรียมตัวในด้านทรัพยากรน้ า เพื่อรับมือกับภัยแล้งในแต่ละปีได้  

หลังจากนั้นเกษตรกรจึงเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูทรัพยากรดิน เนื่องด้วยดินท่ีมีลักษณะเป็นดินทราย ขาด
สารอาหาร เพราะมีการสะสมของสารเคมีท่ีเกิดจากการเพาะปลูกพืชไร่ เกษตรกรจึงได้เข้าขอค าปรึกษาจากศูนย์ศกึษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยทางหน่วยงานดังกล่าวได้เผยแผ่องค์ความรู้กับเกษตรกรในการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพดิน เพื่อให้สามารถฟื้นฟู และบ ารุงดินได้อย่างถูกวิธี ซึ่งเริ่มจากการปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้
รอบพื้นท่ี เมื่อเศษใบไม้ร่วงหล่นลงมาทับถมกัน ก็จะท าให้ดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังยังถือเป็นการคลุมหน้า
ดิน ท าให้ดินสามารถรักษาความชื้นไว้ได้เป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังมีการใช้ปุ๋ยหมัก ท่ีถือเป็นความพอประมาณ
ในการเลือกใช้สิ่งท่ีตนเองมีอยู่ โดยมีส่วนผสมจากเศษพืช เศษผลไม้ และเศษอาหารท่ีเหลือจากการบริโภคภายใน
ครัวเรือน ผสมพรวนลงไปกับดิน ท าใหด้ินมีการพัฒนาขึ้น กล่าวคือ ดินจะมีสีที่เข้มขึ้นกว่าเดิมไปทางสีน้ าตาลเข้มถึงสี
ด า ดินมีลักษณะจับตัวกัน ซึ่งแสดงออกได้ถึงความชื้นในดิน ท่ีเกิดจากการร่วงหล่นทับถมกันของใบไม้ และฟางท่ี
เกษตรกรน าเอามาคลุมหน้าดิน โดยกระบวนการท้ังหมดท่ีกล่าวมานั้น เกษตรกรได้มีความพยายาม และใช้ระยะเวลา
ในการสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดินประมาณ 3 ปี ซึ่งในช่วงปี พ.ศ.2558 เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยน
พื้นท่ีบางส่วน จากเดิมท่ีท าการเพาะปลูกแต่พืชไร่ มาท าการฟื้นฟู และเพาะปลูกพืชผักสวนครัวมากขึ้น ท าให้มีผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีหลากหลาย และดีขึ้นตามล าดับ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเป็นอย่างมาก  

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ และการปรับใช้องค์ความรู้ดั้งเดิมผนวกกับองค์ความรู้ใหม่ของเกษตรกรในการฟื้นฟู
ระบบนิเวศด้วยตนเอง และการรวมกลุ่ม เป็นไปเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และประสบการณ์จากเกษตรกร
ด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งจะช่วยท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาเรื่องการเงินให้กับเกษตรกรด้วยหลักความพอประมาณ 
และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ท่ีช่วยให้เกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองกับตลาดมากย่ิงขึ้น มีผลผลิตท่ีสม่ าเสมอ และสามารถ
จ าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางได้อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงหมายถึงความแน่นอนของรายได้ท่ีเกษตรกรจะได้รับ นอกจากนี้ยังมี
การจัดตั้งตลาดเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ีโรงพยาบาลพนมสารคามในทุก ๆ วันจันทร์ และวันพุธ อีกท้ังยังมีตลาดเกษตร
อินทรีย์ในพื้นท่ีศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราทุก ๆ วันอังคาร ท าให้เกษตรกรได้ออกไปน าเสนอสินค้าของตนเองให้กับ
ผู้คนภายนอกได้รู้จัก และท าให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลผลิตท่ีมีคุณภาพอีกด้วย 
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การท่ีเกษตรกรท้ัง 2 หมู่บ้าน มีการฟื้นฟูอยู่ในระยะท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ หมู่ท่ี 1 มีการฟื้นฟูอยู่ในช่วง
ระยะปลาย และในหมู่ท่ี 11 มีการฟื้นฟูอยู่ในระยะต้น แต่เกษตรกรจากท้ัง 2 หมู่บ้าน ก็ได้มีการน าเอาองค์ความรู้ท่ี
ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ รวมไปถึงองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระด าริ 
ศูนย์วิจัยพันธ์ุข้าว และหน่วยงานต่าง ๆ มาผนวกเข้ากับการน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประกอบไป
ด้วย 3 ห่วง 2 เง่ือนไข มาปรับใช้ ได้แก่ ความพอประมาณ การมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน เง่ือนไขความรู้ และเง่ือนไข
คุณธรรม มาใช้ด้วยความพอประมาณจากการท่ีเกษตรกรเข้าใจในบริบทของตนเอง และฟื้นฟูอย่างค่อยเป็นค่อยไป มี
เหตุผลในการเข้าใจถึงกระบวนการ และระยะเวลาในการฟื้นฟู ผนวกกับการท่ีเกษตรกรมีคุณธรรม โดยตระหนักว่า
ตนเองได้เผชิญอยู่กับสถานการณ์ท่ีเริ่มมีเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ โดยจะต้องเข้ามามีส่วนส าคัญในการท าให้ระบบ
นิเวศเกิดความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ด้วยองค์ความรู้ และสติปัญญาท่ีตนเองมีอยู่ เมื่อมีการฟื้นฟูจนเกิดผลส าเร็จแล้ว ก็
ได้มีการแบ่งปันองค์ความรู้ และประสบการณ์ ให้กับครัวเรือนรอบข้าง ท้ายท่ีสุดแล้วเกษตรกรจะมีภูมิคุ้มกันในตนเอง 
สามารถแก้ไข รับมือ และวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีจะเข้ามากระทบกับตนเอง และ
ครอบครัว เพื่อสร้างความมั่นคง และความย่ังยืนของระบบนิเวศ ท่ีจะส่งผลดีต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรท้ังในปัจจุบัน 
และลูกหลานในอนาคตได้เป็นอย่างดี  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ด้วยในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 บ้านซ่อง เกษตรกรจะต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ าในการอุปโภค และบริโภค 
โดยเฉพาะการท าการเกษตร ท าให้เกษตรกรได้มีการจัดการขุดบ่อน้ าในพื้นท่ีของตนเอง เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ในข่วงฤดู
แล้ง หลังจากนั้น เกษตรกรจึงได้เริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูทรัพยากรดิน ด้วยการเพิ่มปุ๋ยมูลไก่ เพื่อเติมอินทรียวัตถุใน
ดิน ท าให้ดินมีลักษณะท่ีดีขึ้น (Seth, Takatsugu & Tsutomu, 2008, 221-220) (Lina, Hansong, Peng, Wei & 
Qiaoyun, 2009, 563-567) (Eneji, Yamamoto & Honna, 2001, 333-343) อีกท้ังยังมกีารเพาะปลูกพืชตระกูลถั่ว
หลังจากการฤดูกาลท านา เช่น ปอเทือง ถั่ว เป็นต้น (Juthathip & Nipaporn, 2017) เพราะเมื่อท าการไถกลบดิน พืช
เหล่านั้นจะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อบ ารุงต้นข้าว นอกจากนี้เกษตรกรยังต้องเผชิญกับปัญหาโรคแมลง จึงได้มีการใช้สาร
ชีวพันธ์ุเพื่อป้องกันการเกิดโรคแมลงระบาดในนาข้าว มีการรวมกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนในการผลิต ด้วย
การใช้สารอินทรีย์ของท้ัง 2 กลุ่มดังกล่าว ท าให้เกษตรกรมีข้าวไว้บริโภคภายในครัวเรือนอย่างเพียงพอ โดย
กระบวนการข้างต้น ท าให้เห็นว่าเกษตรกรมีความพยายามในการฟื้นฟูท่ีพึ่งพากระบวนการทางธรรมชาติเป็นหลัก เพือ่
ท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และช่วยให้ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาโรคแมลงท่ีเกษตรกรพบเจอลด
น้อยลง และไม่ต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าวอีก (Benayas, Newton, Diaz & Bullock, 2009, 1121-1124) (Bullock, 
Aronson, Newton, Pywell & Rey-Benayas, 2011, 541-549)  

ในส่วนของหมู่ท่ี 11 บ้านหนองตารอด ท่ีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีดอน ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งในทุก
ปี เกษตรกรจึงได้มีการปรับเอาองค์ความรู้นิเวศวิทยาแบบดั้งเดิมผนวกเข้ากับองค์ความรู้ในรูปแบบใหม่ ท่ีได้รับการ
เผยแผ่จากหน่วยงาน รวมไปถึงแนวคิด วิธีการ และงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ี โดยมีการจัดสร้าง
บ่อน้ าตื้นในแต่ละครัวเรือน เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ าไว้เพื่อใช้ในการอุปโภค และบริโภคตลอดท้ังปี อีกยังมีการรวมกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ซึ่งกลุ่มนี้จะคอยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักปลอดสารพิษ โดยมีการให้ความรู้ในเรื่อง
ของการหมักปุ๋ย การฟื้นฟูดิน และการจัดสรรน้ า ท าให้กลุ่มดังกล่าวมีอ านาจในการต่อรองด้านการค้า อีกท้ังยังช่วย
ผลักดันให้เกษตรกรมีการพัฒนาผลผลิตของตน เพื่อให้เกิดการพัฒนาของสิ นค้า และกลุ่มเกษตรอินทรีย์สู่ตลาด
ภายนอก (Aunnop, Sarawan, Woranat & Paweena, 2014, 73-90) (Speranza, Kiteme & Wiesmann, 2008, 
220-233)  

โดยเง่ือนไขของการเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวจะต้องมีผลผลิตท่ีปลอดสารพิษ แต่เนื่องด้วยทรัพยากรดิน ท่ีมีการ
สะสมของสารเคมี ท าให้เกษตรกรต้องฟื้นฟูบ ารุงดินก่อนเป็นล าดับแรก ด้วยการใช้องค์ความรู้นิเวศวิทยายาในรูปแบบ
ดั้งเดิม โดยเกษตรกรได้มีการตากดิน เพื่อเป็นการพัก และฆ่าเชื้อโรคในดินด้วยวิธีการธรรมชาติ จากนั้นมีการบ ารุงดิน
ด้วยปุ๋ยมูลไก่ และแกลบ ท าให้ดินมีลักษณะท่ีฟูขึ้น (Dikinya & Mufwanzala, 2010, 46-54) นอกจากนี้ยังมีการปลูก
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ไม้ยืนต้น เพราะเมื่อมีใบไม้ร่วงหล่นลงมา ก็จะกลายเป็นปุ๋ยพืชสด (Becker, Ladha & Ali, 1995, 181-194) ซึ่งจะท า
ให้ดินเปลี่ยนสภาพจากเดิมท่ีเป็นดินทราย ไม่มีความชื้น เมื่อมีการฟื้นฟูบ ารุงดินแล้ว ท าให้ดินมีสีที่เข้มขึ้น มีลักษณะ
ร่วนซุย และมีความชื้นมากขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรยังมีการน าเอาวัสดุมาคลุมหน้าดิน เช่น ฟาง เพื่อรักษาความชื้นไว้
ในดิน และเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ผลผลิตของเกษตรกรจะไม่มีสภาพการณ์ขาดน้ า  (Siranee & Buncha, 2013) 
ท้ายท่ีสุดแล้วเกษตรกรก็จะได้รับผลผลิตท่ีเพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพท่ีดีขึ้น และมีความหลากหลายมากกว่าในอดีต  

ด้วยรูปแบบองค์ความรู้ท่ีคล้ายคลึงกัน เพียงแต่มีการจัดการในบริบทของหมู่บ้านท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้
เกษตรกรสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาภัยแล้ง และปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกษตรกรได้พบเจอไปได้ ด้วยปัจจัยในด้านของ
ธรรมชาติท่ีมีการฟื้นฟูด้วยตนเองในเบื้องต้น และมีการช่วยเหลือจากผู้คนในระบบสังคมเข้าไปเติมเต็มในกระบวนการ
ฟื้นฟู ท าให้เกิดความส าเร็จได้เร็วขึ้น อีกท้ังยังมีปัจจัยทางด้านผู้น าท่ีคอยให้การสนับสนุน และช่วยเหลือเกษตรกรใน
พื้นท่ีของตนเองให้สามารถด าเนินการฟื้นฟูได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (Elena Saraceno, 1999, 439-457) อีกท้ังยัง
ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งการพัฒนาในรูปแบบดังกล่าวท าให้เกิดผลดีมากกว่าการต่อสู้กับปัญหา
ด้วยตนเองเพียงล าพัง ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Norman Thomas Uphoff, 1992)   

ด้วยภายใต้สภาวะการณ์ท่ีท้าทายกับเกษตรกรท้ังทางด้านธรรมชาติ และสังคม ท าให้เกษตรกรจากท้ัง 2 
หมู่บ้านได้มีความพยายามน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งท่ีส าคัญในระดับประเทศชาติ  
(Prasopchoke Mongsawad, 2010, 123) โดยเกษตรกรได้น าเอามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูระบบนิเวศ-
สังคม ซึ่งได้น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง เพื่อท่ีจะให้ตนเองอยู่รอด มีความมั่นคง และย่ังยืนในด้าน
คุณภาพชีวิต โดยเกษตรกรเริ่มต้นจากการปรับใช้ปรัชญาดังกล่าวในระดับปัจเจกบุคคลเป็นล าดับแรก (Aree, 
Thongphon & Patarapong, 2014, 102) และขยายผลลงสู่การรวมกลุ่มด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ท าให้เกิดวิธีการฟื้นฟูระบบนิเวศ เกิดนิเวศบริการ เมื่อตนเองได้รับบริการอย่างเต็มท่ี ท าให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น เกษตรกรจึงมีแนวคิดย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบนิเวศ และระบบสังคม ท าให้เกิ ดการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีความย่ังยืนในระดับครัวเรือน รวมไปถึงในระดับชุมชนตราบจนชั่วลูกชั่วหลาน (Priyanut 
Piboolsravut, 2004, 127-134)  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาองค์ความรู้ท่ีใช้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ และระบบสังคมจากปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ี
เกษตรกรรมของต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า เกษตรกรได้มีการเรียนรู้ในระบบนิเวศ
ท้ังในด้านทรัพยากรดิน น้ า และผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการพึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นหลัก เมื่อเกิด
กระบวนการฟื้นฟู เกษตรกรก็จะเป็นเพียงผู้เชื่อมโยงให้การฟื้นฟูนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้รวดเร็ว และดีขึ้น เพราะ
เกษตรกรจะให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูด้วยตนเองเป็นหลัก โดยการฟื้นฟูดังกล่าวได้ปัจจัยทางด้านผู้น าท่ีถือเป็นส่วนส าคญัใน
การขับเคลื่อนชุมชนให้มีการฟื้นฟูไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผู้น าชุมชนหรือผู้น าจากการรวมกลุ่ม ท่ีท าหน้าท่ีในการ
ช่วยให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันท่ีกว้างมากย่ิงขึ้น เมื่อเกษตรกรมีการ
เรียนรู้ท่ีดี ก็จะท าให้เกิดการฟื้นฟูท่ีสมบูรณ์ มีระบบนิเวศท่ีพร้อมมอบนิเวศบริการให้กับเกษตรกร ท าให้เกษตรกร
สามารถแก้ไข และรับมือกับปัญหาภัยแล้งได้ อีกท้ังยังท าให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นด้วย  
 
กิตตกิรรมประกาศ  

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้มีโอกาสให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ และฝึกฝนกระบวนการวิจัย ขอขอบพระคุณผู้ท่ีให้
ข้อมูลกับผู้วิจัย ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานราชการ และเกษตรกรจากท้ัง 2 ชุมชน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ท่ีคอยให้ค าปรึกษา แนะน าองค์ความรู้ และประสบการณ์ท่ีดี รวมไปถึงขอขอบพระคุณพ่อ 
แม่ และยายท่ีคอยเป็นก าลังใจ จนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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The Impact of Stone Mills to the people in Napralan Sub-district, Chalermprakiat District, 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลกระทบจากโรงโม่หินท่ีมีตอ่ประชากรต าบลหน้าพระลาน  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี ด้านสาธารณูปโภค ด้านท่ีอยู่อาศัย  ด้านฝุ่นละออง และด้านสุขภาพ โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 365 ตัวอย่าง และสัมภาษณ์ประชากรในชุมชน จ านวน 10 ตัวอย่าง  
 ผลการศึกษาพบว่า ด้านสาธารณูปโภค ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.3 ตระหนักถึงปัญหาการจราจร
โดยเฉพาะขับรถเรว็และขับรถย้อนศร ส่งผลต่อการสัญจรถนนทางหลวงต้องระมัดระวังอุบัติเหตโุดยรถบรรทุกหิน ด้าน
ท่ีอยู่อาศัย  พบว่าร้อยละ 77.8 ตระหนักถึงผลกระทบท่ีอยู่อาศัยเสียหายจากแรงกระแทกของรถบรรทุกหิน ท าให้เกิด
รอยแตกร้าวของท่ีอยู่อาศัยท่ีติดถนนเป็นจ านวนมาก ด้านฝุ่นละออง  พบว่าร้อยละ 95.3 ตระหนักถึงฝุ่นละออง  
ปกคลุมท่ัวระบบนิเวศน์ ด้านสุขภาพ พบว่าร้อยละ 94.0 ตระหนักถึงเสียงดังจากการขนส่งหิน  
 แม้ว่าโรงโม่หินจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อประชากรและสิ่งแวดล้อมมากมายแต่อุตสาหกรรมดังกล่าวได้
ส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนต าบลหน้าพระลาน ท้ังนี้เพราะกิจการโรงโม่หินได้สร้างรายได้หลัก
ให้กับจังหวัดสระบุรี ด้วยเหตุนี้การต่อต้านโรงโม่หินจึงไม่ปรากฏขึ้น 
 
ค าส าคัญ : โรงโม่หิน หน้าพระลาน ผลกระทบ 
  
Abstract 
 This research studied the impact of Stone mill on Napralan district population. district Honor 

Saraburi infrastructure Housing The dust And health It is a survey research The questionnaires and 

interviews with a sample of 365 people in a community sample of 10 studies found. Infrastructure 89.3 

percent of the population is aware of the traffic problems, especially speeding and driving last year. 

Affecting highway traffic accidents by careful Trailers. Housing showed that 77.8 percent aware of the 

impact of housing damaged by the impact of the truck rocks. Cause cracks of a residential street a lot. The 

dust was found that 95.3 percent aware of dust covering the entire ecosystem health found that 94.0 percent 

are aware of noise from transport stones. 

  Although Stone Mill will impact negatively on the population and the environment, but the industry 

has a positive impact on the economy and the income of the parish NAPRALAN. Quarrying operations 

because the main income for the offense. For this reason, the anti-crushing plants do not appear. 

 

Keywords: StoneMill, Napralan, Impact 
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บทน า 
 เมื่อพุทธศตวรรษท่ี 23 กลุ่มประเทศตะวันตก ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี ได้น าวิทยาการต่าง ๆ ท่ีได้จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลใช้ในการ
ผลิตแทนการใช้แรงงานคน  เรียกว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)  
(อนันต์ชัย  เลาหะพันธ์, 2554, หน้า 349) การปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจก่อให้เกิดการขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจท้ังในยุโรปได้ส่งผลกระทบต่อประชากร การพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นแม้จะสร้างผลผลิต
ตอบสนองความต้องการของประชากรโลกไดม้ากมายและก่อให้เกิดการกินดี อยู่ดี มีสุขก็ตาม แต่ก็ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้คนอาศัยอยู่โดยรอบของโรงงาน และความรุนแรงของปัญหาได้กระจายออกสู่มวลชนในวงกว้างนอกจากประเทศท่ี
เจริญก้าวหน้าอย่างเช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ พื้นท่ีในประเทศไทยในอดีตมนุษย์ด ารงชีวิต
แบบเกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูก การท าประมง การเลี้ยงสัตว์  จนกระท่ังประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1  เมื่อปี พ.ศ. 2504 เกิดการปรับเปลี่ยนจากการเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม 
รัฐบาลเล็งเห็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
จึงให้การสนับสนุน และท าให้เกิดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและท่ัวทุกภูมิภาค
อย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตประชาชนท่ีต้องปรบัเปลี่ยนจากการด ารงชีวิตอย่างฉับพลันโดยเฉพาะการยุติการท าเกษตรกรรรม
เข้าสู่ระบบการท างานในโรงงานเนื่องจากมีรายได้ต่อเดือนท่ีมั่นคงและแน่นอนกว่าการท าเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม
ในประเทศไทยช่วงระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 1  เริ่มต้นอุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ส่วนมากใช้แรงงานในครอบครัว ใช้วัตถุดิบมาผลผลิตทางเกษตรกรรม เช่น การสีข้าว การท าน้ าตาล เป็นต้น และ
กิจการอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัวจากขนาดกลางไปสู่ขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้น  ได้แก่  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
อุตสาหกรรมซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง   
 จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก และประกอบไปด้วย
อุตสาหกรรมประเภทหนักและประเภทอุตสาหกรรมเบา  มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนท้ังสิ้น 2,100 โรง (ส านักงาน
สถิติจังหวัดสระบุรี, 2560, หน้า 4) อุตสาหกรรมท่ีท ารายได้ให้แก่จังหวัดมากท่ีสุดคืออุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ โรง
ปูนซีเมนต์  เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์เอ้ือต่อการผลิตปูน การท าปูนซีเมนต์ต้องใช้ส่วนผสมหลักซึ่งนั่นคือ หิน ท่ี
ต้องผ่านกระบวนจากโรงโม่หิน  โรงโม่หินในจังหวัดสระบุรี รวมท้ังสิ้น  67  แห่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2558  จ านวน 5 
แห่ง และตั้งอยู่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ มากท่ีสุด  รองลงมาตั้งอยู่ในต าบลพุค าจาน อ าเภอพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุรี  จ านวน 13 แห่ง และตั้งอยู่อ าเภอวิหารแดงและอ าเภอแก่งคอย จ านวนอ าเภอละ 2 แห่ง 
(ส านักสถิติจังหวัดสระบุรี, 2560, หน้า xiii) โรงโม่หินตั้งอยู่บริเวณจุดกลางใจเมืองของต าบลหนา้พระลาน อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรีจ านวนมากท่ีสุด ซึ่งมีโรงโม่หินท้ังสิ้นจ านวน 50 แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในจังหวัดสระบุรี และท า
ให้เกิดผลกระทบต่อประชากรมาก โรงโม่หินส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นท่ีในด้านอาชีพ และรายได้ของจังหวัดและ
รายได้ของประชาชนอย่างมาก อย่างไรก็ตามโรงโม่หิน มีผลทางตรงกันข้ามท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรในด้าน
ต่างๆ  อาทิ ปัญหาท่ีเกิดจากฝุ่นละอองเกิดจากการระเบิดภูเขาหิน ฝุ่นละอองปกคลุมไปท่ัวทัศนียภาพและท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชนจ านวนมหาศาล  
 ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาผลกระทบจากโรงโม่หินท่ีมีผลต่อประชาชนในต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี  โดยเน้นศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆท่ีท าให้เกิดผลกระทบท่ีมีต่อประชาชนในบริเวณเขตโรงโม่หิน
ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสระบุรี  เนื่องจากปัญหาและผลกระทบต่างๆ ท่ีส่งผลต่อชุมชนไม่มี
แนวโน้มลดปริมาณฝุ่นละอองลง 
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วัตถปุระสงค ์
 1.เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ของปัญหาท่ีเกิดจากโรงโม่หิน ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรีท่ีมีผลต่อประชาชน  

2.เพื่อศึกษาผลกระทบจากโรงโม่หิน ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ท่ีมีผลต่อ
ประชาชน 

 
กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

ระเบียบวิธกีารวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ประชาชนในท้องถิ่นท่ีอยู่ในครัวเรือน  หรือสมาชิกท่ีเป็น
ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน เป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 61 ปีขึ้นไป และอยู่อาศัยในเขตพื้นท่ีต าบลหน้าพระลาน 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี   มีจ านวนครัวเรือน 3,779 ครัวเรือน   ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 
หมู่ 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี  8 
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane ,1973, หน้า 725  (อ้างในบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540 ,หน้า 71) โดยได้จ านวนท้ังหมดของกลุ่ม
ตัวอย่าง 365 ตัวอย่าง 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยได้ใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบปลายเปิด  และปลายปิด เกี่ยวกับผลกระทบต่อประชากรจากโรงโม่  หิน  ต าบล  
หน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ   ระยะห่างท่ี
อยู่อาศัย รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในเขตโรงโม่หิน  
 ตอนท่ี  2 ผลกระทบจากโรงโม่หินต่อประชากรในด้านสาธารณูปโภค ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านฝุ่นละออง และ
ด้านสุขภาพ 
 ตอนท่ี  3 แนวทางการแก้ไข 
 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล  
3.1 เวลาท่ีใช้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังขอค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  

ระหว่างเดือน ธันวาคม 2558- เมษายน2559 
3.2 เวลาท่ีติดต่อประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามระหว่างเดือน พฤษภาคม –พฤศจิกายน 

2559 

ตัวแปรต้น 

ระดับการศึกษา 
อาชีพ 
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในต าบลหน้าพระลาน 
ท่ีอยู่อาศัยอยู่ห่างจากโรงโม่ บดและย่อยหิน 
 

ตัวแปรตาม 

ผลกระทบต่อประชากร 
1 ด้านสาธารณูปโภค 
2 ด้านท่ีอยู่อาศัย 
3 ด้านสุขภาพจากฝุ่นละออง 
4 ด้านสุขภาพจากสุขภาพ 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล  เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
แล้ว จากนั้นท าการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows 
และสถิติดังนี้ 

      4.1 สถิติพรรณนาโดยใช้ อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่ามัธยฐาน
(Median) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum) ในการเสนอ
ข้อมูลลักษณะท่ัวไปของประชากร   ผลกระทบจากโรงโม่หินต่อประชากร  โดยน าเสนอแยกตามผลกระทบด้านต่างๆ 
ได้แก่ด้านสาธารณูปโภค ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านฝุ่นละออง และด้านสุขภาพ 

      4.2 ทดสอบสมมติฐานหลักโดยใช้สถิติ (T-test) 
       4.3 ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึก น ามาท าการวิเคราะห์และน าเสนอรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัย เสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้
 1. ข้อมูลลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วยเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
ระยะทางของท่ีอยู่อาศัย ระยะเวลาท่ีอาศัย และรายได้  
 ข้อมูลลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ด้านเพศ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน เพศหญิง ร้อยละ 52.6 เพศชาย 
ร้อยละ 47.4 โดยจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเล็กน้อย 
 ด้านอายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุในช่วงอายุ 31-40 ปี  ร้อยละ 29.9 ซึ่งเป็นวัยท างาน รองลงมามีอายุ
ในช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป  ร้อยละ 20.3  ซึ่งเป็นวัยเกษียณการท างาน ช่วงอายุ 41-50 ปี  ร้อยละ 20.0  ช่วงอายุ 51-60 
ปี ร้อยละ 10.1 ช่วงอายุ 15-20 ปี ร้อยละ 5.8  ซึ่งเป็นวัยนักเรียน/นักศึกษาตามล าดับ 
  ด้านการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ  ปวช./ปวส. อนุปริญญา  ร้อยละ 30 .1  
รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา  ร้อยละ 27.4   ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 19.7  ระดับประถมศึกษา   
ร้อยละ 13.2   และระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 9.6  ตามล าดับ   
 ด้านอาชีพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ  อาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 41.9   รองลงมาคือ 
อาชีพรับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 20.5   อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 17.5    อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 
13.7    อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 2.5   อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 1.4   และอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 1.4   
และอาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 1.1   ตามล าดับ  
 ด้านระยะของท่ีอยู่อาศัยพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีท่ีอยู่อาศัยในระยะ 5 กิโลเมตร ร้อยละ 36.2 รองลงมา
ท่ีอยู่อาศัยในระยะ 4 กิโลเมตร ร้อยละ 24.1 ท่ีอยู่อาศัยในระยะ 3 กิโลเมตร ร้อยละ  12.9 ท่ีอยู่อาศัยในระยะ 1 
กิโลเมตร ร้อยละ 9.0  ท่ีอยู่อาศัยในระยะ 2 กิโลเมตร  ร้อยละ11.8 และน้อยท่ีสุดท่ีอยู่อาศัยในระยะ ไม่เกิน 1 
กิโลเมตร ร้อยละ 6.0 ตามล าดับ 
 ด้านระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระยะเวลา  20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 42.2 รองลงมาคือ 
ระยะเวลา 11-15ปี ร้อยละ19.7 ระยะเวลา 16-20 ปี ร้อยละ18.9  ระยะเวลา 6-10 ปี ร้อยละ 12.6 ระยะเวลาไม่เกิน 
5 ปี ร้อยละ 6.6 
           ด้านรายได้ต่อเดือนพบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือน 20 ,001-30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 31.8 
รองลงมาคือรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท/เดือน ร้อยละ 27.9 รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000บาท/เดือน ร้อย
ละ 24.1 และรายได้ต่อเดือน 30,001 บาท/เดือนขึ้นไป ร้อยละ 16.2 
 2. ผลกระทบจากโรงโม่หินท่ีมีต่อประชากรในต าบลหนา้พระลาน อ าเภอพระเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี
ท่ีมีผลกระทบในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ด้านสาธารณูปโภค ดา้นท่ีอยู่อาศัย ด้านฝุ่นละออง และด้านสขุภาพ  
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ตารางที่ 1  ผลกระทบจากโรงโม่หินท่ีมตี่อประชากรดา้นต่างๆ ดังนี ้
ผลกระทบ X̄  การแปลผล 

1. สาธารณูปโภค (PU) 64.17 มาก 
2. ท่ีอยู่อาศัย (HU) 29.78  ปานกลาง 
3. ฝุ่นละออง  (DU) 94.10 มากท่ีสุด 
4. สุขภาพ  (HL) 51.58 มาก 

 
ตารางที่ 2  ผลกระทบจากโรงโม่หินท่ีมตี่อประชากรตามสมมติฐาน ดังนี ้

ตัวแปร S.D. การแปลผล 
1. การศึกษา (ED) .49 มาก 
2. อาชีพ (OC) .46 มาก 
3. ระยะเวลาอาศัยต าบลหน้าพระลาน (TI) .71 มาก 
4. ท่ีอยู่อาศัยห่างจากโรงโม่หิน (AD) .48 มาก 

 
ตารางที่ 3 ผลกระทบจากโรงโม่หินท่ีมีต่อประชากร 

 PU HU DU HL 
ED   .135    .021**    .007** .171 
OC   .051 .070 .089 .126 
TI   .106   .040** .228 .176 
AD  .086   .034** .158 .128 
** p< 0.05 (Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)) 
  

3. แนวทางการแกไ้ข ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์
จากการสัมภาษณ์บุคคลผู้เกี่ยวข้องกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ด้านแนวทางการแก้ไข  ประสงค์ให้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงานและประชากรในโรง

โม่หิน จัดให้มีการรดน้ าจ านวน 2 เวลาต่อวัน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย รณรงค์การท ากิจกรรมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ โรงโม่หิน และประชากรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และปลูกฝังจิตส านึกแก่พนักงานขับ
รถบรรทุกเพื่อให้เกิดจิตส านึกในการขับรถป้องกันการขับรถเร็วจนเป็นสาเหตุของผลกระทบด้านท่ีอยู่อาศัย  
 
อภิปรายผล 

การประกอบกิจการโรงโม่หิน ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โรงโม่หินเป็น
กิจการท่ีสร้างรายได้ให้ประชากรในต าบลหน้าพระลาน และจังหวัดสระบุรีเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัด แต่
ขณะเดียวกันได้ส่งผลกระทบเช่นกันต่อประชากรด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสาธารณูปโภค ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้าน  
ฝุ่นละออง และด้านสุขภาพ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ใกล้โรงโม่หินและอยู่ห่างไกลต่างได้รับผลกระทบเช่นกัน  โดยแบ่ง
ประเด็นได้ดังนี้ 

ผลกระทบด้านสาธารณูปโภค  ได้แก่  ด้านความสะอาดของแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  ต าบลหน้าพระลาน 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสระบุรีมีหมู่บ้านท้ังสิ้น 12 หมู่บ้าน และมีอยู่แห่งเดียวท่ีมีแหล่งตามธรรมชาติ คือ หมู่ท่ี 
4 ต าบลเขารวก ไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากส่วนใหญ่ใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาค  

ด้านการตัดต้นไม้ เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งผลิตอากาศ หรือออกซิเจน ท่ีจ าเป็นในการหายใจของมนุษย์และ
สัตว์ โดยเฉพาะในเวลากลางวัน และยังท าหน้าท่ีดูดซึมอากาศท่ีไม่บริสุทธ์ิ   
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ด้านถนนทรุดตัวเป็นหลุมเป็นบ่อจ านวนมากซึ่งเป็นถนนหลักของประเทศ  ได้แก่  ถนนพหลโยธิน และถนน
ทางหลวงหมายเลข 1 เชื่อมต่อไปยังจังหวัดเพชรบูรณ ์และถนนเทศบาลของหมู่ท่ี 3 คุ้งเขาเขียวเชื่อมต่อไปยังถนนสาย
หลักถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจ านวนมาก ท าให้การสัญจรของประชากรไม่สะดวก   

ด้านการขับรถเร็วและขับรถย้อนศรของรถบรรทุกหินการขับรถเร็วและขับรถย้อนศรซึ่งเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 67 กล่าวว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด (พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522, 2559, ข้อมูลออนไลน์)  

ผลกระทบด้านท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ ด้านท่ีอยู่เสียหายจากแรงกระแทกของรถบรรทุกหิน สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
การขับรถเร็วของรถบรรทุกจึงท าให้เกิดการสั่นสะเทือนและเกิดความเสียหายของท่ีอยู่อาศัย ตามมาตรฐานก าหนด
ความสั่นสะเทือนท่ีท าให้เกิดความเสียหายดังนี้  อาคารประเภท 2 ได้แก่ อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้อง
แถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายการควบคุมอาคาร ซึ่งอาคารชั้นบนสุดของอาคารและพื้นอาคารในแต่
ละชั้น ทุกความถี่จะท าให้เกิดการสั่นสะเทือน (คณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2553, หน้า 49)  

ด้านท่ีอยู่อาศัยปกคลุมฝุน่ละออง ตามพระราชบัญญตัิสง่เสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535  
ขนาดของฝุน่ละอองไม่ควรเกินมาตรฐาน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศท่ัวไป  เพื่อเปน็เกณฑ์ท่ัวไปเพื่อการส่งเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝุน่ละอองจ านวนมากปกคลมุท่ีอยู่อาศัยทุกประเภท ไดแ้ก่  อาคารบ้านเรือน หอพกั 
โรงเรียน ธนาคาร ส านักงาน   ร้านค้า  และอื่น ๆ  โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศัยจะปกคลุมโดยฝุ่นละอองจ านวนมาก ซึ่ง
รวมถึงรถยนต์ (คณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาต,ิ 2553, หน้า 61) 

ด้านระบบไฟฟ้าขัดข้องเกิดจากการเฉี่ยวชน ได้รับกระแสไฟฟ้ามาจากส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดสระบุรี สาขาอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี การขัดข้องระบบไฟฟา้ไม่ได้มาจากการเฉีย่วชนจากรถบรรทุก
หินอย่างเดียว  แต่สาเหตุของมาจากรถบรรทุกทุกประเภท 

ด้านระบบโทรศัพท์ขดัขอ้งเกิดจากการเฉีย่วชนการโทรศพัท์ ให้บริการโดยเขตส านักงานการโทรศัพท์ภูมิภาค
ท่ี 9 จังหวัดสระบุรี การขัดข้องระบบโทรศัพท์ไม่ได้เกิดสาเหตุการเฉี่ยวชนของรถบรรทุกหินอย่างเดียว ถ้าหากมีกรณี
เฉี่ยวชนเกิดจากรถบรรทุกสินค้าอ่ืน ๆ โดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่ีรถบรรทุกหินเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้การ
เสียหายของระบบโทรศัพท์ยังเกิดจากสาเหตุอ่ืน เช่น อุบัติภัย ฝนตกหนัก ลมแรง จนท าให้เกิดความเสียหาย         

ด้านระบบประปาขัดข้องเกิดจากการเฉี่ยวชนการบริการน้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลหน้าพระลาน 
น้ าประปามาจากส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี การเฉี่ยวชนท่ีเกิดจาก
รถบรรทุกมีอย่างบ่อยครั้งท่ีท าให้ระบบประปาเสียหายหรือช ารดุ แต่สาเหตุของระบบประปาขดัขอ้งท่ีมาจากรถบรรทุก
หินเป็นเพียงส่วนน้อย 

ผลกระทบด้านฝุ่นละออง  ได้แก่ ด้านฝุ่นละอองเกิดจากโรงโม่หิน โรงโม่หินส่วนใหญ่มักปล่อยฝุ่นละอองเกิน
มาตรฐานควบคุมของกรมมลพิษ เป็นเหตุให้มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยท่ัวไปไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีแนวโน้ม
ร้ายแรงถึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
(พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, 2554, หน้า 37)  

ด้านฝุ่นละอองปกคุลมระบบนิเวศ ขนาดฝุ่นละอองไม่ควรเกินมาตรฐาน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศท่ัวไป  
เพื่อเป็นเกณฑ์ท่ัวไปเพื่อการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535  ฝุ่นละอองปกคลุมท่ัวระบบนิเวศ ได้แก่ ต้นไม้ ท่ีอยู่อาศัย  ร้านค้าและอื่น ๆ ซึ่งน ามาผลกระทบ
ด้านสุขภาพของประชากร (คณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2553, หน้า 61)  

ผลกระทบด้านสุขภาพ เมื่อฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควบคุมของกรมมลพิษ เป็นเหตุให้คุณภาพอากาศ
โดยท่ัวไปไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีแนวโน้มเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ได้ดังนี้โรคทางเดินหายใจ โรค
ภูมิแพ้ โรคทางผิวหนังท่ีเกิดขึ้นล้วนมาจากฝุ่นละอองท่ีเกิดขึ้นจากโรงโม่หินเป็นผลเกิดภาวะเครียด  หากวิธีการป้องกัน
ไม่ถูกวิธี ผิดหลักสุขภาพอนามัย และขาดการดแูลตัวเอง ขาดการออกก าลังกาย ท าให้ร่างกายเจ็บป่วยง่าย ได้แก่  ด้าน
เสียงระเบิดภูเขารบกวนกิจกรรมส่วนตัวเสียงรบกวนท่ีเกินเสียงรบกวนเท่ากับ 10 เดซิเบล หากระดับเสียงรบกวนมีค่า
มากกว่า ให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวน (คณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2550, หน้า 23)  
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ด้านเสียงดังจากการขนส่งเคลื่อนย้ายหินเกิดจากรถบรรทุกหินขับรถด้วยความเร็วเมื่อถึงจุดลงสะพาน  หรือ
ทางต่างระดับท าให้เกดิเสียงดังสนัน่ท้ังเวลากลางวันและกลางคืนท าให้ประชากรท่ีอาศัยบริเวณใกล้เคียงเกิดภาวะตกใจ
กับเสียงดัง  

ด้านอุบัติเหตุเกดิจากรถบรรทุกหินพระราชบัญญัตจิราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา  67  มาตรา 68 มาตรา 
69 มาตรา 70  ข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ  ระบุเกี่ยวกับผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความเร็วท่ีกฎหมายก าหนด 
เมื่อต้องการเลี้ยวรถหรือกลับรถใหล้ดความเร็วของรถลดลงต้องลดความเร็วของรถ (พระราชบัญญตัิจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522, 2559, ข้อมูลออนไลน์) 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลกระทบจากโรงโม่หินท่ีมีต่อประชากรท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณูปโภค ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านฝุ่นละออง 
และด้านสุขภาพ  ได้ส่งผลทางลบต่อประชากรท้ัง 4 ด้านดังได้กล่าวในการอภิปรายผล แต่ในทางกลับกันโรงโม่หินมี
ข้อดีท่ีส่งผลให้กับต าบลหน้าพระลานเช่นกัน สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

ข้อดีท่ีมตี่อประชากรในวัยท างาน 
1. ให้อาชีพในการท างาน โดยได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกันสถานประกอบชื่อดัง และรายได้ต่อวันมากกว่า

ค่าแรงขั้นต่ าของจังหวัด   
2. ขยายพื้นท่ี เพื่อขยายโรงโม่หินท าให้ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น ประชากรมีการจ้างงานท่ีแน่นอน รวมถึงการ

ย้ายถิ่นของประชากรต่างถิ่นเข้ามาท างาน 
3. เกิดอาชีพรอบบริเวณโรงโม่หิน มีร้านค้าของช า ร้านขายอาหารตามสั่ง ร้านปะยางรถบรรทุก  ร้านขาย

อุปกรณ์ก่อสร้าง อู่ซ่อมรถ  บ้านเช่า ฯลฯ เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เพื่อรองรับความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น  
4. โรงโม่หิน เป็นแหล่งเงินทุนสนบัสนนุในการท ากิจกรรมเพื่อชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี  การท า

ความสะอาด Big Cleaning Day  การซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด 
ข้อดีท่ีมตี่อประชากรในวัยนักเรียน 
1. ให้การสนับสนนุเงินทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนท่ีขาดแคลน    
2. ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น ของขวัญรางวัลวันปีใหม่ วันเด็ก เป็นประจ า

ทุกปีการศึกษา 
แม้ว่าโรงโม่หินจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อประชากรในท้ัง 4 ด้านได้แก่ ด้านสาธารณูปโภค ด้านท่ีอยู่

อาศัย ด้านฝุ่นละออง และด้านสุขภาพซึ่งส่งผลต่อคนและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันโรงโม่หินดังกล่าวได้ส่งผลดี
ทางด้านเศรษฐกิจและรายไดข้องประชาชนในต าบลหน้าพระลาน ท้ังนี้เพราะกิจการโรงโม่หินได้สร้างรายได้หลักให้กับ
จังหวัดสระบุรีเป็นอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม  จึงท าให้การต่อต้านโรงโม่หิน หรือการประท้วงเพื่อให้กิจการโรงโม่
หินยุติการท ากิจการจึงไม่ปรากฏขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การประกอบโรงโม่ หิน ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชากรทางด้านสาธารณูปโภค ด้านท่ีอยู่อาศัย  ด้านฝุ่นละออง และด้านสุขภาพ ผลกระทบดังได้กล่าวมาส่งผลต่อ
ประชากรทุกด้านและเป็นระยะเวลานาน  ผู้วิจัยจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นส่วนของภ าครัฐ และ
ประชากรในชุมชนตอ้งร่วมกันพิจารณา เพื่อสามารถแก้ไขปัญหารว่มกันไดต้รงประเดน็และเป็นทางออกท่ีทุกฝ่ายพอใจ
ในการแก้ไข ข้อเสนอแนะต่อไปนี้เป็นผลดีกับชุมชนข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและสถานประกอบ 
 ข้อเสนอภาครัฐและสถานประกอบการ  มีดังต่อไปนี้ 
 1. ให้หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน เทศบาลหน้าพระลาน  ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  อาทิเช่น ส านักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี  เพื่อจัดอบรมระเบียบวินัยด้านการขับรถบรรทุกทุก
ประเภทประจ าปี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามประเมินผลและตรวจสอบ
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สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษ  และประสานให้ค าแนะน าการ
ควบคุมมลพิษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามเรื่องสุขภาวะของประชากรท่ีต าบลหน้าพระลาน โดย
การตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีประจ าปี   
 2. ให้หน่วยงานภาครัฐจัดอบรมวิธีป้องกันมลพิษฝุ่นละอองโดยถูกวิธี   เช่น การใช้หน้ากากอนามัยท่ีถูกต้อง 
การป้องกันเมื่อสัมผัสกับฝุ่นเป็นระยะเวลานาน  
 3. ให้หน่วยงานภาครัฐรณรงค์การปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ท่ีถูกตัด เพื่อให้ต าบลหน้าพระลานมีอากาศท่ีดีขึ้น 
โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการโรงโม่หิน   
 4. สถานประกอบการโรงโม่หินจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนหน้าพระ
ลาน เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งใจเดยีวกัน เช่น กิจกรรมว่ิง กิจกรรมการป่ันจกัรยาน เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศ 
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในต าบลหน้าพระลานเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย  
 5. สถานประกอบการโรงโม่หินจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดตารางการรดน้ าบริเวณถนนท่ีมีฝุ่นละออง 
เริ่มตั้งแต่ 06.00 น.จนกระท่ังถึง 18.00 น. เพื่อปกป้องกันขั้นพื้นฐานไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายตัวไปบริเวณอ่ืน ๆ  
 6. สถานประกอบการโรงโม่หินจัดกิจกรรมร่วมกับหนว่ยงานภาครฐัและก าหนดเวลาห้ามว่ิงของรถบรรทุกหิน
ในเวลาหลังจาก18.00 น.เป็นต้นไปเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายตัวจากการว่ิงของรถบรรทุกและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากรถบรรทุกในเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีอันตราย  
 7. รณรงค์ให้ประชาชนในพืน้ท่ีตระหนักถงึผลกระทบดา้นตา่งๆท่ีเกิดกบัต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี และให้ประชาชนชว่ยกันรกัษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับ
ชุมชนตนเองแล้วน ามาถ่ายทอดเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชนอ่ืนๆ ท่ีประสบปัญหาเดียวกันสามารถแก้ปัญหาปัญหาได้
ทัน 
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บทคัดย่อ   

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) ศึกษาผลการด าเนินงานของธุรกิจร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน
ธุรกิจร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ธุรกิจ
ประเภทร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง 100 ร้าน  

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงการในภาพรวมอยู่
ท่ีระดับปานกลาง (x̄ = 1.84) โดยมีการบริหารเงินสดอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 1.74) การบริหารสินค้าคงเหลืออยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̄ = 2.13) และการบริหารลูกหนี้อยู่ในระดับน้อย (x̄ = 1.64) ตามล าดับ ผลการด าเนินงานของธุรกิจ
ร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.12) 
โดยผลการด าเนินงานด้านการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ตามก าหนดระยะเวลาอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.43) และขาย
สินค้าแบบเงินเชื่อส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นน้อย (x̄ = 1.47) เนื่องจากส่วนใหญ่กิจการขายเป็นเงินสด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า การบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย  
 
ค าส าคัญ : การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  ผลการด าเนินงาน  ธุรกิจโชห่วย 
 
Abstract 

This research aims to 1) study working capital management of grocery business in Thung Song 

Municipality, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province 2) study the performance of grocery 
business in Thung Song municipality, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province and 3) study 
the relationship of working capital management that affects the operation of the grocery business in 

Thung Song municipality, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province.  The population in this 
research were grocery business in Thung Song municipality, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat 
Province. The sample size was 100 grocery shops.  

The results showed that the overall working capital management of the grocery business in 

Thungsong municipality was at the medium level(x̄ = 1.84)  with cash management at the moderate 

level (x̄ = 1.74), inventory management at the medium level (x̄ = 2.13), and the debtor management at 

the low level (x̄ = 1.64), respectively. The overall performance of the grocery shop business in Thung 

Song municipality, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province was at the medium level  
(x̄ = 2.12). Have collected money from the debtor according to, The issue of “You sell money-based 

products resulting in higher sales” was at the lowest level (x̄ = 1.47), The hypothesis testing found that 
working capital management associating with the level of performance was at the low level. 
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บทน า 

เงินทุนหมุนเวียนถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินงานของธุรกิจ ท่ีจะสามารถสร้างยอดขายให้สูงขึ้น ดังนั้น
ผู้บริหารทางการเงินควรมีการก าหนดนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารการ
ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนและการจัดหาเงินทุนจากหนี้สินหมุนเวียนเพื่อน ามาลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนอย่าง
ถูกต้องและมีความเหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพคล่อง ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นส าคัญ เพื่อท าให้
ธุรกิจมีสภาพคล่องในการด าเนินงาน สามารถสร้างรายได้ เงินทุนหมุนเวียนท่ีกิจการน าไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน
ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ (เข็มเพชร เจริญรัตน์.2557,หน้า366) เงินทุนหมุนเวียนถือเป็นส่วนประกอบท่ี
ส าคัญส าหรับกิจการขนาดเล็ก เนื่องจากกิจการขนาดเล็กมักจะมีท้ังสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนมาก 
ดังนั้นความอยู่รอดของกิจการขนาดเล็กขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน (อภิรดา สุทธิสานนท์
2557,หน้า110)  

ร้านโชห่วย เป็นกิจการตั้งแต่ขนาดเล็กตลอดจนขนาดใหญ่ โดยมีลักษณะธุรกิจในรูปแบบร้านค้าของช าหรอืท่ี
คนท่ัวไปรู้จักกันในชื่อร้าน “โชห่วย” เป็นอีกหนึ่งสายธุรกิจท่ีมีความเก่าแก่มากท่ีสุดของเมืองไทย ซึ่งในอดีตการเปิด
ร้านขายของจิปาถะประเภทนี้ถือว่าได้รับความนิยมมากจากท้ังทางฝั่งผู้ประกอบการและฟากของผู้บริโภคเพราะเขา้ถงึ
ผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม ท้ังยังมีสินค้าให้เลือกมากมายตั้งแต่ขนมเด็กยันถึงเครื่องพริกแกง แต่ในปัจจุบันใครจะไปเชื่อว่า
ธุรกิจร้านขายของช าท่ีเคยเป็นท่ีนิยมอยู่ในภาวะวิกฤตเข้าไปทุกท่ี สาเหตุก็คงเป็นท่ีทราบกันดีว่าเกิดมาจากการโดน
ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าท่ีมีรูปแบบดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ท้ังจากแบรนด์ของไทยและต่างชาติเข้ามาตีตลาด จากสาเหตุ
ดังกล่าวท าให้ร้านโชห่วยต้องหันมาเน้นด้านการสร้างรูปแบบการให้ บริการ และสร้างผ่านการออกแบบตกแต่ง ร้านคา้
ท่ีโดดเด่นจูงใจ ท่ีน าไปสู่การเข้าไปซื้อสินค้า เนื่องจากจ านวนร้านโชห่วยลดน้อยลงนอกจากนี้ยังมีการขยายจ านวน
ร้านค้าท่ีมีขนาดเหมาะสมต่อชุมชน การลดต้นทุนการจัดการค่าเช่าพื้นท่ี และเน้นตลาดท่ีใกล้ชิดกับผู้ซื้อ ท าให้ลูกค้า
สะดวกในการซื้อขาย สินค้ามากขึ้นซึ่งทางรอดท่ีเหล่าเถ้าแก่สามารถงัดขึ้นมาใช้ในเวลานี้ได้ก็คือการปรับตัวและเริ่มท า
ธุรกิจอย่างมีแบบแผน 

การบริหารอย่างมีขั้นตอนเป็นสิ่งแรกท่ีผู้ประกอบการร้านโชห่วยจ าเป็นต้องท าถ้าคิดจะปฏิวัติธุรกจิของตนให้
สามารถสู้กับคู่แข่งได้ เพราะการท าแบบเดิมๆท่ีรอให้คนมาซื้อสินค้าไปวันๆโดยแนวทางการบริหารท่ีจะขอแนะน าคือ 
ให้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นไปท่ีการจัดการและการท าการตลาด การจัดการในเรื่องของบัญชี การบริหารเงินสด การ
บริหารลูกหนี้และการบริหารสินค้าคงเหลือมาปรับใช้ในการบริหารภายในร้าน อย่างเช่น ผู้ประกอบการควรรู้ ว่า
จ าเป็นต้องสั่งสินค้าเข้าร้านมากเท่าไหร่ ในเวลาไหนและสุดท้ายจะได้ก าไรเป็นเงินเท่าไหร่ หากบริหารจัดการเรื่อง
เหล่านี้ได้ก็จะท าให้ธุรกิจประเภทร้านโชห่วยอยู่รอดได้อย่างมั่นคงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ การบริหารการมีเงิน
สด การบริหารลูกหนี้ และการบริหารสินค้าคงเหลือเพียงพอในการถือครองเพื่อให้มีสภาพคล่องท่ีดี หากธุรกิจไม่
สามารถจัดการเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเหล่านี้ได้ อาจท าให้ธุรกิจประสบปัญหาสินค้าขาดมือหรือสินค้าไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ไม่มีเงินเพียงพอในการจ่ายช าระหนี้ หรือไม่มีเงินทุนหมุนเวียนภายในธุรกิจ 
ดังนั้นการท่ีธุรกิจจะอยู่รอดได้จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

 ดังนั้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานธุรกิจร้านโช
ห่วย กรณีศึกษา ร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทราบถึงแนวปฏิบัติใน
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทุกประเภทน าไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติและประโยชน์ต่อผู้สนใจ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2. เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของธุรกิจร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานธุรกิจร้าน 

โชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

1.  ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ธุรกิจประเภทร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขอบเขตด้านการใช้ตัวอย่าง 100 ร้าน ซึ่งจ านวนนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
ค านวณกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร   

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา   
เนื้อหาท่ีท าการศึกษา คือ ลักษณะของธุรกิจร้านโชห่วย การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ ด้านเงินสด ด้านลูกหนี้

และด้านสินค้าคงเหลือ และผลการด าเนินงานของร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

3.  ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
พื้นท่ีในการวิจัย คือ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.  ขอบเขตด้านระยะเวลา  
การวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลและ สรุปผลการศึกษา

ระหว่างเดือน สิงหาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

วิธีด าเนนิการวิจัย  

  

 

ลักษณะของธุรกิจร้านโชห่วย 

1. ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิจนถึงปัจจุบัน 
2. แหล่งเงินทุนเริ่มต้นในการด าเนินกิจการ 
3. เงินทุนหมุนเวียนในกจิการ ณ ปัจจุบัน 
4. ประเภทสินค้าท่ีขาย 
5. ประเภทสินค้าท่ีมีปริมาณการขายมากท่ีสุด 
6. ประเภทสินค้าท่ีมียอดขายสูงสดุ 
 

 

 

 

 

 

 

การบรหิารเงินทนุหมุนเวียนของธุรกิจร้านโชห่วย 

 1. การบริหารเงินสด 
 2. การบริหารลูกหนี ้
 3. การบริหารสนิค้าคงเหลือ 
 
 
 
 3. การบริหารสินค้าคงเหลือ 
 

 

 

ผลการด าเนนิงานของธุรกิจรา้นโชหว่ย 

1. สภาพคล่อง 
2. ระยะเวลาในการเก็บหนี ้
3. ระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาสนิค้า 
4. ยอดขาย 
5. ก าไร 
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1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ธุรกิจประเภทร้านค้าโชห่วยในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจ านวนนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณกรณีไม่
ทราบจ านวนประชากร (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) มีการค านวณดังนี้ 

                                              n = 
p(1−p)(Z)2

e2  
                       

เมื่อ   n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง       
             P =  ค่าเปอรเ์ซ็นต์ท่ีต้องการจะสุ่มจากประชากรท้ังหมด 

e =  ค่าเปอร์เซน็ตค์วามคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
z =  ระดับความเชื่อมัน่ท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ ซึ่งท่ีนิยมใช้กนัมี 2 ระดับ 
ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% Z มีค่าเท่ากับ 1.96 
ณ ระดับความเชื่อมัน่ 99% Z มีค่าเท่ากับ 2.58 

 
แทนค่าในสูตร 

n =
(0.07)(1 − 0.07)(1.96)2

0.052  
 

n =
(0.07)(0.93)(3.8416)

0.0025
 

                                           
n = 100.04 ร้าน 

n = 100 ร้าน 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตดัสนิใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะ

ท่ีเลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1.  ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดของเนื้อหาจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารเงินทุน

หมุนเวียนมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานธุรกิจร้านโชห่วย กรณีศึกษา ร้านโชห่วย เขตเทศบาลเมือง อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  รวบรวมข้อมูลต่างๆท่ีได้จากเอกสารงานวิจัย เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานธุรกิจร้านโชห่วย กรณีศึกษาร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมือง 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก าหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุม 

3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานธุรกิจร้านโชห่ว
ยกรณีศึกษา ร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบ เสนอแนะ แก้ไขเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้อง 
5. แบบสอบถามท่ีมีการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน า โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา น าไปตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม

เนื้อหาโดยการให้คะแนนของผู้เชียวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Consistency: IOC) 
ระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาโดยการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้  
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+1    เมื่อข้อค าถามสอดคล้องตามประเด็นหลักของเนื้อหา 
  0    เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องตามประเด็นหลักของเนื้อหา 
 -1    เมื่อข้อค าถามไม่สอดคล้องตามประเด็นหลักของเนื้อหา 

แล้วน าผลคะแนนท่ีได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร 
 เกณฑ์ 

1) ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.05 - 1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้ 
2) ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.05 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 

6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาแล้วไปทดลองใช้  
 (Try - Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจ านวน 30 ร้าน แล้วน าแบบสอบถามมาหา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ที่ค่าระดับความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.65 
  7. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้แล้วมาตรวจแก้ไข ปรับปรุงให้สมบูรณ์แล้วน าเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัย จ านวน 100 ชุด 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
  ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจ ได้แก่ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบัน แหล่ง
เงินทุนเริ่มต้นในการด าเนินกิจ การเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ณ ปัจจุบัน ประเภทสินค้าท่ีขาย ประเภทสินค้าท่ีมี
ปริมาณการขายมากท่ีสุดและประเภทสินค้าท่ีมียอดขายสู งสุด ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-List) 
  ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ การบริหารเงินสด การบริหารลูกหนี้และการ
บริหารสินค้าคงเหลือ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  
  ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ได้แก่ สภาพคล่อง ระยะเวลาในการเก็บหนี้ระยะเวลาในการ
จัดเก็บรักษาสินค้า ยอดขายและก าไร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  
  ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะลักษณะเป็นแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะได้โดยเสรี 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวมรวบข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามจาก
เจ้าของร้านโชห่วย จ านวน 100 ร้าน ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย หนังสือ วารสารสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ี เก็บ
รวบรวมได้มาเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข แล้วบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามล าดับ 6 
ขั้นตอน ดังนี้ 

5.1 วิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ การบริหารเงินสด การบริหารลูกหนี้และการบริหาร
สินค้าคงเหลือ ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 
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การบรหิารเงินทนุหมุนเวียน 
ระดบัการปฏบิตัิการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

  Mean Std.Deviation แปลความหมาย   ล าดับ 

การบริหารเงินสด 
การบริหารลูกหนี ้
การบริหารสินค้าคงเหลือ 

1.74 0.366 ปานกลาง 2 
1.64 0.612        น้อย 3 
2.13 0.325 ปานกลาง 1 

รวม  1.84      0.344      ปานกลาง   

 
5.2 วิเคราะห์เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ได้แก่ สภาพคล่อง ระยะเวลาในการเก็บหนี้ระยะเวลาในการจัดเก็บ

รักษาสินค้า ยอดขายและก าไร ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 
 
ผลการด าเนนิงาน Mean Std.Deviation แปล

ความหมาย 
ท่านสามารถจ่ายช าระเจ้าหนี้การค้าได้ตรงตามเวลาและ
ครบถ้วนเต็มจ านวน 

2.33 0.697 ปานกลาง 

ท่านมีเงินส ารองเพียงพอเพื่อใชจ้่ายในกิจการยามฉุกเฉนิ 2.29 0.608 ปานกลาง 
ท่านมีการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ตามก าหนดระยะเวลา 2.43 0.756 มาก 
ท่านขายสนิค้าแบบเงินเชื่อส่งผลให้ท าให้ยอดขายเพิ่มสงูขึ้น 1.47 0.577 น้อย 
ท่านสามารถขายสนิค้าออกได้เร็วโดยไมค่้างสต็อกนาน
จนเกนิไป 

2.37 0.614 มาก 

ท่านมียอดขายเพิ่มขึ้น ในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.96 0.710 ปานกลาง 

กิจการของท่านมีก าไรสุทธิเพิ่มขึน้หลังจากหักค่าใช้จา่ย 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

2.01 0.732 ปานกลาง 

                                               รวม 2.12 0.310 ปานกลาง 
 
5.3 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานร้านโชห่วยในเขต

เทศบางเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติอ้างอิง ( Inferential 
statistics) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson Correlation) เป็นค่าท่ีวัดความสัมพันธ์โดย ใช้
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี3 
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การบรหิารเงินทนุหมุนเวียน r sig 
ระดบั

ความสัมพันธ ์
ทิศทาง

ความสัมพันธ ์
การบริหารเงินสด 0.422** 0.000 ระดับน้อย ทิศทางเดียวกัน 
การบริหารลูกหนี้ 0.399** 0.000 ระดับน้อย ทิศทางเดียวกัน 
การบริหารสินค้าคงเหลือ 0.422** 0.000 ระดับน้อย ทิศทางเดียวกัน 

**มีระดับนัยส าคัญท่ีทางสถิติท่ีระดับ0.01 
5.4 วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ โดยใช้วิธีการบรรยาย 

 
สรุปผลการวิจัย 

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานธุรกิจร้านและระยะเวลาโชห่วย กรณีศึกษา 
ร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
100 ร้าน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์และอธิบายได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ด้านการบริหารเงินสด ด้านการบริหาร
ลูกหนี้ และด้านการบริหารสินค้าคงเหลือ ของร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

จากผลการศึกษาพบว่าการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ของธุรกิจร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู่ท่ีระดับปานกลาง (x̄ = 1.84) โดยมีการบริหารสินค้าคงเหลือ อยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̄ = 2.13) การบริหารเงินสด อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 1.74)  และการบริหารลูกหนี้อยู่ในระดับ
น้อย (x̄ = 1.64) ตามล าดับ 

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนด้านการบริหารเงินสดของร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 1.74) การบริหารเงินทุนหมุนเวียนด้านการบริหาร
เงินสดในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีสูงท่ีสุดคือ มีการส ารองเงินสดไว้ใช้กรณี
ฉุกเฉิน เช่น เกิดภัยพิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.17) น้อยท่ีสุดคือ มีการตรวจสอบยอดบัญชีและยอดเงินสด ณ 
ปัจจุบัน ให้ตรงกันทุกๆ 15 วัน อยู่ในระดับน้อย (x̄ = 1.29) 

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนด้านการบริหารลูกหนี้ ของร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  (x̄ = 1.64)การบริหารเงินทุนหมุนเวียนด้านการบริหารเงินสด
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีสูงท่ีสุดคือ มีการประเมินเครดิตของลูกค้าก่อนให้
ค้างช าระค่าสินค้าในครั้งถัดไปอยู่ในระดับปานกลาง(x̄ = 2.03) น้อยท่ีสุดคือ มีการติดตามลูกหนี้ทุก 15 วัน หรือ 30 
วัน อยู่ในระดับน้อย (x̄ = 1.21) 

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนด้านการบริหารสินค้าคงเหลือ ของร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.13)  ประเด็นปฏิบัติการบริหารเงินทุนหมุนเวียนด้านการ
บริหารเงินสดในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีสูงท่ีสุดคือ มีการตรวจนับสินค้าคงเหลืออยู่เป็น
ประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกๆเดือนอยู่ในระดับมาก (x̄ = 2.67)  น้อยท่ีสุดคือ มีการบริหารจัดการกับสินค้าท่ีใกล้หมดอายุ
และล้าสมัยโดยการน ามาขายด้วยการปรับลดราคา เช่น ขายในราคาทุนอยู่ในระดับน้อย (x̄ = 1.36)  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ของร้านโชห่วย ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

จากผลการศึกษาพบว่าผลการด าเนินงานของร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.12) ด้านผลการด าเนินงานในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอ
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ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีสูงท่ีสุดคือ มีการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ตามก าหนดระยะเวลาอยู่ในระดับมาก 
(x̄ = 2.43) น้อยท่ีสุดคือ ขายสินค้าแบบเงินเชื่อส่งผลให้ท าให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับน้อย (x̄ = 1.47)   

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับผลการด าเนินงานของร้านโชห่วย
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 การบริหารเงินสดมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน r=0.422**, Sig=0.000 มีความสัมพันธ์ระดับน้อยและไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 การบริหารลูกหนี้มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน r=0.399**, Sig=0.000 มีความสัมพันธ์ระดับน้อยและไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

การบริหารสินค้าคงเหลือมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน r=0.422**, Sig=0.000 มีความสัมพันธ์ระดับน้อย
และไปในทิศทางเดียวกัน 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัย เรื่อง การบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานธุรกิจร้านโชห่วย 
กรณีศึกษา ร้านโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลการวิเคราะห์ข้อเกี่ยวกับ
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานธุรกิจร้านโชห่วย มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปราย
ผล ได้ดังนี้ 
 ร้านโชห่วย ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนใน
ภาพรวมอยู่ท่ีระดับปานกลาง (x̄ = 1.84) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการส ารองเงินสดไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน เช่น เกดิภยั
พิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.17) ซึ่งธุรกิจควรส ารองเงินสดอยู่ในระดับสูงเพื่อให้ธุรกิจมีเงินใช้จ่ายยามฉุกเฉินได้
ทันท่วงที แต่มีการสรุปยอดเงินท่ีได้รับทุกวันเมื่อสิ้นเวลารับเงินอยู่ในระดับน้อย(x̄ = 1.41) ดังนั้นกิจการควรมีการท า
บัญชีสรุปยอดเงินทุกครั้งเพื่อได้รู้ถึงรายรับและรายจ่ายของธุรกิจ และมีการตรวจสอบยอดบัญชีและยอดเงินสด ณ 
ปัจจุบัน ให้ตรงกันทุกๆ 15 วันอยู่ในระดับน้อย (x̄ = 1.29) ท าให้ธุรกิจไม่สามารถตรวจสอบยอดเงินสดและเงิน
หมุนเวียนภายในธุรกิจได้ และมีการประเมินเครดิตของลูกค้าก่อนให้ค้างช าระค่าสินค้าในครั้งถัดไปอยู่ในระดับปานกลาง 
(x̄ = 2.03) ถือเป็นการบริหารจัดการด้านลูกหนี้ท่ีดีก่อนให้ค้างช าระค่าสินค้าซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเพราะธุรกิจมัก
ขายสินค้าเป็นเงินสด ธุรกิจมีการติดตามลูกหนี้ทุก 15 วัน หรือ 30 วันอยู่ในระดับน้อย (x̄ = 1.21) เนื่องจากธุรกิจร้าน
โชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  มีการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าจ านวนน้อย ท าให้ธุรกิจไม่ค่อยมีการติดตามลูกหนี้ทุก 15 วัน
หรือ 30 วัน ธุรกิจมีการตรวจนับสินค้าคงเหลืออยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกๆเดือนอยู่ในระดับมาก (x̄ = 2.67) เพื่อ
ป้องกันการขาดเหลือของสินค้าจึงจ าเป็นต้องเช็คสต็อกสินค้าคงเหลืออย่างสม่ าเสมอแต่บริหารจัดการกับสินค้าท่ีใกล้
หมดอายุและล้าสมัยโดยการน ามาขายด้วยการปรับลดราคา เช่น ขายในราคาทุนอยู่ในระดับน้อย (x̄ = 1.36) ท าให้
ธุรกิจขาดทุนเพราะก าไรอาจจะจมอยู่ในสินค้าท่ีล้าสมัยหรือสินค้าท่ีใกล้หมดอายุ ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าโชห่วยควร
น าสินค้าเหล่านี้มาขายลดราคาเพื่อให้ได้ต้นทุนคืนมา ผลการด าเนินงานธุรกิจโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงในระยะเวลา 
5 ปีท่ีผ่านมาธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึ้นในระดับน้อย(x̄ = 1.96) เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมการเติบโต
ของห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น อย่างเช่น เทสโก้โลตัส เซ่เว่น สหไทยพลาซ่า ท าให้ได้รับความนิยมจากประชาชนมากย่ิงขึ้น 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1. ผู้ประกอบการร้านโชห่วยควรท าบัญชีแยกระหว่างบัญชีธุรกิจกับบัญชีส่วนตัว  
2. ผู้ประกอบการร้านโชว์ช่วยควรจัดกิจกรรมโปรโมชั่น สร้างสีสันให้กับร้าน เช่น การซื้อของแล้วมีการแจก

สติ๊กเกอร์ เพื่อแลกของรางวัลต่างๆ   เราก็ต้องหาของท่ีสามารถใช้ได้จริงหรือว่าเป็นของท่ีน่าสะสมเพื่อดึงดูด
ให้ลูกค้าซื้อของให้ถึงมูลค่าท่ีก าหนด 
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ข้อเสนอแนะที่ใช้ในครั้งต่อไป 
จากศึกษาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานธุรกิจ ร้านโชห่วย ในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีการบริหารลูกหนี้อยู่ในระดับน้อย (x̄ = 1.64) เพื่อให้
เกิดผลดีย่ิงขึ้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการวิจัยดังนี้ 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจร้านโชห่วย ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรส ารวจ
เกี่ยวกับธุรกิจอ่ืนๆท่ีมีการจัดเก็บสินค้าปริมาณมากและมีกรให้สินเชื่อแก่ลูกค้า เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ร้านอุปกรณ์
ไฟฟ้า หรือร้านวัสดุภัณฑ์ต่างๆ 
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Job Satisfaction of Employees in Autoparts Manufacturing Company 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจในงาน ระดับความเชื่ออ านาจภายในตน และ
ระดับการสื่อสารภายในองค์การ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออ านาจภายในตนและความพึงพอใจในงาน 3) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารภายในองค์การและความพึงพอใจในงาน และ 4) เพื่อพยากรณ์ความพึงพอใจใน
งานด้วยความเชื่ออ านาจภายในตนและการสื่อสารภายในองค์การ กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ จ านวน 305 คน เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจในงานของพนักงานอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ความเชื่ออ านาจ
ภายในตนอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และการสื่อสารภายในองค์การอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 2) ความเชื่ออ านาจภายใน
ตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) การสื่อสาร
ภายในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 
4) การสื่อสารจากบนสู่ล่าง การสื่อสารตามแนวนอน ความเชื่ออ านาจภายในตน และการสื่อสารจากล่างสู่บน สามารถ
พยากรณ์ความพึงพอใจในงานของพนักงานได้ร้อยละ 54 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจในงาน  ความเชื่ออ านาจภายในตน  การสื่อสารภายในองค์การ  พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ 
 
Abstract 

The objectives of this study are to investigate 1) levels of job satisfaction, internal locus of control 

and organizational communication; 2) relationship between internal locus of control and job satisfaction; 3) 

relationship between organizational communication and job satisfaction; and 4) predicting job satisfaction by 

internal locus of control and organizational communication. The participants were 305 employees in autoparts 

manufacturing company. The instrument employed was a questionnaire. The statistic used to analyze data were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation and Stepwise Multiple 

Regression Analysis. The results revealed that 1) employees experienced a quite high level of job satisfaction, 

quite high level of internal locus of control and quite high level of organizational communication; 2) there was 

a positive relationship between internal locus of control and job satisfaction with a statistical significance at 

.01 level (p < .01); 3) there was a positive relationship between organizational communication and job 

satisfaction with a statistical significance at .01 level (p < .01); and 4) downward communication, horizontal 

communication, internal locus of control, and upward communication accounted for 54% of variance in job 

satisfaction of employees. 

 

Keywords: Job Satisfaction, Internal Locus of Control, Organizational Communication, Employees in 

Autoparts Manufacturing Company 
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บทน า 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีประเทศไทยเป็นฐานในการผลิต

รถยนต์อันดับ 1 ของอาเซียน และเป็นผู้ส่งออกยานยนต์รายใหญ่ระดับ 1 ใน 10 ของโลก (ได้แก่ จีน อินเดีย 
สหรัฐอเมริกา บราซิล ไทย เยอรมนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เม็กซิโก อินโดนีเซีย) โดยบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นบริษัทท่ี
ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่าง ๆ ของยานยนต์   จากผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พบว่าไทยมีศักยภาพในการผลิตรถยนต์ ท่ีมีความ
เฉพาะใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถปิกอัพ 1 ตัน รถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco-car) และรถยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูง ซึ่ง
ในส่วนของรถจักรยานยนต์ไทยมีการผลิตเป็นอันดับ 3 รองจาก อินโดนีเซีย และเวียดนาม ดังนั้น เมื่อเปิด AEC ไทย
สามารถเป็นฐานการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กท่ีมีคุณภาพสูง ฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ และส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยออกไปตั้งฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนในอาเซียนได้ (กระทรวงอุตสาหกรรม , 2559) ดังนั้น
องค์การอุตสาหกรรมยานยนต์จึงมีโอกาสเติบโตและขยายตัวมากขึ้น การท่ีองค์การจะสามารถพัฒนาต่อไปได้ ไม่ใช่
การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมากท่ีสุด แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรขององค์การด้วย 
 ความพึงพอใจในงานมีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคคลากรในองค์การ การท่ีองค์การสามารถท าให้บุคลากร
ในองค์การมีความพึงพอใจในงานได้นั้นสามารถจูงใจให้บุคลากรน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ นภดล ร่มโพธ์ิ 
(2554) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพนักงาน ในการวัดความพึงพอใจในงานของ
พนักงานเป็นการวินิจฉัยปัญหาขององค์การท่ีมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท าให้ผู้บริหารทราบปัญหาต่าง  ๆ 
ล่วงหน้าจากพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของพนักงาน อันน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงท้ัง
ในแง่ของวัฒนธรรมและประสิทธิผลขององค์การ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Herzberg (1959) พบว่าปัจจัยท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจและไม่พึงพอใจของพนักงานประกอบด้วย ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factor) 
องค์ประกอบเป็นได้ท้ังสาเหตุของความไม่พอใจและสามารถป้องกันความไม่พอใจได้ เรียกว่าองค์ประกอบเสริมแรง 
และปัจจัยจูงใจ (Motivator factor) เป็นองค์ประกอบท่ีจูงใจ ถ้าหากมีองค์ประกอบจูงใจอยู่แล้วก็จะสามารถน าไปสู่
ทัศนคติทางด้านบวกและการจูงใจที่แท้จริงได้   ดังนั้นการท่ีผู้บริหารมีเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจของพนักงาน
ในองค์การ   ก็จะท าให้ผู้บริหารสามารถวางกลยุทธ์และบริหารจัดการพฤติกรรมองค์การให้เป็นไปตามแบบแผนท่ี
องค์การต้องการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (อรุณ รักธรรม, 2560) 
 ปัจจัยท่ีส าคัญในการท าให้เกิดความพึงพอใจนั้นคือความเชื่ออ านาจภายในตน จากการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมพบว่า คนท่ีมีความเชื่ออ านาจภายในตน ( Internal locus of control) จะรับรู้ว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในชีวิตเป็นผลมาจากลักษณะพฤติกรรมหรือการกระท าของตนซึ่งตรงข้ามกับผู้ที่มีความเชื่ออ านาจภายนอกตน 
(External locus of control) จะรับรู้ว่าเหตุการณ์หรือผลใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตนนั้นไม่ได้เป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
กระท าของตนเองท้ังหมด แต่เป็นผลจากโชคชะตาเคราะห์กรรม ความบังเอิญ มีอิทธิพลอ านาจของผู้อ่ืนผลักดันให้
เป็นไป หรือเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน (Rotter, 1996) ซึ่งการศึกษาของจันทิมา เบ็ญจรัตน์ (2550) พบว่าการ
เชื่ออ านาจการควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจและความส าเร็จในอาชีพของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม  สอดคล้องกับการศึกษาของขวัญใจ โชคท่าพระ (2550) พบว่าความเชื่ออ านาจ
ภายในตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างาน และความเชื่ออ านาจภายนอกตนมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการท างาน 
 ในปัจจุบันถือว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร องค์การจึงควรให้ความส าคัญกับการสื่อสาร ซึง่
เป็นหนึ่งในแนวทางท่ีจะน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ การสื่อสารเป็นการเชื่อมโยงความคิดระหว่างผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารโดยผ่านสื่อ ซึ่งเป็นพาหนะในการน าข่าวสารไปยังผู้รับสาร (อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี, 2555) การสื่อสารเป็นตัวเชื่อม
กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานในองค์การ เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของแต่ละคน และท าให้
กิจกรรมในองค์การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2558) ได้แบ่งโครงสร้างการสื่อสารภายในองค์การ
ออกเป็น การสื่อสารท่ีเป็นทางการ (Formal communication) ประกอบด้วย การสื่อสารแนวดิ่ง การสื่อสารแนวตั้ง 
การสื่อสารแนวนอน และการสื่อสารท่ีไม่เป็นทางการ (Informal communication) ประกอบด้วย การสื่อสารแบบ
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พวงองุ่น ข้อมูลข่าวสารในองค์การต้องไหลจากฝ่ายบริหารไปยังพนักงาน และไหลจากพนักงานขึ้นไปยังฝ่ายบริหาร
ด้วย ท้ังผู้บริหารและพนักงานควรมีความเข้าใจโครงสร้างหรือการไหลของการสื่อสารภายในองค์การ เพื่อช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายในการถ่ายทอดข้อมูลท่ีชัดเจน เที่ยงตรง และสมบูรณ์ ดังค ากล่าวของ John P. Kotter (อ้างถึงใน ประไพพิศ 
มุทิตาเจริญ, 2561) ท่ีว่า “Without credible communication, and a lot of it employee hearts and minds 
are never captured” “หากไม่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในการสื่อสาร ข้อความเหล่านั้นก็ยากท่ีจะเข้าไปสู่ใจพนักงาน” 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีพบความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารในองค์การกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน เช่น 
งานวิจัยของ Nobile (2016) พบว่าการสื่อสารในองค์การมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Alhassan และคณะ (2017)  พบว่าการสื่อสารภายในองค์การมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน 
และสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในงานได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Robitaille (2016) พบว่าการสื่อสารสามารถ
พยากรณ์ความพึงพอใจในงานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 เมื่อพนักงานมีความเชื่ออ านาจภายในตน สามารถรับรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการกระท าของ
ตนเอง ประกอบกับมีการสื่อสารภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์การมีความก้าวหน้า พัฒนา และ
เจริญเติบโต บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน มีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสุขในการท างานน าไปสู่องค์การ
แห่งความสุข 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงาน ระดับความเชื่ออ านาจภายในตน และระดับการสื่อสารภายใน
องค์การของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออ านาจภายในตนและความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารภายในองค์การและความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

4. เพื่อพยากรณ์ความพึงพอใจในงานด้วยความเชื่ออ านาจภายในตนและการสื่อสารภายในองค์การของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
 
วิธีด าเนนิการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาคท่ีมีผู้ประกอบการมากท่ีสุด 2 
อันดับแรกของประเทศไทย (วรรณา ยงพิศาลภพ, 2560) คือ ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาท าการสุ่มเลือกมา 2 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชลบุรี จังหวัดละ 1 บริษัท ซึ่งขอ
สงวนชื่อบริษัทไว้ ผู้วิจัยจึงใช้ชื่อเรียกแทนว่า บริษัท A และ บริษัท B แต่ละบริษัทมีจ านวนประชากรดังนี้ บริษัท A 
จ านวน 680 คน และบริษัท B จ านวน 350 คน รวมประชากรท่ีใช้ในการศึกษาท้ังหมด 1,030 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จ านวน 2 บริษัท  ได้แก่ บริษัท A และบริษัท B โดยผู้วิจัยก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Krejcie และ Morgan (1970) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% หรือยอมรับให้มีความ
คลาดเคลื่อนได้ท่ี .05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 280 คน จากนั้นผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) (Saunders, Lewis และ  Thornhill, 2015) และ เพื่ อ ป้องกันความ ไม่ สม บูรณ์ของ
แบบสอบถามท่ีได้รับ ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 10 รวมแล้วมีการเก็บข้อมูลจริงท้ังหมด 308 ชุด 
และได้แบบสอบถามกลับคืนท้ังหมด 305 ชุด 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยศึกษาแนวคิด

และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องจากหนังสือและเอกสารต่าง ๆ แล้วตั้งค าถามให้สอดคล้องกับค านิยามท่ีค้นคว้าไว้ โดย
แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน โดยตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ เป็นลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) มีตัวเลือกให้เลือกตอบตามความเป็นจริงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุดประเภทพนักงาน ระดับพนักงาน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในบริษัท และรายได้ต่อเดือน ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในงาน จ านวน 38 ข้อ ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความเชื่ออ านาจภายในตน จ านวน 9 ข้อ และตอนท่ี 4 
แบบสอบถามการสื่อสารภายในองค์การ จ านวน 22 ข้อ แบบสอบถามตอนท่ี 2-4 เป็นแบบมาตราวัดประเมินค่า 
(Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ เนื่องจากผู้วิจัยต้องการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในด้านการตอบเป็นกลาง 
(Central Tendency Error) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถาม โดยพิจารณาว่าข้อค าถามมีความตรงของเนื้อหาตามนิยามปฏิบัติการหรือไม่ โดยใช้ค่า 
Index of Item-objective Congruence (IOC) จากนั้นเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 (Turner, 2003) ซึ่ง
เป็นข้อค าถามท่ีผ่านเกณฑ์และยอมรับได้ แล้วน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างข้อความรายข้อกับภาพรวมข้อค าถามท่ีเหลือ (Corrected Item Total Correlation) 
ของแบบสอบถามแต่ละด้าน หากข้อค าถามใดมีค่าอ านาจจ าแนกต่ ากว่า 0.2 (บัณฑิตา อินสมบัติ, 2554) จะถูกคัดออก 
และจากหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช ( Cronbach's Alpha Coefficient) 
(Cronbach, 1990) ได้ค่าความเชื่อมั่นของความพึงพอใจในงาน เท่ากับ .936 ด้านนโยบายและการบริหารของ
องค์การ เท่ากับ .785 ด้านการปกครองบังคับบัญชา เท่ากับ .901 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน เท่ากับ .825 ด้านสภาพการปฏิบัติงาน เท่ากับ .844 ด้านเงินเดือน เท่ากับ .859 และด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในงาน เท่ากับ .739 ความเชื่ออ านาจภายในตน เท่ากับ .883 การสื่อสารภายในองค์การรูปแบบการสื่อสาร
จากบนสู่ล่าง เท่ากับ .803 รูปแบบการสื่อสารจากล่างสู่บน เท่ากับ .890 รูปแบบการสื่อสารตามแนวนอน เท่ากับ 
.878 และรูปแบบการสื่อสารข้ามสายงาน เท่ากับ .894 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 1) ค่าความถี่และค่าร้อยละ ใช้วิเคราะห์สถิติเชิงบรรยายของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) 
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้อธิบายความหมายของข้อมูลในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และวิเคราะห์
ลักษณะการกระจายของข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ความเชื่ออ านาจภายในตน และการสื่อสารภายใน
องค์การของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 3) วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ท้ังแบบแยกองค์ประกอบรายด้านและโดยรวม 4) 
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาการพยากรณ์ความ
พึงพอใจในงานด้วยความเชื่ออ านาจภายในตนและการสื่อสารภายในองค์การ 
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง และผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.29 อายุ พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 43.93 การศึกษาสูงสุด 
พนักงานส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 74.43 ประเภทพนักงาน ส่วน
ใหญ่เป็นพนักงาน Direct (พนักงานอยู่ในกระบวนการผลิตโดยตรง) จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80 ระดับ

899



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

  

พนักงาน พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับ Staff จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในบริษัท 
พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในบริษัท 0-5 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 41.31 และรายได้ต่อเดือน พนักงาน
ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,000-20,000 บาทต่อเดือน จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของความพึงพอใจในงาน ความเชื่ออ านาจภายในตน และการสื่อสาร
ภายในองค์การ ดังตารางท่ี 1-3 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในงาน 
ความพึงพอใจในงาน x̅ S.D. ระดบั 

ด้านนโยบายและการบริหารขององค์การ 
ด้านการปกครองบังคับบัญชา 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
ด้านสภาพการปฏิบัติงาน 

2.89 
2.80 
2.91 
2.76 

0.44 
0.54 
0.40 
0.42 

ค่อนข้างมาก 
ค่อนข้างมาก 
ค่อนข้างมาก 
ค่อนข้างมาก 

ด้านเงินเดือน 
ด้านความมั่นคงปลอดภัยในงาน 

2.79 
2.84 

0.51 
0.35 

ค่อนข้างมาก 
ค่อนข้างมาก 

รวม 2.83 0.33 ค่อนข้างมาก 
 จากการวิเคราะห์พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก (x̅ = 2.83, S.D. = 
0.33)  และทุกด้านมีความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับค่อนข้างมากเช่นกัน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน คือ ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน (x̅ = 2.91, S.D. = 0.40) และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน คือ 
ด้านสภาพการปฏิบัติงาน (x̅ = 2.76, S.D. = 0.42)  
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเชื่ออ านาจภายในตน 
ความเช่ืออ านาจภายในตน x̅ S.D. ระดบั 

ความเชื่ออ านาจภายในตน 2.98 0.34 ค่อนข้างมาก 
จากการวิเคราะห์พบว่าความเชื่ออ านาจภายในตนโดยรวมอยู่ในระดับคอ่นขา้งมาก (x̅ = 2.98, S.D. = 0.34) 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการสื่อสารภายในองค์การ 
การสื่อสารภายในองคก์าร x̅ S.D. ระดบั 

รูปแบบการสื่อสารจากบนสู่ล่าง 
รูปแบบการสื่อสารจากล่างสู่บน 
รูปแบบการสื่อสารตามแนวนอน 
รูปแบบการสื่อสารข้ามสายงาน 

2.85 
2.83 
3.01 
2.90 

0.44 
0.49 
0.34 
0.48 

ค่อนข้างมาก 
ค่อนข้างมาก 
ค่อนข้างมาก 
ค่อนข้างมาก 

 จากการวิเคราะห์ พบว่าพนักงานมีการสื่อสารภายในองค์การอยู่ในระดับค่อนข้างมากท้ัง 4 รูปแบบ โดย
รูปแบบท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ารูปแบบอ่ืน คือ การสื่อสารตามแนวนอน (x̅ = 3.01, S.D. = 0.34) และรูปแบบท่ีมีค่าเฉลี่ย
ต่ ากว่ารูปแบบอ่ืน คือ การสื่อสารจากล่างสู่บน (x̅ = 2.83, S.D. = 0.49) 
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3. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออ านาจภายในตน การสื่อสารภายในองคก์าร 
และความพึงพอใจในงาน ดังตารางท่ี 4-5 

 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างความเชื่ออ านาจภายในตนและความพึงพอใจในงานของพนักงาน 

ความเช่ืออ านาจภายในตน 
ความพึงพอใจในงาน 

r r2 x 100 p ระดบัความสัมพนัธ ์
ความเชื่ออ านาจภายในตน .46** 21.16 .000 ปานกลาง 

**มีนัยส าคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
 จากตารางท่ี 4 พบว่าความเชื่ออ านาจภายในตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในระดับปานกลาง (r = .46) คิดเป็นร้อยละ 21.16 
 

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการสื่อสารภายในองค์การและความพึงพอใจในงานของพนกังาน 

การสื่อสารภายในองคก์าร 
ความพึงพอใจในงาน 

r r2 x 100 p ระดบัความสัมพนัธ ์
รูปแบบการสื่อสารจากบนสู่ล่าง 
รูปแบบการสื่อสารจากล่างสู่บน 
รูปแบบการสื่อสารตามแนวนอน 
รูปแบบการสื่อสารข้ามสายงาน 

.65** 

.62** 

.49** 

.44** 

42.25 
38.44 
24.01 
19.36 

.000 

.000 

.000 

.000 

สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

** มนีัยส าคญัทางสถติิท่ีระดับ .01 
 
 จากตารางท่ี 5 พบว่าการสื่อสารภายในองค์การทุกรูปแบบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน
ของพนักงาน รูปแบบการสื่อสารจากบนสู่ล่างมีระดับความสัมพันธ์สูงกว่ารูปแบบอ่ืน (r = .65) คิดเป็นร้อยละ 42.25 
รองลงมาคือรูปแบบการสื่อสารจากล่างสู่บน (r = .62) คิดเป็นร้อยละ 38.44 รูปแบบการสื่อสารตามแนวนอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง (r = .49) คิดเป็นร้อยละ 24.01 และรูปแบบการสื่อสารข้ามสายงานอยู่ในระดับปานกลาง (r = .44) 
คิดเป็นร้อยละ 19.36 โดยท้ังหมดมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 
 4. ผลการพยากรณ์ความพึงพอใจในงานด้วยความเชื่ออ านาจภายในตนและการสื่อสารภายในองค์การของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ดังตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 6  การวิเคราะห์การถดถอยพหคุูณแบบขั้นตอนเพื่อคัดเลือกความเชื่ออ านาจภายในตนและ 
การสื่อสารภายในองค์การท่ีสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในงานของพนักงาน 

ตัวแปรพยากรณ ์ b SEb β t p 
ค่าคงท่ี 
- การสื่อสารจากบนสู่ล่าง 
- การสื่อสารตามแนวนอน 
- ความเชื่ออ านาจภายในตน 
- การสื่อสารจากล่างสู่บน 

.55 

.26 

.18 

.18 

.16 

.14 

.04 

.05 

.04 

.04 

- 
.34 
.18 
.18 
.23 

3.89** 
5.90** 
4.00** 
4.19** 
4.04** 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 
R = .74 SEest = .23 R2 = .54 F = 87.96** 

** มนีัยส าคญัทางสถติิท่ีระดับ .01 

 จากตารางท่ี 6 พบว่าตัวแปรท่ีมีอ านาจในการพยากรณ์ความพึงพอในใจในงานของพนักงานมีท้ังหมด 4 ตัว
แปร คือ การสื่อสารจากบนสู่ล่าง การสื่อสารตามแนวนอน ความเชื่ออ านาจภายในตน และการสื่อสารจากล่างสู่บนมี
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานมีค่าเท่ากับ .74 สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ได้ร้อยละ 54.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ .23 สามารถ
สร้างสมการพยากรณ์ความพึงพอใจในงานของพนักงานในรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 
 ความพึงพอใจในงาน = 0.34 (การสื่อสารจากบนสู่ล่าง) + 0.18 (การสื่อสารตามแนวนอน) + 0.18 (ความ
เชื่ออ านาจภายในตน) + 0.23 (การสื่อสารจากล่างสู่บน) 
 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ ความเชื่ออ านาจภายในตนและการสื่อสารภายในองค์การท่ีพยากรณ์ความพึงพอใจ
ในงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่า 1) ระดับความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
ระดับความเชื่ออ านาจภายในตนโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ระดับการสื่อสารภายในองค์การอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมากท้ัง 4 รูปแบบ 2) ความเชื่ออ านาจภายในตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในระดับปานกลาง (r = .46) 3) การสื่อสารภายในองค์การทุกรูปแบบมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน โดยรูปแบบการสื่อสารจากบนสู่ล่างมีระดับความสัมพันธ์สูงกว่ารูปแบบอ่ืน (r = .65) 
คิดเป็นร้อยละ 42.25 รองลงมาคือรูปแบบการสื่อสารจากล่างสู่บน (r = .62) คิดเป็นร้อยละ 38.44 รูปแบบการสื่อสาร
ตามแนวนอนอยู่ในระดับปานกลาง (r = .49) คิดเป็นร้อยละ 24.01 และรูปแบบการสื่อสารข้ามสายงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง (r = .44) คิดเป็นร้อยละ 19.36 โดยท้ังหมดมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 4) การสื่อสารจากบนสู่ล่าง 
การสื่อสารตามแนวนอน ความเชื่ออ านาจภายในตน และการสื่อสารจากล่างสู่บนสามารถร่วมกันพยากรณ์ความพึง
พอใจในงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้  ความเชื่ออ านาจภายในตนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในงานแล้วยังสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจได้ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล คล่อง
บ ารุง (2550) พบว่าความเชื่ออ านาจการควบคุมสามารถพยากรณ์พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานได้  
นอกจากนี้การสื่อสารจากบนสู่ล่างเป็นตัวแปรแรกท่ีพยากรณ์ความพึงพอใจในงานได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Robitaille (2016) พบว่าความพึงพอใจในการสื่อสารสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในงานได้ร้อยละ 71.20 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 รวมถึงการสื่อสารตามแนวนอนสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Alhassan และคณะ (2017) พบว่ารูปแบบการสื่อสารตามแนวนอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึง
พอใจในงาน (r = .66) และการสื่อสารจากล่างสู่บนสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในงานได้เช่นกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพนิดา (2561) พบว่ารูปแบบการสื่อสารจากล่างสู่บน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ จากผลการวิจัยพบว่าการสื่อสารจากบนสู่ล่างสามารถพยากรณค์วาม
พึงพอใจในงานได้เป็นตัวแรกก่อนตัวแปรอ่ืน ๆ ดังนั้นองค์การจึงควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารรูปแบบนี้อย่างย่ิง 
โดยหัวหน้างานไม่ควรสื่อสารโดยการสั่งการเพียงอย่างเดียว แต่ควรมีการจัดประชุมพูดคุยกับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ 
ชี้แจงเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการชี้แจงเป้าหมายของผล
ประกอบการขององค์การให้พนักงานเข้าใจตรงกัน เป็นต้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการสื่อสารตามแนวนอน องค์การ
จึงควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกั น เช่น กิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ 
กิจกรรมกีฬาสี หรืออาจจะรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ออกก าลังกายด้วยกันหลังเลิกงาน เป็นต้น เนื่องจากกิจกรรม
เป็นตัวกลางท่ีท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ช่วยลดระยะห่างของกันและกัน รู้จักตัวตนกันมากขึ้น น าไปสู่การ
เป็นทีมงานท่ีมีคุณภาพ มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น สามารถท างานร่วมกันได้อย่างราบรื่นอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 1) ในการวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์เพียง 2 บริษัท ซึ่งมิได้ครอบคลุมถึงพนักงานในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่ง
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ทอ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละอุตสาหกรรมก็จะมีรายละเอียดลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน หากมีการศึกษาในประชากรกลุ่ม
ดังกล่าวเพิ่มเติมก็จะท าให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้นน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้  2) เนื่องจากมีหลายปัจจัยท่ีสามารถ
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในงานได้ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน 
เช่น การเห็นคุณค่าในตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้ความเหมาะสมระหว่าง
คนกับงาน และนอกจากจะศึกษารูปแบบของการสื่อสารภายในองค์การแล้ว ควรศึกษาถึง ทักษะการสื่อสาร 
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร เพิ่มเติม เป็นต้น 3) ควรใช้การวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ เช่น ใช้การ
สัมภาษณ์ร่วมกับการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและได้ข้อมูลท่ีแท้จริงมากย่ิงขึ้น 4) อาจ
ท าการวิจัยในเชิงทดลอง โดยการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเรื่องความเชื่ออ านาจภายในตน และวัดระดับความพึง
พอใจในงานของพนักงานท้ังก่อนและหลังการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นผลของการฝึกอบรมท่ีชัดเจนต่อความพึงพอใจใน
งาน 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อวัยเกษียณ 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
Factors Affecting the Economic Preparation for the Retirement Age of People  

in Bangkok Metropolitan 
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บทคัดยอ่ 

จุดประสงค์ของการศึกษาในงานวิจัยนี้คือ 1)  เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณของประชนใน
เขตกรุงเทพมหานครทางด้านจิตใจ   ด้านร่างกาย  ด้านเศรษฐกิจ และด้านสวัสดิการต่าง ๆ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคลที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อวัยเกษียณทางด้านการประเมินรายรับแต่ละเดือน การ
ประเมินรายจ่ายแต่ละเดือน การท าอาชีพเสริม การเก็บออมสะสมเพื่อน ามาใช้ในยามเกษียณ  และการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ หรือแหล่งลงทุนอ่ืน ๆ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  
1) การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง  2) ปัจจัยส่วนบุคคลหลายประการส่งผลต่อ
การเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อวัยเกษียณทางด้านการประเมินรายจ่ายแต่ละเดือน ได้แก่ ปัจจัยด้าน อายุ 
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน อาชีพ ภาระเลี้ยงดูครอบครัว ท่ีพักอาศัย และหนี้สิน   
ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

ค าส าคญั : วัยเกษียณ  การเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ  กรุงเทพมหานคร  
 
Abstract 

The objectives of the research are    1)   to study Economic Preparation for the retirement of People 

in Bangkok metropolitan in mentality, physical, economic and welfare. 2)    to study Personal Factors affecting 

the economic preparation  for the retirement   in appraisal  of monthly income, expense, part time job,  saving 

for  retirement  and   also investment in real  estate and in chattel or even other investments of population in 

Bangkok Metropolitan. The results of the research are found that 1) Preparation of retirement in every aspect 

is at a moderate level. 2) Many respects of personal factors affect to the Economic Preparation for the 

Retirement in term of behavior of monthly expense appraisal, such as, age, education, marital status, monthly 

income, monthly expense, occupation, burden of family support, accommodation and debt are at the 0.05 level 

of significance. 

 
Keywords: Retirement Age, Economic Preparation, Bangkok Metropolitan 
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บทน า 
ในปัจจุบันโครงสร้างประชากรไทยเริ่มมีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น โดยส านัก งานสถิติ

แห่งชาติ  ได้ท าการส ารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2560  พบว่ามีจ านวนเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว โดย
ในปี พ.ศ. 2537 คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรท้ังหมด และเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2560 เป็นร้อยละ 16.7    ซึ่ง
สอดคล้องกับการฉายภาพประชากรของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2548-2578 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล     ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน  โดยประชากรผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10  จากปี พ.ศ.2548   
เปน็ร้อยละ  25 ในปี พ.ศ.2578  
 จากสภาพการณ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประชากรผู้สูงอายุของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การเตรียมความพร้อมเพื่อ
รับวัยเกษียณจึงเป็นสิ่งควรตระหนักถึง นั่นคือ จะต้องมีการเตรียมการณ์ล่วงหน้า ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ท่ีจะเกษียณอายุ
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่ขัดสน มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  โดยการเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณนั้นมีสิ่งท่ี
ควรตระหนักหลายประการ อาทิ  การเตรียมความพร้อมในด้านของสุขภาพทางกายให้มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์    การ
เตรียมความพร้อมในด้านของสุขภาพทางจิตใจเพื่อให้มีการใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุ ขไม่เกิดภาวะเครียดทางจิตใจ 
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในด้านของสวัสดิการต่างๆ ท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ในยามเกษียณอายุ  และเหนือสิ่งอ่ืน
ใดการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อวัยเกษียณเป็นอีกประการหนึ่งท่ีมีความส าคัญค่อนข้างมาก  ซึ่งมิอาจ
ละเลยได้    ไม่ว่าจะเป็นการประมาณการของแหล่งรายรับ แหล่งรายจ่าย  ท่ีจะเกิดขึ้นในช่วงของวัยเกษียณ การท า
อาชีพเสริม การเก็บออมสะสมเพื่อน ามาใช้ในยามเกษียณ  และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ หรือแหล่ง
ลงทุนอ่ืน ๆ   ฉะนั้น ในการศึกษาการวิจัยนี้   การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อ
วัยเกษียณของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็นสิ่งท่ีสมควรท่ีจะท าการศึกษาอย่างย่ิง  ท้ังนี้เพื่อท่ีจะได้ทราบ
ถึงภาวะของปัจเจกบุคคลที่แตกต่างกันของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนั้น จะมีการเตรียมความพร้อมทางด้าน
เศรษฐกิจเพื่อวัยเกษียณไปในลักษณะใดและรูปแบบใด 
 
วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณของประชนในเขตกรุงเทพมหานครทางด้าน 
 จิตใจ ด้านด้านร่างกาย   ด้านเศรษฐกิจ และด้านสวัสดิการต่าง ๆ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทางด้าน เพศ อายุ การศึกษา  สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน 
รายจ่ายต่อเดือน อาชีพ ภาระเลี้ยงดูครอบครัว ท่ีพักอาศัย และหนี้สิน ท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมทางด้าน
เศรษฐกิจเพื่อวัยเกษียณ  ได้แก่ การประเมินรายรับแต่ละเดือน การประเมินรายจ่ายแต่ละเดือน การท าอาชีพเสริม 
การเก็บออมสะสมเพื่อน ามาใช้ในยามเกษียณ  ตลอดจนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์หรือแหล่งลงทุน
อ่ืนๆ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน  เพศ  อายุ  การศึกษา  สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน  รายจ่ายต่อเดือน  อาชีพ  
ภาระการเลี้ยงดูครอบครัว ท่ีพักอาศัย และหนี้สิน  ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณทางด้านเศรษฐกิจ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในด้านของระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมทางด้านของการประเมนิ
รายรับแต่ละเดือน   ในด้านของระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมทางด้านของการประเมินรายจ่ายแต่ละ
เดือน    ในด้านของระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมทางด้านของการท าอาชีพเสริม   ในด้านของระดับ
ความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมทางด้านการเก็บออมสะสมเพื่อน ามาใช้ในยามเกษียณ   และในด้านของระดับ
ความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมทางด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ หรือแหล่งลงทุนอ่ืน ๆ   ท่ี
ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือประชากรในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีประชากรรวมท้ังสิ้น  5,682,415 คน 

ท้ังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ไดใ้ช้การค านวณตัวอย่างจากสตูรของ Yamane ซึ่งได้จ านวนตัวอย่างท่ี
ต้องเก็บข้อมูลท้ังสิน้ 400  ตัวอย่าง     

โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมีขัน้ตอนดังนี ้
ขั้นท่ี 1 ท าการสุ่มเลือกเขตของกลุ่มตัวอย่างมา 10 เขต  
ขั้นท่ี 2 ท าการก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขต 
ขั้นท่ี 3 จะท าการเก็บข้อมลูแบบบังเอญิท้ังหมด 
ท้ังนี้ จ านวนข้อมลูตัวอย่างจากแตล่ะเขตเป็นดังนี ้  
 

ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร 
เขตในกรุงเทพมหานคร จ านวนประชากร จ านวนตัวอย่าง 
จตุจักร 156,684 60 
ทุ่งคร ุ 121,833 46 
บางบอน 107,118 41 
สาธร 79,624 30 
บางรัก 47,817 18 
บางนา 90,852 35 
ดอนเมือง 168,973 64 
บางซื่อ 125,440 48 
พญาไท 70,238 27 
ห้วยขวาง 81,515 31 
รวม 1,050,094 400 

 

2. ตัวแปรท่ีท าการศึกษาในงานวิจัยมีดังนี ้
2.1 ตัวแปรอิสระคือ  ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  การศึกษา  สถานภาพสมรส รายได้

ต่อเดือน  รายจ่ายต่อเดือน  อาชีพ  ภาระการเลี้ยงดูครอบครัว ท่ีพักอาศัย และหนี้สิน 
       2.2 ตัวแปรตามคือ ระดับความคิดเห็นการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณทางด้านเศรษฐกิจ  
ประกอบด้วย  การประเมินรายรับแต่ละเดือน การประเมินรายจ่ายแต่ละเดือน  การท าอาชีพเสริม  การเก็บออมสะสม
เพื่อน ามาใช้ยามเกษียณ  และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์หรืออ่ืน ๆ 

3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
    ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าการออกแบบสอบถาม

(Questionnaire) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อวัยเกษียณของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลของปัจจัยส่วนบุคคล ทางด้านของ เพศ  อายุ การศึกษา  สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน 
รายจ่ายต่อเดือน  อาชีพ ภาระเลี้ยงดูครอบครัว  ท่ีพักอาศัย หนี้สิน   โรคประจ าตัว  การท าประกันสุขภาพ  การท า
ประกันชีวิต  อายุงานในสถานท่ีท างานปัจจุบัน  การท ากิจกรรมหลังจากการเกษียณอายุ โดยลักษณะค าถามจะเป็น
ค าถามท่ีให้เลือกตอบ 2 ทาง (Dichotomous Questions)   และค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice 
Questions)  
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      ส่วนท่ี 2 การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ   จะเป็นแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับการวัดความคิดเห็นซึ่ง
จะเป็นค าถามปลายปิด (Closed – ended Questions) แบบลิเคิรต์ (Likert Scale) โดยจะใช้การวัดข้อมูลประเภท
มาตรวัดอันตรภาคหรือช่วง (Internal) และมีเกณฑ์ท่ีใช้วัดเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 3 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมาก 
 ระดับ 2 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
 ระดับ 1 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
 ท้ังนี้สามารถแปลผลได้ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.00   การเตรียมความพร้อมมีระดับความคดิเหน็ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 1.67-2.33   การเตรียมความพร้อมมีระดับความคดิเหน็ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.66   การเตรียมความพร้อมมีระดับความคดิในระดับเห็นน้อย 

ท้ังนี้ ได้น าแบบสอบถามมาท าการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ครั้งนี้โดยท าการเก็บข้อมูลเป็น จ านวน 30 ตัวอย่าง  หลังจากนั้นน าแบบสอบถามดังกล่าวมาท าการหาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามโดยวิธีแบบสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบราค (Cronbach’s) ซึ่งได้ผลการ
ค านวณเท่ากับ 0.808 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  จะมี 3 ส่วน ซ่ึงในการวิเคราะห์ข้อมูลจะท าการวิเคราะห์ในแต่ละส่วนดังนี ้
            ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทั่วไปของบุคคล  จะท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 
         ส่วนท่ี 2 การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณอายุ   จะท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถติิเฉลี่ย 

        ส่วนท่ี 3 ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้าน เพศ อายุ การศึกษา  สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน 
รายจ่ายต่อเดือน อาชีพ ภาระเลี้ยงดูครอบครัว ท่ีพักอาศัย และหนี้สิน ท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมทางด้าน
เศรษฐกิจเพื่อวัยเกษียณ ได้แก่ ด้านการประเมินรายรับแต่ละเดือน การประเมินรายจ่ายแต่ละเดือน การท าอาชีพเสริม 
การเก็บออมสะสมเพื่อน ามาใช้ในยามเกษียณ  ตลอดจนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ หรือแหล่งลงทุน
อ่ืน ๆของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
 

                      =    ∑ ∑
(𝑂𝑖𝑗−𝐸𝑖𝑗)2 

𝐸𝑖𝑗

𝑐
𝑗=1

𝑟
𝑖=1   

 
           Oij     =   ค่าความถี่ท่ีสังเกตไุดจ้ากตัวอย่าง 
           Eij      =   ค่าความถี่ท่ีคาดหวัง  (Expect) 
            i       =   แถวท่ี 
            j       =   สดมภ์ท่ี  
                       r       =   จ านวนแถวหรือจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
            c      =   จ านวนสดมภ์หรือประเภทของกลุ่มตัวอย่าง 
 
แนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทางด้านของการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุมีด้วยกันหลายประการ อาทิ การเตรียมความ
พร้อมทางด้านจิตใจ การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย การเตรียมความพร้อมทางด้านของเศรษฐกิจ ตลอดจน
การตรียมความพร้อมในด้านของสวัสดิการต่าง ๆ 

 ในด้านของการเตรียมความพร้อมทางด้านของจิตใจ (เฉก ธนะศิริ, 2550) ได้ให้ความคิดเห็นว่า เมื่อบุคคล
อยู่ในวัยเกษียณอายุ  มีแนวโน้มท่ีจะเกิดภาวะเครียด เบื่อหน่าย และว้าเหว่  จึงควรควบคุมตัวเองให้มีสติหรืออาจจะ
ท ากิจกรรมอ่ืนเช่น อ่านหนังสือ ฟังวิทยุ เป็นต้น 
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 ในด้านการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย (บรรลุ ศิริพานิช , 2550)  ได้ให้ความคิดเห็นว่า การดูแล
สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น ควรท่ีจะมีการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  นอนหลับอย่างน้อยวันละ 
8 ชั่วโมง ดื่มน้ าวันละ 8 แก้ว เป็นอย่างน้อย   

ในการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจหรือการเตรียมตัวด้านทรัพย์สินเงินทอง (สุขใจ น้ าผุด , 2557) มี
ความเห็นว่า ควรมีการด าเนินการในการประเมินรายรับรายจ่ายในแต่ละเดื อนหลังจากเกษียณอายุ  การควบคุม
ค่าใช้จ่ายให้สมดุลกับรายได้ เตรียมหางานส ารอง   และเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ 
 ในการเตรียมตัวทางด้านของสวัสดิการต่าง ๆ   กรมบัญชีกลาง ได้ให้ความเห็นถึงบ าเหน็จว่าคือ เงินตอบ
แทนท่ีได้รับราชการโดยจ่ายเป็นเงินก้อนเดียว    ส่วนบ านาญแสดงให้เห็นว่า คือ เงินตอบแทนท่ีได้รับราชการโดยจ่าย
เป็นเงินก้อนเดียว    ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

 บ าเหน็จ =     เงินเดือนสดุท้ายxเวลาราชการ  

 

            บ านาญ  =   
(เงินเดอืนสุดท้ายเฉล่ีย 60เดอืนสุดท้าย𝑥เวลาราชการ)

50
 

 
           ในการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ของ
จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์. (จิณณรตัน์ วราบุญนาคภิรมย์, 2558)  ได้เสนอแนวความคิดว่า การเตรียมความพร้อม
การเกษียณอายุ  ได้แก่   การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจประกอบด้วยการศึกษาธรรมะ การคลายความวิตกกังวล 
การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การลดบทบาททางสังคม   ด้านพฤติกรรมสุขภาพประกอบด้วยการรับประทานอาหารถูก
โภชนาการ   การออกก าลังการสม่ าเสมอ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง    ด้านเศรษฐกิจประกอบด้วยการแบ่งสรร
รายได้ไว้ใช้ยามเกษียณอายุ ไว้ใช้ในยามเจ็บป่วย   การท าบัญชีทางการเงิน การลงทุนในสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนอ่ืน ๆ    ด้านความปรารถนาท่ีกระท าตามหวังประกอบด้วย  การวางแผนการด าเนินชีวิต
หลังเกษียณ การพบปะกลุ่มเพื่อน    ด้านพฤติกรรมความสามารถในการปรับตน  ประกอบด้วย การลดบทบาทหน้าท่ี
การท างาน  การเตรียมใจรับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และทางอารมณ์เมื่อมีอายุมากขึ้น  ด้านความมั่นคงทาง
ครอบครัวและด้านสังคม  ประกอบด้วยการปรับบทบาทจากหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้อาศัย  การให้ก าลังใจสมาชิกของ
ครอบครัวเวลาประสบปัญหา 

ในการศึกษาพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการท างานของพนักงานเทศบาลใน              
จังหวัดอุดรธานี.(สจี กุลธวัชวงศ์  นภาเขตต์ พลยะเรศ รุจิรา พลแพงขวา เกียรติพร จันโทภาส พรรทิภา ชินภา และ
อาวุธ วงศ์สว่าง, 2560) ได้เสนอแนวความคิดว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการท างาน ประกอบด้วยการเตรียม
ตัวด้านทรัพย์สินเงินทอง ด้านจิตใจ  และด้านร่างกาย  และปัจจัยส่วนบุคคลทางด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ จ านวนบุตรท่ีต้องรับผิดชอบต่างกัน  จะมีผลตอ่พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการ
เกษียณอายุการท างานท่ีแตกต่างกัน 
 
ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปน็เพศหญิง อายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 40 ปี  ระดับการศึกษาปรญิญาตรขีึน้ไป  

มีสถานภาพการสมรสท่ีสมรสแล้วและสถานภาพหม้ายและหย่าร้าง  มีรายได้ต่อเดือน 20 ,000 บาทขึ้นไป มีรายจ่าย
ต่อเดือน 20,000บาท  มีอาชีพรับจ้างและพนักงานเอกชน  มีภาระเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว 1-2 คน  มีท่ีพักอาศัย
เป็นลักษณะของการเช่า นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน ไม่มีโรคประจ าตัว  ไม่มีการท าประกันสุขภาพ 
ไม่มีการท าประกันชีวิต  มีอายุงานมากกว่า 10 ปี  และมีกิจกรรมหลังเกษียณในการดูแลบุตรหลาน 
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาการระดบัความคดิเหน็ในการเตรียมความพรอ้มเพื่อวัยเกษียณของกลุ่มตวัอยา่ง
ผูต้อบแบบสอบถาม  ทางด้านจิตใจ ด้านรา่งกาย ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสวัสดกิารตา่ง ๆ 
ทางดา้นจิตใจ   

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลางทั้งหมด ในด้านของการเตรียมความพร้อมด้าน
จิตใจในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่  การฝึกตนเองให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ให้เร็วขึ้น   การเตรียมลดบทบาทต่างๆ 
ทางสังคมลงเมื่อใกล้เกษียณ   การฝึกลดความเครียด ความวิตกกังวลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือ ฟังเพลง ดู
ภาพยนตร์ นั่งสมาธิ เป็นต้น   การฝึกตนเองให้เป็นคนท่ีใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์  และการไม่มองโลกในแง่ร้าย/คิด
ลบ 
ทางดา้นรา่งกาย 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลางทั้งหมด ในด้านของการเตรียมความพร้อมด้าน
ร่างกายในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  การปรับนิสัยการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ   การนอน
หลับอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง และอยู่ในท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก  การดื่มน้ าสะอาดอย่างน้อยวันละ 10 แก้ว โดยควร
ดื่มน้ าหลังตื่นนอนตอนเช้า สัก 1-2 แก้ว จะช่วยขับถ่าย ปัสสาวะและขับล้างของเสียออกจากทางเดินปัสสาวะ   การ
ออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน  เพื่อท าให้มีร่างกายท่ีแข็งแรง   การตรวจสุขภาพประจ าปี  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อท่ีจะประเมินภาวะสุขภาพของตนเองได้  และการเตรียมเรื่องท่ีพักอาศัย เช่น พื้นท่ีพักใช้วัสดุท่ีกันลื่น 
ทางดา้นเศรษฐกิจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลางทั้งหมด ในด้านของการเตรียมความพร้อมด้าน
เศรษฐกิจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  การประเมินรายรับแต่ละเดือนและวิเคราะห์ถึงแหล่งท่ีมาของรายรับ เพื่อ
คาดคะเนจ านวนรายได้ท่ีจะเป็นรายได้ประจ าหลังจากเกษียณอายุกับรายได้พิเศษต่างๆ ท่ีจะสิ้นสุดไปพร้อมการ
เกษียณ     การประเมินรายจ่ายในแต่ละเดือนและวิเคราะห์ถึงแหล่งท่ีมาของรายจ่ายต่างๆ ท าเป็นงบประมาณออกมา 
ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยจะเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้    การท าอาชีพเสริม   เพื่อเพิ่มรายได้ท่ีเหมาะกับผู้สูงวัยเป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตหลังเกษียณ    การเก็บออมสะสมเพื่อน ามาใช้ในยามเกษียณ    การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ 
สังหาริมทรัพย์  หรือแหล่งลงทุนอ่ืนๆ    การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายซื้อเฉพาะสิ่งท่ีจ าเป็น   การจัดสรรรายได้
บางส่วนไว้ใช้ในชีวิตประจ าวันในยามเกษียณอายุ   และการจัดสรรรายได้บางส่วนไว้ใช้ส าหรับค่ารักษาพยาบาลในยาม
เกษียณอายุ 
ด้านสวสัดกิาร 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลางทั้งหมด ในด้านของการเตรียมความพร้อมด้ าน
สวัสดิการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่การจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ของท่าน เช่น พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ 
ประกันสังคม กองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อน ามาใช้ยามเกษียณ   การจัดสรรผลประโยชน์ในกองทุนฯ  ต่าง ๆ  หรือ
ประกันตนท่ีท่านซื้อ เพื่อน ามาใช้ในยามเกษียณอายุ 
 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้าน เพศ อายุ การศึกษา  สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน 
รายจ่ายต่อเดือน อาชีพ ภาระเลี้ยงดคูรอบครวั ทีพ่ักอาศัย และหนี้สนิ ที่ส่งผลตอ่การเตรียมความพร้อมทางดา้น
เศรษฐกิจเพื่อวัยเกษียณ ไดแ้ก่ ดา้นการประเมินรายรบัแต่ละเดือน การประเมินรายจ่ายแต่ละเดือน การท าอาชีพ
เสริม การเก็บออมสะสมเพือ่น ามาใช้ในยามเกษียณ  ตลอดจนการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ สังหาริมทรพัย์ หรือ
แหล่งลงทนุอืน่ ๆของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
 จากผลการศกึษา พบวา่ 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน  ระดับการศึกษา  รายได้ต่อเดือน  รายจ่ายต่อเดือน  และท่ีพักอาศัย  ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านของระดับความ
คิดเห็นในการเตรียมความพร้อมทางด้านของการประเมินรายรับแต่ละเดือน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
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2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน  รายจ่ายต่อเดือน  อาชีพ  
ภาระการเลี้ยงดูครอบครัว ท่ีพักอาศัยและหนี้สิน  ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณทางด้านเศรษฐกิจของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านของระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมทางด้านของการประเมิน
รายจ่ายแต่ละเดือน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน  อาชีพ  ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณทางด้านเศรษฐกิจของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านของระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมทางด้านของการท าอาชีพ
เสริม  ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ  สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน  ภาระการเลี้ยงดูครอบครัว และหนี้สิน  
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านของ
ระดับความคิดเห็นในการเก็บออมสะสมเพื่อน ามาใช้ในยามเกษียณ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

5. ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน  สถานภาพสมรส รายจ่ายต่อเดือน ภาระการเลี้ยงดูครอบครัว ท่ีพักอาศัยและหนี้สิน  
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านของ
ระดับความคิดเห็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ หรือแหล่งลงทุนอ่ืน ๆ  ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นพบว่า    การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณของประชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  ทางด้าน จิตใจ ด้านด้านร่างกาย   ด้านเศรษฐกิจ และด้านสวัสดิการต่าง ๆ จะได้รับระดับความ
คิดเห็นในระดับปานกลางในทุก ๆ ประเด็น    นอกจากนี้ปัจจัยส่วนบุคคลได้ส่งผลต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจในทุก ๆ ด้าน
ท่ีท าการศึกษา ได้แก่ปัจจัยทางเศรษฐกิจในด้านของ การประเมินรายรับแต่ละเดือน การประเมินรายจ่ายแต่ละเดือน   
การท าอาชีพเสริม  การเก็บออมสะสมเพื่อน ามาใช้ในยามเกษียณ   และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ 
หรือแหล่งลงทุนอ่ืน ๆ และเมื่อท าการพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่า มีปัจจัยส่วนบุคคลหลัก ๆ ท่ีต้องค านึงถึงในการ
เตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อวัยเกษียณ ได้แก ่ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระการเลี้ยงดูครอบครวั 
ท่ีพักอาศัย และหนี้สิน ท้ังนี้สืบเนื่องจากปัจจัยต่าง เหล่านี้ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อวัย
เกษียณหลายประการ   และเมื่อท าการพิจารณาการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อวัยเกษียณทางด้านของ
การประเมินรายจ่ายต่อเดือน พบว่า  มีปัจจัยส่วนบุคคลหลายประการท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมทางด้าน
เศรษฐกิจเพื่อวัยเกษียณในด้านของการประเมินรายจ่ายต่อเดือน  ได้แก่ ปัจจัย ทางด้านอายุ  การศึกษา สถานภาพ
สมรส  รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน อาชีพ ภาระเลี้ยงดูครอบครัว ท่ีพั กอาศัย และหนี้สิน  ในส่วนของการ
พิจารณาระดับความคิดเห็นระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณทางด้านจิตใจ ด้านร่างกาย   
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสวัสดิการต่าง ๆ  พบว่า งานวิจัยข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยทางด้านระดับความ
คิดเห็นในการเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจ  ของ จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์ (จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์, 
2558) ซึ่งมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง   ในขณะท่ีระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจมี
ระดับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน โดยในการศึกษาในงานวิจัยนี้มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ในขณะท่ีงานการ
ศึกษาวิจัยของ จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์ มีความคิดเห็นในระดับมาก      นอกจากนี้ ในงานวิจัยนี้มีความคิดเห็น
แตกต่างกับงานวิจัยของ   สจี กุลธวัชวงศ์  นภาเขตต์ พลยะเรศ  รุจิรา พลแพงขวา  เกียรติพร จันโทภาส   พรรทิภา 
ชินภา   และอาวุธ วงศ์สว่าง  (สจี กุลธวัชวงศ์  นภาเขตต์ พลยะเรศ   รุจิรา พลแพงขวา    เกียรติพร จันโทภาส  
พรรทิภา ชินภา   และอาวุธ วงศ์สว่าง, 2560)  ในด้านของด้านร่างกาย และด้านจิตใจ  นั่นคือ ในงานศึกษาในงานวิจัย
นี้มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง   ในขณะท่ีงานวิจัยของ   สจี กุลธวัชวงศ์   นภาเขตต์ พลยะเรศ   รุจิรา พลแพง
ขวา   เกียรติพร จันโทภาส   พรรทิภา ชินภา  และอาวุธ วงศ์สว่าง  มีความคิดเห็นในระดับมาก 

ฉะนั้น  จากงานวิจัยข้างต้นประเด็นส าคัญท่ีควรค านึงถึงในการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณทางด้าน
เศรษฐกิจ  คือการประเมินรายรับแต่ละเดือน  การประเมินรายจ่ายในแต่ละเดือน  การท าอาชีพเสริม  การเก็บออม
สะสมเพื่อน ามาใช้ในยามเกษียณ  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์หรือแหล่งลงทุนอ่ืนๆ    การ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายซื้อเฉพาะสิ่งท่ีจ าเป็น   การจัดสรรรายได้บางส่วนไว้ใช้ในชีวิตประจ าวันในยาม
เกษียณอายุ   และการจัดสรรรายได้บางส่วนไว้ใช้ส าหรับค่ารักษาพยาบาลในยามเกษียณอายุ  พบว่าโดยรวมแล้วมี
ความคิดเห็นเพียงระดับปานกลาง  ฉะนั้น หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อวัยเกษียณให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในขณะนี้    ท้ังนี้เพื่อท่ี
ประชาชนจะได้มีการใช้ชีวิตท่ีมีความสุข มีความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตได้อย่างแท้จริงในอนาคต  
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* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding author)  

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ SMEs จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
Factors Affecting Competitive Advantage of SMEs Burirum Province 

 

*อารยา อึงไพบูลย์กิจ1 
1สาขาการจดัการ คณะเทคโนโลยีการจดัการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิทร ์

Email: araya_eung@hotmail.com 

 
บทคัดยอ่ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ SMEs จังหวัด
บุรีรัมย์ ประชากรได้แก่ SMEs ในจังหวัดบุรีรัมย์ 39,467 ราย ท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีอาศัยความน่าจะเป็นได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ SMEs ได้แก่ ทุนทางปัญญา นวัตกรรม และ
ขีดความสามารถเชิงพลวัต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางปัญญา 
นวัตกรรม และขีดความสามารถเชิงพลวัตโดยภาพรวมและรายด้าน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 87 

 

ค าส าคญั : ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
Abstract 

This study air to investigates the factors affecting competitive advantage of SMEs Burirum province. 

The population are SMEs in Burirum province 39,467. The samples by probability sampling 400. 

Questionnaire used data collect. Statistical analysis includes means, standard deviation, Pearson Product-

Moment coefficient, and enter multiple regression analysis. The findings were as 1) The factors affecting 

competitive advantage which were intellectual capital, innovation, dynamic capabilities were at high level and 

2) The results indicated the relationship between the factors concerning were intellectual capital, innovation, 

dynamic capabilities both overall and individually were at moderating level. It was statistically significant at 

the level of 0.05 with a predictor of 87 percent.  

 
Keywords: Competitive Advantage, Small and Medium Enterprises 
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บทน า 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเรียกสั้นๆ ว่า SMEs ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทท่ี

ส าคัญต่อระบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจาก ธุรกิจ SMEs เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่เป็น
อันดับหนึ่งของประเทศไทย เป็นแหล่งการจ้างงานขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งท่ีสร้างรายได้หรือ GDP ให้กับประเทศไทย
สูงสุด เมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจอ่ืน โดยกลุ่มธุรกิจ SMEs นี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กิจการการผลิต 
กิจการการค้า และกิจการบริการ ซึ่งธุรกิจ SMEs จะมีการกระจายตัวอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีธุรกิจ SMEs อยู่มากท่ีสุด (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561) 
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า การพัฒนาธุรกิจ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นค่อนข้างมีความส าคัญเนื่องจากมีปริมาณ
ธุรกิจ SMEs อยู่เป็นจ านวนมาก อันจะน ามาสู่การแข่งขันกันของธุรกิจเพื่อความอยู่รอด ท าให้ธุรกิจแต่ละแห่งต้องมี
การปรับตัวหากลยุทธ์ วิธีการท่ีจะน ามาซึ่งความอยู่รอดของธุรกิจ จากปัญหาและความส าคัญของธุรกิจ SMEs ดังกล่าว 
จึงน ามาสู่การวิจัยเพื่อหาแนวทางหรือรูปแบบในการพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ
ธุรกิจ SMEs ท่ีอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีปริมาณของ SMEs ท่ีเยอะท่ีสุด ท าให้ธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการแข่งขันกันสูงกว่าท่ีอ่ืนๆ โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีก าลังพัฒนาและก าลังพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีความทัดเทียมกบั
จังหวัดท่ีมีขนาดใหญ่และได้รับการพัฒนามามากแล้วอย่างจังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดน้องใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีการพัฒนาในด้านของเศรษฐกิจภายในจังหวัดแบบ
ก้าวกระโดดคงจะหนีไม่พ้นจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีในปัจจุบันก าลังเป็นท่ีรู้จักของคนท้ังประเทศท้ังในด้านการท่องเที่ยว การ
กีฬา และด้านวัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์จึงเป็นจังหวัดท่ีน่าสนใจในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ท่ีธุรกิจ SMEs มีความสามารถหรือมีปัจจัยอะไรบ้างในการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจท าให้ธุรกิจ SMEs จังหวัดบุรีรัมย์สามารถแข่งขันกันกับธุรกิจ SMEs ในจะงหวัดอ่ืนท่ีเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้   
 
วัตถปุระสงค ์
 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ SMEs จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ทุนทางปัญญา นวัตกรรม ขีดความสามารถเชิงพลวัต และความได้เปรียบทางการแข่งขันมีความสัมพันธ์
กัน 
 2. ทุนทางปัญญา นวัตกรรม และขีดความสามารถเชิงพลวัต สามารถสร้างสมการพยากรณ์ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของ SMEs จังหวัดบุรีรัมย์ได้ 
 
กรอบแนวความคดิการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยสามารถสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

ทุนทางปัญญา 

นวัตกรรม ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 

ขีดความสามารถเชิง
พลวัต 
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วิธีด าเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร คือ ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2559 จ านวน 39,467 ราย 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2559 โดยการก าหนดขนาดตัวอย่างแบบอาศัย

ความน่าจะเป็นด้วยสูตรการค านวณแบบทราบจ านวนประชากรของ Yamane (1973) ได้ขนาดตัวอย่าง จ านวน 400 
ราย โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถามการวิจัย ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับทุนทางปัญญา ส่วนท่ี 2 

ค าถามเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับขีดความสามารถเชิงพลวัต และ ส่วนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราห์ข้อมูล 
 3.1 ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ SMEs ประกอบด้วย ปัจจัยทุนทางปัญญา 

นวัตกรรม และขีดความสามารถเชิงพลวัต สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทุนทางปัญญา นวัตกรรม ขีดความสามารถเชิงพลวัต และความ

ได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยสถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 3.3 วิเคราะห์ค่าพยากรณ์ของความได้เปรียบทางการแข่งขัน SMEs จังหวัดบุรีรัมย์ สถิติท่ีใช้คือ การ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 

ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ SMEs จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 

 
ตารางที่ 1 ปัจจัยทุนทางปัญญา โดยรวมและรายด้าน  

 

ทุนทางปัญญา X̅ S.D. ระดับ อันดับ 
1. ด้านทุนมนุษย์ 4.10 0.50 มาก 2 
2. ด้านทุนโครงสร้าง 4.03 0.50 มาก 3 
3. ด้านทุนเชิงสัมพันธ์ 4.10 0.46 มาก 1 

รวม 4.08 0.47 มาก  
 

จากตารางท่ี 1 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับทุนทางปัญญาของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในระดับ 
“มาก” (X̅=4.08, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทุนทาง
ปัญญาด้านทุนเชิงสัมพันธ์มากท่ีสุด อยู่ในระดับ “มาก” (X̅=4.10, S.D.=0.46) รองลงมาคือ ด้านทุนมนุษย์ อยู่ใน
ระดับ “มาก” (X̅=4.10, S.D.=0.50) และด้านทุนโครงสร้าง อยู่ในระดับ “มาก” (X̅=4.03, S.D.=0.50) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ปัจจัยนวัตกรรม โดยรวมและรายด้าน  
 

นวัตกรรม X̅ S.D. ระดับ อันดับ 
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 4.03 0.45 มาก 2 
2. นวัตกรรมกระบวนการ 3.97 0.47 มาก 3 
3. นวัตกรรมการตลาด 3.89 0.38 มาก 4 
4. นวัตกรรมองค์กร 4.04 0.46 มาก 1 

รวม 3.98 0.42 มาก  
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” 
(X̅=3.98, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมด้าน
นวัตกรรมองค์กรมากท่ีสุด อยู่ในระดับ “มาก” (X̅=4.04, S.D.=0.46) รองลงมาคือ ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ อยู่ใน
ระดับ “มาก” (X̅=4.03, S.D.=0.45) ด้านนวัตกรรมกระบวนการ อยู่ในระดับ “มาก” (X̅=3.97, S.D.=0.47) และ
ด้านนวัตกรรมการตลาด อยู่ในระดับ “มาก” (X̅=3.89, S.D.=0.38) ตามล าดับ  

ตารางที่ 3 ปัจจัยขดีความสามารถเชิงพลวัต โดยรวมและรายด้าน  
 

ขีดความสามารถเชิงพลวัต X̅ S.D. ระดับ อันดับ 
1. ด้านความสามารถในการค้นหาโอกาส 3.87 0.37 มาก 2 
2. ด้านความสามารถในการคว้าโอกาส 3.91 0.42 มาก 1 
3. ด้านความสามารถในการปรับเปล่ียนทรัพยากร 3.87 0.41 มาก 3 

รวม 3.88 0.37 มาก  
 

จากตารางท่ี 3 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับขีดความสามารถเชิงพลวัตของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมอยู่
ในระดับ “มาก” (X̅=3.88, S.D.=0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขีดความสามารถเชิงพลวัต ด้านความสามารถในการคว้าโอกาสมากท่ีสุด อยู่ในระดับ “มาก” (X̅=3.91, S.D.=0.42) 
รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการค้นหาโอกาส อยู่ในระดับ “มาก” (X̅=3.87, S.D.=0.37) และด้านความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนทรัพยากร อยู่ในระดับ “มาก” (X̅=3.87, S.D.=0.41) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4 ปัจจัยความได้เปรียบทางการแข่งขนั โดยรวมและรายด้าน  
 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน X̅ S.D. ระดับ อันดับ 
1. ด้านต้นทุน 4.12 0.56 มาก 2 
2. ด้านความยืดหยุ่น 4.20 0.56 มาก 1 
3. ด้านคุณภาพ 4.04 0.61 มาก 3 

รวม 4.13 0.47 มาก  
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จากตารางท่ี 4 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม
อยู่ในระดับ “มาก” (X̅=4.13, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านความยืดหยุ่นมากท่ีสุด อยู่ในระดับ “มาก” (X̅=4.20, S.D.=0.56) 
รองลงมาคือ ด้านต้นทุนอยู่ในระดับ “มาก” (X̅=4.12, S.D.=0.56) และด้านคุณภาพอยู่ในระดับ “มาก” (X̅=4.04, 
S.D.=0.47) ตามล าดับ 

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ SMEs จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 
ปัจจัยทุนทางปัญญามีความสัมพันธ์กัน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไป

หาน้อย ได้แก่ ทุนมนุษย์ (r = 0.94) ทุนเชิงสัมพันธ์ (r = 0.91) และทุนโครงสร้าง (r = 0.90) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 

ปัจจัยนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กัน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหา
น้อย ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (r = 0.94) นวัตกรรมองค์กร (r = 0.90) นวัตกรรมกระบวนการ (r = 0.89) และ 
นวัตกรรมการตลาด (r = 0.87) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ปัจจัยชีดความสามารถเชิงพลวัตมีความสัมพันธ์กัน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับความสมัพนัธ์
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถในการค้นหาโอกาส (r = 0.93) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนทรัพยากร  
(r = 0.93) และ ความสามารถในการคว้าโอกาส (r = 0.89) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีสง่ผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน  

 

ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 

ทุนทางปัญญา นวัตกรรม ขีดความสามารถเชิงพลวัต 
r P r P r P 

1. ด้านต้นทุน 0.615* 0.00 0.714* 0.00 0.732* 0.00 
2. ด้านความยืดหยุ่น 0.841* 0.00 0.796* 0.00 0.840* 0.00 
3. ด้านคุณภาพ 0.781* 0.00 0.644* 0.00 0.604* 0.00 

เฉลี่ยรวม 0.746* 0.00 0.718* 0.00 0.725* 0.00 
*p < 0.05 
 

3.  ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของ SMEs จังหวัดบุรีรัมย์ จากปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่า ตัวแปรทุนทางปัญญา นวัตกรรม และขีดความสามารถเชิงพลวัต สามารถ
อธิบายความผันแปรความได้เปรียบทางการแข่งขัน ได้ร้อยละ 87 (R2 = 0.87) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y = 0.35 + 0.38(ทุนทางปัญญา) + 0.25(นวัตกรรม) + 0.31(ขีดความสามารถเชิงพลวัต) 

 
ตารางที่ 6 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ถดถอยพหุคณูของตวัแปรท่ีใช้พยากรณ์ความได้เปรียบทางการแข่งขนั  

 

ตัวแปร b S.E.b B t P 
ทุนทางปัญญา 0.38 0.12 0.47 9.84 0.00 
นวัตกรรม 0.25 0.10 0.15 4.32 0.00 
ขีดความสามารถเชิงพลวัต 0.31 0.10 0.38 6.36 0.00 
ค่าคงท่ี 0.35 

*p < 0.05 
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อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยแยกการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทุนทางปัญญา นวัตกรรม และขีดความสามารถเชิงพลวัตส่งผลต่อความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันของ SMEs จังหวัดบุรีรัมย์ ทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะธรุกิจ SMEs เป็น
ธุรกิจท่ีสามารถสร้างความรู้ต่างๆ ภายในองค์กรโดยการเรียนรู้ในการท างาน ประสบการณ์การท างาน จนกระท่ังความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรภายในองค์กร สามารถท่ีจะน าความรู้ต่างๆ มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ( Tuan & Yoshi, 
2010) จนกระท่ังสามารถดึงเอาความรู้ต่างๆ นั้นมาพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการท่ีมีความโดดเด่น แปลกใหม่ 
(Weerawardena & Mavondo, 2011) เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และความสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ( De Lara & 
Neves Guimaraes, 2014)  

2. ความได้เปรียบทางการแข่งขันของ SMEs จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
ธุรกิจ SMEs สามารถพัฒนาสินค้าและบริการของตนให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง และคู่แข่งไม่สามารถท่ีจะ
ลอกเลียนแบบสินค้าหรือบริการได้ ท าให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจดีขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (Tuan & Yoshi, 2010)  

3. ความได้เปรียบทางการแข่งขันของ SMEs จังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาจากการสร้างสมการพยากรณ์ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน จากปัจจัย 3 ปัจจัย ได้แก่ ทุนทางปัญญา นวัตกรรม และขีดความสามารถเชิงพลวัต โดยใช้
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยทุนทางปัญญา นวัตกรรม และขีด
ความสามารถเชิงพลวัตมีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีความสามารถในการพยาการณ์ร้อยละ 87 
สอดคล้องกับผลการศึกษาจ านวนมากท่ีพบว่า ทุนทางปัญญาเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Khalique & Hasson (2014), Khalique et al. (2013), Jardon & Martos 
(2012) และ Martin-de-Castro et al. (2011) เป็นต้น เนื่องจากทุนทางปัญญาเป็นการน าความรู้มาใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการให้กับองค์กร ทุนทางปัญญาจึงถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจ มีความส าคัญ
ต่อการน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ องค์กรจ าเป็นต้องสร้างทุนทางปัญญาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
จากฐานความคิด จากฐานความรู้หรือทุนทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างย่ิง ส าหรับธุรกิจ SMEs ทุนทางปัญญาถือว่าเป็น
สินทรัพย์ท่ีส าคัญท่ีจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ (Khalique et al., 2013) ท าให้ธุรกิจ SMEs สามารถอยู่รอดได้
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ส่วนนวัตกรรม เป็นสิ่งท่ีช่วยให้องค์กรอยู่รอดในสภาพแวดล้อมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(Aini et al., 2013) มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กร องค์กรจึงมีความจ าเป็นต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น (Klimas, 2014) และเป็นปัจจัยเหตุท่ีส าคัญต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yasin et al. (2014), Makkonen et al. (2014), Weerawardena & Mavondo 
(2011), Lee & Hsieh (2010), Zhou & Wu (2010) และขีดความสามารถเชิงพลวัต เป็นปัจจัยเหตุท่ีมีส าคัญต่อการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน สอดคล้องกับผลการศึกษาจ านวนมากท่ีพบว่า ขีดความสามารถเชิงพลวัตเป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่นงานวิจัยของ Su et al. (2014), Li & Liu (2014), 
Schilke (2014), Lin & Wu (2014), Makkonen et al. (2014), Teece (2014), Cui & Jiao (2011), Jiao et al. 
(2010) และ Wu (2010) เป็นต้น ขีดความสามารถเชิงพลวัตเป็นความสามารถในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรอย่างมี
เป้าหมาย ท้ังทรัพยากรภายในและทรัพยากรภายนอกองค์กร ด้วยการเชื่อมโยงความสามารถขององค์กรท่ีฝังตัวอยู่ใน
องค์กร บูรณาการระหว่างความสามารถภายในและภายนอกองค์กร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยการค้นหาโอกาส และผสมผสานทรัพยากรและความรู้ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นขีด
ความสามารถใหม่ สามารถน าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Li & Liu, 2014) ท าให้องค์กรอยู่รอดและเติบโต
อย่างต่อเนื่อง (Capron & Mitchell, 2009)  
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บทคัดย่อ   
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะทางเศรษฐกิจ 2) พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลของคนวัยท างานช่วง อายุ 41-55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ คนวัยท างานช่วง อายุ 41–55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 349 คน ซึ่งจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
แบบสอบถามจ านวน 349 ชุด 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้หลักเฉลี่ยต่อเดือนมากท่ีสุดอยู่ท่ี 15,001-30,000 บาท  
ไม่มีรายได้เสริม และมีรายจ่ายต่อเดือนมากท่ีสุดอยู่ท่ี 10,001-20,000 บาท มีลักษณะรายจ่ายมากท่ีสุด คือ ค่าอาหาร/
เครื่องดื่ม (93.7%) มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.50) โดยมีพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลด้านกระบวนการการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.29) และมีพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลด้านรูปแบบการวางแผนอยู่ในระดับมาก (x̅=3.71). 

ค าส าคัญ : การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล,พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล,การวางแผนทางการเงินวัย
ท างาน 
 

Abstract 

 

 This research aims to study 1) economic characteristics and 2) personal financial planning behavior 

of working people aged between 41-55 years old in Tham Yai Subdistrict, Thung Song District, Nakhon Si 

Thammarat Province. The population used in this study was 349 working people aged between 41–55 years 

old in Tham Yai Subdistrict, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province. 349 people were chosen 

as the sample size in this research by using accidental sampling method. 349 questionnaires were employed 

to collect the data.   

The research results revealed that most respondents have the highest average monthly income at 

15,001-30,000 baht without extra income and the most monthly expenditure is 10,001-20,000 baht with the 

most expenditure characteristics for food and beverage (93.7%).  The overall personal financial planning 

behavior is at a high level (�̅� = 3.50). The personal financial planning behavior in planning process is at a 

moderate level (�̅� = 3.29) and the personal financial planning behavior in planning style is at a high level  

(�̅� = 3.71). 

 

Keywords: Personal Financial Planning, Personal Financial Planning Behavior, Working Age Financial 

Planning 
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บทน า 
คนส่วนใหญ่ละเลยและไม่ให้ความส าคัญกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเท่าท่ีควร ซึ่งอาจมาจากหลาย

สาเหตุ เช่น ขาดการปลูกฝังแนวคิดการใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมท้ังการใช้จ่ายเงินอย่างไม่รู้คุณค่า ขาดการตระหนักรู้และ
ค านึงถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับชีวิตและสินทรัพย์ และการมีความเชื่อท่ีผิดในเรือ่งท่ีส าคัญ เช่น เชื่อว่าการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องของบุคคลที่มีรายได้และสินทรัพย์จ านวนมากเท่านั้น ท าให้กลุ่มบุคคลที่มีรายได้น้อยหรือมี
สินทรัพย์ไม่มากไม่เห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการวางแผนทางการเงิน เชื่อว่าการวางแผนทางการเงินเป็น
เรื่องท่ียุ่งยาก ซับซ้อน เสียเวลา และสิ้นเปลืองค่าใช้จา่ย โดยเหมาะกับคนท่ีเป็นนักบัญชี นักการเงิน และนักเศรษฐศาสตร์
เท่านั้น เชื่อว่าการวางแผนเกษียณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินนั้น เหมาะกับบุคคลท่ีใกล้เกษียณหรือ
เกษียณอายุแล้วเท่านั้น ท าให้บุคคลที่อยู่ในวัยท างานละเลยการวางแผนเกษียณเพราะคิดว่ายังมีเวลาเตรียมตัวอีกนาน 
และเชื่อว่าการฝากเงินกับธนาคารเป็นการบริหารเงินออมท่ีเพียงพอตอ่การด าเนินชีวิต และการฝากเงินกับธนาคารนั้นไม่มี
ความเสี่ยงท่ีต้องจัดการ (รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553) จากการละเลยการวางแผนทางเงินท่ีกลา่วมา จะท าให้ไม่สามารถบรรลุ
ถึงเป้าหมายทางการเงินท่ีต้องการได้ ท าให้เกิดภาระแก่ตนเองและผู้อ่ืน ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินและสูญเสีย
โอกาสการหาเงินส าหรับการใช้จ่าย ประสบปัญหาความยากล าบากในการใช้ชีวิตในบ้ันปลายหลังเกษียณ  

การวางแผนการเงินสว่นบุคคล เป็นกระบวนการในการประเมินและปรับปรงุเพื่อให้เกิดฐานะการเงินท่ีมั่นคงของ
บุคคลด้วยการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องในการตดัสินใจของแตล่ะบุคคลการวางแผนทางการเงินจะเกี่ยวข้องกับ
การจัดหาใช้ไปทรพัยากร เงินของบุคคล เช่นการออมการลงทุนตามเป้าหมายของบุคคล รางวัลของการจัดการทางการเงิน
ท่ีเหมาะสม คือการยกระดับมาตรฐานการด ารงชีวิตท่ีสงูขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิต  (ศูนย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาด
ทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,2553) 
วัยท างานช่วงอายุ 41-55 ปี เป็นโค้งสุดท้ายในการท างาน ซึ่งเป็นช่วงท่ีได้รับรายได้มากท่ีสุด แต่ก็ตามมาด้วยภาระ
ค่าใช้จ่ายท่ีหนักหน่วง ไม่ว่าจะเป็น ค่าจับจ่ายใช้สอยในครอบครัว การศึกษาบุตรในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดูแล
สุขภาพของพ่อแม่ ค่าใช้จ่ายในการปกป้องความมั่งคั่ง คนในวัยนี้จะต้องให้ความจริงจังกับการวางแผนเกษียณเพราะเหลือ
ระยะเวลาในการหารายได้อีกไม่นานเนื่องจากว่าบางคนในช่วงนี้จะหยุดท างาน ดังนั้นคนในวัยนี้จะต้องมีการวางแผนทาง
การเงินเพื่อท่ีจะเกษียณอายุอย่างมีความสุขและมีเงินเก็บ (พริ้มพัชร จิรบวรพงศา) 

ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคนท างานในช่วงอายุ 41-55 ปี จึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคนวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะว่า ต าบลถ้ าใหญ่มีประชากรวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี จ านวน 2,711 คน และในต าบล
ถ้ าใหญ่นั้นมีสถานท่ีท่ีสามารถท างานได้หลายแห่ง เช่น อุทยาน โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการด้านบริการ 
สถานศึกษา สถานพยาบาล และหน่วยงานส าคัญในเขตเทศบาล เป็นต้น เนื่องจากมีสถานท่ีท างานหลายแหล่งจึงท าให้มี
หลากหลายอาชีพ เพื่อท่ีจะต้องการทราบถึงกระบวนการและรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคนวัย
ท างานช่วงอายุ 41-55 ปี ในต าบลถ้ าใหญ่ ซึ่งผลการศึกษาครัง้นี้คาดว่าจะเป็นประโยชนต์่อรฐับาล บริษัทประกันชีวิต และ
สถาบันการเงินต่างๆ น าไปเป็นแนวทางการก าหนดนโยบายและพัฒนารูปแบบการให้บริการ การด าเนินงาน และเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลท่ีสนใจ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจของคนวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคนวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคนวัย
ท างานช่วงอายุ 41–55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างลักษณะทางเศรษฐกิจกับพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคน
วัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

1.  ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ คนวัยท างานท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 41 -55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีจ านวนประชากรท้ังหมด 2,711 คน ซึ่งจ านวนนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรการค านวณกรณีทราบจ านวนประชากร   

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา   
เนื้อหาท่ีท าการศึกษา คือ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคนวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี ในเขต

ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศึกษากระบวนการการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและรูปแบบ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

3.  ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
พื้นท่ีในการวิจัย คือ ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.  ขอบเขตด้านระยะเวลา  
การวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลและ สรุปผลการศึกษา

ระหว่างเดือน สิงหาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจของคน
วัยท างานช่วงอายุ 41–55 ป ี

1. รายได้หลัก 
2. รายได้เสริม  
3. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
4. แหล่งท่ีมาของรายได้เสริม 
5. รายจ่ายต่อเดือน 
6. ลักษณะของรายจ่าย 
 
 
 
 3. การบริหารสินค้าคงเหลือ 
 

 

 

พฤตกิรรมการวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล 
1. กระบวนการวางแผนทางการเงิน 
   - ส ารวจสถานะทางการเงิน 
   - ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินชีวิตและเป้าหมายทางการเงิน 
   - วิเคราะห์ข้อมูลและสถานภาพทางการเงิน 
   - จดัท าแผนทางการเงิน 
   - น าแผนทางการเงินไปปฏิบัติอย่างมีวินัย 
   - ทบทวนและตรวจสอบแผนทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ 
2. รูปแบบการวางแผนทางการเงิน 
   - แผนการใช้จ่าย  
   - แผนการออมและการลงทุน   
   - แผนการซื้อสินทรัพย์   
   - การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนการประกัน  
   - การวางแผนภาษ ี
   - แผนการเกษียณ   
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วิธีด าเนนิการวิจัย 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือ กลุ่มคนวัยท างานช่วงอายุ 41-55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ ่อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 349 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะ
ใช้สูตรการค านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) แบบทราบจ านวนประชากร โดยมีความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 
0.05 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2557 : 45) มีการค านวณดังนี้                                      

 

n     =     
N

1 + Ne2 

 
เมื่อ   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N = ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการทราบ 
e = ค่าความคลาดเคลื่อน 

 
 
แทนค่าในสูตร 

n =
2,711

1 + [2,711 (0. 05)2]
 

 

n =
2,711

7.78
 

                                           
n = 348.46 คน 

n = 349 คน 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  

 

2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
        1. ศึกษา ค้นคว้าจากต ารา แนวคิดทฤษฎี รวมท้ังเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน 
 2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อก าหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม 
 3. น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบสอบถาม 
 4. น าแบบสอบถามท่ีร่างไดใ้ห้อาจารย์ท่ีปรกึษาพจิารณาและตรวจสอบ และขอแนะน าในการแก้ไข ปรับปรุง 
เพื่อให้อ่านแล้สมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของงานวิจัย 
 5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรงุแก้ไขเรยีบร้อยแล้วไปให้ผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) ระหว่างข้อค าถามกับ
ประเด็นหลักของเนื้อหาโดยการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้  
   +1  เมื่อข้อค าถามสอดคล้องตามประเด็นหลักของเนื้อหา  

     0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องตามประเด็นหลักของเนื้อหา 
    -1  เมื่อข้อค าถามไม่สอดคล้องตามประเด็นหลักของเนื้อหา 
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 6. คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป เพื่อให้ได้แบบสอบถามท่ีมีคุณภาพ พร้อม
จัดพิมพ์ 
 7. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างคนวัยท างาน 30 คน  

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3
ส่วน 
  ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของบุคคล ได้แก่ รายได้หลัก รายได้เสริม แหล่งท่ีมาของ
รายได้เสริม รายจ่ายต่อเดือน ลักษณะรายจ่าย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
  ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคนวัยท างาน ช่วงอายุ 41-55 ปี 
ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะค าถามแบบปลายเปิด ได้แก่ กระบวนการการวางแผน
ทางการเงิน รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating Scale)  
  ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะลักษณะเป็นแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะได้โดยเสรี 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวมรวบข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามจากคน

วัยท างาน จ านวน 349 คน ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย หนังสือ วารสารสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บ
รวบรวมได้มาเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข แล้วบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามล าดับ 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 

5.1 วิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของคนวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปีได้แก่ รายได้หลัก รายได้
เสริม ค่าใช้จ่ายต่อเดือน แหล่งท่ีมาของรายได้เสริม รายจ่ายต่อเดือน ลักษณะของรายจ่าย ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยข้อท่ี 2 

5.2 วิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านกระบวนการการวางแผนทาง
การเงิน ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงิน ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 3 

5.3 วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของคนวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิติอ้างอิง (Inferential statistics) ใช้การแจกแจงกรณีตัวแปรกลุ่มย่อยมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้สถิติ One-
Way Analysis Of Variance เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี5  

5.4 วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ โดยใช้วิธีการบรรยาย 
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สรุปผลการวิจัย 
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคนวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ 

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 349 คน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
และอธิบายได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาเพือ่อธิบายลักษณะของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ลักษณะทางเศรษฐกิจของคนวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

จากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางเศรษฐกิจของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001-30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 55.3 ส่วนมากจะไม่มีรายได้เสริม คิดเป็นร้อยละ 60.7 จึงท าให้ไม่มีแหล่งท่ีมาของรายได้เสริม คิด
เป็นร้อยละ 60.7 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายจ่ายอยู่ท่ี 10 ,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.0 ลักษณะ
ของรายจ่ายส่วนใหญ่อยู่ในอาหาร/เครื่องดื่มคิดเป็นรอยละ 93.7   

ส่วนที่ 2 ผลวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านกระบวนการการ
วางแผนทางการเงิน และดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคนวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี  ใน
เขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในภาพรวมอยู่ระดับมาก 
(x̅=3.50) พิจารณาเป็นรายหัวข้อ พบว่า พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินด้านรปูแบบการวางแผนทางการเงิน อยู่ใน
ระดับมาก (x̅=3.71) รองลงมาได้แก่ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินด้านกระบวนการการวางแผนทางเงินอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅=3.29) ตามล าดับ 

ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้าน
กระบวนการการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินชีวิต
และเป้าหมายทางการเงิน (x̅=3.54) และอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด คือ มีการน าแผนทางการเงินไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
(x̅=2.98) ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านรูปแบบการวางแผนทาง
การเงิน อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ มีการวางวางแผนการเกษียณ (x̅=4.28) และอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด คือ การวางแผน
ทางการเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ (x̅=3.29) 

 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลของคนวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ 
 

พฤตกิรรมการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df  SS MS  F Sig 

ด้านกระบวนการการ
วางแผนทางการเงิน 

ระหว่างกลุ่ม    4  23.550 5.888  5.585 .000 
ภายในกลุ่ม 344  362.605 1.054    

 รวม 348  386.155     
 
1. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้หลักแตกต่างกันมีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านกระบวนการการ

วางแผนทางการเงินแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig = 0.000 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงินแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig = 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
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พฤตกิรรมการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df  SS  MS F  Sig 

ด้านรูปแบบการ
วางแผนทางการเงิน 

ระหว่างกลุ่ม    4    19.005  4.751 7.525  .000 
ภายในกลุ่ม 344  217.198  .631    

 รวม 348  236.203      
 
2. กลุ่มตัวอย่างท่ีมรีายได้เสริมแตกต่างกันมีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านกระบวนการการ

วางแผนทางการเงินแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig = 0.000 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงินไม่แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig = 0.433 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 

 
พฤตกิรรมการ
วางแผนทางการเงิน
ส่วนบคุคล 

 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df  SS MS F  Sig 

ด้านกระบวนการการ
วางแผนทางการเงิน 

 
 

ระหว่างกลุ่ม    5   42.645 8.529 
8.516 

 
 
 

.000 
 

ภายในกลุ่ม 343  343.510 1.001    
  รวม 348  386.155     

 
3. กลุ่มตัวอย่างมีแหล่งท่ีมาของรายได้เสริมแตกต่างกันมีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้าน

กระบวนการการวางแผนทางการเงินแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig = 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 มีพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงินไม่แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig = 0.292 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 

 
พฤตกิรรมการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล 

แหล่งความ
แปรปรวน 

 Df  SS  MS F Sig 

ด้านรูปแบบการ
วางแผนทางการเงิน 

ระหว่างกลุ่ม    5     3.308  .662 
.974 

 
.433 

 
ภายในกลุ่ม 343  232.895  .679   

 รวม 348  236.203     
 
4. กลุ่มตัวอย่างมีรายจ่ายแตกต่างกันมีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านกระบวนการการ

วางแผนทางการเงินแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig = 0.000 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงินไม่แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig = 0.636 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคนวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี ในเขต
ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรธีรรมราช มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล ในกระบวนการการวางแผน และรูปแบบการวางแผน มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 ส่วนใหญ่คนวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายได้
อยู่ท่ี 15,001–30,000 บาท มีรายจ่ายอยู่ท่ี 10,001–20,000 บาท ซึ่งมีรายจ่ายเกือบเท่ากับรายได้ แต่ส่วนใหญ่จะไม่มี
รายได้เสริม และคนท่ีไม่มีรายได้เสริมจะมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลน้อยกว่าคนท่ีมีรายได้เสริม อาชีพส่วน
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ใหญ่จะเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ ซึ่งคนท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้านจะมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลน้อย
กว่าคนท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานราชการ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน หรือมีความเชื่อท่ีผิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน เช่น คิดว่าการวางแผน
ทางการเงินนั้นเหมาะกับคนท่ีมีรายสูงเท่านั้น แต่อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้านจะไม่ค่อยมีความมั่นคงในการท างานและมี
รายได้ท่ีน้อยกว่ากว่าอาชีพเหล่านี้ อาชีพพ่อ/บ้านแม่บ้านจึงต้องตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินให้มากว่าอาชีพ
เหล่านี้เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเงินในอนาคตตอนท่ีไม่ได้ท างานแล้ว พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.50) ซึ่งด้านกระบวนการการวางแผนทางการเงินจะมีการก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินชีวิตและเป้าหมายทางการเงินอยู่ในระดับมาก (x̅=3.54) แต่มีการน าแผนท่ีวางไว้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอยู่
ในระดับปานกลาง (x̅=2.98) ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุท่ีท าให้ มีเงินไม่พอใช้ต้องใช้เงินเดือนชนเดือน ไม่มีเงินเก็บออม ไม่
สามารถพัฒนาตนเองได้ดีเท่าท่ีควร ขาดการต่อยอดด้านการลงทุนให้เงินงอกเงย ขาดแหล่งเงินส ารองเพื่อการใช้จ่าย 
ขาดความมั่นคงในชวิีตหลงัวัยเกษียณ โดยด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงินจะมีการวางแผนการเกษียณอยู่ในระดบั
มาก (x̅=4.28) มีการวางแผนการเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากคนอายุในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะมี
บ้าน มีรถ เป็นของตนเองจึงไม่ค่อยมีการวางแผนท่ีจะซื้อสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนเพิ่มอีก แต่อาจจะต้องการสินทรัพย์ทาง
การเงินเพิ่ม เช่น ต้องการมีเงินฝาก ต้องการซื้อพันธบัตร หรือต้องการซื้อหุ้น เป็นต้น  

จากการท าการวิจัยในครั้งนี้ บุคคลสามารถน าผลงานท่ีได้ไปใช้ประโยชน์โดยน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สถาบันการเงินสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค สถาบันการศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาการเงินได้ในเรื่อง 
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล รัฐบาล บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนต่างๆ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินของประชาชน สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการก าหนดนโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 จากการส ารวจคนวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
คนวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ่อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ดังนั้นสถาบันทางการเงิน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรให้ความรู้และ
ค าแนะน าในเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้กับคนวัยท างาน เพื่อให้คนวัยท างานมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
วางแผนทางการเงินและน าแผนนั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัวเองตั้งไว้มากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะที่ใช้ในครั้งต่อไป 

จากการศึกษา พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคนวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี ในเขต
ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรธีรรมราช พบว่า คนวัยท างานช่วงอายุ 41–55 ปี ในเขตต าบลถ้ าใหญ ่อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด เพื่อให้
ผลดีย่ิงขึ้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการวิจัยดังนี้ 

1. ในการศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินอาจมีปัจจัยอ่ืนๆเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมและน าไปสู่งานวิจัย
ท่ีดีขึ้นต่อไป 

2. งานวิจัยครั้งต่อไปอาจเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างอ่ืนท่ีพบว่ามีปัญหาเรื่องการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ปัญหาในกลุ่มนั้นๆ และอาจก าหนดตัวอย่างท่ีศึกษาตามวัฏจักรของ
ชีวิต เช่น วัยเริ่มต้นสร้างครอบครัวท่ียังไม่มีลูกและวัยมีครอบครัวท่ีมีลูกก าลังเรียน เป็นต้น 

3. งานวิจัยในครั้งต่อไปอาจท าการศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในประเด็นอ่ืนๆได้นอกจาก
การศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน เช่น การวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม การให้ความส าคัญของการ
วางแผนทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความส าเร็จในอาชีพ การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
และสมดุลชีวิตกับการท างาน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความส าเร็จใน
อาชีพ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตกับการท างานและความส าเร็จในอาชีพ 4) พยากรณ์ความส าเร็จใน
อาชีพด้วยการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  สมดุลชีวิตกับการท างาน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ พนักงาน
ธุรกิจอาหาร 3 แห่ง จ านวน 350 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความส าเร็จในอาชีพของพนักงานธุรกิจอาหาร  การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
และสมดุลชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับมาก 2) การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความส าเร็จในอาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) สมดุลชีวิตกับการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความส าเร็จในอาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) การค านึงถึงความเปนนปจจเจกบุคคล ความสมดุลด้านการ
มีส่วนร่วม การมีอิทธิพลเชิงอุดมคติ ความสมดุลด้านความพึงพอใจ ความสมดุลด้านเวลา การกระตุ้นทางปจญญา การ
สร้างแรงบันดาลใจ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความความส าเร็จในอาชีพได้ร้อยละ 77.3 

 

ค าส าคญั : ความส าเร็จในอาชีพ การับรู้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง  สมดลุชีวิตกับการท างาน 
 
Abstract 

The objectives of this study are to investigate 1) levels of career success, transformational 

leadership perception, and work-life balance; 2) relationship between transformational leadership perception 

and career success; 3) relationship between work-life balance and career success; 4) predicting career success 

with transformational leadership perception and work-life balance. The participants were 350 employees in 

food business. The instrument employed in the study was a questionnaire. The statistic used to analyze data 

were percentage, mean, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation, and Stepwise Multiple 

Regression Analysis. The results revealed that 1) employees in food business have high level of career 

success, high level of transformational leadership perception and high level of work-life balance; 2) there 

was a positive relationship between transformational leadership perception and career success with a 

statistical significance at .01 level (p < .01); 3) there was a positive relationship between work-life balance 

and career success with a statistical significance at .01 level (p < .01); and, 4) individualized consideration, 

Involvement balance, idealized Influence, satisfaction balance, time balance, intellectual stimulation and 

inspirational motivation accounted for 77.3% of variance in career success of employees in food business. 

 
Keywords: Career success, Transformational leadership perception, Work life balance 
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1. บทน า 
กลุ่มธุรกิจทางด้านอาหารถือได้ว่าเปนนกลุ่มท่ีมีความส าคัญต่อประเทศไทยสูงท่ีสุดเนื่องจากเปนนกลุ่มท่ีสร้าง

ผลประโยชน์แก่ประเทศสูงท่ีสุดท้ังในด้านมูลค่าส่งออกการสร้างผู้ประกอบการการสร้างงานและการใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศอีกท้ังผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเปนนผู้ประกอบการไทยดังนั้นทุกธุรกิจท่ีอยู่ในกลุ่มนี้จึงจ าเปนนท่ีจะต้อง
ได้รับการคัดเลือกเปนนอุตสาหกรรมน าร่องท่ีต้องได้รับการพัฒนาเปนนล าดับ ภายใต้กรอบแนวคิดส าคัญ คือการเร่ง
เครื่องประเทศไทยด้วยธุรกิจหรอือุตสาหกรรมอาหาร (Thailand food forward) ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
ของประเทศอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นจึงมีการผลักดันบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น เพื่อให้การ
ด าเนินธุรกิจเปนนไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ขององค์การ (วิจักษณ์ สุวรรณเจริญ, 2558) 

บุคลากรถือว่าเปนนส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์การ องค์การไหนมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและ
ความช านาญ องค์การนั้นก็จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงจ าเปนนต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ มี
ความสามารถ มีชีวิตท่ีดี เพื่อสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานท่ีปารถนาจะได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
นั้นๆ (พิชิตพล บูระพันธ์, 2553) ซึ่งแน่นอนว่าบุคลากรต้องเกิดความเต็มใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความทุ่มเท
แรงกายแรงใจให้องค์การ บุคคลที่ทุ่มเทนั้นต้องได้รับสิ่งท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการในด้านต่างๆ เมื่อความ
ต้องการของคนได้รับการตอบสนอง เขาจะเกิดแรงจูงใจให้มีความกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี เกิดความพึงพอใจในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย ส่งผลให้งานนั้นมีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น (พงษ์พิภพ อรุณเลิศ, 
2554) โดยความส าเร็จในอาชีพของพนักงานนั้นมีความส าคัญกับองค์การเปนนอย่างมากเนื่องจากความส าเร็จในอาชีพ
ของพนักงานนั้นจะน าไปสู่ความก้าวหน้าในการเลื่อนต าแหน่งค่าตอบแทนท่ีสูงขึ้นและเกิดความพึงพอใจในการท างาน 
ลดปจญหาการเบื่องาน และอัตราการลาออกจากงาน ความส าเร็จของพนักงานจะส่งผลเชิงบวกต่อความก้าวหน้าของ
องค์การอีกด้วย (ฉันท์ชนก บุญยะประณัย, 2558) 

ปจจจัยหนึ่งท่ีส าคัญของการขับเคลื่อนองค์การ สู่ความส าเร็จ หรือคุณภาพของงานท่ีสูงขึ้น ก็คือ ปจจจัยภาวะ
ผู้น า เพราะผู้น ามีอิทธิพลอย่างมากในการส่งเสริมให้พนักงานเกิดพฤติกรรมความพึงพอใจ การเบ่ืองาน หรือการ
ลาออก ซึ่งการรับรู้ภาวะผู้น า จะเปนนปจจจัยส าคัญต่อการแสดงพฤติกรรมการท างานของพนักงาน (ณัฐพร แอบไธสง, 
2558) ซึ่งพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบไปด้วย 4 ประการ คือ 1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมคติ 
(Charisma or Idealized Influence) 2.  การสร้างแรงบันดาลใจ(Inspirational Motivation) 3. การกระตุ้นทาง
ปจญญา (Intellectual Stimulation) 4. การค านึงถึงความเปนนปจจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ซึ่ง
การปฏิบัตินี้ผู้น าจะเปนนท่ียกย่องเคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน 
และเปนนกระบวนการท่ีผู้น าเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้ขึ้น จากความพยายามท่ีคาดหวังเปนนผลให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความคาดหวังโดยผู้แสดงบทบาทท าให้ผู้ตามมีความรู้สึกไว้วางใจ ยินดีจงรักภักดี และนับถือท าให้ผู้ตาม
กลายเปนนผู้มีศักยภาพ เปนนนักพัฒนา เปนนผู้ที่เสริมแรงได้ด้วยตนเอง (Bass, 1985) 

ปจจจัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีส าคัญในการท่ีจะท าให้บุคลากรมีใจท่ีรักในการท างาน ทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อผล
การปฏิบัติงานท่ีดีนั้น ต้องมีการรู้จักการบริหารและจัดสรรเวลาในการท างานและท ากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเปนนชีวิต
ส่วนตัว ครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในสังคมและกิจกรรมยามว่างให้มีความเหมาะสมพอดีด้วย หรือเรียกได้ว่า 
การมีสมดุลชีวิตกับการท างานท่ีดี โดยสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน สามารถรักษาพนักงานเอาไว้กับองค์การได้ 
อีกท้ังยังสามารถลดอัตราการลาออกจากงานของพนักงาน และสามารถรักษาพนักงานเอาไว้กับองค์การได้ อีกท้ังยัง
สามารถลดอัตราการลาออกจากงานของพนักงาน และสามารถลดต้นทุนขององค์การได้อีกด้วย (จ าเนียร จวงตระกูล, 
2552) การใช้เวลากับครอบครัวหรือเวลาส่วนตัวมีน้อยลงและจะน าไปสู่ปจญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเอาใจ
ใส่สมาชิกในครอบครัวไม่เพียงพอ โอกาสในการเข้าสังคมลดลง รวมท้ังปจญหาสุขภาพเนื่องจากขาดการพักผ่อน ส่งผล
ให้เกิดการขาดความสมดุลชีวิตกับการท างานของพนักงาน ดังนั้น ความสมดุลชีวิตกับการท างานจึงมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาบุคลากรในองค์การ ซึ่ง Greenhaus, Collins and Shaw (2003) ได้น าแนวคิดเพื่อส่งเสริมความสมดุล
ชีวิตในการท างานอย่างเปนนระบบประกอบด้วยการสง่เสรมิ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความสมดุลในดา้นเวลา (Time Balance)           
2) ความสมดุลในด้านการมีส่วนร่วม ( Involvement Balance) และ 3) ความสมดุลในด้านความพึงพอใจ 
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(Satisfaction Balance) สมดุลระหว่างชีวิตและการท างานจึงถูกเลือกมาเปนนแนวทางการแก้ไขปจญหาในการบริหาร
จัดการ ผลประโยชน์ต่อพนกังานได้แก่ การเพิ่มความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน การท่ีพนักงาน
รู้สึกว่าตนเองมีความเสมอภาคในงาน การท าให้พนักงานมีสุขภาพจิตและมีความสุขในชีวิตการท างาน และสามารถ
ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพของบุคลากรได้อีกด้วย 

จากความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สมดุลชีวิตกับการท างาน ท่ี
พยากรณ์ความส าเร็จในอาชีพ  ของพนักงานในธุรกิจอาหาร  ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนนแนวทางในการเสริมสร้างการ
รับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และสมดุลชีวิตกับการท างานให้เกิดขึ้นกับตัวพนักงาน อันจะเปนนผลน ามาสู่
ความส าเร็จในอาชีพได้ในอนาคต 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาระดับความส าเร็จในอาชีพ การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ สมดุลชีวิตกับการท างาน
ของพนักงานธุรกิจอาหาร 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความส าเร็จในอาชีพของ
พนักงานธุรกิจอาหาร 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตกับการท างานและความส าเร็จในอาชีพของพนักงานธุรกิจ
อาหาร 

2.4 เพื่อพยากรณ์ความส าเร็จในอาชีพของพนักงานธุรกิจอาหาร ด้วยการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
สมดุลชีวิตกับการท างาน 

 
3. ระเบียบวิธวีิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย คือพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร ได้แก่ บริษัท A 
จ านวน 1,150 คน  บริษัท B 380 คน  และบริษัท C 150 คน รวมจ านวน 1,680 คน จากนั้นก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีท าการศึกษาจ านวน 304 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ตามท่ี
พนักงานธุรกิจอาหารสังกัดจ านวน 3 บริษัท โดยผู้วิจัยค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรตารางของ 
Krejcie and Morgan (1970) ด้วยค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 
 3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามขึ้นมา แล้วน าแบบสอบถามท่ี
ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยผู้วิจับน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นมาหาความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านท าการตรวจสอบข้อค าถามตามเนื้อหาเนื้อ การใช้ภาษาท่ีเข้าใจ
ตรงกัน และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (Index of Item Objective Congruence : IOC) ผู้วิจัย
เลือกเฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป (บัณฑิตา อินสมบัติ, 2554) พบว่าค่า IOC ท่ีได้อยู่ระหว่าง .629 - .959 
ถือว่ามีความเที่ยงตรงเซิงเนื้อหาสามารถน าไปใชไ้ด ้น าแบบสอบถามท่ีผ่านการหาคา่ความเที่ยงตรง และแก่ไขปรับปรุง
ตามค าแนะน าของผู้เซี่ยวชาญแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้งน าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างบริษัทท่ีมีลักษณะการท างานเหมือนกันกับกลุ่มประขากรท่ีศึกษา แต่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีท าการเก็บจริง จ านวน 30 คน 
 3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3.1 ตัวแปรพยากรณ ์ได้แก่ การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมคติ 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปจญญา และด้านการค านงึถึงความเปนนปจจเจกบุคคล สมดุลชีวิตกับการ
ท างานประกอบด้วย สมดุลด้านเวลา สมดุลด้านการมีส่วนร่วม และสมดุลด้านความพึงพอใจ 
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 3.3.2 ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ความส าเร็จในอาชีพ ประกอบด้วยด้านการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ด้านการเงิน และด้านการเลื่อนต าแหน่ง 
 3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.4.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาในการท างาน 
รายได้ต่อเดือน และสังกัดบริษัท 

3.4.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์อธิบายถึง
ระดับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สมดุลชีวิตกับการท างาน และความส าเร็จในอาชีพของพนักงานบริษัทธุรกิจ
อาหาร 

3.4.3 การหาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความส าเร็จในอาชีพ และความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตกับการท างานกับ
ความส าเร็จในอาชีพ การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 และ .05 

3.4.4 การสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จในอาชีพ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจอาหารส่วนใหญ่เปนนเพศหญิง
จ านวน 213 คน คิดเปนนร้อยละ 60.86 มีอายุ 25 - 30 ปี จ านวน 161 คน คิดเปนนร้อยละ 46.00 สถานภาพโสด 
จ านวน 237 คน  คิดเปนนร้อยละ 67.71 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 199 คน คิดเปนน ร้อยละ 56.85 มีรายได้
ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 241 คนคิดเปนนรอ้ยละ 68.85 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-5 ปี จ านวน 209 
คนคิดเปนนร้อยละ 59.71  
 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในอาชีพของพนักงานธุรกิจอาหาร 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความส าเรจ็ในอาชพีของพนักงานธุรกิจอาหารโดยรวมและรายด้าน 

 
ความส าเร็จในอาชีพ x̅ SD ระดบั 

1. ด้านบทบาทการท างาน 4.16 .40 มาก 
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.21 .43 มากท่ีสุด 
3. ด้านการเงิน 4.19 .56 มาก 
4. ด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนต าแหน่ง 4.16 .52 มาก 

รวม 4.18 .47 มาก 
 จากตารางท่ี 1 พบว่าความส าเร็จในอาชพีของพนักงานธุรกิจอาหารโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .47 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน (x̅ = 4.21) และด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนต าแหน่ง มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน (x̅ = 4.16) 
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4.3 ผลการวิเคราะหร์ะดับการรบัรู้ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้าน 
 

การบัรูภ้าวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง x̅ SD ระดบั 
1. ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมคติ 4.23 .42 มากท่ีสุด 
2. ด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ 4.16 .48 มาก 
3. ด้านการกระตุ้นทางปจญญา 4.19 .51 มาก 
4. ด้านการค านึงถึงความเปนนปจจเจกบุคคล 4.17 .51 มาก 

รวม 4.18 .48 มาก 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าการรับรูภ้าวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .48 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมคติ มีคา่เฉลี่ยสงูกว่า
ด้านอ่ืน (x̅ = 4.23) และด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ มคีา่เฉลี่ยต่ ากว่าดา้นอ่ืน (x̅ = 4.16) 
 

4.4 ผลการวิเคราะหร์ะดับสมดุลชีวติกับการท างาน 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับสมดุลชีวิตกับการท างาน โดยรวมและรายด้าน 
 

สมดุลชีวติกบัการท างาน x̅ SD ระดบั 
1. ด้านเวลา 4.13 .50 มาก 
2. ด้านการมีส่วนร่วม 4.24 .47 มากท่ีสุด 
3. ด้านความพึงพอใจ 4.16 .45 มาก 

รวม 4.17 .47 มาก 
 จากตารางท่ี 3 พบว่าสมดลุชีวิตกับการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .47 เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ด้านการมสี่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน (x̅ = 4.24) 
และด้านเวลา มคี่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน (x̅ = 4.13) 
 
 4.5 คา่สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรูภ้าวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมกับความส าเร็จใน
อาชีพของพนกังานธุรกิจอาหาร 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมกับความส าเรจ็ใน
อาชีพของพนักงานธุรกจิอาหาร 

 

ตัวแปร 
ความส าเร็จในอาชีพ 

r r2 x 100 P ระดบัค่าความสัมพนัธ ์
การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยรวม .846** 71.57 .000 สูงท่ีสุด 
** มนีัยส าคญัทางสถติิท่ีระดับ .01 

จากตารางท่ี 4 พบว่า การรับรู้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมมีความสัมพนัธ์กับความส าเร็จในอาชีพของ
พนักงานธุรกิจอาหารอยู่ในระดับสูงท่ีสุด คดิเปนนร้อยละ 71.57 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเท่ากับ .846 
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4.6 คา่สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งสมดุลชีวติกบัการท างานโดยรวมกบัความส าเร็จในอาชีพของ

พนักงานธุรกิจอาหาร 
 

ตารางที่ 5 แสดงค่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตกับการท างานโดยรวมกับความส าเรจ็ในอาชพีของ
พนักงานธุรกิจอาหาร 

 

ตัวแปร 

ความส าเร็จในอาชีพ 

r r2 x 100 P ระดบัค่าความสัมพนัธ ์

สมดุลชีวิตกับการท างาน โดยรวม .846** 71.57 .000 สูงท่ีสุด 

** มนีัยส าคญัทางสถติิท่ีระดับ .01 
จากตารางท่ี 5 พบว่า สมดุลชีวิตกับการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์กับความส าเรจ็ในอาชพีของพนักงาน

ธุรกิจอาหารอยู่ในระดับสูง คิดเปนนร้อยละ 71.57 อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิท่ีระดับ .01 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
มีค่าเท่ากับ .846 

 
 4.7 คา่การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบข้ันตอนเพื่อคดัเลือกการรับรูภ้าวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ใน
ด้านต่างๆ กับสมดุลชีวติกับการท างานในด้านต่างๆ ที่พยากรณค์วามส าเร็จในอาชีพของพนกังานธุรกิจอาหาร 
 

ตารางที่ 6 แสดงค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหคุูณแบบขั้นตอนเพื่อคัดเลือกการรับรู้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง  
ในด้านต่างๆ กับสมดลุชีวิตกับการท างานในด้านต่างๆ ท่ีพยากรณ์ความส าเรจ็ในอาชพีของพนักงานธุรกิจอาหาร 

 
ตัวแปรพยากรณ ์ R R2 Adj R2 SEest F P 

- การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ค านึงถึงความเปนนปจจเจกบุคคล .785 .617 .616 .257 559.96** .000 

- สมดุลชีวิตกับการท างานด้านการมีส่วนร่วม .834 .695 .693 .229 394.88** .000 
- การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมี
อิทธิพลเชิงอุดมคติ .854 .729 .727 .216 310.66** .000 

- สมดุลชีวิตกับการท างานด้านความพึงพอใจ .866 .750 .747 .208 259.09** .000 
- สมดุลชีวิตกับการท างานด้านเวลา .873 .763 .759 .203 220.98** .000 
- การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
กระตุ้นทางปจญญา .878 .770 .766 .200 191.45** .000 

- การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ 

.879 .773 .769 .119 166.60** .000 

** มนีัยส าคญัทางสถติิท่ีระดับ .01 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า ตัวแปรท่ีมีอ านาจในการพยากรณ์ความส าเร็จในอาชีพของพนักงานธุรกิจอาหารได้ มี
ท้ังหมด 7 ตัว คือ การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงด้านการค านงึถึงความเปนนปจจเจกบุคคล สมดุลชีวิตกับการท างาน
ด้านการมีส่วนร่วม การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมคติ  สมดุลชีวิตกับการท างานด้าน
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ความพึงพอใจ สมดุลชีวิตกับการท างานด้านเวลา การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปจญญา และ
การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 
5. อภปิรายผลการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในอาชีพของพนักงานธุรกิจ
อาหาร  

ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในอาชีพของพนักงาน
ธุรกิจอาหาร อยู่ในระดับสูงท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเปนนไปตามสมมติฐาน ท่ีเปนนเช่นนี้ เพราะ 
พนักงานทุกๆคน ในการท างานต่างหวังถึงความส าเร็จในอาชีพ ดังนั้น การได้พัฒนาตนเอง การมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ท างาน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานท่ีดีออกมา เปนนสิ่งส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้า และความส าเร็จในอาชีพ และสิ่งหนึ่ง
ท่ีส าคัญเลย คือ การดูต้นแบบ หรือการรับรู้ในตัวของผู้น าของตนเอง ซึ่งการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จะเปนนสิ่ง
ท่ีพนักงาน เห็นและสัมผัสถึง บุคคลท่ีมีต าแหน่ง หน้าท่ี การงานท่ีสูงกว่าตน ว่ามีการปฏิบัติเช่นไร ดังนั้นตนเอง
สามารถท่ีจะรับรู้ถึงการแสดงออก การท างาน และมีการกระท าตามต้นแบบเพื่อท่ีจะก้าวขึ้นสู่ความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จในอาชีพอย่างท่ีได้รับรู้มา วรัญญา ทิวาวงษ์ (2558) กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือกระบวนการของการเกลี้ย
กล่อม จูงใจของผู้น าท่ีจะให้ผู้ตามประพฤติปฏบัิติ ซึ่งส่งเสริมจุดประสงค์ของผู้น าหรอืจุดประสงค์ร่วมกันของผู้น าหรือผู้
ตาม เพื่อน าไปสู่ประสิทธิผลท่ีดีของงาน 

สมมติฐานท่ี 2 สมดุลชีวิตกับการท างานมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในอาชีพของพนักงานธุรกิจอาหาร 
ผลการวิจัยพบว่า พบว่า สมดุลชีวิตกับการท างานมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในอาชีพของพนักงานธุรกิจ

อาหาร โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูงท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเปนนไปตามสมมติฐาน ท่ีเปนนเช่นนี้ 
เพราะ การมีสมดุลชีวิตท่ีดี จะส่งผลต่อความสุขท่ีเกิดขึ้นกับพนักงาน เพราะการท างานก็เปรียบเสมือนเปนนกิจกรรม
หนึ่งของชีวิต ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ซึ่ง Page and Brodrick (2009) กล่าวว่า พนักงานมีความสุขเปนน
ปจจจัยส าคัญต่อความเปนนอยู่ท่ีดีขององค์การงานวิจัยเรื่องนี้ ได้ท าการศึกษาจากการสังเกตการลาออกและผลงานของ
พนักงานพบว่า วิธีการท่ีสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพนักงาน คือ การแสดงจุดแข็งและการประเมินผลทางจิตวิทยา
ให้พนักงานทราบเพื่อพนักงานสามารถน าไปบูรณาการ และพัฒนาตนเองต่อไป ลภัสรดา แก้วปจญญา (2556) กล่าวว่า 
เมื่อเกิดความสุขจากการจัดสมดุลชีวิตและการท างานได้ มีผลต่อความก้าวหน้าและความส าเร็จในอาชีพ  

สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และสมดุลชีวิตกับการท างานอย่างน้อยหนึ่งด้านสามารถ
พยากรณ์ความส าเร็จในอาชีพของพนักงานธุรกิจอาหาร  
 ตัวแปรท่ีมีอ านาจในการพยากรณ์ความส าเร็จในอาชีพของพนักงานธุรกิจอาหารได้ มีท้ังหมด 7 ตัว คือ ตัว
แปรทุกด้านของการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีอ านาจในการพยากรณ์ความส าเร็จในอาชีพของพนักงานธุรกิจ
อาหารได้ เนื่องจาก การท่ีพนักงานได้รับรู้ถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงพนักงานได้รับการรับรู้ถึงผู้น าท่ีสร้างความ
ประทับใจ หรือมีการใส่ใจต่อพนักงาน มีการประพฤติตัวเพื่อเปนนแบบอย่างท่ีดี จนเกิดความศรัทธาขึ้น ภัทรานิษฐุ์ ศุภ
กิจโกศล (2558) กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท าให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่นและเกิดความคาดหวังว่าเขาสามารถ
สร้างผลงานอันย่ิงใหญ่ได ้ซึ่งเปนนการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของผู้ตามเกี่ยวกับตนเองและองค์การ ท าให้ผู้ตามพร้อมท่ีจะมุ่ง
ไปสู่การบรรลุเป้าหมายและแสดงความพยายามอย่างใหญ่หลวงอันท าให้เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีเกินความคาดหวังได้  
ดังนั้น บุคลากรต้องเกิดความเต็มใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความทุ่มเทแรงกายแรงใจให้องค์การ บุคคลที่ทุ่มเท
นั้นต้องได้รับสิ่งท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการในด้านต่างๆ เมื่อความต้องการของคนได้รับการตอบสนอง เขา
จะเกิดแรงจูงใจให้มีความกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เกิดความพึงพอใจในการท างานท่ี
ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้งานนั้นมีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น (พงษ์พิภพ อรุณเลิศ, 2554) ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จในอาชีพ
ของตน 
 ตัวแปรทุกด้านของสมดลุชวิีตกับการท างาน มีอ านาจในการพยากรณ์ความส าเร็จในอาชีพของพนักงานธุรกิจ
อาหารได้ เนื่องจาก พนักงานมีการวางแผนในการจัดการสมดุลชีวิตท้ังในด้านการท างาน และนอกเหนือจากการ
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ท างานท่ีดี ซึ่ง เพ็ญนภา เช้ารุ่งโรจน์ (2558) กล่าวว่า วิธีการสร้างสมดุลชีวิตกับการท างานจะต้องให้พนักงานสามารถ
ตระหนักรู้ความต้องการของตัวพนักงานเองว่าต้องการอะไรในชีวิต อะไรจะส่งผลให้ชีวิตเปนนชีวิตท่ีมีคุณค่า โดยทราบ
ถึงปจญหาท่ีตามมาจากการขาดสมดลุชวิีตสว่นตัวและการท างาน ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพของการท างานลดลง มีความ
ผิดพลาดในงานเพิ่มขึ้น ภาระงานท่ีเหมาะสม ไม่มากจนเกินไป ก็สามารถท าให้พนักงานสามารถสร้างสมดุลในการ
ท างานและนอกเหนือจากงานได้อย่างลงตัว นอกจากนั้นองค์กร ต้องมีการวางแผนการท างานท่ีเหมาะสมให้กับ
พนักงานอีกด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดในการท างานเกิดขึ้น และยังสอดคล้องกับ ณัฐฏ์นัน คณิวิชาภรณ์ (2556) ท่ี
ท าการศึกษาปจจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสมดลุชวิีตระหว่างงานและชีวิตและพฤตกิรรมการท างานท่ีมีประสิทธิผลของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย พบว่า สมดุลชีวิตระหว่างงาน
ส่งผลทางตรงต่อพฤตกิรรมการท างานท่ีมีประสิทธิผล และงานท่ีมีประสิทธิผลท่ีดี ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพอีกด้วย 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

6.1.1 องค์การต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนให้พนักงานรับรู้ถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก มี
ความสัมพันธ์ถึงความส าเร็จในอาชีพ เช่น การการจัดกิจกรรม หรืองานท่ีให้ผู้น าและพนักงานได้ท างานร่วมกัน มีการ
สื่อสารกัน ช่วยกันคิด แก้ไขปจญหาร่วมกัน เพื่อสร้างความผูกพัน และช่วยพนักงานรับรู้ถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ได้มากขึ้น 

6.1.2 องค์การ สามารถสร้างความส าเร็จในอาชีพให้กับพนักงานในทุกๆระดับได้ด้วยการรับรู้ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงและสมดุลชีวิตกับการท างาน เช่น การจัดฝึกอบรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับพนักงาน 
เพื่อให้มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อการท างานร่วมกัน มีการก าหนดนโยบายเพื่อสร้างสมดุลชีวิตกับการท างานท่ีดีของ
พนักงาน เช่น งานไม่หนักเกินไป จนพนักงานเกิดความเครียด และมีผลกระทบต่อสมดุลชีวิตในด้านการท างาน และ
นอกเหนือจากการท างาน มีการสร้างแรงจูงใจด้วยค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือจัดสวัสดิการท่ีดีต่อพนักงาน เพื่อให้
เห็นถึงความส าเร็จในอาชีพของตนท่ีจะได้รับในอนาคต 

6.1.3 เพิ่มระดับสมดุลชีวิตกับการท างานขึ้นไปอีก เนื่องจากพนักงานธุรกิจอาหาร ถ้ามีสมดุลชีวิตกับ
งานท่ีดี จะส่งผลท่ีดีต่อผลการปฏิบัตงิาน พนักงานเกิดความสุข การขาดงานหรือลาออกนอ้ยลง ส่งผลถึงความส าเรจ็ใน
อาชีพของตนในอนาคต 
 6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

6.2.1 ควรมีการศึกษาข้อมูลความส าเร็จในอาชีพกับด้านอ่ืนๆ เช่น ศึกษากับระดับหัวหน้างาน หรือ
ศึกษาข้อมูลกับอาชีพด้านอ่ืนๆ เช่น นักกฎหมาย นักแสดง นักบิน แพทย์ เปนนต้น เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงว่า อาชีพเหล่านี้ 
มีปจจจัยอะไรบ้าง ท่ีท าให้ประสบความส าเร็จในอาชีพ 

6.2.2 ควรมีการศึกษาปจจจัยด้านอ่ืนๆเพิ่มเติม นอกเหนือจากการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หรือ
สมดุลชีวิตกับการท างาน เช่น การสื่อสารในองค์การ ความเครียด ภาวะหมดไฟ ว่าตัวแปรเหล่านี้จะสามารถมีผลหรือ
ความสัมพันธ์กับความส าเร็จในอาชีพหรือไม่ 

6.2.3 การศึกษาการวิจัยครัง้นี้ เปนนการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม (Survey Research) ดังนั้นเสนอแนะ
ว่าควรศึกษาข้อมูลด้านอ่ืนๆ เช่น การจ าลองสถานการณ์ การสัมภาษณ์ หรือการปรับปรุงการท างานเพื่อดูว่า สามารถ
ท าให้พนักงาน มีความส าเร็จในอาชีพท่ีแตกต่างกันหรือไม่ 
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ของส านักวิทยบริการในการใช้ฐานข้อมูล และด้านการบริการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ระดับชั้นปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 312 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยมีสัมประสิทธ์ิความเที่ยงท้ังฉบับเท่ากับ 0.898 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึง
พอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ระดับมากท่ีสุดทุกด้าน คือ ด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (�̅� = 4.43) 
รองลงมา คือด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (�̅� = 4.99) ด้านรูปแบบเว็บไซต์
ของฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บของส านักวิทยบริการในการใช้ฐานข้อมูล (�̅� = 4.94) และด้านบริการ (�̅� = 4.94) 
ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  ฐานข้อมูลออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study satisfaction to online database using of undergraduates 

students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit University. The research topic is divided 

into four areas: the use of database, the performance and security of databases, the format of database 

website or website of ARIT office and the services. The sample in this research consisted of 312 

undergraduate students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit University. The research tool 

in data collection was a questionnaire with the total reliability coefficient of 0.898. The statistics used for 

data analysis were percentage, mean and standard deviation. 

The finding found that satisfaction to online database using of undergraduates students, Faculty of 

Humanities and Social Sciences, Suan Dusit University overall were in high level. In case of consider in each 

area found that was in high level every area; the use of the database (�̅� = 4.43), the performance and security 

of databases (�̅� = 4.93), the format of database website or website of ARIT office (�̅� = 4.93) and the services 

(�̅� = 4.93) respectively.  

 
Keywords: Satisfaction to the use of online databases, online database, Suan Dusit University 
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บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญกับประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ช่วยเชื่อมโยงข่าวสารไปยังประชาชนท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจ านวนมาก ท้ังในการท างาน ชีวิตประจ าวัน และการศึกษา โดยเฉพาะในสถานศึกษา  
ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้อย่างเต็มท่ี  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในหมวด 9 หมวดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กล่าวถึง การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการศึกษา  
การสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา ดังรายละเอียดมาตรา 66 ดังนี้ ผู้ เรียนมีสิทธิได้รับ 
การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะ 
เพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ส านักการศึกษาแห่งชาติ , 
2552) โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ศึกษาได้อย่างอิสระ ซึ่งอยู่ในขอบเขตท่ีถูกต้องตามหลักสูตรการศึกษาจริยธรรม 
วัฒนธรรมประเพณีท่ีดี 

รัฐบาลได้เห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีการศึกษา ท าให้รัฐบาลเน้นเรื่องนโยบายด้านการพัฒนา  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทัดเทียมนานาชาติ เทคโนโลยีการศึกษาได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัยเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบัน ท่ีเป็นยุคสารสนเทศ ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยได้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในวงการศึกษาเพิ่มขึ้น ผลจากการเปลี่ยนแปลง ท าให้มีการพัฒนารูปแบบการบันทึก  
การจัดเก็บ การเผยแพร่ และการเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ 
และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจัดเก็บอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือท่ีเรียกว่า Online Database 
(อรทัย วารีสอาด, 2544, 45) เช่น หนังสือท่ัวไปจะมีการเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
วารสารท่ีเคยตีพิมพ์ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ จะมีการเผยแพร่ในรูปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) 
หนังสือพิมพ์ ท่ีเคยตีพิมพ์ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ จะมีการเผยแพร่ในรูปแบบข องหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Newspaper) (ระเบียบ บังคมเนตร , 2554) และในส่วนของวิทยานิพนธ์จะมีการจัดเก็บในรูปแบบวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis) หรือฐานข้อมูลออนไลน ์ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ใช้บรกิารท่ีต้องการศึกษาค้นคว้าโดยไม่มี
ข้อจ ากัดในเรื่องเวลา สถานท่ี 

มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศจึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมีเครือข่ายเพื่อการ
ศึกษาวิจัย เป็นเครือข่ายเฉพาะกิจ ส าหรับสนับสนุนสถาบันการศกึษา  ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และการวิจัย 
เชื่อมต่อไปยังสถาบันการศึกษาท่ัวโลก คือส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาหรือท่ี
เรียกว่า UNINET มีการบันทึกสถิติการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ย้อนหลังของมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ รวมถึง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเดือนมกราคม 2560 - เดือนธันวาคม 2560 มีการค้นหาข้อมูล 2,830 คน มีการส่งค าขอ
ฉบับเต็ม 2,551 คน และเดือนมกราคม 2561 - เดือนกันยายน 2561 มีการค้นหาข้อมูล 63,678 คน มีการส่งค าขอ
ข้อมูลฉบับเต็ม 345 คน (ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา, 2561) จากข้อมูลท่ีกล่าวไป
สถิติการค้นหาข้อมูลมีการเพิ่มขึน้ แต่การส่งค าขอขอ้มูลฉบับเต็มลดลงอาจเป็นไปได้ว่าอาจเกิดปัญหาด้านการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของ
ฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บชองส านักวิทยบริการในการใช้ฐานข้อมูล ด้านบริการ 

จากปัญหาดังท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นแนวทางในการ
น าไปพิจารณาการปรบัปรุงและพฒันาส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนการน าไปสู่คุณภาพของงานบริการฐานข้อมูลออนไลน์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์  

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ขอบเขตการวิจัย 
นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้ก าหนด

ขอบเขตสาขาวิชาท่ีสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
อังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ 
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาภาษาจีน มีจ านวนท้ังสิ้น 
1,405 คน โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 312 คน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษ สาขา

อังกฤษธุรกิจ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ สาขาภาษาไทย  
สาขาภาษาและการสื่อสาร สาขาภาษาจีน สาขาศิลปศึกษาโดยมีประชากรท้ังสิ้น 1,405 คน โดยขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีใช้ในการวิจัยค านวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970, 580-581) ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 ขนาด
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ ± 5  จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 312 คน 

 

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามสาขาวิชา 
สาขา จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

1. ภาษาอังกฤษ 357 79 
2. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 233 52 
3. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 148 33 
4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ 243 54 
5. ภาษาไทย 216 48 
6. ภาษาและการสื่อสาร 24 5 
7. ภาษาจีน 113 25 
8. ศิลปศึกษา 71 16 

รวม 1,405 312 
 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามก าหนดและแจก

แจงประเด็นของเนื้อหาของแบบสอบถามให้คลอบคลุม และสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือดังนี้ 

2.1 ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแนวคิดทฤษฎี 
แล้วน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

2.2 ศึกษารายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อทราบเป็นแนวทางและขอบเขตในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2.3 สร้างแบบสอบถามโดยมีโครงสร้างรายละเอียดดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

ค าถามหลายตัวเลือก (Multiple choices question)  
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ตอนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับสภาพการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ลักษณะค าถามเป็นแบบค าถามหลาย
ตัวเลือก (Multiple choices question) ได้แก่ ประสบการณ์เคยสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ ความถี่ในการ
เข้าฐานข้อมูลออนไลน์ 

ตอนท่ี 9 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นการสร้างขึ้นเพื่อทราบ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ด้านการใช้ฐานข้อมูล ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของ
ฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บของส านักวิทยบริการในการใช้ฐานข้อมูล และด้านการบริการ ซึ่งมีเกณฑ์ การให้คะแนน  
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีจะพัฒนาการบริการด้านฐานข้อมูล
ออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

2.4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญและบรรณารักษ์ตรวจสอบความเท่ี ยงตรง 9 คน  
โดยการใช้วิธีการหาค่าดชันี ความสอบคล้อง (IOC) โดยการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง(Index of item Objective 
Congruence-IOC) ) โดยตั้งเกณฑ์ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC เกิน 0.5 ขึ้นไปมีค่าเท่ียงตรง ใช้ได้ ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ า
กว่า 0.5 ต้องตัดออก ใช้ไม่ได้ 

2.5 น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเชื่อมั่นตัวแปร (Try-out) โดยทดลองใช้กับประชาชนท่ีไม่ใช้ 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน น ามาหาค่าสัมประสิทธ์ิของความเท่ียง (Reliability of test) โดยใช้สูตรหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิของความเที่ยง (Reliability) 
เท่ากับ 0.898 

2.6 น าแบบสอบถามและผลการหาค่าความเท่ียง (Reliability of test)  น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
งานวิจัยปรับปรุงแก้ไขความสมบูรณ์ จากนั้นท าส าเนาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และได้ความอนุเคราะห์จากนักศึกษาปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต จ านวนท้ังสิ้น 912 ชุด  

3.2. เมื่อคณะผู้ วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท้ังหมดได้แล้ ว จากนั้นท าการตรวจสอบ 
ความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยหรือมัชฌิมาเลขคณิต  

(Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการวิจัย  

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและความเรียงประกอบตาราง แบ่งออกเป็น 9 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีรายละเอียดดังแสดงไว้ในตาราง 
ท่ี 2 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (n=312) ร้อยละ ล าดบัที ่

1. เพศ    
ชาย 144 46.15 2 
หญิง 168 53.85 1 

2. ช้ันปี    
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 21 6.73 3 
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 77 24.68 2 
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 9 199 63.78 1 
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 15 4.81 4 

3. สาขาวิชา    
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ 54 17.31 2 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 33 10.58 5 
ภาษาไทย 48 15.38 4 
ภาษาและการสื่อสาร 5 1.60 8 
ภาษาอังกฤษ 79 25.32 1 
ภาษาจีน 25 08.01 6 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 52 16.67 3 
ศิลปศึกษา 16 5.13 7 

จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท้ังหมดจ านวน 912 ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ านวน 168 คิดเป็นร้อยละ 59.85 อีกส่วนหนึ่ง  
เป็นผู้ชายจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 
 ส าหรับชั้นปีของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ท้ังหมด 912 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 9 จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 69.78 รองลงมาคือ 
นักศึกษาปริญญาตรีชั้น ปีท่ี  2 จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 24.68 และนักศึกษาปริญญาตรีชั้น ปี ท่ี  1  
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.79 อันดับสุดท้ายคือนักศึกษปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.81 
 สาขาวิชาของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ท้ังหมด 912 คน ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 25.92 รองลงมา คือ สาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน 52 คน  
คิดเป็นร้อยละ 16.67 สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 15.98  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 10.58 สาขาวิชาภาษาจีน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.01 
สาขาวิชาศิลปศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 และสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.60 

ตอนท่ี 2 สภาพการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 ผลการศึกษาสภาพการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีรายละเอียดดังแสดง
ไว้ในตารางท่ี 9 – 4 
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ตารางที่ 3 การเคยสืบคน้ข้อมลูจากฐานข้อมลูออนไลน ์
การเคยสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ 

 
จ านวน (n=312) ร้อยละ ล าดบัที ่

1. เคยเข้าใช้งาน 912 100 1 
2. ไม่เคยเข้าใช้งาน 0 0 2 

จากตารางท่ี 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท้ังหมดจ านวน 912 คน เคยเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน 912 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางที่ 4 ความถี่ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์
ความถีใ่นการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน (n=312) ร้อยละ ล าดบัที ่

1. 1-5 ครั้งต่อเดือน 89 28.59 9 
2. 6-10 ครั้งต่อเดือน 191 41.99 1 
3. มากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน 92 29.49 2 

จากตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ท้ังหมดจ านวน 912 คน ส่วนใหญ่ความถี่ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 6-10 ครั้งต่อเดือน จ านวน 191 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.99 รองลงมาความถี่ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.49 และความถี่ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 1-5 ครั้งต่อเดือน จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 28.59 

 
ตอนท่ี 9 ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
มีรายละเอียดดังแสดงไว้ในตารางท่ี 5-9 
 

ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน 
ความพึงพอใจตอ่การใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์ �̅� S.D. ระดบัความพึงพอใจ ล าดบัที ่

1. ด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ 4.43 0.63 มากท่ีสุด 1 
2. ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของ

ฐานข้อมลูระบบสารสนเทศ 
4.99 0.62 มากท่ีสุด 2 

3. ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บของ
ส านักวิทยบริการในการใช้ฐานข้อมูล 

4.94 0.66 มากท่ีสุด 3 

4. ด้านการบริการ 4.94 0.65 มากท่ีสุด 4 
รวม 4.38 0.64     มากที่สุด 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีสุด (�̅� = 4.38)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (�̅� = 4.43) รองลงมาคือด้านประสิทธิภาพ  
และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (�̅� = 4.99) ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บ 
ของส านักวิทยบริการในการใช้ฐานข้อมูล (�̅� = 4.94) และด้านบริการ (�̅� = 4.94) 
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ตารางที ่6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ด้านการใชร้ะบบฐานข้อมูลออนไลน ์

ข้อ ด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน ์ �̅� S.D. ระดบัความ
พึงพอใจ 

ล าดบัที ่

1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ 4.61 0.64 มากท่ีสุด 1 
2 ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบข้อมูล 4.33 0.60 มากท่ีสุด 8 
9 ความเหมาะสมของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 4.47 0.60 มากท่ีสุด 2 
4 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 4.43 0.58 มากท่ีสุด 3 
5 ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล 4.38 0.64 มากท่ีสุด 7 
6 ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล 4.40 0.65 มากท่ีสุด 5 
7 ความหลากหลายของข้อมูล 4.42 0.66 มากท่ีสุด 4 
8 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 4.40 0.69 มากท่ีสุด 6 

รวม 4.43 0.63     มากที่สุด 
จากตารางท่ี 6 พบว่า ความพึงพอใจต่อการใชข้้อมูลออนไลน์ดา้นการใช้ระบบฐานขอ้มูลออนไลน ์โดยรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ (�̅� = 4.61) รองลงมาคือความเหมาะสมของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล (�̅� = 4.47)  
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล (�̅� = 4.43) ความหลากหลายของข้อมูล (�̅� = 4.42) ความน่าสนใจ 
ของข้อมูลในฐานข้อมูล(�̅� = 4.40)  การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล (�̅� = 4.40)  ความสะดวกในการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล (�̅� = 4.38) และความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบข้อมูล (�̅� = 4.33) 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมลูระบบสารสนเทศ 

ข้อ ด้านประสิทธภิาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ 

�̅� S.D. ระดบัความ
พึงพอใจ 

ล าดบัที ่

1 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 4.40 0.56 มากท่ีสุด 2 
2 สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการ 4.40 0.69 มากท่ีสุด 3 
9 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.97 0.57 มากท่ีสุด 5 
4 ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.41 0.64 มากท่ีสุด 1 
5 มีการจดัระดับความปลอดภัย หรือก าหนดสิทธ์ิ  

ในการเข้าถึงข้อมูล และขึน้อยู่กับสถานท่ีใช้บริการ 
4.99 0.59 มากท่ีสุด 4 

6 สถานท่ีใช้บริการ 4.96 0.64 มากท่ีสุด 6 
รวม 4.39 0.62     มากที่สุด 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ โดยรวมอยู่ ในระดั บมากท่ีสุ ด (�̅� = 4.99) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ เรียงตามล าดั บค่ าเฉลี่ ย 
จากมากไปหาน้อยคือ ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน (�̅� = 4.41) ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน (�̅� = 4.40) รองลงมาคือ 
สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการ (�̅� = 4.40) มีการจัดระดับความปลอดภัย หรือก าหนดสิทธ์ิ ในการเข้าถึงข้อมูลและ
ขึ้นอยู่กับสถานท่ีใช้บริการ (�̅� = 4.39) ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ (�̅� = 4.97) และสถานท่ีใช้บริการ (�̅� = 4.96) 
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมลูหรือหน้าเว็บของส านักวิทยบริการในการใช้ฐานข้อมลู 

ข้อ ด้านรปูแบบเวบ็ไซต์ของฐานข้อมูล 
หรือหน้าเวบ็ของส านกัวทิยบรกิารในการใช้ฐานข้อมูล 

�̅� S.D. ระดบัความ
พึงพอใจ 

ล าดบัที ่

1 หน้าเว็บเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ 4.29 0.65 มากท่ีสุด 9 
2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.46 0.67 มากท่ีสุด 1 
9 ความเหมาะสมของสีที่ใช้ 4.29 0.67 มากท่ีสุด 4 
4 ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช้ 4.96 0.67 มากท่ีสุด 2 
5 การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก ( Web links ) 4.29 0.65 มากท่ีสุด 5 

รวม 4.34 0.66     มากที่สุด 
จากตารางท่ี 8 พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์ด้านฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บของส านักวิทย

บริการในการใช้ฐานข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 
จากมากไปหาน้อยคือ  การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน  (�̅� = 4.46) รองลงมา คือ  
ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช้  (�̅� = 4.96) หน้าเว็บเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ (�̅� = 4.29)  
ความเหมาะสมของสีที่ใช้ (�̅� = 4.29) และการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก (Web links) (�̅� = 4.29) 

 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการบรกิาร 

ข้อ ด้านการบรกิาร �̅� S.D. ระดบัความ
พึงพอใจ 

ล าดบัที ่

1 ผู้ให้บริการแนะน าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ชัดเจน 4.97 0.64 มากท่ีสุด 2 
2 ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้ตามกับความต้องการของผู้ใช้ 4.46 0.66 มากท่ีสุด 1 
9 ฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีจัดให้บริการครอบคลุมเนื้อหาท่ีสนใจ 4.21 0.64 มากท่ีสุด 4 
4 ฐานข้อมูลออนไลน์ไมม่ีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน 4.94 0.67 มากท่ีสุด 9 

รวม 4.34 0.65     มากที่สุด 
จากตารางท่ี 9 พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์ด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(�̅� = 4.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ  ผู้ให้บริการสามารถให้บริการ 
ได้ตามกับความต้องการของผู้ใช้ (�̅� = 4.46) รอลงมาคือผู้ให้บริการแนะน าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ชัดเจน  
(�̅� = 4.37) ฐานข้อมูลออนไลน์ไมม่ีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน (�̅� = 4.34) และฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีจัดให้บริการครอบคลุม
เนื้อหาท่ีสนใจ (�̅� = 4.21) 

 
สรุปผลการวิจัย 

นักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้ข้อมูลออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์  
(�̅� = 4.43) รองลงมาคือด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (�̅� = 4.99)  
ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บของส านักวิทยบริการในการใช้ฐานข้อมูล (�̅� = 4.94) และด้านบริการ 
(�̅� = 4.94) 

 ความพึงพอใจต่อการใชข้้อมูลออนไลน์ดา้นการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 (�̅� = 4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ในระบบ (�̅� = 4.61) รองลงมาคือความเหมาะสมของข้อมูลในระบบฐานขอ้มูล (�̅� = 4.47) ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
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ในระบบฐานข้อมูล (�̅� = 4.43) ความหลากหลายของข้อมูล (�̅� = 4.42) ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล  
(�̅� = 4.40)  การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล(�̅� = 4.40)  ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล (�̅� = 4.38)  
และความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบข้อมูล (�̅� = 4.33) 

ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยคือ ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน (�̅� = 4.41) ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน (�̅� = 4.40) รองลงมาคือสามารถ
ค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการ (�̅� = 4.40) มีการจัดระดับความปลอดภัย หรือก าหนดสิทธ์ิ ในการเข้าถึงข้อมูลและ
ขึ้นอยู่กับสถานท่ีใช้บริการ (�̅� = 4.39) ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ (�̅� = 4.97) และสถานท่ีใช้บริการ 
(�̅� = 4.96)  

ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์ด้านฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บของส านักวิทยบริการในการใช้
ฐานข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยคือ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใชง้าน (�̅� = 4.46) รองลงมาคือความเหมาะสมของตัวอักษร
ท่ีใช้ (�̅� = 4.96) หน้าเว็บเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ (�̅� = 4.29) ความเหมาะสมของสีท่ีใช้  
(�̅� = 4.29) และการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก (Web links) (�̅� = 4.29) 

ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์ด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีสุด (�̅� = 4.94)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้ตามกับความ
ต้องการของผู้ใช้ (�̅� = 4.46) รองลงมาคือผู้ให้บริการแนะน าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ชัดเจน (�̅� = 4.37) ฐานข้อมูล
ออนไลน์ไม่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน (�̅� = 4.34) และฐานข้อมูลออนไลน์ ท่ีจัดให้บริการครอบคลุมเนื้อหาท่ีสนใจ  
(�̅� = 4.21) 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์  ด้าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บของ
ส านักวิทยบริการในการใช้ฐานข้อมูล และด้านบริการ ดังนี้ 

ด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ มี
ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด เนื่องจากฐานข้อมูลออนไลน์เป็นการให้บริการข้อมูลฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ของวิทยานิพนธ์ รายการการวิจัย บทความวิชาการ และอ่ืน ๆ เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการ
เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของผลงานต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงาน วิจัยของ 
กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์
บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าด้านคุณภาพระบบฐานข้อมูลมีความครบถ้วนแ ละมีข้อมูลท่ีมี
คุณภาพสามารถสื่อสารกับผู้ใช้และเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับฐานข้อมูลบนเว็บ 

ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อมูลมี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด เนื่องจากการศึกษา การค้นคว้า วิจัย วิทยานิพนธ์ รายการวิจัย 
บทความวิชาการ และอ่ืน ๆ สามารถเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่องานของผู้ใช้ อีกท้ังยังมีความ
หลากหลายของข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล  (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ฐานข้อมูล
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ และช่วยให้ผู้ใช้มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีสะดวกต่อการค้นคว้า  

ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บของส านักวิทยบริการในการใช้ฐานข้อมูลเมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด เนื่องจากผู้ใช้สามารถใช้
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งานอย่างคล่องตัว ท าความเข้าใจกับรูปแบบเว็บไซต์ได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล 
(2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์บนเครือข่าย มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าฐานข้อมูลบนเว็บไซตม์ีการออกแบบให้ใช้งานง่าย โดยเฉพาะส่วนของแสดงผลทางหน้าจอจาก
เว็บบราว์เซอร์ 

ด้านบริการเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้ตามกับความต้องการของผู้ใช้ มีความ
พึงพอใจระดับมากท่ีสุด เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นบรรณารักษ์ท่ีมีประสบการณ์และความรู้ จึงสามารถตอบค าถามหรือ
ให้บริการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาลัยทองสุข ศูนย์ศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยทองสุข พบว่า 
 ผู้ให้บริการได้ให้ค าแนะน าปรึกษา ตอบข้อสักถามผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากวิจัยครั้งนี้ 
ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการและวิธีการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของนักศึกษา เช่น  ระบบการให้บริการ รูปแบบเว็บไซต์ของฐานขอ้มูลหรอืหน้าเว็บของส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแนะน าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีเข้าใจง่าย 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาในกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาและคณะอ่ืนร่วมด้วย 
2. ศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกของผู้ใชบ้ริการท่ีมีผลต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น พฤติกรรมการใช้

ฐานข้อมูลออนไลน์ ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการ ด้านการให้บริการของบุคลากร และด้านสถานท่ี
และสภาพแวดลอ้ม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จ านวน 287 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยมีสัมประสิทธ์ิความเที่ยง  
ท้ังฉบับเท่ากับ 0.939 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการใช้บริการส านักวิทยบริการฯ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี
ความต้องการการใช้บริการส านักวิทยบริการฯ ระดับมากทุกด้าน คือ ด้านความต้องการสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
(�̅� = 4.06) รองลงมา คือ ด้านความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ (�̅� = 3.95) ด้านความต้องการการให้บริการของ
บุคลากร คือ (�̅� = 3.89) และด้านการบริการ (�̅� = 3.86) ตามล าดับ ส าหรับปัญหาการใช้บริการฯ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีปัญหาในการใช้บริการฯ ระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการบริการ (�̅� = 3.63) 
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (�̅� = 3.60) และด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม (�̅� = 3.55) ตามล าดับ ส่วนปัญหา 
ด้านบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.29)  

 
ค าส าคัญ : ความต้องการการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปัญหาการใช้บริการส านักวิทย
บริการและ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 Abstract 
 The purpose of this research is to study the needs and problems of using the services of the 

Academic Resource and Information Technology Office of undergraduate student, Faculty of Humanities 

and Social Sciences, Suan Dusit University. The research topic is divided into four areas: information 

resources, services, personnel service, and location and environment. The sample in this research consisted 

of 287 undergraduate students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit University. The 

research tool in data collection was a questionnaire with the total reliability coefficient of 0.939. The 

statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. 

The finding found that needs in using services of the Academic Resource and Information 

Technology Office of undergraduate students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit 

University overall were in high level.  In case of consider in each area found that was in high level every 

area; the location and the environment needs (�̅� = 4.06), the information resources needs (�̅� = 3.95), the 

personnel service needs (�̅� = 3.89) and the service needs (�̅� = 3.86) respectively. For problems of using 

services overall were in high level. In case of consider in each area found that was in high level 3 areas; the 

service problems (�̅� = 3.63), information resources problems (�̅� = 3.60), the location and the environment 

problems (�̅� = 3.55) respectively. For personnel problems was in moderate level (�̅� = 3.29). 
 

Keywords: Needs and Problems, Office of Academic Resources and Information Technology, ARIT,  

Suan Dusit University 
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บทน า 
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ท าหน้าท่ีเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ปัจจุบันเทคโนโลยีมี

บทบาทในการด าเนินชีวิต และการท างานในชีวิตประจ าวันของเราท้ังทาง ตรงและทางอ้อม สภาวะสังคม เศรษฐกิจ 
และสถานการณ์ท่ีมีความเจริญก้าวหน้า มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ในเรื่องข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการ
ความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือทันต่อเหตุการณ์ในยุคสมัย เกิดประสิทธิภาพและความต้องการเพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุด  
มีความสะดวกสืบค้นได้ง่ายตรงกับความต้องการเพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุด มีความสะดวกสืบค้นได้ง่ายตรงกับความต้องการ 
ควรจัดให้มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอกับการใช้งาน ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวย
ความสะดวกยังต้องการให้มีการเพิ่มท่ีนั่งส าหรับการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล และความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีข้อมูลทันสมัยและมีหลากหลาย 
(พูลศิริ พรหมกูล, 2555) 
 ปัญหาในการใช้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ เป็นปัญหา  
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการ ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ สารสนเทศท่ีมีเนื้อหาท่ีไม่ทันสมัย มีเนื้อหาไม่ตรง
ตามความต้องการ ปัญหาในด้านการสืบคน้ฐานขอ้มูลท่ียังไม่รู้วิธีในการสืบค้น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีขัดข้อง บุคลากร
ท่ีให้บริการมีจ านวนน้อยท าให้บริการได้ไม่ท่ัวถึง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่มีความทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหา รวมท้ัง
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีอาจมีความล่าช้าในการสืบค้นข้อมูล และไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ และมีผลโดยตรงต่อ 
การพัฒนาคุณภาพอย่างแท้จริง  ดังนั้นจึงต้องมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้ังในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดบริการในหลายรูปแบบ ท้ังบริการเชิงรับและเชิงรุก  มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการ 
ท่ีสามารถตอบสนองปัญหาของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม ได้แก่ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลุมและทันสมัย 
การจัดกิจกรรมหรือบริการท่ีดีมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการให้บริการ รวมท้ังจัดสถานท่ีหรือมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้น่าเข้าใช้บริการ ในปัจจุบันการจัดให้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ซึ่งสอดคล้องต่อ
คุณภาพการให้บริการของส านักวิทยบริการฯ การแก้ไขปัญหาโดยการส ารวจความต้องการและปัญหาการใช้บริการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมประเด็นท่ีสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาได้ 
อย่างชัดเจน (กรรณิการ์ ยุทธคราม และภรณี ศิริโชติ, 2557) 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อน าผลการวิจัย  
มาปรับปรุงส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโครงการท่ีมีลักษณะ
เดียวกันสามารถน าความรู้จากผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ปรับในด้านการเรียนการสอนได้อีกต่อไป 
 
วัตถปุระสงค ์
 เพื่อศึกษาความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้มุ่งศึกษาเรื่อง ความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตสาขาวิชา 
ท่ีจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีจ านวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและบริการ ภาษาไทย ภาษาและการสื่อสาร บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศิลปศึกษา  
 
วิธีด าเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กรุงเทพฯ จ านวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ ภาษาไทย 
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ภาษาและการสื่อสาร บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศิลปศึกษา จ านวนท้ังสิ้น 1,292 คน ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 287 คน จากตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, 607-610) 
ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางที ่1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามสาขาตา่ง ๆ 

สาขาวิชา จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษธุรกจิ 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ 

357 
233 
243 

79 
52 
54 

ภาษาไทย 
ภาษาและการสื่อสาร 
บรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์
ศิลปศึกษา 

216 
24 
148 
71 

48 
5 
33 
16 

รวม 1,292 287 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการท าวิจัยซึ่งได้
ด าเนินการสร้างดังนี้ 

2.1 ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แนวคิด
ทฤษฎี น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2.2 ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อทราบเป็นแนวทางและขอบเขตในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2.3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญและบรรณารักษ์ตรวจสอบความเที่ยงตรง 3 คน โดย
การใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

2.4 น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเชื่อมั่นตัวแปร (Try-out) โดยทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่ 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นความเท่ียงตรงของเครื่องมือแบบสอบถาม จากนั้น  
น าแบบสอบถามมาหาค่าความเท่ียง (Reliability of test) ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.939 

2.5 น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วมาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริ ง
ต่อไปน าแบบสอบถามและผลการหาค่าความเที่ยง  

2.6 น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยปรับปรุงแก้ไขความสมบูรณ์ จากนั้นท าส าเนาเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป 

2.7 สร้างแบบสอบถามโดยมีโครงสร้างรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบค าถามหลาย

ตัวเลือก (Multiple choices question) ได้แก ่เพศ ระดับชั้นปีท่ีศึกษา และสาขาวิชา 
ส่วนท่ี 2 สภาพการเข้าใชบ้ริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ลักษณะค าถามเป็นแบบค าถามหลายตัวเลือก ได้แก่ จ านวนครั้งท่ีท่านมาใช้บริการห้องสมุดโดยเฉลี่ย และช่วงเวลาใน
การเข้าใช้บริการห้องสมุด 

ส่วนท่ี 3 ความต้องการในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น  
การสร้างขึ้นเพื่อทราบระดับความต้องการของการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการ ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 
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ส่วนท่ี 4 ปัญหาในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการสร้าง
ขึ้นเพื่อทราบระดับปัญหาของการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการ ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ซึ่งมีเกณฑ์การให้ค ะแนน 5 ระดับ คือ  
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม ตามล าดับ

ขั้นตอนต่อไปนี้  
3.1 ผู้วิจัยวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.2 ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมของแบบสอบถาม เตรียมเอกสารให้ครบ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บ

ข้อมูลไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และได้ความอนุเคราะห์จาก นักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต จ านวนท้ังสิ้น 287 ชุด 

3.4 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และความถูกต้องของแบบสอบถาม น าแบบสอบถามท่ีถูกต้อง
สมบูรณ์มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู เพื่อการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ซึ่งแยกวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น

ส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
4.1 ร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป เกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

และกรณีท่ีต้องการแสดงจ านวนหรือปริมาณ 
4.2 ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นมาตราประเมินค่า 

 
ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต ในรูปตารางประกอบค าอธิบายตามล าดับ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตามล าดับดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละสถานภพท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน ร้อยละ ล าดบัที ่

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
140 
147 

 
51.2 
48.8 

 
1 
2 

2. ช้ันป ี
นักศึกษาปริญญาตรชีั้นปีท่ี 1 
นักศึกษาปริญญาตรชีั้นปีท่ี 2 
นักศึกษาปริญญาตรชีั้นปีท่ี 3 
นักศึกษาปริญญาตรชีั้นปีท่ี 4 

3. สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

 
49 
61 
132 
45 
 

79 

 
17.1 
21.3 
46.0 
15.7 

 
27.5 

 
3 
2 
1 
4 
 
1 
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สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน ร้อยละ ล าดบัที ่
ภาษาอังกฤษธุรกจิ 
บรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์
ภาษาและการสื่อสาร 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ 
ศิลปศึกษา 
ภาษาไทย 

52 
33 
5 
54 
16 
48 

18.1 
11.5 
1.7 
18.8 
5.6 
16.7 

3 
5 
7 
2 
6 
4 

จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท้ังหมดจ านวน 287 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 อีกส่วนหนึ่ง
เป้นผู้ชาย จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8  
 ส าหรับชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นปีท่ี 3 มีจ านวนมากท่ีสุดคือ 132 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ ระดับชั้นปีท่ี 2 จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 และระดับชั้นปีท่ี 1 จ านวน  
49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 อันดับสุดท้ายคือ ระดับชั้นปีท่ี 4 จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7  
 ส าหรับสาขาวิชา นักศึกษาส่วนใหญ่สังกัดมาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.5 รองลงมา คือ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และสาขาวิชาศิลปศึกษา 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 และสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 
 

ตอนท่ี 2 สภาพการเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละสภาพการเข้าใช้บริการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากตารางท่ี 3 พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเดือนละ 2-3 ครั้ง จ านวน 87 คน คิดเป็น 
ค่าร้อยละ 30.3 รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จ านวน 73 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 25.4 สปัดาห์ละ 2-3 ครั้ง จ านวน 
71 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกวัน จ านวน 34 คน  
คิดเป็นค่าร้อยละ 11.8 และเดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 22 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 7.7 ตามล าดับ 

สภาพการเข้าใช้บรกิารของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ ล าดบัที ่

1. จ านวนครั้งที่มาใช้บริการหอ้งสมุด 
ทุกวัน 
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
เดือนละ 2-3 ครั้ง 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 
34 
71 
73 
87 
22 

 
11.8 
24.7 
25.4 
30.3 
7.7 

 
4 
3 
2 
1 
5 

2. ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการหอ้งสมุด 
08.00 - 10.00 น. 
10.01 - 12.00 น. 
12.01 - 14.00 น. 
14.01 - 16.00 น. 
16.01 - 18.00 น. 

 
34 
77 
69 
71 
36 

 
11.8 
26.8 
24.0 
24.7 
12.5 

 
5 
1 
3 
2 
4 
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 ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด นักศึกษาส่วนใหญ่จะเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในช่วงเวลา 10.01-12.00 น. จ านวน 77 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 26.8 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 14.01-16.00 น. 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ช่วงเวลา 12.01-14.00 น. จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และช่วงเวลา 16.01-18.00 น. 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และช่วงเวลา 08.00-10.00 น. จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ตามล าดับ 

ตอนท่ี 3 ความต้องการในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
ด้านทรพัยากรสารสนเทศ 𝒙 S.D. ระดบัความตอ้งการ ล าดบัที ่

1. คอมพิวเตอร์มจี านวนเพียงพอต่อการใช้งาน 
2. ทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
3. ความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี

ตรงตามความต้องการ 
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ท่ีทันสมัย 

4.00 
3.93 
3.98 

 
3.93 

0.74 
0.73 
0.79 

 
0.82 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

1 
4 
2 
 
3 

รวม 3.95 0.62 มาก 
จากตารางท่ี 4 พบว่า นักศึกษามีความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  

(�̅� = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ คอมพิวเตอร์มีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน (�̅� = 4.00) รองลงมาคือ ความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีมีตรงตามความต้องการ (�̅� = 3.98) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ท่ีทันสมัย (�̅� = 3.93) และทรัพยากร
สารสนเทศท่ีครอบคลุมทุกสาขาวิชา (�̅� = 3.93) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตอ้งการในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านการบริการ 
ด้านการบรกิาร 𝒙 S.D. ระดบัความตอ้งการ ล าดบัที ่

1. สืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ห้องสมดุได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
2. ความชัดเจนของป้ายบอกหมวดหมู่ 
3. ความรวดเร็วและความสะดวกในการให้บริการยืม-คืน 
4. บริการเผยแพร่สารสนเทศและนิทรรศการมีเนื้อหาท่ีทันสมัย 

3.91 
3.84 
3.91 
3.80 

 

0.67 
0.75 
0.78 
0.79 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
3 
2 
4 

รวม 3.86 0.57 มาก 
จากตารางท่ี 5 พบว่า นักศึกษามีความต้องการด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.86) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  
ความรวดเร็วและความสะดวกในการให้บริการยืม-คืน (�̅� = 3.91) รองลงมาคือ สืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว (�̅� = 3.91) ความชัดเจนของป้ายบอกหมวดหมู่ (�̅� = 3.84) และบริการเผยแพร่สารสนเทศและ
นิทรรศการท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย (�̅� = 3.80) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตอ้งการในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการให้บริการของบุคลากร 

ด้านการใหบ้รกิารของบคุลากร 𝒙 S.D. ระดบัความตอ้งการ ล าดบัที ่
1. บุคลากรมีมนุษย์สัมพนัธ์และเป็นมติร 
2. จ านวนบุคลากรท่ีให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการ 
3. บุคลากรมีความกระตือรือร้น 
4. บุคลากรมีความสามารถในการใหค้ าปรึกษาได้อย่างชัดเจน 

3.83 
3.92 
3.93 
3.89 

0.69 
0.78 
0.78 
0.79 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
2 
1 
3 

รวม 3.89 0.61 มาก 
จากตารางท่ี 6 พบว่า นักศึกษามีความต้องการด้านการให้บริการของบุคลากร โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก  

(�̅� = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความต้องการอยูในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ บุคลากรมีความกระตือรือร้น (�̅� = 3.93) รองลงมาคือ จ านวนบุคลากรท่ีให้บริการมีเพียงพอต่อ 
ความต้องการ (�̅� = 3.92) บุคลากรมีความสามารถในการให้ค าปรึกษาได้อย่างชัดเจน (�̅� = 3.89) และบุคลากรมี
มนุษย์สัมพันธ์และเป็นมิตร (�̅� = 3.83) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตอ้งการในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
ด้านสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 𝒙 S.D. ระดบัความตอ้งการ ล าดบัที ่

1. ห้องน้ าอยู่ในต าแหน่งท่ีใช้บริการได้อย่างสะดวก 
2. ต้องการเพิ่มโตะ๊และโซฟาในการนั่งท างาน 
3. เพิ่มแสงสว่างภายในส านักวิทยบริการ 
4. ห้องส าหรับอ่านหนังสือส่วนตัว 

3.97 
4.07 
4.09 
4.12 

0.70 
0.84 
0.85 
0.89 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
3 
2 
1 

รวม 4.06 0.61 มาก 
จากตารางท่ี 7 พบว่า นักศึกษามีความต้องการด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅� = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ห้องส าหรับอ่านหนังสือส่วนตัว (�̅� = 4.12) รองลงมาคือ เพิ่มแสงสว่างภายในส านักวิทยบริการ  
(�̅� = 4.09) ต้องการเพิ่มโต๊ะและโซฟาในการนั่งท างาน (�̅� = 4.07) และห้องน้ าอยู่ในต าแหน่งท่ีใช้บริการได้ 
อย่างสะดวก (�̅� = 3.97) ตามล าดับ 

 
ตอนท่ี 4 ปัญหาในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการศึกษาท่ัวไปปัญหาในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 287 คนซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเกี่ยวกับ
ความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัญหาในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านทรพัยากรสารสนเทศ 

ปญัหาดา้นทรพัยากรสารสนเทศ 𝒙 S.D. ระดบัความตอ้งการ ล าดบัที ่
1.สื่อสิ่งพิมพ์มีเนื้อหาท่ีไม่ทันสมัย 3.64 0.70 มาก 1 
2.ทรัพยากรสารสนเทศมไีม่เพียงพอต่อการศึกษาคน้คว้า 3.55 0.77 มาก 3 
3.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มีจ านวนไม่เพียงพอต่อ 

ความต้องการ 
3.61 0.80 มาก 2 

รวม 3.60 0.64 มาก 
 จากตารางท่ี 7 พบว่า นักศึกษามีปัญหาด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ มีปัญหามาก  
(�̅� = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ สื่อสิ่งพิมพ์มีเนื้อหาท่ีไม่ทันสมัย (�̅� = 3.64) รองลงมา คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มีจ านวนไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ (�̅� = 3.61) และทรัพยากรสารสนเทศมีไม่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า (�̅� = 3.55) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัญหาในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริการ 

ปญัหาดา้นการบรกิาร 𝒙 S.D. ระดบัความตอ้งการ ล าดบัที ่
1.เครื่องยืม-คืนอัตโนมตัิไมส่ามารถใช้งานได ้ 3.81 0.81 มาก 1 
2.เครือข่ายอินเทอร์เนต็ขดัข้องบ่อยครั้ง 3.88 0.88 มาก 3 
3.ผู้ใช้บริการไม่ทราบวิธีการใช้บริการแนะน าแหล่งสารสนเทศ

อย่างชัดเจน 
3.62 0.87 มาก 2 

4.อัตราค่าบริการถ่ายเอกสารค่อนข้างสูงจนเกินไป 3.22 1.01 ปานกลาง 4 
รวม 3.63 0.65 มาก 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า นักศึกษามีปัญหาด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับ มีปัญหามาก (�̅� = 3.63) และมี
ปัญหาปานกลาง (�̅� = 3.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมากและมีปัญหาระดับปานกลาง
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อยครั้ง (�̅� = 3.88) รองลงมา คือ  
เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้ (�̅� = 3.81) ผู้ใช้บริการไม่ทราบวิธีการใช้บริการแนะน าแหล่งสารสนเทศอย่างชัดเจน  
(�̅� = 3.62) และอัตราค่าบริการถ่ายเอกสารค่อนข้างสูงจนเกินไป (�̅� = 3.22) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัญหาในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านบุคลากร 

ปญัหาดา้นบคุลากร 𝒙 S.D. ระดบัความตอ้งการ ล าดบัที ่
1.  จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ 3.37 0.74 ปานกลาง 1 
2. บุคลากรไม่มคีวามรูเ้พียงพอ 3.25 0.83 ปานกลาง 4 
3. บุคลากรมีความเข้มงวดมากเกินไป 3.35 0.86 ปานกลาง 2 
4.  บุคลากรไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน 3.31 0.85 ปานกลาง 3 
5.  บุคลากรไม่มีความสามารถในการใหค้ าปรึกษาได้อย่างชัดเจน 3.21 0.86 ปานกลาง 5 

รวม 3.29 0.69 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 10 พบว่า นักศึกษามีปัญหาด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับ มีปัญหาปานกลาง (�̅� = 3.29) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ (�̅� = 3.37) รองลงมาคือ บุคลากรมีความเข้มงวดมากเกินไป (�̅� = 3.35) รองลงมาคือ 
บุคลากรไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน (�̅� = 3.31) บุคลากรไม่มีความรู้เพียงพอ (�̅� = 3.25) และบุคลากรไม่มี
ความสามารถในการให้ค าปรึกษาได้อย่างชัดเจน (�̅� = 3.21) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัญหาในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

ปญัหาดา้นสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 𝒙 S.D. ระดบัความตอ้งการ ล าดบัที ่
1. สถานท่ีใช้บริการห้องประชุมค่อนข้างคับแคบจนเกนิไป 3.44 0.88 มาก 3 
2. จ านวนโต๊ะและโซฟาในการนั่งท างานไม่เพียงพอ 3.82 0.93 มาก 1 
3. แสงสว่างไมเ่พียงพอต่อการท างาน 3.76 1.01 มาก 2 
4. พื้นท่ีโดยรอบค่อนข้างสกปรก ไมเ่ป็นระเบียบ 3.18 1.09 ปานกลาง 4 

รวม 3.55 0.74 มาก 
 จากตารางท่ี 11 พบว่า นักศึกษามีปัญหาด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับ มีปัญหามาก 
 (�̅� = 3.55) และมีปัญหาปานกลาง (�̅� = 3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมากและมีปัญหา
ระดับปานกลางเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ จ านวนโต๊ะและโซฟาในการนั่งท างานไม่เพียงพอ  
(�̅� = 3.55) รองลงมาคือ แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการท างาน (�̅� = 3.76) และสถานท่ีใช้บริการ ห้องประชุมค่อนข้าง
คับแคบจนเกินไป (�̅� = 3.44) อันดับสุดท้าย คือ พื้นท่ีโดยรอบค่อนข้างสกปรก ไม่เป็นระเบียบ (�̅� = 3.18)    
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า 

1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นผู้หญงิจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 ส าหรับชั้นปีส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับชั้นปีท่ี 3 คือ 132 คนคิดเป็นร้อยละ 46.0 นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจ านวน 
79 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5  

2.   สภาพการเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดือนละ 2-3 ครั้ง จ านวน 87 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 30.3 ในช่วงเวลา 10.01 – 12.00 น. เป็นจ านวน 77 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 26.8  

3.  ความต้องการในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการ 

ด้านการให้บริการของบุคลากร ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกข้อในทุกด้าน คือ ด้านความต้องการสถานท่ีและสภาพแวดล้อม (�̅� = 4.06) 
รองลงมา คือ ด้านความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ (�̅� = 3.95) ด้านความต้องการการให้บริการของบุคลากร คือ 
(�̅� = 3.89) และด้านการบริการ (�̅� = 3.86) ตามล าดับ  

4. ปัญหาในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีปัญหาการใช้บริการฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีปัญหาในการใช้บริการฯ ระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการบริการ  (�̅� = 3.63)  
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ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (�̅� = 3.60) และด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม (�̅� = 3.55) ตามล าดับ ส่วนปัญหา 
ด้านบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.29) 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ด้านทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการคอมพิวเตอร์ท่ีมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน ท่ี
อาจจะมีไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ ด้านการบริการ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  ด้านการให้บรกิารของบุคลากร นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการให้บุคลากรมีความ
กระตือรือร้น และด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีห้องส าหรับอ่านหนังสือ
ส่วนตัว ซ่ึงโดยรวมแล้วเป็นความต้องการในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลศิริ พรหมกูล (2555) กล่าวว่า
ความต้องการเพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความสะดวกสืบค้นได้ง่ายตรงกับความต้องการ ควรจัดให้มีคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพยีงพอกับการใช้งาน ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกยังต้องการให้มีการ
เพิ่มท่ีนั่งส าหรับการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 
และความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีข้อมูลทันสมัยและมีหลากหลาย ส าหรับปัญหาการใช้บริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์มีเนื้อหาท่ีไม่ทันสมัย 
ด้านการบริการ นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้บริการในเรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อยครั้ง ด้านบุคลากร 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่อง จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ และด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีปัญหาการใช้บริการเรื่อง จ านวนโต๊ะและโซฟาในการนั่งท างานไม่เพียงพอ ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นปัญหาในระดับ
มากและปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ ยุทธคราม และภรณี ศิริโชติ (2557) ท่ีกล่าวว่า ปัญหา 
ในการใช้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านทรพัยากรสารสนเทศ ด้านการบริการ ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ สารสนเทศท่ีมี
เนื้อหาท่ีไม่ทันสมัย มีเนื้อหาไม่ตรงตามความต้องการ ปัญหาในด้านการสืบค้นฐานข้อมูล ท่ียังไม่รู้วิธีในการสืบค้น 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีขัดข้อง บุคลากรท่ีให้บริการมีจ านวนน้อยท าให้บริการได้ไม่ท่ัวถึง ดังนั้นจึงต้องมีการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศท้ังในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังการจัดบริการสารสนเทศต่าง ๆ  
ท่ีหลากหลายและทันสมัย มีการจัดบริการในหลายรูปแบบ ท้ังบริการเชิงรับและเชิงรุก  มีการแก้ไขปัญหาโดยการ
ส ารวจความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมประเด็นท่ี
สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาได้อย่างชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ ควรให้มีการน า
เครื่องดื่มบางชนิดเขา้ไปใช้บรกิารในส านกัวิทยบริการได้ ควรลดระเบียบการแต่งกายในการเข้าใช้บริการ ควรมีห้องให้
อ่านหนังสือส่วนตัว ควรเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้ แก้ไขเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากกว่านี้ 
ควรเพิ่มหนังสือใหม่เข้ามาบ้าง มีการจัดกิจกรรมภายในห้องสมุดให้มากกว่านี้ และความเพิ่มเติมหนังสือใหม่ๆ ให้มากขึ้น  
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ท่ีห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. อินฟอร์เมชั่น Information, 21(2), 65-72. 
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บทคัดยอ่ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าในงานเขียนของสุเมธ  ตันติเวชกุล ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 
ด้านคุณธรรม และด้านอารมณ์ความรูส้ึก โดยรวบรวมข้อมูลจากงานเขยีนของสุเมธ  ตันติเวชกุล จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
“หลักธรรม หลักท า ตามรอยพระยุคลบาท” “ตามรอยพระยุคลบาทครูแห่งแผ่นดิน” และ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”  
ผลการศึกษาพบว่า งานเขียนของสุเมธ ให้คุณค่าทางสังคม คือ การสะท้อนให้เห็นปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทย รวมถึง
การสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชน ในหลวงรัชกาลท่ี 9 จึง
พระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้แก่คนในชาติ ต่อมาคือการให้คุณค่าด้านสติปัญญา พบว่า
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ และแนวคิดพระราชด าริ ส าหรับคุณค่าด้านคุณธรรม พบว่ามีการ
สอดแทรกหลักคุณธรรมในการท างาน และในการด าเนินชีวิต เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ส่วนคุณค่าด้านอารมณ์
ความรู้สึก พบว่างานเขียนของสุเมธ ท าให้ผู้อ่านเกิดความสุขจากการได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน เกิด
ความรู้สึกปลาบปลื้ม ประทับใจ ในพระปรีชาสามารถของพระองค์ และเกิดความประทับใจในตัวผู้เขียน นับเป็นการ
สะท้อนให้เห็นคุณค่าในงานเขียนของสุเมธ  ตันติเวชกุล ได้เป็นอย่างดี 

 
ค าส าคญั: แนวคิด งานเขียน  สุเมธ ตนัตเิวชกุล 

 
Abtrac 

The purpose of this article was to study the values of Sumet Tantivejkul’s written works in terms of 

social, intellectual, moral, and emotional aspects. Data were collected from Sumet Tantivejkul’s 3 works: 

“Laktham Lakdham Tamroy Phrayukonbat” (Work Discipline, Dhamma Discipline, Following His 

Majesty’s Footprints), “Tamroy Phrayukonbat Kru Haeng Phaen Din” (Following His Majesty’s Footprints-

Teacher of the Nation), and “Tai Bueng Yukonbat” (The Underneath of His Majesty’s Feet). The study 

results reveled that Sumet’s works were valuable in terms of social aspect. They reflected problems in the 

Thai society as well as those derived from the shift from an agricultural society to become an industrial 

society. This change had a big impact on the country. King Rama IX, therefore, kindly conferred 

“Sufficiency Economy” as a shield to protect his people in the nation. The next value found from the written 

works was on intellectual aspect. Sumet’s works provided knowledge about the royally initiated projects and 

the royal inspirations. On the moral aspect, working moral as well as ways to lead one’s life was found in his 

written works. On emotional aspect, Sumet’s works made readers feel happy to learn about His Majesty’s 

great contributions as well as being proud and impressed on King Bhumibol’s abilities. At the same time, 

readers felt impressed on the writer himself, and this was a good reflection on the values of Sumet 

Tantivejkul’s works.  

 
Keyword: Values Written  Sumet Tantivejkul 
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บทน า 
สารคดีเป็นงานเขียนรูปแบบหนึ่งท่ีช่วยในการเสริมสร้างความรู้และสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่าน 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในปัจจุบันมีการน าความรู้หรือเรื่องราวต่าง ๆ บันทึกบอกเล่าผ่านการเขียนในเชิงสารคดี เพื่อให้
หนังสือสารคดีท าหน้าท่ีในการเผยแพร่เรื่องราว ความรู้ ไปสู่กลุ่มผู้อ่านท่ีเป็นเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง ซึ่งผู้เขียนจะต้อง
เลือกสรรข้อเท็จจริงท่ีจะน าเสนอ ให้เกิดความรู้ความคิดและสะท้อนคุณค่าบางประการไปสู่ผู้อ่าน ดังท่ี ตรีศิลป์       
บุญขจร (2528:713) ได้กล่าวว่า สารคดี คือ เรื่องท่ีไม่ใช่สมมุติ เป็นเรื่องจริงท่ี เกิดขึ้น จุดมุ่งหมายของงานเขียน
ประเภทสารคดี คือ ต้องการให้ความรู้ความคิดแก่ผู้อ่านเป็นหลักอาจมีจุดมุ่งหมายรองเพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน 
งานเขียนประเภทนี้ ให้ความรู้และความคิดเห็นเหมือนงานประเภทวิชาการ แต่ วิธีการเขียนมุ่งให้ความรู้              
ความเพลิดเพลินไปด้วย ไม่เคร่งเครียดเหมือนงานวิชาการ  

งานเขียนของสุเมธ  ตันติเวชกุล ถือได้ว่าเป็นงานเขียนท่ีให้ความรูค้วามคิดและมีคุณค่าแก่การศึกษาเพื่อให้
ผู้อ่านได้รับความรู้  เนื่องจากเป็นงานเขียนท่ีมีจุดมุ่งหมายหลักในการเป็นการบันทึกเรื่องราวการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ความรู้ และข้อคิด            
ท่ีเกี่ยวกับงานในพระราชด าริของพระองค์ท่านท่ีได้สร้างคุณูปการต่าง ๆ ต่อพสกนิกรชาวไทยของพระองค์   และ       
ในขณะเดียวกันสุเมธ ก็ได้สอดแทรกความเพลินเพลินผ่านงานเขียน ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้ง ประทับใจ     
ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     
อย่างหาท่ีสุดมิได้ 

กล่าวได้ว่างานเขียนของสุเมธ เป็นงานท่ีคุณค่าเหมาะส าหรับการน าไปศึกษาส าหรับเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป รวมถึงบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน าเอาความรู้ไปท่ีได้ไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศชาติสืบไป   

เมื่อส ารวจการศึกษาท่ีผ่าน พบว่ามีการศึกษาคุณค่าของงานเขียนท่ีน าเสนอเนื้อหาการทรงของในหลวง
รัชกาลท่ี 9 ในงานเขียนประเภทอ่ืน ๆ ดังเช่นงานวิจัยของศุภนุช  ก าลังหาญ ท่ีได้ศึกษาคุณค่านวนิยายเทริดพระ
เกียรติชุด “ลูกไม้ของพ่อ” ท่ีสะท้อนผ่านตัวละคร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณค่าในงานเขียนประเภทสารคดี
ของสุเมธ  ตันติเวชกุล ท่ีมีเกี่ยวกับการบันทึกเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร จ านวน 3 เล่ม ได้แก่  “หลักธรรม หลักท า ตามรอยพระยุคลบาท” “ตามรอยพระยุคลบาท
ครูแห่งแผ่นดิน” และ “ใต้เบ้ืองพระยุคลบาท”  เพื่อแสดงให้เห็นว่างานเขียนของสุเมธมีคุณค่าเหมาะแก่การน าไป   
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องของการสร้างคุณค่าในงานเขียนประเภทสารคดีต่อไป 
 
วัตถปุระสงค ์

เพื่อศึกษาคุณค่าในงานเขียนของสุเมธ  ตันติเวชกุล ด้านสังคม สติปัญญา ด้านคุณธรรม และด้านอารมณ์ ความรู้สึก 
 

วิธีด าเนนิการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้รวบรวมข้อมูลจากงานเขียนของสุเมธ  ตันติเวชกุล จ านวน 3 เล่ม ได้แก่ “หลักธรรม หลักท า 
ตามรอยพระยุคลบาท” “ตามรอยพระยุคลบาทครูแห่งแผ่นดิน” และ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” โดยจะศึกษาคุณค่า
ตามแนวคิดการประเมินคณุคา่ของวรรณกรรม ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม สติปัญญา คุณธรรม และอารมณ์ความรูส้ึก 
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ผลการวิจัย 
การเล่าเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใน งาน

เขียนของสุเมธ  สะท้อนคุณค่า 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านคุณธรรม และด้านอารมณ์ความรู้สึก ดังต่อไปนี้ 
1.  คุณคา่ดา้นสังคม 

งานเขียนของสุเมธ ได้สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคม เศรษฐกิจของประเทศ  ในช่วง รัชสมัยรัชกาลที่ 9 ได้
เป็นอย่างดี  ดังนี้ 

1.1  การสะท้อนปัญหาสังคมชนบทและสังคมเมือง 
พบว่า งานเขียนของสุเมธ  สะท้อนให้เห็นปัญหาของสังคมชนบทและสังคมเมืองของประเทศไทย ช่วง

ระยะเวลาการปกครองในรัชกาลท่ี 9 ซึ่งล้วนเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องต่อการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนี้ 
1.1.1  ภาพสังคมชนบท ท่ีสะท้อนผ่านงานเขียนของสุเมธ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

ของชาวเกษตรกร โดยสุเมธกล่าวว่า ในช่วงต้นรัชสมัยการปกครองในรัชกาลท่ี 9 ชาวเกษตรกรเกือบทุกพื้นท่ีประสบ
ปัญหาในการท าการเกษตรอยู่มาก ท้ังในเรื่องของสภาพดินท่ีไม่สมบูรณ์ ได้แก่ การพังทลายของหน้าดิน ดินเปรี้ยว ดิน
เค็ม ดินดาน ดินลูกรัง ท าให้ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตอย่างมีประสิทธิภาพได้ ปัญหาเกี่ยวน้ า ได้แก่ ขาดแคลนน้ าใน
การเพาะปลูกพืชผกั น้ าท่วมขังพื้นท่ีเกษตรกรรม ปัญหาเกี่ยวกับท่ีดิน ได้แก่ ไม่มีท่ีดินท ากิน ไม่สามารถจัดการพื้นท่ีท า
กินให้เกิดผลประโยชน์ ท าให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร จึงต้องเร่งพัฒนาพื้นท่ีชนบทในด้าน “แหล่งน้ า” “ท่ีดินท ากิน” “การปรับสภาพดิน”     
“การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อการเกษตร” รวมถึง “การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตข้าวให้แก่ชาวนา” และยังได้พระราช
แทนแนวคิด “ทฤษฏีใหม่” เพื่อวางรากฐานความม่ันคงให้กับชาวเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน ดังท่ี 
สุเมธ ได้กล่าวถึงการพัฒนาด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ว่า  “พระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารใิห้จดัตัง้ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริขึ้น ท าการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเป็นตัวอย่างในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การแก้ปัญหา         
ดินเปรี้ยว การขยายพันธ์ุพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและบ ารุงดิน ตลอดจนการท าแปลงสาธิตการพัฒนาท่ีดินแก่เกษตรกรใน
บางพื้นท่ีท่ีมีปัญหาเพื่อให้ท าการพัฒนาปรับปรุงการเกษตรได้อีก” (ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน :159 )  

นอกจากนี้ พระองค์ยังมอบหลักการส าคัญในการท าการเกษตรอย่างยืนให้แก่เกษตร เพื่อให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างย่ังยืน คือ การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ดังท่ีสุเมธ ได้กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเน้น
การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างถูกต้อง อาทิ ทรงสนับสนุนให้เกษตรกรใช้โคกระบือในการท านามากกว่าใช้
เครื่องจักร และส่งเสริมให้มีการปลูกพืชหมุนเวียน โดยเฉพาะพืชตระกู ลถั่วเพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย หรือกรณีท่ี
จ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยก็ส่งสนับสนุนให้เกษตรกรใชปุ๋้ยธรรมชาตแิทนปุ๋ยเคมีซ่ึงมีราคาแพงและมีผลกระทบตอ่สภาพและคุณภาพ
ของดินในระยะยาว นั่นคือทรงสนับสนุนให้ท าการเกษตรอย่างย่ังยืน” (ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน :161) 

ดังนั้น งานเขียนของสุเมธ นอกจากจะสะท้อนปัญหาของการประกอบอาชีพของชาวเกษตรในสังคมชนบท
แล้วยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นท่ีชนบทของประเทศ ท่ีเปรียบเสมือนอู่ข้าว
อู่น้ าของชาติ และสร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศ   

นอกจากนี้  สุเมธ ยังได้สะท้อนให้เห็นปัญหาในพื้นท่ีชนบทของประเทศเกี่ยวกับคุณภาพความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านชนบท  โดยแสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว การท างานของภาครัฐยังไม่เข้าถึงภาคประชาชนเท่าท่ีควร 
หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องไม่สามารถลงพื้นท่ีส ารวจความเป็นอยู่ของประชาชนได้ท่ัวถึงจึงไม่เห็นสภาพความเป็นอยู่และ
สภาพปัญหาในพื้นท่ีชนบทอย่างแท้จริง  ชาวบ้านในพื้นท่ีห่างไกลจึงมีประสบปัญหาในการด าเนินชีวิตอยู่มาก เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ส ารวจพื้นท่ีหมู่บ้านชนบทท่ัวประเทศ จึงท าให้เห็นสภาพปัญหาหลากหลาย
ประการ ท้ังในเรื่องของความเป็นอยู่ คือ ปัญหาความยากจน ซึ่งชาวบ้านไม่มีเงินทุน และไม่มีท่ีดินท ากิน ท าให้มี    
การบุกรุกท าลายป่าเพื่อท าพื้นท่ีการเกษตร ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความขาดแคลน ในเรื่องของน้ าอุปโภคบริโภค 
เนื่องจากปริมาณมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติ คือ ความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อม ท้ังด้านท่ีดิน แหล่งน้ า ป่าไม้ และภัยพิบัติจากธรรมชาติ ได้แก่ น้ าท่วมขัง และภัยแล้ง  
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จากปัญหาดังกล่าว พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนท้ังด้านการแพทย์ ด้านการส่งเสรมิอาชีพ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และด้านศีลธรรมและจิตใจ โดยใช้
วัดเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและเผยแพรค่วามรูแ้ละวิชาการ  โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ า เป็นสิ่งท่ีพระองค์
มุ่งเน้นเป็นส าคัญ ท้ังนี้ ปัญหาในเรื่องน้ า เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนท้ังการด าเนินชีวิตและการ ท า
เกษตรกรรมมากท่ีสุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 จึงมุ่งพัฒนาประเทศในด้านแหล่งน้ าเป็นส าคัญ     
โดยการสร้างเขื่อน สร้างฝายชะลอน้ า เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและในการท าเกษตรกรรม ดังท่ีสุเมธ 
ได้กล่าวว่า “จะเห็นได้ว่ายามเสด็จเย่ียมเยียนประชาชนในภูมิภาคใดก็ตาม สิ่งท่ีชาวบ้านร้องขอพระราชทานความเมตตา
นั้น ส่วนใหญ่ ท่ีเดียวจะขอน้ า ปัจจัยเรื่องอ่ืนยังเป็นเรื่องรอง โครงการพระราชด าริท่ีได้พระราชทานแก่พสกนิกร         
ของพระองค์ กว่า 2,700 โครงการท่ัวประเทศนั้น 70% เป็นโครงการเกี่ยวกับน้ าท้ังสิ้น” (ใต้เบ้ืองพระยุคลบาท : 147)  

1.1.2  ปัญหาสังคมเมือง  สุเมธ  ตันติเวชกุล ได้สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความแตกต่างจากสภาพของสังคมชนบทท่ีมุ่งเน้นการเกษตรเป็นอย่างมาก โดยในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งถือได้ว่าเป็นเขตนคิมอุตสาหกรรมท่ีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
ล้วนเป็นปัจจัยท่ีน าไปปัญหาต่าง ๆ ในเขตตัวเมือง ได้แก่ การจราจรติดขัด ฝุ่นควันและน้ าเน่าเสีย อันเกิดการปล่อย
ควันจากโรงงาน ควันจากท่อไปเสียรถยนต์ การปล่อยน้ าเน่าเสียจากโรงงานและบ้านเรือนจ านวนมาก และปัญหาน้ า
ท่วมกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากการระบายน้ าล่าช้า ดังท่ีสุเมธ ได้กล่าวว่า “ปัจจุบันประชากรกรุงเทพฯ มี
ประมาณ 7.8 ล้านคน ท าให้มีผู้คนอยู่กันอย่างหนาแน่นมาก มีตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมด พร้อมท้ังมีถนนหนทาง
ตรอกซอยมากมาย เพราะฉะนั้นปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือ “ปัญหาจราจร ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และมีปัญหาเพิ่มเติมคือ
ปัญหาน้ าท่วม” (ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 187) 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมเมืองจึงเกี่ยวข้องกับการด าเนินชี วิตและการท าอุตสาหกรรมแทบท้ังสิ้น  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  จึงพระราชทานแนวพระราชด าริ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น โครงการเขื่อนเก็บกักน้ าแม่น้ าป่าสักชลสิทธ์ิ เมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อให้ควบคุมปริมาณน้ า
ไม่ให้ไหลสู่พื้นท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่าง พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

1.2  การสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน  
งานเขียนของสุเมธ ได้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ปี พ.ศ.2500 เริ่มเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ชาวบ้านในภาคเกษตรกรรมเริ่ม
ปรับเปลี่ยนตัวเองเข้าท างานในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีบทบาทในการสร้างรายได้และ    
ความเจริญเข้าสู่สังคม ท าให้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขึ้นเป็นจ านวนมาก ส่งผ ลให้การลงทุนในประเทศ
จ าเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยี ดังความว่า  “ตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจาก
พื้นฐานการเกษตรท่ีใช้ภูมิปัญญาของเราเอง ใช้ดินของเราเอง ใช้คนของเราเอง เราเป็นเจ้าของชีวิตของเราเอง ไปสู่
การพัฒนาท่ีเน้นด้านอุตสาหกรรม ซึ่งในส่วนภาคอุตสาหกรรมนัน้เราต้องการอะไรในเบื้องต้น เราต้องการเงินครบั ถาม
ว่าเรามีเงินไหม ไม่มีไม่เป็นไร ไปกู้เขา” (หลักธรรม หลักท า ตามรอยพระยุคลบาท : 13)  สุเมธแสดงให้เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่มีความแข็งแรงและมั่นคง ซึ่งอาจท าให้คนในสังคมรู้ไม่เท่าทัน ดังความ
ว่า “การสร้างความร่ ารวยโดยไม่มีการวางรากฐานรองรับมาก่อน ก็คือไม่ได้สร้างเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนก็อยู่ไม่ได้” 
(หลักธรรม หลักท า ตามรอยพระยุคลบาท : 15) 

ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คนในชาติเพื่อให้
ประชาชนเดินทางสายกลาง มีความพอเพียง พอประมาณ ไม่ประมาท และรู้จักคิดตัดสินใจอย่างรอบคอบท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ได้น าไปใช้ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ชาวบ้านในแต่ละชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคี และพึ่งพาตนเองได้ และเมื่อมีรากฐานความเป็นอยู่ท่ี
มั่นคงแล้วจึงให้ชาวบ้านสร้างรายได้ และต่อยอดอาชีพให้มีรายได้และความหน้ามากขึ้น ดังท่ีสุเมธได้กล่าวถึงพระราช
ด ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจว่า  “ได้พื้นฐานท่ีมั่นคงพร้อมพอสมควร
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และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นไปตามล าดับต่อไป” (ใต้เบื้อง
พระยุคลบาท : 184) 
2.  คุณคา่ดา้นสตปิญัญา   

งานเขียนของสุเมธ  ตันติเวชกุล เป็นการมุ่งให้ข้อเท็จจริงอันเป็นความรู้ ท่ีจะช่วยประเทืองปัญญาให้แก่
ผู้อ่าน ให้เกิดความรู้ในเรื่องดิน น้ า สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว รวมถึงความรู้ในเรื่องทฤษฏี หลักการต่าง ๆ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีประชาชนควรรู้  อีกท้ังสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติได้เป็นอย่างดี ประกอบไปด้วย การให้
ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ และการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพระราชด าริ  

2.1  การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ มุ่งเน้นไปท่ีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ         
การปรับปรุงดิน การจัดการแหล่งน้ า  การจัดการทรัพยากร และโครงการฝนหลวง ดังนี้ 

2.1.1  การปรับปรุงดนิ เป็นการให้แนวทางในการแก้ไขดินเปรีย้ว ดินเค็ม ดินเป็นกรด ดินทราย ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ส าหรับการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตท่ีดี ดังวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวท่ีสุเมธได้อธิบายว่า “การใส่หินปูน
ฝุ่นในอัตร 1.5 ตัน/ไร่ เป็นอัตราท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินเปรี้ยว และดินอินทรีย์เพื่อใช้ในการปลูกพืช” (ใต้เบื้อง
พระยุคลบาท : 123) 

นอกจากนี้สุเมธยังให้แนวทางการอนุรักษ์ดิน ด้วยการแนะน าให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะของ
ผิวดินและการการพัดพาอินทรียวัตถุจากผิวดินยามหน้าฝน และป้องกันการพังทลายของดิน  ดังข้อความบอกเล่าของ
สุเมธ ถึงการใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน ว่า “เมื่อมีน้ าไหลบ่า หรือมีการพัดพาดินไปกระทบกับแถวของหญ้าแฝก แฝก
จะท าหน้าท่ีชะลอความเร็วลงและดกัเก็บตะกอนดินไว้ ส่วนน้ าจะไหลบ่าซึมลงไปสู่ดินชั้นล่างและไหลผ่านแนวต้นหญ้า
แฝกไปได้ ส่วนรากหญ้าแฝกก็หย่ังลึกลงไปในดินลึกถึง 3 เมตรและกว่านั้น ซึ่งสามารถยึดป้องกันการชะล้างแบบเป็น
หน้ากระดาน หรือเป็นร่องลึกและแบบอุโมงค์เล็กใต้ดิน เมื่อแถวหญ้าแฝกท าหน้าท่ีดักตะกอนดินเป็นระยะเวลานาน
นั้น ก็จะเกิดการสะสมทับถมกันของตะกอนดินหน้าแถวหญ้าแฝกเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี กลายเป็นคันดินธรรมชาติไปใน
ท่ีสุด” (ใต้เบื้องพระยุคลบาท : 137) 

ในงานเขียนของสุเมธ ยังแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการปลูกป่าชายเลนริมชายฝั่งทะเล เพื่อเป็นแนว
ป้องกัน (barrire) ไม่ให้มีแนวน้ าทะเลขึ้นมาสู่แผ่นดินภายใน รวมถึงการให้แนวทางในการรักษาป่าต้นน้ าด้วยการปลูก
ต้นไม้เหนืออ่างเก็บน้ าเพื่อเป็นการรักษาต้นน้ าล าธาร  และให้ความรู้อันเป็นแนวทางในการจัดการน้ าเน่าเสีย โดยการ
น าผักตบท่ีสามารถหาได้จากธรรมชาติมาช่วยในการกรองน้ าเสีย   

2.1.2  การจัดการแหล่งน้ า  สุเมธแสดงให้เห็นวิธีการจัดการปัญหาเกี่ยวกับน้ าดังนี้  
1)  วิธีการแก้ปัญหาความขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ได้แก่ การสร้างฝายชะลอน้ า การสร้างบึง 

รวมถึงการสร้างเขื่อนเพื่อใช้ เป็นแหล่งเก็บน้ าขนาดใหญ่ ส าหรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในส่วนรวมของชาติ  
2)  ให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญและประโยชน์ของการสร้างแหล่งน้ า  ว่าไม่เพียงแต่ใช้

เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยในการพัฒนาธรรมชาติด้านต่าง ๆ ได้อีก ไม่ว่าจะเป็น การฟื้นฟูสภาพป่า การสร้าง
ความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศป่า การช่วยบรรเทาความเน่าเสียของน้ า และเป็นประตูกั้นน้ าไม่ให้ไหลสู่พื้นท่ีเกษตร ดังท่ี
สุเมธได้กล่าวว่า “โครงการบึงพระราม 9 ท่ีคลอง 5-6 รังสิต ท่ีมูลนิธิชัยพัฒนาของพระองค์ด าเนินการขุดสร้างบึงน้ า
ขนาดยักษ์เพื่อเก็บกักน้ าในฤดูน้ าหลากไว้ เพื่อเข้ามาช่วยบรรเทาความเน่าเสียของน้ าในคลองในกรุงเทพฯ และใช้ท า
เกษตร หรือจะเป็นประตูกั้นน้ าบางนราเพื่อสกัดกั้นน้ าเค็มไม่ให้เข้าไปลึกในแผ่นดินและท าลายพื้นท่ีเกษตรของชาว
นราธิวาส และสามารถรักษาระดบัน้ าในพุตา่ง ๆ  ในระดับท่ีควบคุมกรดไพไรต์ไม่ให้ขึ้นบนพื้นดิน อีกท้ังยังเป็นแหล่งน้ า
จืดเพื่อใช้อุปโภคบรโิภคดว้ย หรือจะเป็นกรณีของฝายชะลอน้ า หรือฝาย แม้ว (check dams) ซึ่งเป็นสายเล็กสายน้อย
กระจายอยู่ในภูเขาเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ าล าธารได้มีโอกาสฟื้นคืนชีวิตกลับมาได้” (ใต้เบ้ืองพระยุคลบาท : 145) 

3) การให้ความรู้เกี่ยวกับวธิีการจัดการปญัหาน้ าท่วม  นั่นคือ โครงการ “แก้มลิง” ตามแนว
พระราชด าริ เพื่อป้องกันการเกิดการน้ าท่วมในพื้นท่ีลุ่ม โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นท่ีราบลุ่ม
ตอนกลางและตอนใต ้อันจะท าให้ประชาชนมีความรูค้วามเขา้ใจถึงประโยชนข์องโครงการแก้มลิงท่ีมีส่วนชว่ยท้ังในการ
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ป้องกันน้ าท่วมในท่ีลุ่มและยังเป็นการกักเก็บน้ าไว้ใช้ยามหน้าแล้งได้ ดังความว่า “วิธีระบายน้ าส่วนเกินออกจากท่ีร่วม
และป้องกันน้ าท่วมในท่ีลุ่มพร้อม ๆ กัน เป็นวิธีท่ีทรงเรียกว่า “แก้มลิง” โดยการขุดลอกคลอง คูต่าง ๆ ท่ีตื้นเขินให้น้ า
สามารถไหลไดส้ะดวก และสร้างบ่อพักน้ าเพือ่ให้น้ าท่ีไหลมานีม้าพกัอยู่ในบ่อก่อน เมื่อระดับน้ าทะเลลดต่ าลงจึงค่อย ๆ 
ทยอยระบายออกไปทีหลังเพื่อใช้ประโยชน์ในยามแล้ง”  (ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน :161) 

4)  การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันเกี่ยวกับน้ า ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน้ าทะเลซัดขึ้น
แผ่นดินด้วยการปลูกป่าชายเลน โดยแสดงให้เห็นว่าการปลูกป่าชายเลนริมชายฝั่งทะเล ท่ีจะเป็นแนวป้องกัน (barrire) 
ไม่ให้มีแนวน้ าทะเลขึ้นมาสู่แผ่นดินภายใน (ใต้เบ้ืองพระยุคลบาท : 150) หรือการป้องกันน้ าแห้งแล้ง ด้วยการปลูก
ต้นไม้เหนืออ่างเก็บน้ าเพื่อเป็นการรักษาต้นน้ าล าธาร   

5)  ให้ความรู้ในเรื่องวิธีการจัดการน้ าเน่าเสีย  โดยให้ความรู้ถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีสามารถใช้
ก าจัดความเน่าเสียของน้ า ด้วยการใช้ผักตบ หรือการใช้ระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย ดังท่ีสุเมธได้อธิบายหลักการให้เห็น
กระบวนการอย่างกระจ่างว่า “การก าจัดน้ าเสียท่ีบึงมักกะสัน ซึ่งทรงค้นพบว่าผักตบชวามีขีดความสามารถในการดูด
ซับโลหะหนัก ซึ่งเป็นต้นตอของการเน่าเหม็นของน้ าและสามารถผลิตออกซิเจนลงในน้ าท าให้น้ าสะอาดขึ้นได้ ซึ่งทรง
เรียกว่าเป็นวิธีการ "น าอธรรมสู้กับอธรรม" หรือการบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียและการใช้ป่าชายเลน
บ าบัดน้ าเสีย ... โดยน้ าท่ีผ่านบ่อดักขยะและตะกอนและผ่านบ่อบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งน้ าเสียได้รับการบ าบัดแล้วจะเข้าสู่ระบบ
กรองน้ าด้วยป่าชายเลนและจะได้รับการบ าบัดจนเป็นน้ าท่ีดีมีมาตรฐาน” (ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน :166-167) 

2.1.3  การจัดการทรัพยากร  เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า
ท่ีสุด ตามแนวทางการวางแผนจัดระเบียบท่ีดิน ป่าเศรษฐกิจ และความหลากหลายในการท าการเกษตร ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนี้ 

1)  การวางแผนจัดระเบียบที่ดิน  สุเมธ ได้ให้ความรู้เพื่อจัดสรรให้เห็นว่าในพื้นท่ีผืนแบ่ง
สัดส่วนให้เป็นพื้นท่ีป่า พื้นท่ีท ากิน และท่ีอยู่อาศัย โดยให้พื้นท่ีท่ียังมีความอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดเป็นพื้นท่ีป่าต้นน้ าล าธาร 
และใช้พื้นท่ีเสื่อมโทรมเป็นท่ีอยู่อาศัย  นับเป็นการให้แนวทางท่ีสร้างความคุ้มค่าในเรื่องของการจัดการท่ีดินได้เป็น
อย่างดี  ดังท่ีสุเมธได้ให้ความรู้ในเรื่องนี้ว่า “พื้นท่ีอนุรักษ์บริเวณป่าต้นน้ าล าธารหรืออะไรต่าง ๆ ท้ังหลายท้ังปวงควร
ต้องเก็บรักษาเป็นป่าไว้ ถัดไปจะต้องมีการปลูกป่า จะเป็นลักษณะไหนอย่างไร พื้นท่ีท ากินควรเป็นท่ีไหน ...พื้นท่ีเลว
ท่ีสุดหรือไม่ดีท่ีสุดก็ควรเป็นท่ีอยู่อาศัยเสีย” (ใต้เบื้องพระยุคลบาท : 172) 

2)  เรื่องของป่าเศรษฐกิจ เป็นการให้ความรู้ในปลูกป่าไม้ท่ีจะให้ประโยชน์ในการช่วยสร้าง
พื้นท่ีป่าและใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตอย่างคุ้มค่าท่ีสุด คือ จะต้องปลูกป่าไม้ 3 ชนิดด้วยกัน ประกอบด้วย ไม่ใช้
สอย เพื่อใช้สร้างบ้านเรือน ไม้เชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นเชื่อเพลิงในครัวเรือน และไม้ผลซึ่งรวมถึงผัก หญ้าต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การบริโภค  

3)  เรื่องของความหลากหลายในการท าการเกษตร  สุเมธ ได้แนะน าให้มีการสร้างความ
หลากหลายของกิจกรรม โดยเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อช่วยในการ
กระจายแรงงานในครัวเรือน และสร้างรายได้ทางอ่ืนรองรับความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  เช่น การ
ยกตัวอย่างการปลูกพืชผสมผสาน ว่า “หลายแห่งพอเข้าไปหลังบ้ามีบ่อน้ า พอมีบ่อน้ ามีอะไร มีโปรตีนคือปลา เหนือ
บ่อน้ านั้นจะเป็นเล้าไก่  ก็ได้เนื้อได้ไข่มาทานอีก มีผักหญ้ามีต้นไม้ ... ส่วนพื้นท่ีเหลือเป็นพื้นท่ี 5 ไร่ 7 ไร่ ก็แล้วแต่ เรา
จะผลิตเพื่อการค้าแล้วตอนนี้” (ใต้เบื้องพระยุคลบาท : 175-176) 

2.1.4  โครงการฝนหลวง   ในงานเขียนของสุเมธ ได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของฝนหลวง เพื่อให้
ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของโครงการฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีเข้ามามีบทบาทอย่างย่ิงในการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ ในยามเกิดภัยแล้งและเกิด
ควันพิษ ดังท่ีสุเมธ ได้แสดงให้เห็นว่า “ฝนหลวง” มีส่วนในการช่วยเหลือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยหลายประการ ได้แก่ ด้านการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค ช่วยการแก้ปัญหาคุณภาพน้ า เสริมสร้างเส้นทาง
คมนาคมทางน้ า ป้องกันและบ าบัดภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อม เพิ่มปริมาณน้ าในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า  
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นอกจากนี้ สุเมธ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการท าฝนหลวง เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจแนวคิดท าให้เกิดฝนหลวง 
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการช่วยเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างดีย่ิง เนื่องจากฝนหลวงเป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีประชาชนมีความคุ้นเคย  

2.2  การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพระราชด าริ  เป็นการน าเสนอพระราชด าริอันเป็นปรัชญาท่ี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ได้แก่ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง สุเมธได้แสดงกรอบความคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจความหมายของค าว่าเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี โดยการอธิบายถึงนิยาม
ของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน (ตามรอยพระยุคล
บาท ครูแห่งแผ่นดิน :137)  สุเมธยังได้อธิบายความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อให้
แนวทางแก่ผู้อ่านให้เห็นว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถน าไปประยุกต์กับศาสตร์ต่าง ๆ ได้ ดังตัวอย่างการปรับ
ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมผู้สูงอายุ เช่น “ค าว่าพอประมาณก็คือท าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนความพอดี ไม่ว่าจะ
กิน จะอยู่ก็ให้พอดีอย่าให้มากเกิน เพราะพออายุมากแล้ว การกินอยู่ของเราก็ต้องเดินทางสายกลาง ไม่เช่นนั้นจะส่งผล
เสียต่อสุขภาพ  ดังนั้น ถึงเวลากินก็กินให้พอประมาณถึงเวลานอนก็พักผ่อนให้เพียงพอ” (ตามรอยพระยุคลบาท ครู
แห่งแผ่นดิน :147) 
3.  คุณคา่ดา้นคณุธรรม  

จากการศึกษางานเขียนของสุ เมธ  ตันติ เวชกุล  พบว่าผู้ เขียนได้สอดแทรกหลักคุณธรรมของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็นแนวทางแก่ประชาชน
หลากหลายด้าน ได้แก่  คุณธรรมในการท างาน และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  

3.1  คุณธรรมด้านการท างาน สุเมธได้แสดงให้เห็นหลักคุณธรรม 10 ประการ ในการท างานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น
ข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติส าหรับประชาชนท่ัวทุกข์อาชีพ ประกอบด้วย  ข้อแรก  การท างาน
อย่างผู้รู้จริงและมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์  ข้อท่ี 2  ความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะและความถูกต้อง  ข้อท่ี 3 ความอ่อน
น้อมถ่อมตน เรียบง่ายและประหยัด  ข้อท่ี 4 มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก  ข้อท่ี 5 รับฟังความเห็นของผู้อ่ืน 
เคารพความคิดท่ีแตกต่าง ข้อท่ี 6 มีความตั้งใจจริงและขยันหม่ันเพียร  ข้อท่ี 7 มีความสุจริต และความกตัญญู ข้อท่ี 8 
พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและ  คนเก่ง  ข้อท่ี 9 รักประชาชน  ข้อท่ี 10 การเอ้ือเฟื้อซึ่งกันและกัน (หลักธรรม หลักท า 
ตามรอยพระยุคลบาท : 30-73) 

ในการกล่าวถึงหลักคุณธรรมด้านการท างานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  สุเมธก็หยิบยกเรื่องราวของพระองค์เป็นแบบอย่างให้เห็นอย่างประจักษ์และเป็นรูปธรรม 
ดังท่ีสุเมธ ได้ให้ตัวอย่างในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่าย และประหยัดไว้ว่า “พระองค์ท่าน ทรงประทับ
เทียบได้เป็น 5 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง ไม่เปลี่ยนท่าเลย ... ความมีวินัยควบคุมพระวรกายท้ังหมดความเรียบง่าย พระองค์
กองเอกสารบนพื้น พวกเราก็นั่งล้อมวงเฝ้ากัน ไม่ต้องเข้าห้องประชุม ไม่ต้องมีโต๊ะเก้าอ้ีประหยัดนั่นเอง”  (หลักธรรม 
หลักท า ตามรอยพระยุคลบาท : 46-47) 

3.2  ในการด าเนินชีวิต  ผู้ศึกษาพบว่า สุเมธ ได้กล่าวถึงคุณธรรมของพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เป็น
แนวทางในด ารงตนของประชาชนของท่ัวไปให้เกิดความสงบสุข ประกอบด้วย ทาน ศีลการบริจาค ความซื่อตรง 
อัธยาศัยอ่อนโยน  ความเพียร ความไม่โกรธ ความอดทน และยึดมั่นในประเพณี และนอกจากนี้ สุเมธยังเน้นในเรื่อง
ของความเป็นไทย เพื่อให้ผู้อ่านรักในความเป็นไทย ไม่หลงไปตามกระแสวัฒนธรรมของต่างชาติ ซึ่งก็ได้เชื่อมโยงไปยัง
เรื่องของการมีสติ ท่ีสามารถควบคุมตนไม่ให้หลงไปตามวัฒนธรรมของชาติอ่ืน ดังท่ีได้แสดงความคิดเห็นของตนว่า “มี
อาหารท่ีไหนในโลกท่ีในค าเดยีวมี 5-6 รส อาหารฝรั่งไปทางเดียวเลย มีเค็มเป็นหลัก เค็มแล้วอะไรก็ไม่รู้ อาหารจีน จืด 
กี่จาน ๆ มา เหมือนกันหมด มื้อกลางวันนี้ขนมจีน ตักแกงราดไป ให้ตั้งจิตไว้ เราอย่ากินเพลิน ๆ ไป ตั้งจิตกัดกร้วม
ขนมจีนนิ่มๆ กัดอีกกร้วมเจอเนื้อ กัดอีกกร้วมมีมะเขือเทศ มีรสขมออกมาผสมผสานกับความเผ็ด เค็ม ความหวานเดิม 
แม้มันสนุกจริง ๆ ตอนนี้แม้กระท่ังการกินก็ขอให้สติอยู่ท่ีปาก” (หลักธรรม หลักท า ตามรอยพระยุคลบาท : 86)   
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4.  คุณคา่ดา้นอารมณ์ ความรู้สกึ 
 งานเขียนของสุเมธยังช่วยสร้างความเพลิดเพลินและความสุทรยีะทางอารมณผ์่านการเล่าเรื่องพระราชกรณีย
กิจและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีท า
ให้ผู้อ่านเกิดความสุขจากการได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน รู้สึ กปลาบปลื้ม ประทับใจ ในพระปรีชา
สามารถของพระองค ์และเกิดความประทับใจในตัวผู้เขียน นับเป็นการสื่อสารในด้านอารมณ์ ความรู้สึก จากผู้เขียนมา
สู่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี ดังนี้ 

4.1  ความสุขจากการได้ระลกึถงึคณุงามความดีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดขึ้นจากการบอกเล่าเรื่องราวการทรงงานของพระองค์ในการท่ีจะแก้ปัญหาใน
ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ า สิ่งแวดล้อม หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน และเรื่องราวการทรงงานท่ีมีเป้าหมาย
เพื่อวากรากฐานของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน ซึ่งการบอกเล่าของสุเมธไม่
เพียงแต่สะท้อนให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีมีต่อประชาชนชาวไทย แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเท
พระวรกาย โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ความเรียบง่ายของพระองค์ท่ีแม้จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์แต่ทรงมีพระราชจริย
วัตรท่ีเรียบง่าย และประหยัดอย่างเป็นท่ีสุด รวมถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระองค์ท่ีไม่ทรงถือตัวกับประชาชน แต่
จะน้อมพระวรกายลงไปหาประชาชนเสมอ ดังข้อความตอนหนึ่งท่ีสุเมธได้ถึงการเสด็จทรงงานของพระองค์ท่าน ท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงถึงความตรากตร า ทุ่มเท ในการทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยว่า “เสด็จ แปลพระราชฐานแห่งละ 
2 เดือน 4 ภาคก็ใช้เวลา 8 เดือนแล้ว เวลาท่ีเหลือเท่านั้นท่ีอยู่กรุงเทพฯ พวกเราเองก็ต้องละท้ิงครอบครัว ละท้ิงบ้าน
ตามเสด็จไปด้วย และเสด็จออกพื้นท่ีทุกวัน เหนื่อยยากมาก ในช่วงหลังจะมีค าศัพท์ เวลาก าหนดให้เราไปท างานวัน
ไหน มีรับสั่งอย่างเรียบง่าย เดี๋ยวบ่ายวันนี้จะไปเที่ยวกัน เพราะรับสั่งทีไร ใจหายวาบเลย วันนี้เหง่ือตกอีกแล้ว และการ
ไปเท่ียวของพระองค์คือ เดินบุกป่าฝ่าดง ลุยน้ าลุยท่า ตากแดดตากฝน ขึ้นเขาลูกแล้วลูกเล่า ความสุขของพระองค์อยู่
ตรงนั้น ทรงสนุกสนาน เห็นได้ว่าเวลาประทับอยู่กลางพสกนกิรแล้ว ผมมีความรู้สึกจริง ๆ ว่า ทรงมีความสุข ถึงแม้ทรง
เหนื่อย พระเสโทอาบพระวรกายอาบพระพักตร์ก็ตาม (ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 57-58) 

4.2  ความประทับใจในพระอัจฉริยภาพ  เป็นความรู้สึกปลาบปลื้ม และประทับใจที่เกิดจากการได้รับรู้ถึง
พระอัจฉริยภาพในด้านตา่ง ๆ  ของพระองค์ ท่ีสุเมธได้น ามาเล่าผ่านงานเขียน ไม่ว่าจะเป็นในด้านดนตรี ด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม และภาพถ่าย ด้านภาษาและวรรณศิลป์ ด้านการกีฬา ด้านสิ่งประดิษฐ์  ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านการ
สื่อสาร ด้านคอมพิวเตอร์  และทรงเป็นปราชญใ์นเรือ่งดิน น้ า ไฟ  ซึ่งสุเมธก็ได้แสดงใหเ้ห็นว่าพระอัจฉริยภาพท่ีมีเกือบ
ทุกด้านของพระองค์ได้ก่อให้เกิดโครงการในพระราชด าริท่ีมีกว่า 4,000 โครงการ ดังตัวอย่างการบอกเล่าถึงการ
ประดิษฐ์กังหันน้ าชัยพัฒนาของพระองค์ว่า  “พระองค์ทรงประดิษฐ์กังหันน้ าชัยพัฒนาท่ีน าไปแสดงในงานวันนัก
ประดิษฐ์ของโลกท่ีกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ได้รับรางวัลมา 5 รางวัลด้วยกัน และผมอยากจะเรียนให้ท่านดีใจ
สักนิดว่า ได้มีการขอพระราชทานกังหันน้ าชัยพัฒนาไปตั้งอยู่ท่ีสวนสาธารณะโวลูเว อซงค์ ปิแอร์ กลางกรุงบรัสเซลส์ 
ประเทศเบลเยียม เพื่อบ าบัดน้ าเสีย” (ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 33) 

4.3  ความประทับใจในตัวผู้เขียน  เป็นความรู้สึกประทับใจในทัศนคติของผู้เขียนในฐานะผู้สืบสานพระ
ราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเนื้อหาท่ีได้
น าเสนอในงานเขียนไม่ได้เพียงแต่ในมุมท่ีสุเมธน าแนวทางของพระองค์มาถ่ายทอดเป็นความรู้สู่ภาคประชาชนเพียง
เท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าสุเมธ เป็นอีกผู้หนึ่งท่ีด าเนินชีวิตตามค าสั่งสอนของพระองค์ ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างท่ี
ดีให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดีย่ิง ดังถ้อยค าบอกเล่าหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นว่าสุเมธ เป็นผู้เสียสละตนเองเพื่อท างานให้กับ
ประเทศชาติ และมีความพอดี รู้จักประมาณตน ตามหลักความพอเพียงของพระองค์ ความว่า “เวลาวันไหนท่ีรู้ตัวว่า
จะต้องเข้าเฝ้าฯ จะใส่กางเกงตัวหลวมท่ีสุด กระเป๋าสตางค์อย่าใส่ข้างหลังเพราะจะกดเส้น เพราะฉะนั้นต้องมีการ
วางแผนก่อน จัดการร่างกายให้มีความสุขพอสมควรอย่าให้ทุกข์เกิดขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ แล้วก็นั่งอยู่เพราะรู้ว่าไม่ต่ า
กว่า 3 ชั่วโมง” (ใต้เบื้องพระยุคลบาท : 214)  สุเมธ ยังให้ข้อคิดท่ีดีและให้แนวทางท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อานในการท่ี
จะน าไปประยุกต์ในการด าเนินชีวิตอยู่เสมอ ดังเช่นการบอกเล่าเรื่องราวการให้พวงหรีดท่ีเป็นผ้าห่มแทนพวงหรีดท่ีท า
จากดวกไม้ เพื่อท่ีจะได้เป็นตัวอย่างในการสร้างประโยชน์แก่ผู้อ่ืนต่อไป ดังข้อความท่ีว่า “ต่างจังหวัดเขาฉลาดกว่าเรา
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นะ คือแทนท่ีจะให้หรีดเขาให้เป็นผ้าห่ม รีดเป็นผ้าห่มนะเห็นหรือเปล่า คุณครูบอกว่าเชย แต่ผมว่าเขาฉลาด เพราะอะไร 
หลังจากงานแล้วเอาไปใช้ได้ อย่างน้อยมีคนยากจนท่ีต้องการผ้าห่มหรือเอาไปให้ทานต่อเลย” (ใต้เบ้ืองพระยุคลบาท : 265) 

จากการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า งานเขียนของสุเมธ  ตันติเวชกุล เป็นงานท่ีมีคุณค่า คือ นอกจากจะช่วยบันทึก
เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านคุณูปการท่ีมี
ต่อประเทศชาติแล้ว สะท้อนคุณค่าด้านตา่ง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านสติปัญญาแก่ผู้อ่าน ด้านคุณธรรม และสร้าง
ความเพลิดเพลินใจให้แก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี   
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา พบคุณค่าในงานเขียนของสุเมธ  ตันติเวชกุล 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้าน
คุณธรรม และด้านอารมณ์ความรู้สึก  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุภนุช  ก าลังหาญ (2559 : 92-116) พบว่า
คุณค่าในนวนิยายเทริดพระเกียรติชุด “ลูกไม้ของพ่อ” ปรากฏ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม และด้าน   
ความเพลิดเพลิน ท้ังนี้ ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นงานเขียนสารคดี ท่ีมุ่งน าเสนอข้อเท็จจริงผ่านการบอกเล่าของ
ผู้เขียน จึงได้อธิบายข้อเท็จจริงในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ร่วมกับการให้ความรู้ ดังนั้นงานเขียนเชิงสารคดีจึงสามารถ
บอกเล่าข้อเท็จจริงได้ครอบคลุมกว่าเพราะด้วยเป้าหมายของงานเขียนท่ีมุ่งให้ความรู้และให้ข้อเท็จจริง  

คุณค่าท้ัง 4 ด้านท่ีปรากฏในงานเขียน สอดรับกับจุดมุ่งหมายของผู้เขียนในการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้งและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร       
เป็นอย่างดี และเนื่องด้วยงานเขียนมีเป้าหมายคอืกลุ่มผู้อ่านในทุกวัย  และทุกกลุ่มอาชีพ ผู้เขียนจึงพยายามให้แนวทาง
อันเป็นความรู้ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ส าหรับประชาชนในทุกกลุ่มสาขา ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มข้าราชการ เกษตรกร ผู้สูงอายุ     
นักธุรกิจ หรือนักเรียนนักศึกษา อีกท้ังยังปรับเนื้อหาให้มีท้ังความรู้ และสอดแทรกเนื้อหาท่ีให้คุณค่าด้านอารมณ์ 
ความรู้สึก เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลิน เหมาะกับกลุ่มผู้อ่านในทุกช่วงวัย ดังท่ี ส านักพิมพ์มติชน (2559 ก :      
ค าน าส านักพิมพ์) ได้กล่าวไว้ว่า “เรื่องราวอันชวนติดตามเหล่านี้ นอกจากท าให้ผู้อ่านทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการช่วยเหลือราษฎรจ านวนมากมายแล้ว จะได้เรียนรู้ถึง
วิธีคิดและวิธีทรงงานของพระองค์อย่างลึกซึ้งแยบคาย พระราชกระแสในโอกาสต่าง ๆ ท่ี ดร. สุเมธ ได้ถ่ายทอดออกมา
ล้วนเป็นแบบอย่างท่ีควรแก่การน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินชีวิตของเราพสกนิกรทุกคน อาทิ พระราชกระแส
ท่ีว่า “ความร่าเริงรื่นเริง ความคึกคักและคึกครื้นนั้น เป็นปัจจัยของการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ” 

 
สรุปผลการวิจัย 

งานเขียนของสุเมธ ให้คุณค่า 4 ด้าน ได้แก่ คุณค่าด้านสังคม คุณค่าด้านสติปัญญา คุณค่าด้านคุณธรรม 
และคุณค่าด้านอารมณ์ความรู้สึก ผลการศึกษาท าให้เห็นว่างานเขียนของสุเมธ  ตันติเวชกุล เป็นงานเขียนท่ีให้ความรู้    
ท่ีเป็นประโยชน์รวมท้ังยังให้ความรู้สึกเพลินเพลินแก่ผู้อ่าน ท า ให้เห็นว่างานเขียนของสุเมธ มีคุณค่าแก่เยาวชน       
และประชาชนท่ัวไปเป็นอย่างย่ิง 
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ข้อมูลกับพนักงาน จ านวน 118 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ตามสัดส่วนจ านวนของกลุ่มช่วงอายุ
งานของพนักงาน ต่อจากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเชิงพรรณนา แบบสัมภาษณ์
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยเป็นผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีอนุรักษ์พลังงาน แบบส ารวจการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการ
ผลิต และการค านวนการปล่อย CO2 การใช้ไฟฟ้าในแต่ละกระบวนการผลิต ผลการศึกษาพบว่าพนักงานส่วนใหญ่      
มีพฤติกรรมการอนุรกัษ์พลังงานไฟฟา้อยู่ในระดบัดมีาก ในข้อท่ีมีคะแนนสูงเป็นพฤตกิรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าใน
ลักษณะท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันท้ังท่ีกระท าในโรงงาน และท่ีพักอาศัยของพนักงาน ในส่วนปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าคือ ต าแหน่งงาน และการได้รับการอบรม ท้ังนี้ระดับการศึกษา ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ 
ก็เป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้พนักงานในแต่ละต าแหน่งงาน และการได้รับการอบรม มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จากการส ารวจ
การใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลติ และการค านวนการปล่อย CO2 การใช้ไฟฟ้าในแต่ละกระบวนการพบว่า การ
อัดเม็ดอาหาร และการบดวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีการใช้พลังงไฟฟ้าสูงสุดถึง 255,220 kW และ 210,104 kW 
ตามล าดับ ส่งผลให้มีการปล่อย CO2 มากถึง 143.178 Ton CO2e และ 117.868 Ton CO2e ตามล าดับ สาเหตุท่ีท า
ให้ท้ัง 2 กระบวนการมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณท่ีสูงเนื่องจากเป็นกระบวนการท่ีต้องมีการเดินเครื่องจักร
ตลอดเวลาในขัน้ตอนการผลิต ซึ่งจากปัจจัยท่ีส่งผลดังกล่าวข้างต้น สามารถก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมโดยมุ่งเน้นไปท่ี
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าท่ีเหมาะสมในแต่ละต าแหน่งงาน สอดคล้องกับผล
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการให้ความรุ้ความเข้าใจกับพนักงานเช่นเดียวกัน 

 

ค าส าคญั : การอนรุักษพ์ลังงาน  พลังงานไฟฟ้า 
 
Abstract 
 The objective of this research are to study the factors affecting to the energy conservation behavior 

of the employees of the BETAGRO animal feed factory and to propose the guidelines for energy 

conservation.  Questionnaires were used to collect data to 118 employees. The data was collected by the 

stratified-sampling with the proportion of the employee age, and followed by accidental-sampling. Interview 

to key informant i.e. manager and energy conservation officer and a survey of energy consumption in the 

production process were conducted. Calculation the CO2 emissions of electricity consumption in each 

production process was employed. The results of the study showed that most of the employees had high 

energy conservation behavior in which the highest score is about energy conservation in daily life, both in 

the factory and in the employee's residence. The factors that affect energy conservation behavior are job 

position and training. The level of education, knowledge, and attitude are factors that encourage employees 

in each job position and training to be more productive. The survey of the use of energy and CO2 emissions 
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of energy consumption in each production process showed that the process of pellet feed and crushing of raw 

materials had the highest power consumption of 255,220 kW and 210,104 kW, respectively. It results in high 

CO2 emissions of 143.178 Ton CO2 and 117.868 Ton CO2, respectively. The causes for both processes are to 

use a high amount of energy because it is a process that requires operation at all times in the production 

process. Based on the above factors, the appropriate guidelines can be determined by focusing on creating 

knowledge and understanding of the appropriate energy conservation in each job position following the 

interview results of key informants who focus on providing knowledge and understanding to employees as 

well. 
 
Keywords: energy conservation, electrical energy 

 
บทน า 
 พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานท่ีถูกใช้เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ท่ีอยู่อาศัย การบริการ ฯลฯ โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
ถึงร้อยละ 48 ของการใช้พลังงานไฟฟา้ท้ังประเทศ และจะเห็นได้ว่าในสาขาอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 
2558 และ2559 ในสาขาอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละ 44 และ 43 ตามล าดับ (ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน , 2560)  ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไป อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนพลังงาน
ไฟฟ้าในอนาคต และในแง่ของผู้ประกอบการยังท าให้ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานสูงขึ้น จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะ
เห็นถึงความจ าเป็นต้องมีการอนุรกัษ์พลังงานไฟฟา้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อท าให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟา้อย่างมีความ
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาพลังงานท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดไว้ให้สามารถใช้ได้นานท่ีสุดแล้ว ยัง
ช่วยลดต้นทุนด้านพลงังาน ท าให้โรงงานมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น โดยการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
จะประสบผลส าเร็จได้นั้น จ าเป็นจะต้องทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เพื่อท่ีจะ
ได้ควบคุมปัจจัยท่ีเป็นต้นเหตุได้อย่างถูกต้อง 
 จากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งโรงงานอาหารสัตว์ เบทาโกร
จ ากัด (มหาชน) เป็นโรงงานจ าพวก 3 โรงงานควบคุม ในพระราชบัญญัติระบุต้องมีมาตรการท่ีส่งเสริมให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมอย่างเป็นระบบ โดยแหล่งพลังงานท่ีใช้ในการผลิตอาหารสัตว์มี 2 แหล่งพลังงาน
ด้วยกันคือ พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า แต่เนื่องจากปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีการใช้ในปริมาณท่ีมาก โดยในปี  
2558, 2559 และ 2560 พบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 29.73, 29.16 และ 29.88 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันการผลิต 
ตามล าดับ และเกี่ยวข้องกับพนักงานทุกระดับ จึงต้องมีมาตรการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ในพระราชบัญญัตินี้มี
ข้อก าหนดข้อหนึ่งก าหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าโรงงานควบคุมแต่ละ
แห่ง ซึ่งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าท่ีช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้
เป็นไปตามมาตรการท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบพลังานของโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม จะเห็น
ได้ถึงความถึงความส าคัญของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจะมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการใชแ้ละการจัดการพลังงานในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้การมีส่วนร่วมของ
ทุกคนในองค์กร เช่น การเปิดหรือปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้แล้ว การแจ้งผู้รับผิดชอบเมื่อพบเห็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น  รวมท้ังความเข้าใจและการสนับสนุนจากผู้บริหารมีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม 
เช่น การให้ค าชมหรือรางวัลส าหรับพนักงานท่ีมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น 
 โรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารสัตว์ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตอาหารสัตว์เพื่อส่งเข้าอุตสาหกรรม  
ปศุสัตว์เป็นจ านวนมาก การเข้าไปศึกษาเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานในโรงงาน จะเป็นการช่วยให้
โรงงานได้แนวทางในการลดต้นทุนทางพลังงานอย่างเหมาะสมซึ่งจะส่งผลให้สินค้าต่างๆ ของโรงงานมีต้นทุนลดลง 
และพนักงานต าแหน่งใดท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเพื่อหา
แนวทางในการถ่ายทอดความรู้ต่อไป อีกท้ังหากทราบปัจจัยท่ีส่งผลในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าอาจน าไปสู่การจัดหา 
นวัตกรรมใหม่ๆในการช่วยอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วย ผู้จัดท าจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาแนวทางการอนุรักษ์
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พลังงานของพนักงานในโรงงานโดยการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาจากโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้
เกิดการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วัตถปุระสงค ์
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของพนักงานโรงงานอาหารสัตว์ เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของพนักงานโรงงานอาหารสัตว์  เบทาโกร จ ากัด 
(มหาชน) 
 3. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโรงงานอาหารสัตว์ เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลท้ังท่ีเป็นข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ แล้วจึงน าข้อมูลมาท าการ
วิเคราะห์ผลการศึกษา ดังนี้ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ 
 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1.1 แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างในโรงงานอาหารสตัว์ เบทาโกรจ ากัด (มหาชน) ซึ่งแบ่งตามต าแหน่ง
งาน เพื่อทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
 1.2 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อให้ทราบถึงนโยบายและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
 1.3 การส ารวจการใช้พลังงาน โดยจัดท าแบบส ารวจการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานอาหารสัตว์ เบ
ทาโกรจ ากัด (มหาชน) เพื่อทราบถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละกระบวนการ ในกระบวนการผลิต 
 1.4 การค านวนการปล่อย CO2 การใช้ไฟฟ้าในแต่ละกระบวนการ ภายในโรงงานอาหารสัตว์ เบทาโกร 
จ ากัด (มหาชน) เพื่อทราบถึงปริมาณการปล่อย CO2 จากการส ารวจการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการต่างๆ 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ 
  ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เอกสารด้านวิชาการ
จากหน่วยงานต่างๆ รายงาน ผลงานทางวิชาการ บทความจากวารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. กรอบแนวคิด 
  ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม รายละเอียด
ดังนี้ 
  3.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 5 ตัวแปรต้น ดังนี้ 
   1) ข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน 
   2) การได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
   3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
   4) ทัศนคติท่ีมีต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
   5) นโยบายบริษัทท่ีส่งเสริมต่อการอนุรักษ์พลังงาน 
   6) นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ เช่น การลดหย่อนภาษี (TAX) การรณรงค์ส่งเสริมการ 
     อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
  3.2 ตัวแปรตาม 
  ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการอนรุักษพ์ลังงานไฟฟ้า 
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการอนรุักษพ์ลังงานไฟฟ้า 

 
ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ และการค านวนการปล่อย CO2 การใช้ไฟฟ้าใน
แต่ละกระบวนการ พบว่าจากผลการการทดสอบสมมตฐิาน และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรท่ีมีผลต่อการ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟา้ ต าแหน่งงาน และ การได้รับการอบรม มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ในส่วนของ
ความสัมพันธ์พบว่าความรู้ความเข้าใจ และ ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับความรู้
ความเข้าใจ ท้ังนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโดยได้ข้อมูลว่ามีการ
ก าหนดนโยบาย และแผนงานด้านการอนุรกัษ์พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการท่ีมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณท่ีสูง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการส ารวจการใช้พลังงานไฟฟ้า ภายในโรงงานอาหารสัตว์ เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) พบว่ามีการ
ส ารวจจุดท่ีคาดว่าจะเป็นจุดรั่วไหลของพลังงานภายในโรงงานในแต่ละกระบวนการผลิต เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูล และ
ก าหนดมาตรการแก้ไขป้องกันให้เหมาะสมในแต่ละกระบวนการ และมีการตรวจติดตามเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องของกระบวนการ ท้ังนี้ยังได้มีศึกษาการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับโรงงาน จากการ
ส ารวจการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละกระบวนการพบว่า กระบวนการอัดเม็ดอาหารสัตว์มีการปล่อย CO2 สูงถึง 
143.178 Ton CO2e รองลงมาในกระบวนการบดวัตถดุบิอาหารสตัว์ 117.868 Ton CO2e และกระบวนการชั่งเตรยีม
ผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์  21.343 Ton CO2e 
 
วิจารณผ์ลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโรงงานอาหาร
สัตว์เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) และเสนอแนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร จ ากัด 
(มหาชน) ท าการศึกษาโดยวิธีการวิเคราะห์โดยผลการศึกษาดังนี้ 
 1. พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของพนักงานโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานอยู่ในระดับดีมาก ท้ังนี้จะสังเกตได้ว่าคะแนนพฤติกรรมของ

นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ 

- การลดหย่อนภาษี (TAX) 
- การรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
- กฎหมายที่บังคับใช้ในการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า ข้อมูลทั่วไป 

- อายุ 
- ระดบัการศึกษา 
- ต าแหน่งงาน 
- อายุงาน 

การได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

 
ทัศนคติที่มีต่อการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า 

 
 

นโยบายบริษัทท่ีส่งเสริมต่อการ
อนุรักษ์พลังงาน 

พฤติกรรมที่มีผลต่อการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า 
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พนักงานในข้อท่ีมีคะแนนสูงจะเป็นพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในลักษณะท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันท้ังท่ีกระท าใน
โรงงาน และท่ีพักอาศัยของพนักงาน รวมถึงพนักงานทุกต าแหน่งงานสามารถปฏิบัติได้ เช่น การเปิดปิดไฟเมื่อไม่ใช้
งาน จากการศึกษาพบว่าบุคลากรท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา ช่วงอายุงานท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าภายในโรงงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ท้ังนี้การมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ไฟฟ้าท่ีดีนั้นก็ต้องอาศัย ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
และทัศนคติท่ีดีต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า จากการศึกษาพบว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานในระดบัปานกลาง คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.67  ส่วนใหญ่เรื่องท่ีพนักงานมีความรู้ความ
เข้าใจระดับมาก จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ควรตั้งตู้เย็นห่างฝาผนังอย่างน้อย 15 เซนติเมตรเพื่อ
ระบายความร้อน ,การเลือกใช้หลอดไฟท่ีประสิทธิภาพสูงช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอด LED หรือหลอดฟลูออเรส
เซนต์ แบบ T5 เป็นต้น จากการศึกษาท่ีพบว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และจากผลส ารวจกระบวนการ ท่ีจะเพิ่มมาตรการในเรื่อง
การเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าให้กับพนักงาน และในส่วนของทัศนคติจากผลการศึกษา
พบว่าพนักงานมีทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานในระดับท่ีดีมาก  คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
3.88 โดยข้อท่ีพนักงานตอบมีระดบัทัศคติท่ีดีมากท่ีสุด เกินกว่าก่ึงหนึ่งเป็นในค าถามท่ีว่า ท่านรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงาน แสดงให้เห็นว่าพนักงานภายในโรงงานยินดีท่ีจะร่วมปฏิบัติกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
 2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของพนักงานโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
 จากศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการอนุรกัษ์พลังงานไฟฟา้ของพนักงานโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
พบว่า ต าแหน่งงาน และการได้รับการอบรม เป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการอนุรักษ์พนักงานไฟฟ้าของพนักงาน ท้ังนี้ระดับ
การศึกษา ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ก็จะเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้พนักงานในแต่ละต าแหน่งงาน และการได้รับการ
อบรม มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นส่งผลไปถึงพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของพนักงานโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าท่ีแตกต่างกัน ในส่วนพนักงานท่ีมีต าแหน่งงาน พบว่าพนักงาน
ท่ีสังกัดแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสูงสุดถึง 49.56 รองลงมา แผนก
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 46.50 และแผนกวาง
แผนการผลิตมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 43.18  ท้ังนี้พบว่าพนักงานท่ีสังกัดแผนกผลิต และแผนก
คลังสินค้าและจัดส่งมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ท้ังนี้ต าแหน่งงานท่ีส่งผลให้พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าท่ีต่างกัน อาจเกิดจากในแต่ละต าแหน่งงานมีบทบาท
หน้าท่ี ความเกี่ยวข้อง และความพร้อมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สถานการณ์ (Situation) คนเรามักจะประกอบพฤติกรรมท่ีตนเองต้องการ เมื่อมีโอกาสหรือ สถานการณ์นั้นๆ
เหมาะสมส าหรับการประกอบพฤติกรรม (ชัยยงค์ พรหมวงค์, 2534, 23) ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีมี
ต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของแต่ละต าแหน่งงานส่งผลไปถึงพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าท่ีแตกต่างกัน และ
ในส่วนของพนักงานท่ีได้รับการอบรมจากการศึกษาพบว่าพนักงานท่ีเคยอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายใน
บริษัท และพนักงานท่ีไม่เคยอบรมเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากัน ส่งผลให้มี
พฤติกกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าท่ีแตกต่าง ท้ังนี้พนักงานท่ีมีความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาพบว่าความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าท่ีระดับนัยส าคัญ 
0.01 มีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง ซึ่งพนักงานมีความรู้ความเข้าใจส่วนใหญ่เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวัน และเมื่อมีความรู้ความเข้าใจที่ดีจากการอบรมพนักงานก็จะมีวิธีปฎิบัติท่ีถูกต้องและมีแนวทางในการ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีดี ท้ังนี้การจะเกิดความรู้ความเข้าใจท่ีดีก็ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาของ
พนักงานด้วย สอดคล้องกับความรู้ หมายถึง ทรัพย์สินขององค์กรอันได้แก่ประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยี การ
ปฏิบัติงาน ระบบปฏิบัติงานต่างๆ บนพื้นฐานของความรู้ของความช านาญ (บดินทร์ วิจารณ์, 2553, 35) ซึ่งอาจเกิด
จากพนักงานท่ีมีการศึกษาในระดับท่ีสูงมีกระบวนการเรียนรู้อยู่แล้วท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายกว่าในการ
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อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงาน ในส่วนของทัศนคติพนักงานมีทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายใน
โรงงานในระดับท่ีดีมาก และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ดี และการอบรมท าให้พนักงานมีทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของพนักงาน 
 3. แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
   แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้เกิดการใช้
พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความย่ังยืนด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงงาน
สามารถใช้แนวทางของหลักการ PDCA ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนการดังนี้ 
 1) การวางแผนด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า โดยการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อบ่งชี้การใช้
พลังงานท่ีมีนัยส าคัญของโรงงาน และก าหนดข้อมูลฐานพลังงาน และดัชนีวัดสมรรถนะพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน เพื่อ
ชี้บ่งโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานไฟฟ้าและชี้ตัวแปรท่ีมีผลต่อสมรรถนะพลังงานไฟฟ้า โดยก าหนดเป็น
เป้าหมาย และแผนด้านพลงังานไฟฟ้า ซึ่งจากการศึกษาท่ีกล่าวข้างต้น พบว่าต าแหน่งงาน และการได้รับการอบรม ซึ่ง
มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของพนักงาน โดยอาจด าเนินการจัดแผนการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์
ไฟฟ้าให้กับพนักงานในแต่ละต าแหน่งงาน โดยต้องศึกษารายละเอียดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อ
จัดเนื้อหาการฝึกอบรมให้สอดคล้องในแต่ละต าแหน่งงาน 
 2) การปฏิบัติด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า การปฏิบัติในท่ีนี้ไม่ใช่เพียงการน ามาตรการด้านการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าท่ีก าหนดขึ้นไปปฏิบัติเพียงด้านเดียว แต่ยังครอบคลุมถึงด้านผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี ท่ีต้องก าหนด
ความสามารถและการฝึกอบรมท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานรวมถึงความตระหนักด้านพลังงานไฟฟ้าของพนักงงานใน
โรงงาน ด้านการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองค์กร ด้านการออกแบบและการจัดหาบริการด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่ง
ต้องมีการประเมินด้านสมรรถนะพลังงานไฟฟ้าทุกครั้งท่ีมีการออกแบบปรับปรุงหรือการจัดซื้อท่ีมีผลกระทบต่อ
กระบวนการหรือเครื่องจักรท่ีมีนัยส าคัญ ซึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในแต่ละ
ต าแหน่งงาน ต้องก าหนดหลักสูตรด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าไว้ในแผนการฝึกอบรมในแต่ละต าแหน่งงาน 
(Individual Training Need Identified) หากมีการผลัดเปลี่ยนของพนักงงานก็ยังคงมีหลักสูตรด้านการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าส าหรับพนักงงานใหม่ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่งงานนั้นๆ 
 3) การตรวจสอบการจัดการพลังงานไฟฟ้า เป็นกระบวนการในการตรวจติดตามและเฝ้าระวังให้เชื่อมั่นว่า
การจัดการพลังงานไฟฟ้ายังคงอยู่ หากพบความผิดปกติต้องด าเนินการปฏิบัติและแก้ไขรวมถึงปฏิบัติการป้องกัน ท้ังนี้
การจัดอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในแต่ละต าแหน่งงานต้องมีแบบประเมินการอบรมเพื่อให้ทราบถึงความรู้
ความเข้าใจท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด และสิ่งท่ีต้องการ
ทราบเพิ่มเติมมีเรื่องอะไรบ้าง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าให้
สอดรับกับผู้รับการฝึกอบรมย่ิงขึ้น 
 4) การทบทวนการจัดการพลังงานไฟฟ้า ต้องมีการทบทวนการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าของผู้บริหารเพื่อให้
มั่นใจว่าระบบการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าของโรงงานมีการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง หากเป็นเรื่องการ
อบรมให้กับพนักงานในแต่ละต าแหน่งงานในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าก็ต้องมีการทบทวนเรื่องท่ีจะสื่อสารเพื่อให้
ทันต่อสถานการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานหรือภายในประเทศในปัจจุบัน เพื่อปรับรูปแบบการสร้างความรู้
ความเข้าใจ และการสร้างจิตส านึก และความตระหนัก ด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของพนักงานทุกระดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้พบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของพนักงานของโรงงานอาหาร
สัตว์เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณท่ีสูงขึ้น และมีแนวทางการจัดการด้านพลังงานในแต่
ละกระบวนการ ท้ังนี้ควรมีการจัดอบรมในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพนักงานมีการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นพนักงานท่ีเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟา้ การอบรมเรื่องของพลังงานไฟฟา้นี้จะท าให้พนักงานมีพื้นฐานความรูไ้ปในทิศทางเดียวกันซึ่ง
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จะท าให้การอนุรักษ์พลังงานของโรงงานประสบความส าเร็จได้ง่าย และควรตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้านี้จะช่วยให้ผู้บริหารรวมถึงพนักงานเกิดความตื่นตัวเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานมากขึ้นซึ่งสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ และเชิงนโยบายดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. น าจุดบกพร่องจากการวิจัยไปปรับปรุงกระบวนการท่ีพบจุดบกพร่อง เพื่อพัฒนาลดจุดบกพร่องจากการ
รั่วไหลพลังงานไฟฟ้าเช่น การปรับปรุงกระบวนการหรือเปลี่ยนกระบวนการท างานเพื่อลดการรั่วไหลของพลังงาน
ไฟฟ้าท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต 
 2. เป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกดา้นการอนรุกัษ์พลังงานไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับพนักงานทุกระดับภายในโร
งาน ซึ่งพนักงานในแต่ละต าแหน่งงานมีความเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีไม่เท่ากัน การมุ่งเน้นการสร้าง
จิตส านึกในพนักงานแต่ละระดับจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีไม่เท่ากัน 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. สามารถน าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าไปก าหนดแนวทาง และแผนงานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงาน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ต าแหน่งงาน และการได้รับการอบรมของพนักงานมีผล
ต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของพนักงาน 
  2. ผู้บริหารเห็นถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโรงงาน และสามาถตัดสินใจใน
การลงทุน และพัฒนาด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้าได้ง่ายย่ิงขึ้น  เช่นการการตัดสินใจลงทุนอุปกรณ์เครื่องมื่อ
เครื่องจักรท่ีประหยัดพลังงานหรือลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าภายในโรงงาน 
 
กิตตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณบริษัทเบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ท่ีมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรในครั้งนี้ รวมถึงข้อมูลต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง และเพื่อนร่วมงานทุกท่านท่ีอ านวยความสะดวกในการศึกษา 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุน
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ 2) น าเสนอแนวทางการพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์
ส่งเสริมสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุตามหลกัวิถีพทุธ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้เชีย่วชาญดา้นพุทธศาสนา และผู้เชี่ยวชาญด้านการสง่เสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 
7 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจงท่ีสามารถให้ข้อมูลในลักษณะ Key Informant ได้ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
และผู้เชี่ยวชาญในการระดมความคดิแนวทางการพัฒนาโปรแกรมสง่เสรมิสุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ โดย
การประชุมกลุ่ม (Focus Group) จ านวน 7 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผล
การศึกษาพบว่า 1) การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธมี
ความเป็นไปได้และมีแนวโน้มสูงมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล 
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ  
2) โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 เป็นตัวขับเคลื่อนในแต่ละด้านคือ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านปัญญา ใช้อิทธิบาทอธิบาย หาเหตุผลให้ครอบคลุมในแต่ละด้าน ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยใช้ อิทธิบาท 4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาตามหลักวิถีพุทธเชื่อมโยงในแต่ละกิจกรรมของแต่
ละด้าน มีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อเป็นตวัเลือกให้ผู้สูงอายุและครบทุกดา้นมีการใช้งานง่ายเหมาะสมกับสภาพรา่งกาย
ของผู้สูงอายุ 

 

ค าส าคญั : โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมสุขภาพ  ผูสู้งอายุ  หลักวิถีพุทธ 
 
Abstract 

The objectives of this research were 1) analyze the feasibility of using electronic systems to support 

e-program of health promotion for the elderly following the main Buddhist, and 2) present direction for 

development of e-Program to promote health for elderly following the main Buddhist. Using qualitative 

research methods by analyzing and synthesizing from relevant documents and research. The interview with 7 

specialists of Buddhist experts and experts in health promotion of the elderly, which were selected from a 

specific model that can provide key informant by using in-depth interviews. And 7 experts in brainstorming 

guidelines for the development of e-Program to promote health for elderly following the main Buddhist by 

the focus group. Data analysis using content analysis. The results of the study showed that: 1) the adoption of 

electronic systems supporting health promotion programs for the elderly following the main Buddhist is 

feasible and more likely. Due to advances in information technology, digital technology, and internet of 

things to support the use of health promotion programs for the elderly following the main Buddhist. 2) The 

health promotion of e-program for the elderly is based on the path of accomplishment of Buddhist. It is 

driven by physical, emotional, social and intellectual aspects. Reason to cover each side. The user can easily 

understand the use of the path of accomplishment of Buddhist. There are a variety of activities to choose 

from for the elderly and all aspects. 

 

Keywords: e-Program to Promote Health, Elderly, Main Buddhist 
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บทน า 
หลักพระพุทธศาสนาได้เข้ามามีบทบาทในการรักษาสุขภาพ การเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุ 4  ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ ร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล   
2) ด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับรายได้ การมีงานท า และการสร้างหลักประกันรายได้ (รวมท้ังการออม) เพื่อวัยสูงอายุ   
3) ด้านสังคม สถานภาพของผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วม การมีบทบาท และการได้รับการยอมรับของสังคม ชุมชน 
ตลอดจนครอบครวั รวมท้ังการเผยแพร่ และการได้รบัข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุ ท่ีอยู่อาศัยและการดูแลผู้สูงอายุ และ 
4) ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสม ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเหมาะสมของ
ผู้สูงอายุ (สราวุธ  ไพฑูรย์พงษ์, 2554) การน าหลักวิถีพุทธมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพนั้น นอกจากจะช่วยให้ร่างกาย
แข็งแรงแล้วยังช่วยในเรื่องสุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีด้วย เพราะหลักวิถีพุทธหรือหลักธรรมค าสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะช่วยพัฒนาจิตวิญญาณของผู้สูงอายุให้สูงขึ้น เมื่อสุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็ดีตาม 
ตรงกับหลักธรรมท่ีว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ท าให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขตลอดอายุขัย
ในช่วงบ้ันปลายของชีวิต ความสุขถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสะท้อนถึงการมีสุขภาพท่ีดี ในภูมิภาคอาเซียน ไทยมี
คะแนนเฉลี่ยความสุขสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโรค โดยไทยเป็นท่ี 36 ของโลก และท่ี 2  ของอาเซียน (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ต้องสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ การป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี และการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี 
(ยุทธศาสตร์ชาติส านักงาน ก.พ., 2562) กอปรกัปความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีการน านวัตกรรม
และพัฒนาเทคโนโลยีรองรับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุในปัจจุบันได้เริ่มหันมาสนใจในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น (วิเชียร 
ชุติมาสกุล และคณะ, 2557; เฉลิมพงษ์ ลินลา, 2558; พิมลอร ตันหัน, 2559) เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และการ
บริการของรัฐท่ีพึ่งพิงระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อรับบริการและอ านวยความสะดวกด้านสุขภาพ 
ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบเพื่อนช่วยเหลือผู้สูงอายุ (Senior Sidekick) การพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็น ระบบการแจ้งเตือนเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้านสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ แหล่งเรียนรู้
เรื่องสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งต้องสะดวกต่อการใช้งานหรือใช้งานได้ง่าย และรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
และตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ทันที (วิเชียร ชุติมาสกุล และคณะ, 2557) 

จากปัญหาด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุท่ีสามารถน าหลักวิถีพุทธมาใช้ในการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ และ
ความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ  จึงมีความ
จ าเป็นในการวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการน าระบบอิเลก็ทรอนกิส์สนบัสนุนโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ
ตามหลักวิถีพุทธเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมอิเลก็ทรอนกิส์ส่งเสริมสขุภาพส าหรับผูสู้งอายุตามหลกัวิถีพทุธ 
ใหเ้ป็นทางเลือกแกผู่้สูงอายุได้น าไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริการแก่สังคมของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ 

2. เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ 
 
อุปกรณแ์ละวิธีการทดลอง 

แนวทางการพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกสส์่งเสรมิสุขภาพส าหรบัผู้สงูอายุตามหลกัวิถีพุทธใชร้ะเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน า
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ระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ และการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลักวิถีพุทธจ านวน 5 คน เพื่อการศึกษาวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 และในการศึกษา
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนา และผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
จ านวน 7 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจงท่ีสามารถให้ข้อมูลในลักษณะ Key Informant ได้ โดยใช้แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก และผู้เชี่ยวชาญในการระดมความคิดแนวทางการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุตามหลักวิถี
พุทธ โดยการประชุมกลุ่ม (Focus Group) จ านวน 7 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจงท่ีเป็นผู้มีประสบการณ์ด้าน
ปรัชญา ศาสนา ด้านสาธารณสุข ด้านการแพทย์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชงินื้อหา (Content Analysis) และใช้หลักการสามเส้า (Triangulation) 
ตรวจสอบข้อมูล เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล 

 
ผลการทดลอง  

1. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ 

 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธพบว่า การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุตาม
หลักวิถีพุทธมีความเป็นไปได้และมีแนวโน้มสูงมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้ าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีดิจิทัล อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุตามหลัก
วิถีพุทธ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้ 

 1.1 ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุแบ่งเป็น 3 ประเด็นท่ีส าคัญคือ 
  1.1.1 ปัญหาด้านร่างกาย เป็นปัญหาทางด้านสุขภาพเสื่อมโทรมท้ังการมองเห็น การได้เย็น และการ

ควบคุมกล้ามเนื้อ มีโรคภัยต่าง ๆ มาเบียดเบียน ความต้องการจึงต้องการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ต้องการมีผู้
ช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องการท่ีอยู่อาศัยท่ีสะดวก อากาศดี สิ่งแวดล้อมดี และอาหารท่ีถูกสุขลักษณะตามวัย 

  1.1.2 ปัญหาด้านจิตใจ ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนไม่ไดค้วามเอาใจใส่ จึงรู้สึกว้าเหว่ มีความวิตกกังวล
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น กังวลถูกทอดท้ิง กังวลเรื่องสุขภาพ กังวลเรื่องความตาย เป็นต้น จนอาจเกิดอารมณ์เศร้า เฉยเมย 
รู้สึกผิดหวัง ความต้องการด้านจิตใจอยากให้สังคม ลูกหลานเข้าใจ มีสภาพแวดล้อมดีท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ 

  1.1.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้สูงอายุบางคนอาจไม่มีรายได้ หรือรายได้ไม่เพียงพอ ปัญหา
ค่านิยมเปลี่ยนผู้สูงอายุต้องอาศัยสถานสงเคราะห์คนชรา และปัญหาด้านความรู้ท่ีผู้สูงอายุไม่มีโอกาสได้รับความรู้เพื่อ
การพัฒนาตนเอง ให้เหมาะสมกับวัยและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้เข้ากันได้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ความต้องการ
ผู้สูงอายุต้องการการประกันรายได้ และการประกันความชราภาพ ไม่ต้องการความเมตตาสงสาร 

 1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ จากการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีรองรับคุณภาพชีวิตส าหรบัผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการดแูลสุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตในการด ารงชีวิต
มีดังต่อไปนี้ ระบบการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ ระบบแพทย์ทางไกล ระบบการจองคิวตรวจสุขภาพและรักษาโรค 
ระบบส่งต่อผู้ป่วยส าหรับโรงพยาบาล ระบบเตือนรับประทานยา ระบบแจ้งเตือนการรับประทานยาและขาดการรับยา
อัตโนมัติ ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ ความดัน การเต้นของหัวใจผู้สูงอายุ ระบบตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ เป็นต้น 
โดยระบบต่างๆ นี้ต้องสามารถใช้งานได้โดยง่ายผ่านแอปพลิเคชัน อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งผ่านสมาร์ทโฟน โดยในการ
พัฒนาต้องค านึงถึงการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุในเรื่องการรับรู้ว่ามีประโยชน์ การรู้ว่าง่าย
ต่อการใช้งาน 

2. แนวทางการพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ 
 สุขภาพกายจะขึ้นกับสขุภาพจติ ถ้าร่างกายไม่ดี จิตดีร่างกายอาจไม่เป็นไร แต่ถ้าสุขภาพกายดี แต่จิตไม่ดี 

ส่งผลให้ร่างกายไม่ดีตาม สรุปว่าการท าให้ร่างกายดี ต้องมีศรัทธา เชื่อว่าสิ่งท่ีท านั้นต้องดี มีความเพียร พยายาม ไม่
หยุดท า มีสติ ตั้งใจอย่างแน่วแน่ ใจนิ่งท่ีจะท าสิ่งนั้น ท้ังหมดนี้วงรอบด้วยพลังของปัญญา รู้ว่าสิ่งท่ีท านั้นมีประโยชน์ ใช้
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ปัญญาในการพิจารณาว่าใช่ มีสัมมาทิฐิ รู้เท่าทัน เช่น ท าไมต้องตาย เพราะเราเกิด ต้องแก่ ต้องเจ็บและต้องตาย 
ฉะนั้น ต้องไม่เกิดจะได้ไม่ต้องตาย ถ้ากลัวตายอย่าเกิด ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติ การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุนั้นนั้นต้องใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 เป็นตัวขับเคลื่อนในแต่ละด้าน เช่น ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม 
และด้านปัญญา เอาอิทธิบาทไปอธิบาย หาเหตุผลให้จบในแต่ละด้าน คนท่ัวไปสามารถเข้าใจได้ง่ายโดยใช้ อิทธิบาท 4 
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาตามหลักวิถีพุทธมาจับและเชื่อมโยงในแต่ละกิจกรรมของแต่ละด้าน ควรมีกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู้สูงอายุและครบทุกด้าน กิจกรรมหนึ่งท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุคือให้ฟังชุดธรรมะบรรยาย
จะท าให้ผู้สูงอายุได้ความรู้ท่ีหลากหลายท้ังด้าน  กิจกรรมต่าง ๆ ในคู่มือควรอธิบายตามหลักอิทธิบาท 4 อธิบายให้เห็น
ความมุ่งมั่นตั้งใจ ท าให้เกิดความสุขกายสุขใจ กิจกรรมทางใจ กิจกรรมทางจิตวิญญาณ กิจกรรมท่ีท าต้องสอดคล้องกับ
ด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านร่างกาย คือ อาหาร เอาหลักอิทธิบาท 4 มาเชื่อมโยงเป็นการกินอย่างมีฉันทะ มีสติ  อารมณ์ คือ 
ด้านจิต ด้านสังคม คือ มีเพื่อน การเข้าสังคม มีการพูดคุยกับเพื่อนเป็นประจ า เป็นต้น  การแบ่งระดับผูสู้งอายุให้ดูตาม
เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข โปรแกรมอิเล็กทรอนกิส์ท่ีใชง้าน เช่น เว็บไซต์ด้านสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุ สมาร์ทโฟน
และเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาดิจิทัลท่ีสะดวกเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพของ
ผู้สูงอายุ การพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธอย่างมีประสิทธิภาพต้อง
ค านึงถึงวิธีการพัฒนา และปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ แนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะต่อไปนี้ 

 2.1 การน าเสนอข้อมูลด้วยภาพต้องเลือกขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่หรือสามารถปรับขนาดตัวอักษรได้
เพราะผู้สูงอายุสายตายาว ควรหลีกเลี่ยงตัวอักษรประดิษฐ์หรือตัวเขียน จับคู่สีระหว่างตัวอักษรและพื้นหลังให้
เหมาะสม เช่น ตัวอักษรสีด าบนพื้นหลังสีขาว หรือตัวอักษรขาวบนพื้นหลังสีด า และหลีกเลี่ยงอักษรเคลื่อนไหวลดการ
แสดงผลแบบสามมิติ 

 2.2 การน าเสนอด้วยเสียง ออกแบบโปรแกรมให้ผู้สูงอายุปรับเสียงได้ตามความต้องการ หลีกเลี่ยงการใช้
ความถี่มากกว่า 4,000 เฮิรตซ์ สัญญาณการเตือนท่ีเหมาะสมอยู่ท่ี 500 – 2,000 เฮิรตซ์ และใช้ความเข้มเสียงอย่าง
น้อย 60 เดซิเบล ผสมผสานการน าเสนอด้วยภาพและเสียงให้เหมาะสมหรือควบคู่กัน หลีกเลี่ยงเสียงก้อง ใช้เสียง
บรรยายท่ี 140 ค าต่อนาที หรือน้อยกว่านั้น เน้นการใช้เสียงธรรมชาติ 

 2.3 การน าเสนอด้วยการสัมผัส ใช้การส่งสัญญาณด้วยความถี่ต่ า เช่น 25 เฮิรตซ์ การใช้แรงสั่นสะเทือน
ส่งสัญญาณควรส่งไปท่ีร่างกายช่วงบน เช่น มือมากกว่าการส่งไปท่ีร่างกายช่วงล่าง 

 กล่าวได้ว่าการพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธต้องออกแบบ
กิจกรรมในโปรแกรมท่ีง่ายสะดวกต่อการใช้งานท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ เนื้อหาดิจิทัลต้องรับรู้ได้ว่ามี
ประโยชน์ต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

 
วิจารณผ์ลการทดลอง 

สุขภาพดีของผู้สูงอายุประกอบด้วย สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทาง
ปัญญา ควรใช้หลักภาวนา 4 จะเกี่ยวข้องทางกาย ความประพฤติ จิต และสังคม ท้ังกาย ศีล จิต ถ้าตัวเราดีคนท่ีมา
เกี่ยวข้องก็ดีส่งผลให้สังคมดีตามไปด้วย แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สู งอายุตามหลักวิถีพุทธนั้น   ใน
อายุสสสูตรการมีอายุยืนมี 5 ข้อ โดยหลักมี 2 เรื่อง  คือ เรื่องของการบริหารอาหารและการบริหารจิต ความสัมพันธ์
กันระหว่างกายกับจิตนั้น คนจะมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ต้องเป็นไปได้ท้ังสองส่วนคือท้ังส่วนของกายและส่วนของจิตต้อง
สัมพันธ์กัน หลักอายุสัสธรรม ได้แก่ 1. สัปปายะการี แปลว่า ท าสิ่งท่ีสบาย เอื้อต่อชีวิต 2. สัปปายะมัตตัญญู คือ รู้จัก
ประมาณในสิ่งท่ีสบาย แปลว่าไม่ฟุ่มเฟือย 3. ปริณตโพชี คือ บริโภคสิ่งท่ีย่อยง่ายท าให้ละเอียด ทานอาหารให้ถูก
สุขลักษณะ 4. กาลจารี คือ ท าอะไรให้เป็นเวลา ท าให้สุขภาพร่างกายดี 5. พรหมจารี คือ รู้จักควบคุมอารมณ์ ควบคุม
สิ่งท่ีต้องการทางอายตนะท้ังหมด ท้ังรูป เสียง กลิ่น รส โพทัพพะ อีกอย่างคือให้มีศีล คือ การประพฤติงาม รู้จักพูด 
ส าหรับหลักอายุสัสธรรม คือ ธรรมท่ีท าให้อายุยืน ประกอบกับธรรมอ่ืน ๆ ส่งเสริมกันและกันจะท าให้อายุยืนอย่างมี
คุณภาพ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสขุภาพผูสู้งอายุตามหลกัวิถีพุทธ ผู้สูงอายุมี 3 ระยะ ได้แก่ 60-70 ปี ยังพอพึ่ง

978



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

ตัวเองได้บ้าง ปัญหาน้อยหน่อย ช่วงท่ี 2 อายุ 70-80 ปี ต้องการการพึ่งพามาก ช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไปต้องการการพึ่งพา
มากท่ีสุด ผู้สูงอายุต้องเตรียมตัวให้มาก อายุ 80 ปี ต้องการการพึ่งพามากกว่าช่วงแรก ๆ แนวทางพัฒนาส่งเสริม
ผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันการพึ่งพาลูกลดน้อยลงไป ฉะนั้นผู้สูงอายุต้องพึ่งตนเอง ให้มีเงินเก็บ การพึ่งตนเองต้องอาศัย
หลักธรรม การพอดี การประหยัด ขยัน รู้จักออม รู้จักใช้ ไม่บริโภคสิ่งฟุ่มเฟือยเกินตัว หลักธรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ คือ 
การรู้จักใช้ รู้จักกินจะส่งผลท าให้ร่างกายดีด้วย ผลการสัมภาษณ์ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชฎาพร ธิราวรรณ 
(2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อความมีอายุยืนตามหลักอิทธิบาท 4 พบว่าหลัก
อิทธิบาท 4 นั้นพระพุทธองค์ตรสัอ านาจของอิทธิบาท 4  ถ้าปฏิบัติมาก จะมีอายุยืนยาวได้ถึง 120 ปี การน าหลักธรรม
อิทธิบาท 4 ในพระพุทธศาสนามาบูรณาการเพื่อช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ในการปฏิบัติตน ดูแลส่งเสริมสุขภาพให้อายุ
ยืนด้วยมิติทางศีลธรรมของศาสนาโดยน าหลักธรรมท่ีน าไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการมีอายุยืน ตามหลักอิทธิบาท 
4  ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา โดยการปฏิบัติต่อร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมด้วยการรู้จักไตร่ตรอง ใช้
ปัญญา อันใคร่ครวญ หาเหตุผลหรือตรวจสอบตรวจทานด้วยกระบวนการ วางแผนงาน วัดผลส าเร็จ และคิดวิธีแก้ไข
ปัญหาหรือผลกระทบอย่างเหมาะสม การปฏิบัติตนตาม “อิทธิบาท 4” เพื่อให้มีอายุยืน สามารถท าการดูแล ส่งเสริม
สุขภาพกายและจิตใจให้มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลให้มีอายุยืนยาวได้ 

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนั้นต้องใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 เป็นตัวขับเคลื่อนในแต่ละด้าน เช่น ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านปัญญา เอาอิทธิบาทไปอธิบาย หาเหตุผลให้จบในแต่ละด้าน คนท่ัวไป
สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยใช้ อิทธิบาท 4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาตามหลักวิถีพุทธมาจับและเชื่อมโยงในแต่ละ
กิจกรรมของแต่ละด้าน ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู้สูงอายุและครบทุกด้าน กิจกรรมหนึ่งท่ีเหมาะ
กับผู้สูงอายุคือให้ฟังชุดธรรมะบรรยายจะท าให้ผู้สูงอายุไดค้วามรูท่ี้หลากหลายมากท้ังด้าน กิจกรรมต่าง ๆ ในโปรแกรม
ควรอธิบายตามหลักอิทธิบาท 4 อธิบายให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจ ท าให้เกิดความสุขกายสุขใจ กิจกรรมทางใจ กิจกรรม
ทางจิตวิญญาณ กิจกรรมท่ีท าต้องสอดคล้องกับด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านร่างกาย คืออาหาร เอาหลักอิทธิบาท 4 มา
เชื่อมโยงเป็นการกินอย่างมีฉันทะ มีสติ  อารมณ์ คือ ด้านจิต ด้านสังคม คือ มีเพื่อน การเข้าสังคม มีการพูดคุยกับ
เพื่อนเป็นประจ า เป็นต้น  การพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธต้องออกแบบ
กิจกรรมในโปรแกรมท่ีง่ายสะดวกต่อการใช้งานท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ เนื้อหาดิจิทัลต้องรับรู้ได้ว่ามี
ประโยชน์ต่อการดูแลรักษาสุขภาพสอดคล้องกับแนวคิดของ วิเชียร ชุติมาสกุล และคณะ (2557) ท่ีได้ท าการวิจัยเพื่อ
การวางรากฐานและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ ระบุว่าปัจจัยส่งเสริมการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุต้องมีลักษณะใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสะดวก มีภาพ สัญลักษณ์
ท่ีเรียบง่ายส าหรับผู้สูงอายุ มีข้อมูลมูลที่เข้าใจง่าย หรืออาจมีคู่มือประกอบการใช้งานให้ผู้สูงอายุเข้าใจได้ง่าย 

 
สรุปผลการทดลอง 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์สนบัสนนุโปรแกรมส่งเสริมสขุภาพส าหรับผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธมีความเป็นไปได้และ
มีแนวโน้มสูงมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 
เพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ ท้ังนี้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ต้อง
สร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุมีความพอใจ มีความตั้งใจจริงในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมีความมุ่งมั่นท่ีจะมีสุขภาพท่ีดี 
และพิจารณาด้วยปัญญา เข้าใจถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการปฏิบัติตนตามโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธจะสามารถท าให้สุขภาพดีและอายุยืนอย่างมีคุณภาพ  การพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้สูงอายุได้น าไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับ
สุขภาพของตนเอง การพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธอย่างมี
ประสิทธิภาพต้องค านึงถึงวิธีการพัฒนา และปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยนี้เพื่อศึกษาพฤตกิรรมของผู้เปิดรับชมรายการภัตตาคารบ้านทุ่งท่ีเป็นรายการประเภทวัฒนธรรมไทย
ให้สาระบันเทิงผ่านยูทูป โดยศึกษาจากเนื้อหา และเป้าหมายของผู้ผลิตรายการท่ีต้องการให้ผู้ชมรับรู้ตรงกันหรือไม่ 
โดยเครื่องมือวิจัยคือวิเคราะห์ตัวบท เนื้อหารายการรวม 11 ตอน และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มแรกทีมงานผู้ผลิตสื่อจ านวน 2 คน และกลุ่มสองผู้เปิดรับสื่อสุ่มเลือกจากผู้ ท่ีคอมเม้น
รายการในยูทูปจ านวน 150 คน ตอบกลับจ านวน 20 คน โดยได้รับค าตอบแบบอ่ิมตัว ผลวิจัยพฤติกรรมและ 
การน าไปใช้ของผู้เปิดรับชมรายการท่ีพบ ประกอบด้วย 

ความความต้องการจะรับข่าวสารท่ีมาจากความชอบส่วนตัวหรือความต้องการท่ีจะเปิดรับ เชื่อมโยงกับ
ต้องการความบันเทิง ด้านอารมณ์จากการชมยูทูปท่ีสามารถใช้งานได้ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี ส่งผลต่อความต้องการ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อบอกต่อและแชร์ข้อมูลให้บุคคลในครอบครัว และเพื่อน โดยท าให้หลังจากการเปิดรับชม
รายการผู้ชมได้น าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

นอกจากนี้การวิจัยยังค้นพบว่า ในอนาคตรายการยังสามารถพัฒนาเพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มชาวต่างชาติ ใน
ด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้ และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพรายการประเภทวัฒนธรรมไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็น  
อัตลักษณ์ของชาติต่อไป  

 
ค าส าคญั: รายการวัฒนธรรม  สื่อสาธารณะ  สื่อออนไลน์ยูทูป  การรับรูแ้ละการน าไปใช้ประโยชน ์ 
 
Abstract 

 The purpose of this research is to acknowledge receiver behavior who watch Ban Thung Show is 

educational cultural program via YouTube and study the show content that aim for the viewer perception 

such a relate with objective of producer expected. This research analysis of 11 show episodes and interview 2 

sample focus groups by using online questionnaire. First focus group is 2 producer team and second focus 

group are 150 random viewers who commented on the show on YouTube channel. And 20 questionnaires 

were responded. Result were repetitive answers as well as viewers are consisted which are;  

Cognitive needs personal likeable and receiver need, relate of Affective Needs as user’s freedom 

search for entertainment from you tube channel, Then Social Integrative Needs make people communication 

and sharing data to family and friends Eventually, Adaptation and Utilization after people recognize as well 

as adapt in lifestyle and occupations also. 

 Moreover, the way to improve Thai culture infomercials of channel “Ban Thung Show” in the 

future help support to promote in Thai cultural tourism and they also can be improve public media and Thai 

culture infomercials as well as maintain Thainess.   

 

Keywords:  Culture infomercials, Public media, YouTube and Exposure and Utilization 
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บทน า 

เมื่อพูดถึง สื่อ ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทใดสามารถเขา้ถึงคนไดทุ้กเพศทุกวัยอย่างรวดเรว็โดยเฉพาะสือ่
สาธารณะ ท่ีมีเปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่าย สื่อสาธารณะเป็นสื่อการกระจายเสียงท่ีมีการจัดการองค์กร เพื่อเผยแพร่ให้
ประชาชนได้รบัข้อมูลท้ังด้านข่าวสาร ,การศกึษา, ความบันเทิงโดยเน้นการเผยแพร่ด้านวัฒนธรรมเป็นหลัก ไม่แสวงหา

ผลก าไร มีขอบเขตในการเผยนเป็ ซึ่งสื่อสาธารณะในแตล่ะประเทศมีความแตกตา่งกันออกไปขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่
ละประเทศนั้นๆ การด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในพื้นท่ีเดียวกัน คือตัวเชื่อมระหว่างคน และสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อ
มนุษย์เป็นอย่างมากนั่นคือ วัฒนธรรม (Culture) การสื่อสารระหว่างสังคมหมายถงึการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รายการ
โทรทัศน์เป็นปัจจัยของสื่อสาธารณะท่ีเป็นสื่อส าคัญทางวัฒนธรรมยังคงเผยแพร่เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการเปิดรับ การ
ปฏิบัติตามหรือการน าไปใช้ ผู้ส่งสารใช้สื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงมนุษย์ได้ง่าย ความเปลี่ยนแปลงของการเปิดรับ
ข่าวสาร (Information Society) ระบบข่าวสารและการตดิตอ่ท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้กระแสวัฒธรรมต่างๆไหลสู่
เข้าสังคมไทย ส่งผลต่อการรับวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ภายใต้ของความต้องการทันสมัย และความก้าวหน้าอย่างขาด
การเลือกสรรให้ประสานสอดคล้องกับรากฐานดั้งเดิมของวัฒนธรรมไทยท าให้สร้างภาวะกดดัน ให้แก่วัฒนธรรมไทย 
จนเกิดปัญหากระทบ ในวงกว้างต่อการพัฒนาบุคลากรของชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมดยสารานุกรมไทย

ส าหรับเยาวชน โ  (  พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม”, 
2535)  ปัจจุบันโทรทัศน์มีจ านวนผู้ชมลดลงโดยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาแทนท่ีโทรทัศน์ คืออินเตอร์เน็ทหรือสื่อ
ออนไลน์ บทบาทของสื่อออนไลน์มีผลกระทบตอ่พฤติกรรมของผู้เสพสื่อ โดยสื่อรายการโทรทัศน์ยังคงได้รับความนิยม
จากผู้ชมแต่เปลี่ยนช่องทางการเปิดรับจากโทรทัศน์มาเป็นอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ื (กรกกาจน์ ประจงแสงศรี และไอ
ลดา ฟอลเล็ต, 2557)   

ข้อมูลจากสถิติจากส านกัยุทธศาสตร์ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สพธอ.) ได้จัดท าผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ทในประเทศไทย ปี 
2557 - 2559 กล่าวว่า ในปี 2557 คนไทยใช้งานสื่อออนไลน์ ร้อยละ44.7 ต่อมาในปี 2558 มีการใช้งานลดลงเหลือ
42.30 แต่ในปี 2559 มีการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 72.8 ซึ่งเพิ่มจากปี 2557 และ2558 มากถึงร้อยละ 40 ภายใน 1 
ปี โดยในปี 2559 ทางส านักงานจัดท าสถิตไิดจ้ าแนกการใช้งานยูทูปออกมาเป็นการใชง้านหลัก เนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็น
จ านวนมาก ประกอบกับเป็นปีท่ีประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิตอล 3G,4G อย่างเต็มรูปแบบโดยสถิติการใช้งานยูทูป ในปี 
2559 มีผู้ใช้งานสูงถึงร้อยละ 88.10 เฉลี่ยต่อสัปดาห์  

นักวิชาการ Douglas Kellner, 2009 กล่าวว่าเว็ปไซต์ยูทูปนั้นสามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นคนมี
ชื่อเสียงได้โดยใช้เวลาเพยีงไม่นานจากการอัพโหลดคลิปวีดีโอ และเมื่อมีผู้กดติดตามมากขึ้นจะท าให้วีดีโอเหล่านั้นเป็น
ท่ีแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วเกิดเป็นกระแสสังคมได้ภายในชั่วข้ามคืน ซึ่งกระแสสื่อนั้นไม่เพียงแต่เผยแพร่ในประเทศ
ไทยแต่ยังรวมถึงการเผยแพร่และเปิดรับชมรายการย้อนหลังได้ง่ายจากผู้อาศัยอยู่ต่างประเทศหมายถึงการขยายกลุ่ม
คนดูให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย  

สิ่งท่ีส าคัญในการเปิดรับสื่อ คือความพึงพอใจของมนุษย์การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรมไม่
สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลแต่ละคนมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตได้โดยการ
แสดงออกท่ีมีความสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งกระตุ้นหรือสิง่เร้าท่ีตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจ ดังนั้นแรงกระตุ้นหรือสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจตามมา เชื่อมโยงกับ “ ทฤษฎีการใช้
และความพึงพอใจ ( Uses and Gratification ) นั้นเป็นการศึกษาในด้านจิตวิทยาสังคมความเชื่อและความคิดเห็น
ส่วนบุคคล โดยท่ีบุคคลจะเป็นผู้เลือกใช้สื่อประเภทต่างๆ ในการสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง” 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2543) 

เดวิด เค เบอโล ได้เขียนหนังสือกระบวนการการสื่อสาร (The Process of Communications) ใช้วิธีการ
ท าแบบจ าลองการสื่อสารเพื่อการพัฒนา หรือเรียกว่า System Analysis Techniques and Design for Business 
จ าลองแบบพัฒนาแนวคิดพื้นฐานการส่งสารผ่านสื่อกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ส่ง (Sender) สาร (Massage) สื่อ 
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(Channel) และ ผู้รับสาร (Receiver) เพื่อเป็นตัวกลางในการพัฒนาการสื่อสารให้เกิดภาพท่ีชัดเจนขึ้น และขยายไป
ได้ในวงกว้าง (David K. Berlo, 1960, 23-24) 

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นการเปิดรับโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี ปัจจัยนี้ช่วยผลักดันให้มีการใชยู้ทูปเพิม่ขึน้ 
เมื่อผู้ชมมีการเปิดรับ และผู้ผลิตหรือผู้จัดท ารายการมีหน้าท่ีส่งสารออกไปแต่ไม่มีการติดตามลักษณะพฤติกรรมการ
เปิดรับของผู้ชมว่าได้รับสารตรงกับผู้ผลิตต้องการสื่อหรือไม่ มีการน าเอาความรู้ไปใช้ในลักษณะใด รวมถึงความ
คาดหวังความต้องการท่ีมีต่อรายการประเภทวัฒนธรรมไทย 

 
วัตถุประสงค์ 

วิจัยฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการวัฒนธรรมไทยภัตตาคารบ้านทุ่ง เพื่อให้ทราบ
ว่าผู้ชมน าเอาความรู้ท่ีได้ไปใช้งานในลักษณะใด ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเปิดรับการแสดงความคิดเห็น ส่ งผลต่อ
แนวทางในการท ารายการประเภทดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เกิดคุณค่า และประโยชน์สูงสุดสามารถเข้าถึงผู้ชมได้
ตามเป้าหมายรายการ ผู้จัดท าหรือผู้ผลิตสื่อต้องการ พร้อมท้ังเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ปรับปรุงรายการ
วัฒนธรรมไทยให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เปิดรับชม และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้  

 
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

การคัดเลือกประเภทรายการท่ีว่าด้วยวัฒนธรรมทางช่องไทยพีบีเอส ผู้วิจัยได้จ าแนกประเภทรายการตามผัง
ของรายการปกติของทางสถานโีทรทัศนช์่องไทยพีบีเอสท่ีเนน้การน าเสนอรายการท่ีมีเนือ้หาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย โดย
เลือกจากรายการท่ีมียอดจ านวนผู้ชมรายการมากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2560 เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือนมีเพียง 1 รายการ คือ
รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง 

รายการภัตตาคารบ้านทุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบพื้นบ้าน  น าวัตถุดิบท้องถิ่นมาประกอบอาหารใน
บรรยากาศท่ีเป็นกันเอง ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอสตั้งแต่ ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ผู้ด าเนินรายการชื่อคุณสตางค์มี
หน้าท่ีท้ังและผู้จัดท า และพิธีกรด าเนนิรายการ โดยจะเป็นผู้ถามค าถามในประเด็นตา่งๆกับแขกรับเชิญในลักษณะผลัด
กันไปมา เนื้อหาในแต่ละตอนจะให้ความรู้เกี่ยวกับการหาวัตถุดิบใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นมาประกอบอาหาร วิธีปรุง
อาหาร รายการเน้นให้ผูร้ับชมท่ีอาศัยอยู่ในเมืองทราบถงึคุณค่าของวัตถุดบิพืน้บ้าน และนึกถึงคุณค่าของการนั่งล้อมวง
ทานข้าวท่ีบ้าน แขกรับเชิญในแตล่ะตอน คือ ผู้คนประจ าท้องถิ่นท่ีมีความรูใ้นวัตถดุิบพืน้บ้านเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็น
ผู้ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ด้วยตนเอง โดยตอนออกอากาศท้ังหมดในปี พ.ศ. 2560 เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน รวมท้ังสิ้น 11 
ตอน  

วิธีการวิจัยรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหา ตัวบท 
เป้าหมายของรายการท้ัง 11 ตอนและสัมภาษณ์เพื่อท าการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแรก คือกลุ่มผู้ผลิต (Sender) หรือ
ผู้จัดท ารายการ (Producer) ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ออนไลน์แบบไม่พบหน้า (Non Face to Face) โดยการติดต่อทางเพจ
ของรายการ รวมถึงการติดต่อไปยังผู้จัดท ารายการประเภทเดียวกันทางช่องไทยพีบีเอส เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเชิง
ลึก หลังได้รับข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายแรก ผู้วิจัยได้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายท่ีสองโดยการสุ่มขอสัมภาษณ์แบบไม่พบ
หน้า (Non Face to Face) และส่งแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ไปยังผู้ เปิดรับชมรายการ
ภัตตาคารบ้านทุ่ง (Receiver) เป็นประจ าเพื่อให้ทราบถงึลักษณะประชากรศาสตร์, พฤติกรรรมก่อนและหลงัเปิดรบัสือ่
, ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับชมรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง รวมถึงลักษณะการน าเอาความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยได้สุ่ม
เลือกติดต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรงจากการแสดงความคิดเห็น (Comment) ผ่านรายการทางช่องทางยูทูป จ านวนรวม 
150 คน เริ่มจากการแนะน าตวัและบอกจุดประสงค์ของการวิจัยในครัง้นี้ เมื่อกลุ่มเป้าหมายได้ติดต่อกลบัพร้อมท้ังยินดี
ให้ส่งแบบสอบถามออนไลน์หลังจากนั้น ผู้วิจัยจึงส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปทางอีเมล์เพื่อเก็บรวบรวมผลวิจัยต่อไป 
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ผลการวิจัย 
จากการวิจัยพบว่ารายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ผู้ผลิต หรือผู้จัดท ารายการมีเป้าหมายต้องการให้ผู้ชมรับรู้

วิธีการหาอยู่หากินแบบท้องถิ่น รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเพื่อสานต่อด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ รายการมีการ
ท าสถิติยอดผู้ชม แต่ไม่มีได้ติดตามหรือวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้ชม โดยรายการภัตตาคารบ้านทุ่งเป็นรายการประเภท
สาระความบันเทิง (Edutainment) ท่ีส่งผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ (YouTube) มีผู้ส่งสาร (Sender) คือผู้จัดท ารายการ 
(Producer) เป็นหลักแนวคิดทางด้านการสื่อสารเน้นผู้รับ (Media Consumer) โดยใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบท านอง
เสนาะ วัฒนธรรม และภาษาแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ เป็นตัวเน้นเพื่อสื่อให้ฟังอย่างไม่น่าเบ่ือ (Communication) พิธีกรมี
การพูดคุยภาษาท้องถิ่น และบรรยายท านองเสนาะสอดแทรกอยู่เสมอ  เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง และเป็น
เอกลักษณ์เด่นของรายการท่ีผู้ชมชื่นชอบ ท าให้ผู้รับสารจ ารูปแบบของรายการได้ง่าย มีการก าหนดบทบาทของผู้ร่วม
เหตุการณ์ท่ีชัดเจน ล าดับตอนออกอากาศในรายการจึงแบ่งได้เป็น  2 ช่วง คือ ช่วงแรกให้ความรู้ท่ัวไปทางด้าน
การเกษตร และท่องเท่ียว  ช่วงสองปรุงอาหารขั้นตอนวิธีท าระหว่างด าเนิน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ลักษณะของรายการ
ภัตตาคารบ้านทุ่ง ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ประกอบด้วย  

1. สื่อรายการเพื่อให้ความรู้แต่ละชุมชนให้ผู้รับสารได้รับรู้ข้อมูล (Knowledge and Learning)  
ด้านวัฒนธรรม ภาษา ท านองเสนาะ ค าคล้องจอง และสอดแทรกศาสนา 
2. สื่อรายการเพื่อให้ความบันเทิงและการท่องเที่ยว (Entertainment and Tourism)  
ด้านการท่องเที่ยวตามภาคต่างๆของไทย  
3. สื่อรายการเพื่อให้เกิดการน าเอาความรู้ท่ีได้ไปประโยชน์ไปใช้และบอกต่อ (Utilization and Share)  
ด้านการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนตนเอง รวมไปถึงส่วนรวม  
4. สื่อรายการเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการ (Feed Back)  
ด้านการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ท่ีเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
กลุ่มเป้าหมายท่ีสอง คือ กลุ่มผู้เปิดรับสื่อรายการภัตตาคารบ้านทุ่งผ่านยูทูป (Viewer) จากจ านวนการสุ่มขอ

สอบถามรวมท้ังหมด 150 คน ผู้วิจัยได้รับการติดตอ่กลับจากกลุม่เป้าหมายและตอบแบบสอบถามรวมท้ังชายและหญงิ 
จ านวนรวม 20 คน ซึ่งเป็นค าตอบท่ีสามารถวัดผลได้ ได้ข้อสรุปลักษณะประชากร ดังนี้ผู้ชมรายการมีอายุเฉลี่ย 30 ปี
ขึ้นไป ภูมิล าเนาต่างจังหวัดท่ีเดินทางเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ เฉลี่ยการใช้งาน ยูทูปทุกวัน วันละ 2 ชั่วโมง รับชมจาก
อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยเลือกรับชมรายการประเภทวัฒนธรรมไทยด้วยความชอบเป็นหลัก หลังจากเปิดรับชม
รายการลักษณะการน าเอาประโยชน์ไปใช้ (Utilization) ประโยชน์ และได้รับความรู้ในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 1. ด้าน
การปรุงอาหาร 2. ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่น 3. ด้านการท่องเที่ยว 4. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการรับชม
รายการไปต่อยอดกับการด ารงชีวิตและใช้ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ แต่ในแง่การน าไปเผยแพร่ต่อกลุ่มคนวง
กว้างในสังคมและชาวต่างชาติได้รับรู้อยุ่ในระดับน้อย โดยค าตอบท่ีได้เป็นลักษณะอ่ิมตัวหรือค าตอบในลักษณะ
เดียวกันท้ังหมด  

จากการวิจัยพบว่าการรับรู้พฤติกรรมการใช้งานของผู้เปิดรับสาร  (Receiver)  และการน าสาระท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์ผู้เปิดรับสือ่เปิดรับจากความตอ้งการของตนเองเป็นหลกัเข้าใจถงึเป้าหมายของรายการท่ีต้องการถ่ายทอดต่อ
ผู้ชม ท้ังด้านการท าอาหาร การเกษตร และการท่องเท่ียว เพื่อมุ่งหวังให้ผู้รับสารเกิดการน าเอาความรู้ท่ีได้ไปต่อยอด
การด ารงชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีชีวิตชาวบ้าน ตามหลักความหมายท่ีว่า วัฒนธรรมในฐานะเป็นวิถีชีวิต (Culture as 
a way of life) ซึ่งเป้าหมายรายการท่ีต้องการส่งถึงผู้รับมีความเข้าใจง่ายและเป็นทัศนคติท่ียอมรับได้ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification) รวมถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 
(Communication)  
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วิจารย์ผลการทดลอง  
1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับ และความคาดหวังต่อรายการ “ภัตตาคารบ้านทุ่ง” ประกอบด้วย 

1.1 แนวทางการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ สัมพันธ์กับลักษณะการให้ความรู้ ข้อมูล ซึ่งเป็นตัวแปร
ส าคัญท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการเปิดรับรายการหรืออิทธิพลต่อการเปิดรับ (Influence) จากพิธีกรด าเนินการคือ
คุณสตางค์ดึงดูดความสนใจของผู้ชมดว้ยการอ่านท านองเสนาะ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย พูดค าคล้องจองท่ีฟังเข้าใจได้ไม่ยาก
ถือเป็นเอกลักษณ์กับรายการ กระตุ้นผู้ชมให้เกิดความต้องการการฟัง ซึ่งมีความสอดคล้องต่อพฤติกรรมการเปิดรับ  

1.2 ช่องทางการรับของผู้ชม (Receiver) เปิดรับชมรายการผ่านยูทูปได้ง่ายท่ีเป็นตัวกลาง และตัวแปร
ส าคัญในการเปิดรับ สรุปคือผู้รับสารใช้ประโยชน์จากรายการในเชิงบวก  ตามลักษณะดังนี้ 1. ความต้องการจะรับ
ข่าวสารท่ีมาจากความชอบส่วนตัวหรือความต้องการท่ีจะเปิดรับ (Cognitive Needs) 2. เชื่อมโยงกับต้องการความ
บันเทิง ด้านอารมณ์ (Affective Needs) จากการชมยูทูปท่ีสามารถใช้งานได้ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 3. ส่งผลต่อ
ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อบอกต่อและแชร์ข้อมูลให้บุคคลในครอบครัว และเพื่อน (Social Integrative 
Needs)  และ 4. หลังจากการเปิดรับชมรายการผู้ชมได้น าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ (Adaptation)  

2. การรับรู้และการน าเอาไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มผู้เปิดรับ 
 การน าเอาไปใช้ประโยชน์ (Utilization) เมื่อผู้รับสารได้รับความรู้หลายด้านจากรายการแล้วสามารถพัฒนา
และน าเอาประโยชน์ไปใช้ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ความรู้ด้านการปรุงอาหาร เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านในแต่ละ
ภาค ความรู้ด้านการท่องเที่ยว และบอกความรู้ต่อโดยการ แชร์ และชักชวนบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนมามีส่วนร่วม
ในการรับชม นอกจากนี้รายการยังเป็นสื่อในการให้ความรู้โดยใช้สื่อกลางคือสื่อออนไลน์ยูทูป เผยแพร่ส าหรับชาวไทย
ท่ีอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งท าให้รายการไม่ได้มีแค่กลุ่มคนดูภายในประเทศไทยเพียงกลุ่มเดียว และยังคงสามารถ
ออกอากาศมาอย่างยาวนาน ถึงแม้จะมีช่วงหยุดออกอากาศเพื่อปรับปรุงและเก็บข้อมูลพัฒนาตามเป้าหมายของ
รายการ และช่องไทยพีเอส  
 
สรุปผลการทดลอง 

การรับรู้และการน าเอาไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มผู้เปิดรับสอดคล้องกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจ (Users and Gratification) โดยใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมโยงการก าหนดพฤติกรรมการสื่อสาร 
(Communication Behavior) อันมาจากความชอบหรือความต้องการท่ีต้องการเปิดรับสาร (Likability) ส่งผลให้เกิด
ความต่อเนื่องในการรับชม (Continue) ผ่านช่องทางการรับชมและช่องทางการบอกต่อ (Chanel to watch) สื่อ
ตัวกลางยูทูป ซึ่งตรงกับเป้าหมายท่ีรายการต้องการสื่อสาร จุดเด่นท่ีชวนให้ผู้ชมติดตามรายการคือ คุณสตางค์ใช้
ท านองเสนาะ ภาษา วัฒนธรรม แฝงไปด้วยปรัชญาในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคม น าเสนอ
ตามล าดับขั้นตอน นอกจากการรับรูแ้ละการน าไปใช้ กลุ่มผู้ชมยังสามารถแสดงออกถึงการตอบสนองความตอ้งการโดย
วิธีแสดงความคิดเห็น (Comment) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้ังกลุ่มผู้ชมและผู้ผลิต  โดยผู้ชมเล็งเห็นถึงสิ่งท่ีเปิดกว้าง
ทางด้านวัฒนธรรมไทย นั่นคือภาษาท่ีเป็นตัวสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างดี ถ้ามีการเพิ่มบรรยายภาษา 
(Sub Title) เพิ่มในรายการจะสามารถเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้เพื่อบอกต่อในวงกว้างได้ ท้ังยังขยายกลุ่มคนดูท้ัง
ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งการแสดงความเห็นเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาสื่อให้เกิดความ
หลากหลาย การสร้างสรรค์เนื้อหารายการ น าไปสู่การหาจุดแข็งเพื่อพัฒนารายการประเภทวัฒนธรรมไทยต่อไป  
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บทคัดยอ่ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาความตระหนักเรื่องสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออร์
แกนิค การรับรู้ราคา และการมีพร้อมจ าหน่าย ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารออร์แกนิค และ (2) เพื่อศึกษาความ
ตั้งใจซื้อท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้การส ารวจ
เชิงปริมาณโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ท่ีเคยซื้ออาหารออร์แกนิค จ านวน 165 คนท่ีได้จากการเลือกแบบสะดวก โดย
ใช้แบบสอบถามปลายปิดท่ีผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นและความตรงเชิงเนื้อหาแล้วเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
และใช้สถิตท่ีิเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุท่ีระดบันยัส าคัญ .05 ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบ
สมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี มีอาชีพลูกจ้างองค์กรเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 30 ,001 - 45,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความ
ตระหนักเรื่องสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค 
และความตั้งใจซื้อมีผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค ส่วนการรับรู้ราคา และการมีจ าหน่าย
ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค 

 

ค าส าคญั : ความตระหนักเรื่องสุขภาพ  ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค  การรับรู้ราคา  การมีพร้อมจ าหน่าย 
 
Abstract 

The objectives of this research are (1) to study health consciousness, knowledge of organic foods, 

perceived price and availability that affect  purchase intention, and (2) to study purchase intention that affects 

behavior of consumers purchasing organic food products in Bangkok. This study applied quantitative survey 

approach. A structured questionnaire was used to collect data. Non-probability convenience sampling was 

applied to select the sample group of 165 consumers. and the questionnaire having been proven both validity 

and reliability was used as research tool in collecting data. Descriptive statistics and multiple regression were 

utilized in data analyses and hypothesis testing at .05 significance level. The result revealed that most  

respondents are female, Employees in private firms with monthly personal income ranged 30,001 - 45,000 

baht. The result of hypothesis testings showed that Health Consciousness, Knowledge of organic foods affect 

purchase intention. Purchase intention affects purchase of organic food products of customers in Bangkok. 

Perceived price and availability have no significant effect to intention to purchase organic food products. 

 
Keywords: Health Consciousness, Knowledge of organic foods, Perceived Price, Availability 
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บทน า 
  สถานการณ์ในปัจจุบันรูปแบบการด าเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมทางสังคมได้เปลี่ยนไปจากอดีตส่งผลให้คน
ในปัจจุบันมีการด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบ ต้องท างานแข่งขันกับเวลา ส่งผลให้การรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพต่ า ได้รับ
สารอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ท าให้เกิดโรคเรื้อรังได้หลายอย่างโดยเฉพาะโรคอ้วน จากสถิติปี 2556 คนไทยอ้วน 16 ล้าน
คน และเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ่ืนๆ ได้แก่ ไขมันหลอดเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ (สมาคม
โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2556) โดยใน 3–5 ปีท่ีผ่านมาผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากย่ิงขึ้น สังเกตได้จากเท
รนด์ธุรกิจที่มาแรงในปี 2017 ได้แก่ เทรนด์อาหารและเครื่องดื่ม เทรนด์สุขภาพ เทรนด์ผู้สูงอายุ เทรนด์เทคโนโลยี 
และความสวยงาม เป็นต้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)  
  อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ท่ีมนุษย์ทุกคนต้องการ จากข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารปี 2560 จากศูนย์วิจัย
เศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก พบว่า จะมีการขยายตัวท้ังด้านการผลิต การจ าหน่ายภายในประเทศในช่วง
เดือน มกราคม–กันยายน 2560 ขยายตัวท่ีร้อยละ 3.71 และร้อยละ 6.31 ตามล าดับซึ่งประเทศไทย เดือนมกราคม–
กันยายนปี 2560 มีการบริโภคภายในประเทศ มีมูลค่า 9,721,347.32 ตัน (ศูน ย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจ
ฐานราก, 2561) โดยเทรนด์การรับประทานอาหารของผู้บรโิภคในปี 2018 ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการสนิคา้ท่ีสด ใหม่ มา
จากธรรมชาติท่ีไม่ปรุงแต่ง เน้นเรื่องสุขภาพ ปลอดการดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) สินค้าใช้สารให้ความหวานจาก
ธรรมชาติแทนน้ าตาล เช่น หญ้าหวาน เด็กซ์โตรส เป็นต้น (“เจาะลึก 8 เทรนด์อาหารมาแรง”, 2560) 
  อาหารออร์แกนิคหรือสินค้าท่ีท ามาจากเกษตรอินทรย์ คือ อาหารท่ีไม่มีส่วนผสมเทียมสารกันบูด หรือการ
ฉายรังสี ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้มาโดยกระบวนการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคการเพาะปลูกซึ่งพิจารณาท้ัง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายและวิธีการผลิต (Chinnici,  D‘Amico & Pecorino, 2002) ดังนั้น อาหารออร์
แกนิคจึงปลอดภัยตามกระบวนกรรมวิธีในการผลิตโดยใช้วิธีการทางด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เกี่ยวกับปัจจัย
การผลิตสารเคมีสังเคราะห์เช่นยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี ไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) และไม่ได้ผ่าน
กระบวนการฉายรังสีตัวท าละลายอุตสาหกรรมหรือสารเคมีหรือสารเติมแต่ง (Rana & Paul, 2017 และ Singh & 
Verma 2017)  
  ส าหรับภาพรวมการเติบโตในอุตสาหกรรมอาหารออร์แกนิคท่ัวโลก ในปัจจุบันนั้นมีอัตราแนวโน้มท่ีสูงขึ้น 
จากรายงานของ The World of Organic Agriculture 2018 แสดงถึงแนวโน้มความต้องการสินค้าออร์แกนิคของ
ผู้บริโภคในโลกท่ีก าลังเพิม่สูงขึ้น จะสังเกตได้จากเกษตรกรหันมาท าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์จากหลากหลายพื้นท่ีมีมากขึ้น และมี 178 ประเทศท่ีมีการท าเกษตรอินทรีย์ มูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์ใกล้จะ
ถึง 9 หมื่นล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และจากข้อมูลของ Ecovia Intelligence บริษัทวิจัยการตลาดได้รายงาน
ประมาณการการเติบโตของตลาดโลกในส่วนของอาหารออร์แกนิคสูงถึง 89.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเ ทศ
สหรัฐอเมริกาคือผู้น าตลาดอันดับหนึ่ง มูลค่า 38.9 พันล้านยูโร ตามมาด้วยประเทศเยอรมนี มูลค่า 9.5 พันล้านยูโร 
ประเทศฝรั่งเศส มูลค่า 6.7 พันล้านยูโร และประเทศจีน มูลค่า 5.9 พันล้านยูโร (ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ , 
2561) 
  เกษตรอินทรีย์ไทยในปี พ.ศ. 2559 ได้ขยายตัวต่อเนื่องอีกครั้งโดยในปี 2558 มีการขยายตัวสูงถึง 21% ซึ่ง
การขยายตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในส่วนของขา้วออร์แกนิค (28%) และพืชผสมผสาน (187%) ซึ่งถ้าดูย้อนหลังกลับไป 5 ปี
เกษตรอินทรย์ไทยมีการเจริญเติบโตเฉลี่ย 6.37% และ 10.14% โดยภาพรวมตลาดสินค้าออร์แกนิคไทยในปี 2557 มี
มูลค่ารวม 2,331.55 ล้านบาท เป็นตลาดส่งออก (77.9%) มูลค่า 1,817.10 ล้านบาท และ ตลาดในประเทศ 
(22.06%) มูลค่า 514.45 ล้านบาทเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญคือ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ข้าวออร์แกนิค โดยในส่วน
ของจ านวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับการรับรองเพิ่มขึ้นจาก 9,961 ฟาร์ม ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 13,154 ฟาร์ม ในปี 
พ.ศ. 2558 ดังรูป 
  พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีความส าคัญอย่างมากท่ีจะท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จ (Kotler, 
2000, pp. 176–178) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายใน คือแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้
บุคลิกภาพและทัศนคติซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ และตระหนักว่ามีสินค้าให้เลือกมากมาย และ อดุลย์  
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จาตุรงกุล (2543, หน้า 170) กล่าวถึงความหมายการตัดสินใจซื้อ คือ กระบวนการตัดสินใจของบุคคลโดยก าหนด
ความต้องการของสินค้าและบริการท่ีต้องการแล้วระบุ ประเมิน และเลือกตราย่ีห้อและผู้ขายรายต่าง ๆ ส่งผลให้มีการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ ส่วนความตั้งใจซื้อ หมายถึง ความเป็นไปได้ท่ีผู้บริโภคจะวางแผนซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่าง ใน
อนาคต และยังหมายถึง แนวโน้มของผู้บริโภคในการซื้อแบรนด์เป็นประจ า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของ
ผู้บริโภค ท่ีจะได้รับจากการซื้อถือว่าบทบาทส าคัญของการรับรู้ ความรู้สึกในกระบวนการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค 
(Diallo, 2012) ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จากการศึกษางานวิจัยของ (Singh & Verma, 
2017 ) เรื่ อ ง  Factors Influencing Indian Consumers' Actual Buying Behavior towards Organic Food 
Products โดยสรุปผลออกมาว่า การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงล าดับชั้นแสดงให้เห็นว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ได้แก่ ความ
ตระหนักด้านสุขภาพ ความรู้ด้านอาหารอินทรีย์ บรรทัดฐานอัตนัย การรับรู้ราคาและความพร้อมใช้งานมี ผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อจริง  
  จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าก่อนท่ีจะเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิคของผู้บริโภคมี
ปัจจัยท่ีส าคัญอยู่หลายปัจจัย ท่ีส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิค ด้วยเหตุนี้จึงเป็นท่ีมา
ท่ีท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ความตระหนักเรื่องสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค การรับรู้ราคา การมีจ าหน่าย ว่าปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อและส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิค เพื่อให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องน าผลไปใช้ในการพัฒนาและเข้าใจถึงปัจจัยด้าน
ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อศึกษาความตระหนักเรื่องสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑอ์าหารออร์แกนิค การรับรู้ราคา และการมี
จ าหน่ายท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 
อุปกรณแ์ละวิธีการทดลอง 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ระเบียบวิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม โดยกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มาจากกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ผู้ท าวิจัยได้
ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่าง ดังนี้  

1. ก าหนดคุณสมบัติและจ านวนของกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ผู้บริโภคท่ีรับประทานอาหารออร์
แกนิคในกรุงเทพมหานคร ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา ก่อนการท าแบบสอบถามผู้วิจัยจะท าการสอบถามเพื่อคัด
คุณสมบัติ 
 2. ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลัก 20 เท่าของตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิด ซึ่งมีจ านวนตัวแปร
อิสระ 5 ตัวค านวณกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 5x20 เท่ากับ 100 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553) แต่เพื่อความสะดวกในการ
ก าหนดโควตาข้อมูลและเพื่อความแม่นย ามากขึ้นของผลวิจัย ผู้วิจัยก าหนดจ านวนตัวอย่างเท่ากับ 165 คน โดยใช้การ
เลือกแบบสะดวก 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้าง
แบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 1. ทบทวนวัตถุประสงค์ของการศึกษา และตัวแปรท่ีศึกษา 
 2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้  คือ (1) ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม (2) ปัจจัยท่ีมีส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค (3) ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
ออร์แกนิค (4) พฤติกรรมการซื้อท่ีเกิดขึ้นจริง 
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 4. น าแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึน้มาเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรกึษา เพื่อตรวจสอบเนือ้หาและเสนอแนะขอ้ปรบัปรงุ
แก้ไข 
 5. ท าการปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาอีกครั้งหนึ่ง 
 6. ท าการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง 
 7. น าแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่างจ านวน 30 รายเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นและน าผลท่ีได้เข้าปรึกษากับ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 8. ท าการปรับปรุงแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม 
 9. แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง       

ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นกลุ่มทดลองจ านวน 30 ชุด ได้ค่าความเชื่อมั่นของค าถามแต่ละประเด็นและค่า
ความเชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่างค่า .710 - .866 จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามท่ีไดส้ามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูได ้
ส่วนผลการทบสอบความเชื่อมั่นแบบสอบถาม 165 ชุด ได้ค่าความเชื่อมั่นของค าถามแต่ละประเด็นและค่าความ
เชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่างค่า .701 - .901 สรุปว่าแบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีมีคุณภาพเชื่อมั่นได้ 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) ของมาตรวัด 

 

 
ส่วนของค าถาม 

 ค่าอัลฟา่แสดงความเช่ือม่ัน 
 กลุ่มทดลอง (n = 30) กลุ่มตวัอยา่ง (n = 165) 

ความตระหนักเรื่องสุขภาพ  .866 .716 
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์อาหารออรแ์กนคิ  .787 .713 
การรับรูร้าคา  .710 .701 
การมีจ าหน่าย  .849 .775 
ความตั้งใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารออร์แกนคิ  .852 .823 
พฤติกรรมการซื้อท่ีเกดิขึน้จริง  .828 .901 
รวม  .815 .782 
 
ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงโดยมีจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 มากกว่าเพศชายซึ่งมี
จ านวน 58คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 มีสถานภาพโสด จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมามีสถานภาพสมรส/
แต่งงาน/อยู่ร่วม/อยู่กินกับแฟน/คนรัก/คู่ชีวิต จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 และสถานภาพอ่ืนๆ (หม้าย แยก
ทาง หย่า) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.8 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยท่ีสุดคือต่ ากว่าปริญญาตรี
มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพ ลูกจ้างองค์กรเอกชนมีจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 
รองมาคือ รับราชการ/พนักงานของรฐั/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ถัดมาประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/เจ้าของกิจการ/ค้าขาย มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.2 อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน/ผู้เกษียณอายุงานและอาชีพอ่ืนๆ เท่ากันท่ี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ส่วนกลุ่ม 
ตัวอย่างน้อยท่ีสุดคือ รับจ้างท่ัวไป ไม่ได้อยู่ในองค์กร และว่างงาน/อยู่ระหว่างรองาน มีจ านวนเท่ากันท่ี 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.2 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 45,000 บาท มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 รองมาคือ 
15,001 - 30,000 บาท มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 รายได้ต่อเดือน 45,001-60,000 จ านวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.8 รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยท่ีสุดคือ
รายได้ 60,001-75,000 บาทและรายได้ 75,001 บาทขึ้นไป เท่ากันท่ีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานข้อมูลระดับความคดิเหน็เกี่ยวกับความตระหนักเรื่องสขุภาพ 
 

ความตระหนักเรือ่งสุขภาพ �̅� S.D.  ระดบัความคดิเหน็ 
1. ท่านกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเอง 4.46 .759  มากท่ีสุด 
2. ท่านรับประทานอาหารสดอยู่เสมอ เชน่ ผักผลไม้ท่ีสดใหม่ อาหารท่ีใช้
วัตถดุิบในการปรุงท่ีสดใหม่ หรืออาหารท่ีปรุงเสรจ็ใหม่ 

4.27 .722  มากท่ีสุด 

3. ท่านสนใจในข้อมลูสุขภาพของตัวเอง 4.36 .685  มากท่ีสุด 
4. ท่านมักหลีกเลี่ยงการกนิอาหารท่ีมีสารเติมแต่งและสารกนับูด 4.13 .739  มาก 
5. ท่านคดิว่าผลิตภณัฑ์อาหารออรแ์กนคิเปน็อาหารท่ีดสีุขภาพ 4.45 .766  มากท่ีสุด 

รวม 4.33 .777  มากที่สดุ 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักเรื่องสุขภาพใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยท่ี 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .777 โดยมีรายละเอียดของผลดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานข้อมูลระดับความคดิเหน็เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกัผลติภณัฑ์อาหารออร์แกนิค 

 

ความรู้เกี่ยวกับผลติภณัฑ์อาหารออร์แกนิค �̅� S.D. ระดบัความคดิเหน็ 
1. ท่านรู้ว่าอาหารประเภทไหนคือผลติภณัฑ์อาหารออร์แกนิคและ 
อาหารประเภทไหนไมใ่ช่ผลิตภัณฑ์อาหารออรแ์กนคิ 

3.99 .687 มาก 

2. ท่านรู้มาก่อนแล้วว่าผักไฮโดรโปนิค (ปลูกโดยไม่ใช้ดนิ) ท่ีนิยมน ามา
ท าผักสลดั ไมใ่ช ่ผักอาร์แกนิค 

3.86 .659 มาก 

3. ท่านรู้กระบวนการผลติผลติภณัฑ์อาหารออรแ์กนคิ 3.44 .637 มาก 

4. ท่านรู้ว่าการรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารออรแ์กนคินั้นปลอดภัย 4.26 .670 มากท่ีสุด 

5. ท่านรู้ว่าไม่มีสารกันบูดในผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค 4.33 .668 มากท่ีสุด 

รวม 3.98 .713 มาก 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร           

ออร์แกนิคในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยท่ี 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .713 โดยมีรายละเอียดของผลดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานข้อมูลระดับความคดิเหน็เกี่ยวกับการรับรู้ราคา 
 

การรับรูร้าคา �̅�  S.D. ระดบัความคดิเหน็ 
1. ผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคมีราคาสูง 4.67  .761 มากท่ีสุด 
2. ราคาของผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคเป็นไปตามประโยชน์ท่ีได้รับ 3.89  .492 มาก 
3. ราคาผลติภณัฑ์อาหารออรแ์กนคิมีสอดคล้องกับกระบวนการ
ขั้นตอนการผลิตให้ได้ออรแ์กนิค 

3.90  .493 มาก 

รวม 4.15  .701 มาก 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ราคาในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยท่ี 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .701 โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานข้อมูลระดับความคดิเหน็เกี่ยวกับการมีจ าหน่าย 
 

การมีจ าหนา่ย  �̅�  S.D. ระดบัความคดิเหน็ 
1. ผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคสามารถหาซื้อได้ง่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต   4.02  .700 มาก 
2. ในปัจจุบัน "ท่านสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคได้จาก
หลายช่องทาง" 

 3.45  .729 มาก 

3. ท่านสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคได้ง่ายในร้านท่ีท่าน
จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอยู่เป็นประจ า 

 3.64  .664 มาก 

รวม  3.70 
 

.775 มาก 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การมีจ าหน่าย ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยท่ี 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .775 โดยมีรายละเอียดของดังตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานข้อมูลระดับความคดิเหน็เกี่ยวกับ 
ความตั้งใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารออร์แกนคิ 

 

ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารออรแ์กนคิ  �̅� S.D. ระดบัความคดิเหน็ 
1. ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคในอนาคตอันใกล้  4.06 .787 มาก 
2. ท่านเลือกท่ีจะไปหาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคแม้ว่าจะต้องเดิน
ทางไกลออกไปจากบ้านหรือท่ีท างาน 

 

 

3.35 .850 ปานกลาง 

3. ท่านสนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคมากขึ้น  3.92 .773 มาก 

4. ท่านวางแผนท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคในชีวิตประจ าวัน  3.70 .752 มาก 

5. ท่านตั้งใจท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคเพื่อบริโภคต่อไปในระยะ
ยาว 

 3.75 .774 มาก 

รวม  3.76 .823 มาก 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร    

ออร์แกนิคในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยท่ี 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .823 โดยมีรายละเอียดของดังตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานข้อมูลระดับความคดิเหน็เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อท่ีเกดิขึน้จริง 
 

พฤตกิรรมการซ้ือที่เกิดข้ึนจริง �̅� S.D. ระดบัความคดิเหน็ 
1. ท่านคือผู้ซื้อผลิตภณัฑ์อาหารออรแ์กนคิจนเป็นปกตขิองชีวิตไปแล้ว 3.09 .857 ปานกลาง 
2. ท่านยังคงซื้อผลติภณัฑ์อาหารออร์แกนคิแม้ว่าผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่ออร์แกนคิจะ
ลดราคาหรือมรีายการโปรโมชัน่ 

3.36 .859 มาก 

3. ท่านไมใ่ส่ใจว่าจะต้องจ่ายเพิ่มขึน้เพื่อให้ได้ ผลติภณัฑ์อาหารท่ีเป็นออร์แกนิค 3.39 .879 ปานกลาง 
4. ท่านซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออรแ์กนคิหลายครั้งในรอบเดือนท่ีผ่านมา 3.41 .893 มาก 

รวม 3.31 .901 ปานกลาง 
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ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อท่ีเกิดขึ้นจริงใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยท่ี 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .901 โดยมีรายละเอียดของดังตารางท่ี 7 
 

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู 
 

Independent variables  B Std. Error  β  t Sig. 
(Constant)  .532 .352    1.512 .133 
ความตระหนักเรื่องสขุภาพ  .428 .071  .418  5.996 .000* 
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์อาหารออรแ์กนคิ  .262 .074  .278  3.517 .001* 
การรับรูร้าคา  .028 .064  .029  .440 .661 
การมีจ าหน่าย  .056 .057  .068  .975 .331 
* มีระดับนัยส าคญัทางท่ีสถติิท่ีระดับ .05, R = 0.637, R^2 = 0.405, F-Value = 27.728, Sig (P-Value) <0.05 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าความตระหนักเรื่องสุขภาพและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาหารออร์แกนิคมีอิทธิทางบวกต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคัญ โดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึง
พอใจได้ร้อยละ 40.5 โดยความตระหนักเรื่องสุขภาพมีค่ามาตรฐานของสัมประสิทธ์ิน้ าหนักอิทธิพลท่ี .418 ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออรแ์กนิคมีค่ามาตรฐานของสัมประสิทธ์ิน้ าหนกัอิทธิพลที่ .278 การมีจ าหน่ายมีค่ามาตรฐาน
ของสัมประสิทธ์ิน้ าหนักอิทธิพลที่ .068 ในขณะท่ีการรับรู้ราคามีค่ามาตรฐานของสัมประสิทธ์ิน้ าหนักอิทธิพลท่ี .029 
รายละเอียดของผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 8 
 

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูความตั้งใจซื้อมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อ 
ผลิตภัณฑ์อาหารออรแ์กนคิ 

 

Independent variables  B Std. Error  β  t  Sig. 
(Constant)  -.845 .293    -2.889  .004 
ความตั้งใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารออร์แกนคิ  1.107 .077  .747  14.348  .000* 
* มีระดับนัยส าคญัทางท่ีสถติิท่ีระดับ .05, R = 0.558, R2 = 0.555, F-Value = 205.860, Sig (P-Value) <0.05 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย พบว่าความตั้งใจซื้อมีผลต่อพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
ออร์แกนิคอย่างมีนัยส าคัญ โดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีได้ร้อยละ 55.5 มีค่ามาตรฐานของ
สัมประสิทธ์ิน้ าหนักอิทธิพลที่ .747 รายละเอียดของผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 9 

จากผลการวิเคราะห์สรุปว่า ความตระหนักเรื่องสุขภาพ และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคมีผล
ต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑอ์าหารออร์แกนคิ และความตั้งใจซื้อมีผลตอ่พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอ์าหารออร์
แกนิค ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ยอมรับสมมติฐาน 3 ข้อ ส่วนการรับรู้ราคาและการมีจ าหน่ายไม่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค 

 
สรุปผลการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร   
ออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น (1) เพศหญิง (2) 
สถานภาพโสด (3) การศึกษาระดับปริญญาตรี (4) อาชีพ ลูกจ้างองค์กรเอกชน (5) รายได้ต่อเดือน 30,001 - 45,000 
บาท มีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องความตระหนักเรื่องสุขภาพมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค การรับรู้ราคา และการมีจ าหน่ายท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารออร์
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แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาและวิเคราะห์สถิติเพื่อ
สมมติฐานพบว่า ความตระหนักเรื่องสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค และความตั้งใจซื้อมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค ส่วนการ
รับรู้ราคา และการมีจ าหน่ายไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค 
 
การอภปิรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัย ปจัจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารออร์แกนิคของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยไดน้ าเสนอข้อท่ีค้นพบจากการวิจัยเพื่ออธิบายและยืนยันความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค้นพบกับสมมติฐานงานวิจัยสนับสนนุทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 สมมติฐานที่ 1 ผลการศึกษาท่ีสรุปว่า ความตระหนักเรื่องสุขภาพมีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
ออร์แกนิค ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการรับรู้ ถึงความนึกคิดของผู้บริโภคอาหารออร์แกนิคใน
กรุงเทพ ประเทศไทย ของ Roitner–Schobesberger, et al. (2008) ท่ีกล่าวว่า เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าออร์แก
นิคก็คือผู้บริโภคคาดหวังท่ีจะมีชีวิตท่ีมีสุขภาพท่ีดี แข็งแรง ท าให้สรุปได้ว่า หากผู้บริโภคมีการรับรู้ด้านความตระหนัก
เรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 
 สมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษาท่ีสรุปว่า ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคมีผลต่อความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และอิทธิพล
เชิงบวกต่อความตั้งใจซื้ออาหารออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ของ โอฬาร เลิศศักดิ์นรินทร์ (2558) และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Xie, et al. (2015) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ท่ีจะซื้ออาหารออร์แกนิคในประเทศจีน 
เป็นผู้บริโภคท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและเป็นพนักงานออฟฟิศ ซึ่งจะเป็นบุคคลท่ีมีการศึกษามีความรู้ในระดับ
ท่ีค่อนข้างสูงจึงมีความเข้าใจในการตัวอาหารออร์แกนิค กล่าวคือ ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออร์แก
นิค เป็นสิ่งท่ีส าคัญ มีผลต่อความตั้งใจซื้อ ท าให้สรุปได้ว่า หากผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค
เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 
 สมมติฐานที่ 3 ผลการศึกษาท่ีสรุปว่า การรับรู้ราคาไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง ความตั้งใจซื้ออาหารออร์แกนิคในรัฐเกดะห์ประเทศ
มาเลเซีย ของ Shaharudin, et al. (2010) ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณคา่ด้านราคามีผลในการตัดสินใจในการซื้อ
สินค้าอาหารอินทรีย์ ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้บริโภคท่ีทานผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค มีการรับรู้ราคาว่าผลิตภัณฑ์อาหาร
ออร์แกนิคมีราคาท่ีสูงแต่ก็เหมาะสมกับคุณสมบัติและผลประโยชน์ท่ีได้รับ จึงเป็นเหตุผลท่ีว่าการรับรู้ราคาไม่มีผลต่อ
ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค 
 สมมติฐานที่ 4 ผลการศึกษาท่ีสรุปว่า การมีพร้อมจ าหน่ายไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์
แกนิค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภคต่ออาหารอินทรีย์ ของ Singh & Verma (2017) ท่ีกล่าวว่าการมีพร้อมจ าหน่าย มีผลต่อความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค ซึ่งอาจเป็นเพราะร้านค้าท่ีมีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคในกรุงเทพมหานครยังมี
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับร้านท่ัวไป ท าให้ผู้บริโภคท่ีอยากท่ีจะรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคต้องไปท่ีร้านท่ีมี
ขายหรือท่ีเรียกว่าเป็นร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง (Specialty Store) ฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลท่ีว่าการมีจ าหน่ายไม่มีผลต่อ
ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค 
 สมมติฐานที่ 5 ผลการศึกษาท่ีสรปุว่า ความตั้งใจซื้อมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ์อาหารออร์
แกนิค ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคต่ออาหารอินทรีย์ ของ 
Singh & Verma (2017) ท่ีกล่าวว่าความตั้งใจซื้อมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค 
กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคมาตั้งแต่ต้นจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอ์าหารออร์แกนคิไดง่้ายขึ้น ท าให้สรุปได้ว่า หากผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แก
นิคเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 
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บทคัดยอ่ 

การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของการผลิต วิเคราะห์และจัดท าแผนภาพ ธุรกจิ (Business 

Model Canvas) ของธุรกิจเผือกหอมในอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ใช้ วิ ธีการสัมภ าษ ณ์ เชิ งลึ ก  (In-depth Interview) และการสั งเกตแบบมีส่ วน ร่ วม  (Participant 

Observation) กับเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมจ านวน 7 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส าคัญในการประกอบธุรกิจของผู้
ปลูกเผือกหอมในอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีในปัจจุบันมี 4 ส่วนดังนี้ ด้านสินค้า พบว่าเผือกหอมบ้านหมอมี
คุณภาพดีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและเป็นแหล่งปลูกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ด้านกลุ่มลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่
เป็นผู้ค้าส่งและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าท่ีท่ีมีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าเข้ามารับซื้อผลผลิตท่ีแปลงปลูกโดยตรง ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานพบว่า เกษตรกรมีประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญในการผลิตและลกัษณะของสภาพพืน้ท่ีปลูกท่ีมีความ
เหมาะสม และด้านการสร้างรายได้ แม้ว่าในแต่ละรอบมีการลงทุนท่ีสูง เกษตรกรยังมีความพร้อมในการลงทุน
เนื่องจากมีผลก าไรของผลผลิตรอบก่อน รายได้จากการรับจ้างด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ และรายได้จากผลผลิตข้าวท่ีปลูก
หลังจากเว้นช่วงปลูกเผือกหอม ผลจากการศึกษาชีใ้ห้เห็นถงึจุดเด่นในด้านสนิคา้และพบปัญหาของธุรกิจท่ีมีการผกูขาด
กับผู้ค้าส่งรายเดิมท าให้เกิดข้อจ ากัดด้านราคาสินค้า ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ด าเนินธุรกิจของเกษตรกรและส่งเสริมเกษตรกรซึ่งเป็นส่วนของผู้ผลิตต่อไป 

ค าส าคัญ : แผนภาพธุรกิจ  เผือกหอม  ธุรกิจการเกษตร  งานวิจัยเชิงคุณภาพ 

Abstract 

This research aims to study the production to taro business and to analyze and create the Business 

Model Canvas of Taro business in Ban Mo district, Saraburi province. This research is qualitative research 

using in-depth interview and participant observation method with 7 taro farmers. The study found that the 

important factors in the business of taro growers in Ban Mo district, Saraburi Province currently has 4 parts 

as follows.  Product: The best quality of taro that is preferred by the market and the largest taro’s farm in 

Thailand. Customer: The wholesaler and entrepreneurs, that has been agreed in advance to buy the product 

directly.  Basic structure: Farmers was more experience, expertise in production and characteristics are 

suitable growing area.  Revenue: Although each crop has a high investment, farmers are still ready to invest 

because of the profit of the previous crop. revenue from other agricultural service and income from rice 

fields.  The results of the study indicate the strength of business is product and the problem of the business 

that has a monopoly with wholesaler causing limitations in product prices. This Research as a guideline for 

development. Improve the business operations of farmers and promote farmers who are the manufacturer. 

 

Keywords: Business Model Canvas, Taro, Agribusiness, Qualitative Research 
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บทน า 
เผือกถือเป็นพืชเศรษฐกิจระดบัท้องถิ่นท่ีคนไทยนยิมบริโภค มักใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารคาวและอาหาร

หวานหลากหลายประเภท ส่วนหัวเผือกนั้นอุดมไปด้วยแป้งและแร่ธาตุ ส่วนของใบยังประกอบไปด้วยโปรตีน อีกท้ังยัง
สามารถใช้เป็นอาหารสตัว์ไดอี้กดว้ย โดยเผือกท่ีปลูกเชิงการค้านั้นมี 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นเผือกชนิดไม่หอม จะ
มีเนื้อสีขาวหรือครีม และประเภทท่ี 2 คือเผือกหอม มีเนื้อสีขาวปนม่วง เมื่อท าให้สุกจะมีกลิ่นหอมและเนื้อร่วนซุย 
(มาลินี พิทักษ์, สมศรี บุญเรืองและรังสิมันตุ์ สัมฤทธ์ิ, 2554) ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยตามพิกัด 
ศุลกากรท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้จัดท าขึ้นนั้นพบว่ามีมูลค่ามีการส่งออกเผือกในปี พ.ศ.2560 ปริมาณกว่า 3 ,000 ตัน 
มูลค่าประมาณ 61 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2558 ถึงร้อยละ 72 จึงถือได้ว่าเผือกเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีก าลังได้รับ
ความนิยมในปัจจุบัน (ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2562) 

การปลูกเผือกในประเทศไทยมีการกระจายอยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าข้อมูล
การปลูกเผือกรายจังหวัดในประเทศไทยปีพ.ศ.2558-2560 พบว่าพื้นท่ีเพาะปลูกเผือกในจังหวัดสระบุรีมีเนื้อท่ี
เพาะปลูกมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยพื้นท่ีเพาะปลูกในปีพ.ศ.2560 เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.2558 ถึงร้อยละ 74 รองลงมา
คือจังหวัดนครปฐมและเพชรบุรีตามล าดับ ในด้านของจ านวนผลผลิตเฉลี่ยของเผือกพบว่าจังหวัดเพชรบุรีมีจ านวน
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มากท่ีสุดโดยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของปีเพาะปลูกในปีพ.ศ.2560 เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.2558 ถึงร้อยละ 
48.30 ในจังหวัดสระบุรีท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากกว่าแต่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของปีเพาะปลูกพ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.
2558 เพียงร้อยละ 0.68 ด้านราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรขายได้เฉลี่ยต่อกิโลกรัมของจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด 5 
คือจังหวัดนครปฐมมีรายได้ผลผลิตต่อกิโลกรัมสูงสุดท่ี 26 บาทรองลงมาคือจังหวัดสระบุรีและจังหวัดเพชรบุรี
ตามล าดับ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) 

จังหวัดสระบุรีมีพื้นท่ีปลูกเผือกมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยพื้นท่ีปลูกอยู่ในอ าเภอบ้านหมอท้ังหมด 
เกษตรกรผู้ปลูกเผือก มีการปลูกเฉพาะเผอืกพันธ์ุเผือกหอมเชียงใหม่เพียงสายพันธ์ุเดียว เนื่องจากทนต่อโรค มีปริมาณ
แป้งสูง และมีกลิ่นหอมเป็นท่ีต้องการของตลาด แต่เนื่องจากมีปริมาณพื้นท่ีเพาะปลูกมาก ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
คุณภาพและผลผลิตล้นตลาด ท าให้สินค้าราคาตกต่ าลงตามกลไกตลาด ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลท้ังข้อมูลทุติยภูมิ
และการสัมภาษณ์กับเกษตรกรในเบื้องต้นพบว่า เกษตรกรขาดความเข้าใจในส่วนประกอบธุรกิจของตนเอง ท าให้เกิด
การเสียเปรียบด้านการตลาดและต้องผูกขาดกับพ่อค้าคนกลาง ขาดโอกาสในการจ าหน่ายผลผลิตโดยตรงให้กับ
ผู้ประกอบการส่วนอ่ืนท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้าของตนเอง 

ด้วยเหตุนี้การศึกษาส่วนประกอบธุรกิจของการผลิตเผือกหอมซ่ึงเป็นการศึกษาในส่วนของเกษตรกรผู้ผลิต
โดยตรงเพื่ออธิบายองค์ประกอบของระบบธุรกิจที่เกษตรกรท าอยู่นั้นว่าประกอบด้วยปัจจัยท่ีเป็นจุดเด่นและจุดด้อย 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในด้านท่ีเกษตรกรต้องการต่อไป 

 
วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปในการผลิตของธุรกิจเผือกหอมของอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
2. เพื่อวิเคราะห์และจัดท าแผนภาพธุรกิจ (Business Model Canvas) ของเกษตรกรผู้ผลิตเผือกหอมใน

อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
 
วิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีศึกษาด้วยการใช้ค าถามปลายเปิดในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interviews) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) กับเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมในอ าเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยการเลือกตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบผสม ขั้นแรกท่ีท าการส ารวจในพื้นท่ี ผู้วิจัยท า
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงหรือตามจุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างโดย
พิจารณาจุดมุ่งหมายของการวิจัยเป็นส าคัญโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย (Rich 

data case) ได้มากท่ีสุด (Patton,2002) และเมื่อรวบรวมข้อมูลในขั้นแรกมาแล้วนั้น ระยะต่อมาใช้การเลือกตัวอย่าง 
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ด้วยวิธีเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอลหรือแบบลูกโซ่ ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างตามค าแนะน าหรือบอกต่อของบุคคลที่อยู่
ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถได้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีข้อมูลเชิงลึกในเรื่องนั้นๆ ได้เพิ่มเติม (ณรงค์ โพธพฤษานันท์, 
2557) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงกับเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการปลูกเผือกหอม
เป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี จ านวน 2 ราย ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้แนะน าบุคคลในกลุ่มตัวอย่าง ให้ผู้ วิจัยท าการ
สัมภาษณ์ต่อไป 

ขั้นท่ี 2 ใช้การตัวอย่างแบบสโนว์บอลหรือแบบลูกโซ่ ซึ่งได้รับรายชื่อจากค าแนะน าของของเกษตรกรท่ีท า
การให้สัมภาษณ์ในขั้นท่ี 1 เป็นกลุ่มเกษตรกรจ านวน 5 รายท่ีประสบความส าเร็จในการปลูกเผือกหอม 

ภาพที่ 1 เกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอม 

ภาพที่ 1 เกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอม 
 
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) และการ

สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) จึงมีขั้นตอนในการจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย
ของผลการสัมภาษณ์เพิ่มขึน้มา โดยมีขั้นตอนของการวิเคราะห์และตคีวามข้อมูลดังภาพ (เบญจา ยอดด าเนิน-แอ๊ตตกิจ์
และกาญจนา ตั้งชลทิพย์, 2552) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ขัน้ตอนของการวิเคราะห์และตีความข้อมูล 

ท่ีมา: (เบญจา ยอดด าเนนิ-แอ๊ตติกจแ์ละกาญจนา ตั้งชลทิพย,์ 2552) 

998



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

   

การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสดุ นับตั้งแตเ่ริ่มต้นเก็บข้อมลูจนถึงระหว่าง
การเก็บข้อมูลและสิน้สดุการเก็บข้อมูล (วรรณดี สุทธินรากร, 2556) โดยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพนัน้มี
ผู้ศึกษาหลายท่านด้วยกัน โดยกล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการจดัการข้อมูลเพื่อท าให้ข้อมลูมีความหมายขึน้มา เปน็การ
ตีความและเป็นการหาค าอธิบายเชิงทฤษฎขีึ้นมาจากขอ้มูล (ชาย โพธิสติา, 2550) เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมของงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงน ามาออกแบบขัน้ตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพของงานวิจัยดังภาพ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ขัน้ตอนในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพของงานวิจัย 
ดัดแปลงจาก ชาย โพธิสติา, 2550 

 
เมื่อผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรผู้ผลิตเผือกหอมในอ าเภอบ้าน

หมอ จังหวัดสระบุรีมาแล้วนั้น ในส่วนขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 1.การจัดระเบียบ
ข้อมูลการรวบรวมข้อมูลท่ีผู้ วิจัยได้จดบันทึกและบันทึกเสียง โดยรวบรวมบันทึกเป็นเอกสารลงแฟ้มข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ 2.การให้รหัส เป็นการให้ค าจ ากัดความของข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อง่าย
ต่อการจัดกลุ่มของความหมาย 3.การจัดกลุ่ม เพื่อรวบรวมความหมายท่ีตรงประเด็นมาไว้ในท่ีเดียวกัน 4.การตีความ 
เป็นการดึงส่วนส าคัญของความหมายต่างๆท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายออกมาอธิบายเป็นข้อความ 

 
ผลการศึกษา 

ผลของงานวิจัยนี้แสดงออกมาในรูปแบบของ แผนภาพธุรกิจ (Business Model Canvas) ซึ่งเป็นแบบจ าลอง
หรือแผนภาพธุรกิจ เพื่อใช้อธิบายและวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจในแตล่ะสว่นท้ังจุดเด่นและจุดด้อย เพื่อการรับรู้และ
เข้าใจสถานการณ์ของธุรกิจท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน และสามารถสร้างทางเลือกในเชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆให้กับองค์กร โดยมี
ส่วนประกอบ 9 ส่วน คือ กลุ่มลูกค้า ความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่องทางการติดต่อ การเสนอคุณค่า กิจกรรมหลัก 
ทรัพยากรหลัก พันธมิตรหลัก กระแสรายได้ และโครงสร้างต้นทุน ซึ่งครอบคลุม 4 ด้านของธุรกิจ ได้แก่ ลูกค้า 
ข้อเสนอ โครงสร้างพื้นฐาน และการสร้างรายได้ (วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา, 2014)  

แผนภาพธุรกิจการผลิตเผือกหอมของเกษตรกรอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สามารถอธิบายดังนี้  
1. ด้านลูกค้า  

1.1 กลุ่มลูกค้าของเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมนั้นจะเป็นในส่วนของผู้ค้าส่งโดยตรง ท่ีเข้ามารับซื้อหน้าแปลง
ปลูก แต่ละรอบการผลิตของเกษตรกรปลูกมากกว่า 5 ไร่ ผลผลิตท้ังหมดประมาณ 20 ตัน แต่ก าลังซื้อในแต่ละวันของ
ผู้ค้าส่งมีเพียง 5-7 ตันต่อวัน ดังนั้นในแต่ละรอบการผลิตจะมีการขายผลผลิตประมาณ 3 -7 วันต่อเนื่องกันไป 
เกษตรกรบางรายมีผู้ประกอบการอาหารและเบเกอรี่เข้ามารับซื้อโดยมีการผูกมัดสัญญารายปี  

1.2 ความสัมพันธ์กับลูกค้าระหว่างเกษตรกรกับผู้ค้าส่งเป็นความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด บางรายเป็นคนในพื้นท่ี
ท่ีผันตัวมาเป็นผู้ค้าส่ง ท าให้เกิดความไว้ใจซึ่งกันและกันโดยเกษตรกรมักขายผลผลิตให้กับผู้ค้าส่งรายเดิมทุกรอบการ
ผลิต ในส่วนของผู้ประกอบการนั้นมีเกษตรกรเพียงรายเดียวท่ีท าสัญญาผูกมัดรายปีกับบริษัทในการส่งผลิตให้ตรงตาม
ข้อก าหนด  
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ภาพที่ 4 แผนภาพธุรกิจการผลติเผือกหอมของเกษตรกรอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

1.3 ช่องทางการติดต่อกับลูกค้านั้นมีการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์และสื่อออนไลน์ เช่น Line Messages และ 
Facebook Chat 
2. ด้านข้อเสนอหรือการเสนอคุณค่าให้กับลูกค้านั้น เกษตรกรให้ข้อมูลว่า เผือกหอมของอ าเภอบ้านหมอมีความพิเศษ
กว่าเผือกหอมอ่ืน เนื่องจากมีปริมาณแป้งมาก สังเกตจากเมื่อปอกแล้วมีจะมีสีขาวคล้ายแป้งติดท่ีมีดท่ีใช้ปอก อีกท้ัง
เมื่อนึ่งหรือท าให้สุกจะมีกลิ่นหอมและเนื้อร่วนซุย เหมาะท่ีจะน าไปประกอบอาหารและขนม เผือกหอมในอ าเภอบ้าน
หมอนี้จะมีผลผลิตตลอดท้ังปีเนื่องจากเป็นพื้นท่ีปลูกขนาดใหญ่ ฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาผลผลิตขาดตลาด อีกท้ังยังอยู่ใกล้
แหล่งค้าส่งในจังหวัดปทุมธานี ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งและใช้เวลาเดินทางน้อยกว่าแหล่งปลูกอ่ืน 
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

3.1 กิจกรรมหลักของเกษตรกรคือการดูแลแปลงปลูก ซึ่งเกษตรกรต้องมีความเอาใจใส่เป็นพิเศษในช่วงเริ่ม
ปลูกถึงอายุ 4 เดือนเนื่องจากเป็นช่วงท่ีเผือกหอมสร้างหัวใต้ดิน เกษตรกรต้องมีการจัดการปริมาณน้ าในแปลงปลูก 
ก าจัดวัชพืชและหน่อท่ีแตกออกมาจากล าตน้ใหญ่ เพื่อป้องกันการแย่งสารอาหาร ฉีดสารป้องกันและก าจัดศัตรูพืชทาง
ใบ ใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นทางดิน หากละเลยในช่วงนี้จะท าให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ขายไม่ได้ราคา จากกิจกรรมหลักของ
เกษตรกรดังกล่าวมาแล้วนั้น  

3.2 ทรัพทยากรหลัก เกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมในอ าเภอบ้านหมอมีประสบการณ์ เกี่ยวข้องด้านการปลูก
มากกว่า 10 ปี รวมไปถึงบริเวณพื้นท่ีเป็นดินเหนียวอุ้มน้ าและมีการชลประทานท่ีดี จึงท าให้ผลผลิตเผือกหอมมี
จ าหน่ายตลอดท้ังปี  

3.3 พันธมิตรหลักนั้นมีการจ้างแรงงานในชมุชนระหว่างรอบการผลิตและหน่วยงานราชการมีการส่งเสริมการ
ปลูกโดยมีการแจกลูกพันธ์ุเผือกและรณรงค์ให้เกิดการรวมกลุ่มเข้าร่วมโครงการเผือกหอมแปลงใหญ่ 
4. ด้านการสร้างรายได้  

4.1 กระแสรายได้ เกษตรกรมีรายไดจ้ากการปลูกเผือกหอมเป็นรายได้หลัก ส่วนรายได้เพิ่มเติมของเกษตรกร
หลังจากการเก็บเกี่ยวคือการจ าหน่ายลูกพันธ์ุเผือกหอมท่ีมีอยู่ในแปลงปลูก รายได้จากการปลูกข้าว และการรับจ้าง
ท่ัวไปในด้านการเกษตร เป็นต้น 
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4.2 โครงสร้างต้นทุน แต่ละรอบการผลิตจะมีการลงทุนประมาณ 35,000-45,000 บาทต่อไร่ ซึ่งต้นทุนคงท่ี
คือค่าเช่าท่ีดิน ไร่ละ 1,000-3,000 บาทต่อปี และค่าเสื่อมของเครื่องมือการเกษตร ส่วนต้นทุนผันแปรคือ ค่าลูกพันธ์ุ
เผิอกซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณการปลูกในรอบนั้นๆ ค่าจ้างแรงงาน และค่าสารก าจัดโรค -ศัตรูพืช รวมไปถึงค่าปุ๋ย ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เช่น ฤดูฝนจะมีการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย ส่วนในฤดูร้อนเผือกจะโตช้า ท าให้ต้องเพิ่มปุ๋ย
และสารบ ารุงพืชอ่ืนๆ  
 
อภิปรายและสรปุผลการศกึษา 

จากผลการศึกษาดังกล่าวมาแล้วนั้น สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมมีจุดเด่นในการประกอบ
ธุรกิจคือ เกษตรกรมีกลุ่มลูกค้าชัดเจนซึ่งจะเข้ามารับซื้อผลผลิตท้ังหมด เนื่องจากการท่ีผลผลิตมีคุณภาพดีเป็นท่ี
ต้องการของตลาดล้วนมาจากความเอาใจใส่ของเกษตรกรเอง ปัจจัยทางกายภาพของดินและระบบชลประทานท่ีดี ท า
ให้ผลผลิตมีตลอดท้ังปี ยังเป็นส่วนส าคัญให้ผู้รับซื้อเผือกหอมเข้ามารับซื้ออย่างสม่ าเสมอ ส่วนท่ีควรพัฒนาและ
ปรับปรุงก็ยังคงเป็นส่วนของกลุ่มลูกค้าของเกษตรกรเช่นกัน เกษตรกรจะขายผลผลิตให้กับผู้ค้าส่งรายเดิมและมีการ
ผูกขาดทุกรอบการผลิต อีกท้ังยังขาดการร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรในชุมชน ท าให้เกษตรกรไม่มีอ านาจในการ
ต่อรองด้านราคา อย่างไรก็ตามเผือกหอมถือเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญของอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีท่ีสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรและสร้างงานให้ชุมชน เกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมมีมุ่งมั่นในการผลิตเพื่อคงคุณภาพของเผือกหอมบ้าน
หมอให้มีชื่อเสียงต่อไปส าหรับแนวทางการพัฒนา ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากมีการศึกษาระบบธุรกิจของเผือกหอมใน
ด้านของผู้ค้าส่งและด้านการแปรรปูประกอบกัน จะสามารถเพิ่มศกัยภาพของธุรกิจของธุรกิจเผือกหอมตอ่ไปในอนาคต 
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บทคัดยอ่ 
 พฤติกรรมการบริโภคหอยแครงของผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก เนื่องจากการ
พัฒนาของเทคโนโลยี และวิถีชีวิตแบบเมือง ท าให้พบว่า ในปัจจุบัน มีลักษณะการืืออหอยแครงอยู่   รูปแบบ ได้แก่ 
การบริโภคระบบออฟไลน์ และการบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ ืึ่งอาจกล่าวได้ว่า การืืออผ่านระบบออนไลน์เป็น
ช่องทางใหม่ท่ีสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรผู้เลีอยงหอยแครงท่ีจะช่วยลดช่องว่างทางการตลาดได้ โดยจากการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคผ่านแบบจ าลอง customer journey พบว่า ปัญหาในการืืออหอยแครงผ่านระบบออนไลน์ คือ 
การเลือกความสด การเก็บรักษา การจัดการกับขยะหรือเศษอาหาร การท าความสะอาดพือนท่ีรับประทาน ท่ีสามารถ
น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าหอยแครงได้ดังนีอต่อไปนีอ 
 หอยแครงลวกแช่แข็ง ขนาด 300 กรัม บรรจุภายในหีบห่อท่ีท าจากวัสดุท่ีย่อยสลายได้พร้อมด้วยอุปกรณ์ท า
ความสะอาดพือนท่ีรับประทาน ื ึ่งเป็นอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานได้ทันทีหลังจากการละลายด้วยอุณหภูมิห้องเป็น
เวลา 30 นาที จึงรับประทานได้ โดยเนืออสัมผัสยังคงมีความใกล้เคยีงกับหอยแครงลวกสด และเมื่อทดสอบเปรียบเทียบ
ความชื่นชอบและการยอมรับระหว่างหอยแครงลวกแช่แข็งกับหอยแครงลวกสด พบว่า จากผู้ทดสอบชิมทัองหมด 150 
คน มีผู้ทดสอบชิม 78 คน หรือ ร้อยละ 5  ชื่นชอบหอยแครงลวกแช่แข็ง และมี 7  คน หรือ ร้อยละ 48 ชื่นชอบ
หอยแครงลวกสด โดยจากการประเมินในแต่ละด้านระหว่างหอยแครงลวกแช่แข็ง และหอยแครงสด พบว่า ด้าน
ลักษณะปรากฏท่ีดูสด จ านวน 89 : 61 คน ด้านการไม่รับรู้ถึงกลิ่นคาวจ านวน 86 : 64 คน ด้านเนืออสัมผัสท่ีหนึบ
จ านวน 8  : 68 คน ด้านเนืออสัมผัสที่ลื่นจ านวน 80 : 70 คน ด้านรสชาติท่ีท าให้รับรู้ถึงรสของหอยแครงจ านวน 8  : 
68 คน และด้านกลิ่นรสที่ท าให้รับรู้ถึงกลิ่นความเป็นหอยแครงของหอยแครง จ านวน 83 : 67 คน ตามล าดับ 

 

ค าส าคญั : หอยแครง  ฟาร์มทูเทเบิล  พฤติกรรมผู้บรโิภค  พัฒนาผลิตภณัฑ ์
 
 

Abstract 

 

 The customer behavior of blood cockle consuming has been changed extremly due to the 

development of technology and urbanization thus there are 2 types of blood cockle consuming include 

offline consumers and online consumers. Which can be said, online consuming would become a new 

opportunity for blood cockle farmers to reduce the marketing gab. From the study of customer behavior 

through customer journey mapping, problems of blood cockle buying were the selection of freshness, 

storage, handling of waste or food waste and cleaning the eating area which could be the concept of blood 

cockle product development. According to this concept, the product was  designed to be a  300 gram box of 

frozen boiled blood cockles. The packaging was made from biodegradable material with cleaning equipment 

for eating areas. Defrosting by room temperature for 30 minutes before eating thus the texture of blood 

cockles would be close to fresh blood cockle.  
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 When comparing the preference score between frozen boiled blood cockle and freshly boiled blood 

cockles, found that from 150 of tasters, there are 78 tasters or 52 % prefer frozen boiled blood cockles and 72 

tasters or 48 % prefer freshly boiled blood cockles. By evaluating each attribute between frozen boiled blood 

cockles and freshly boiled blood cockles, there are the fresh looking is 89: 61 people, the misrecognizing of 

the fishy smell is 86: 64 people, the sticky texture is 82: 68 people, the slippery texture is 80: 70 people. the 

taste of blood cockle is 82: 68 and the flavor of blood cockles is 83: 67 people respectively. 

 

Keywords: Blood Cockle, Farm to Table, Customer Behavior, Sensory Evaluation 

 
บทน า 

กลิ่นรสอันเป็นเอกลักษณ์ท าให้หอยแครงกลายเป็นหนึ่งในรายการอาหารทะเลท่ีได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคคนไทย โดยส่วนมากหอยแครงเป็นท่ีนิยมในการน ามาปรุงเป็นอาหารท่ีมีรสชาติเผ็ด เช่น 
หอยแครงลวกหรือหอยแครงเผาท่ีรับประทานคู่กับนอ าจิอมอาหารทะเล ย าหอยแครง ส้มต าหอยแครง โดยสามารถพบ
เห็นรายการอาหารเหล่านีอได้จากร้านอาหารทะเล ร้านข้าวต้มโต้รุ่ง ร้านส้มต า หรือแม้แต่ร้านหอยแครงลวกเพียงอย่าง
เดียว (มีลักษณะเป็นร้านรถเข็น) ท่ีกระจายตัวอยู่ท่ัวทุกพือนท่ี ทัองในกรุงเทพมหานคร และ ต่างจังหวัด 

จากปริมาณการืืออหอยแครงหน้าฟาร์มท่ีเพิ่มขึอนของพ่อค้าคนกลาง ได้สะท้อนผ่านปริมาณการืืออและราคา
ท่ีปรับตัวสูงขึอนจากในอดีต โดยราคาหน้าฟาร์มเฉลี่ยของหอยแครงในปัจจุบันอยู่ท่ี 1 0-180 บาท ต่อ กิโลกรัมท่ีขึอนอยู่
กับขนาดของหอยแครง (เก็บข้อมูลปริมาณการขายและราคาของหอยแครงหน้าฟาร์มภายในจังหวัดสมุทรสงครามช่วง
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.  561) ท าให้เกษตรกรหันมาลงทุนในการเพาะเลีอยงหอยแครงมากย่ิงขึอน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มเกษตรกรท่ีเคยขาดทุนจากการเพาะเลีอยงกุ้งกุลาด า เนื่องจากลักษณะสภาพแวดล้อมของบ่อ
เพาะเลีอยงมีลักษณะใกล้เคียงกัน นอกจากนีอหอยแครงยังมีการเพาะเลีอยงในบริเวณพือนท่ีดินงอกใหม่ริมป่าชายเลน ืึ่ง
เป็นพือนท่ีดินโคลนขนาดกว้างบริเวณด้านนอกของป่าชายเลนท่ีเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของหอยแครง 

พือนท่ีส าหรับการเพาะเลีอยงหอยแครงส่วนใหญ่ตัองอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างปากแม่นอ าและทะเลท่ีเป็นจุด
ประสานระหว่างนอ าจืด และนอ าเค็ม ก่อให้เกิดเป็นพือนท่ีดินดอนตะกอนปากแม่นอ าท่ีเอืออต่อการเจริญเติบโตของสัตว์นอ า
และระบบนิเวศป่าชายเลน โดยมีลักษณะเป็นดินโคลนเนืออละเอียด มีความลาดชันประมาณ 10 – 15 องศา และมีแนว
ป่าชายเลนท่ีคอยช่วยชะลอแรงคลื่นและแรงลม  ส าหรับภูมิศาสตร์ดังกล่าวภายในประเทศไทยท่ีมีความเหมาะสมแก่
การเจริญเติบโตของหอยแครงกระจายตัวอยู่ทัองในภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ เช่น จังหวัดสงขลา จังหวัด
สุราษธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น (ศูนย์ส่งเสริม
เศรษฐกิจการเกษตร,  553) 

บริเวณรอยต่อระหว่างปากอ่าวทะเลไทย และแม่นอ าแม่กลองท่ีกินพือนตลอดแนวชายฝั่งทะเลทัองหมดของ
จังหวัดสมุทรสงคราม ถือเป็นพือนท่ีชายฝั่งทะเลท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ อันเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของป่าชายเลน 
และสัตว์นอ านานาชนดิ ท่ีได้รับการระบุภายในอนุสนธิสัญญาแรมื่า ื ึ่งเป็นอนุสนธิสัญญาท่ีมีความส าคัญต่อพือนท่ีชมุชน
นอ าส าคัญท่ัวโลก อย่างไรก็ตามระบบการเพาะเลีอยงหอยแครง ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
อากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลักลอบปล่อยทิองนอ าเสียจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม หรือฟาร์มปศุสัตว์ท่ีส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างท าให้เกิดการตายยกฟาร์มของหอยแครงในหลายพือนท่ี เช่น เหตุการณ์การตายของหอยแครงใน
ทะเลเป็นพือนท่ีกว้างกว่า 3 ,000 ไร่ ืึ่งมีมูลค่าความเสียหามากกว่า 100 ล้านบาท ณ ต าบลคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม (www.dailynews.co.th, 19 ตุลาคม  557) ไม่เพียงปัญหาดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการ
ตายของหอยแครงสูง ยังส่งผลให้ราคาของลูกพันธ์ุหอยแครงสูงขึอนท่ี ท าให้ต้นทุนในการเพาะเลีอยงหอยแครงแต่ละครัอง
สูงขึอนตามไปด้วย 

นอกจากนีอด้านการตลาดพบว่า เนื่องจากระบบการืืออขายหอยแครงเป็นระบบท่ีมีผู้ืืออน้อยราย ประกอบกับ
หอยแครงเป็นสินค้าท่ีเน่าเสียง่าย ท าให้พ่อค้าคนกลางท่ีมีอยู่หลากหลายระดับในระบบเป็นผู้ก าหนดราคาตลาด ส่งผล
ให้เกิดช่องว่างทางด้านราคาของหอยแครงจากหน้าฟาร์มสู่ผู้บริโภคท่ีค่อนข้างมาก (ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร , 
 553) 
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แม้ว่าเกษตรกรผู้เลีอยงหอยแครงภายในจังหวัดสมุทรสงครามจะต้องแบกรับความเสี่ยงจากการตายยกฟาร์ม 
ต้นทุนลูกพันธ์ุท่ีสูงขึอน และการขาดอ านาจในการต่อรองราคาถือเป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจส าหรับเกษตรกร ท า
ให้แนวคิดฟาร์มทูเทเบิล (farm to table) ืึ่งเป็นแนวคิดท่ีท าให้เกษตรกรและผู้บริโภคสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
โดยตรง เพื่อลดช่องว่างด้านราคา และเป็นการประกันคุณภาพท่ีผู้บริโภคสามารถไว้วางใจได้ มีบทบาทเพิ่มมากขึอน 
โดยได้รับแรงผลักดันจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การขนส่ง รวมถึงวิถีชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน ท่ี
ใส่ใจถึงท่ีมาของสินค้า กระบวนการผลิต และการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงอาจกล่าวได้ว่า Farm to 
Table เป็นหนึ่งในวิถีทางท่ีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการด าเนินธุรกิจให้แก่เกษตรกรผู้เลีอยงหอยแครงภายในจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยมุ่งเน้นการจ าหน่ายหอยแครงไปสู่กรุงเทพมหานครท่ีมี ความหลากหลายของประชากร และความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี อีกทัองยังเป็นจังหวัดท่ีอยู่ใกล้กับจังหวัดสมุทรสงคราม ืึ่งเหมาะสมแก่การด าเนินกิจการภายใต้
แนวความคิดฟาร์มทูเทเบิล ส าหรับเกษตรกรผู้เลีอยงหอยแครงภายในพือนท่ี 

ดังนัอนภายใต้การศึกษานีอ จึงมุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหอยแครงผ่านการเรียนรู้
ประสบการณ์การรับประทานหอยแครงของผู้บริโภค เพื่อหาโอกาสในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และประเมินคุณภาพ
ทางระบบประสาทสัมผัสต่างๆ ท่ีจะท าให้ทราบถึงคุณลักษณะทางรสชาติ เพื่อหาข้อสรุปของสินค้าแปรรูปหอยแครงท่ี
ท าให้เกษตรกรสามารถแปรรูปหอยแครงของตนเองได้ 
 
วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อศึกษาประสบการณ์การรับประทานหอยแครงของผูบ้ริโภค 
2. เพื่อออกแบบผลติภณัฑแ์ปรรูปหอยแครงและวิธีจ าหน่ายสินค้าแบบฟาร์ม ทู เทเบิล 
3. เพื่อประเมินคณุลักษณะแตล่ะด้านของผลติภัณฑ์ท่ีได้จากการออกแบบ 

 
อุปกรณแ์ละวิธีการทดลอง 

ใช้วิธีการศึกษาพฤติกรรมการรับประทานหอยแครงของผู้บริโภคด้วยแบบจ าลอง customer journey 
mapping จาก lead user จ านวน  0 คน ภายในกรุงเทพมหานคร และตัวแทนเกษตรกรผู้เลีอยงหอยแครงในจังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อให้ได้มาืึ่งข้อมูลส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีทางกระบวนการออกแบบ แล้วจึงน า
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไปทดสอบกับกลุ่มผู้บริโภค 

โดยในการทดลองนีอ ใช้หอยแครงลวกแชแ่ข็งพรอ้มรบัประทานเป็นตัวอย่างทดสอบเปรียบเทียบกับหอยแครง
ลวกสด เพื่อประเมินความชอบและการยอมรับด้วยวิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสกับกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 150 คน 

 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสินค้าแปรรูปหอยแครง 
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ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง  
 พบว่า พฤติกรรมการบริโภคหอยแครงมีลักษณะการืืออหอยแครงอยู่   รูปแบบ ได้แก่ การืืออท่ีร้านอาหาร 
หรือ ระบบออฟไลน์ และการืืออผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยท่ีผู้บริโภคท่ีเลือกืืออหอยแครงด้วยระบบออฟไลน์จะ
รับข่าวสารจากคนรอบข้างและสื่อออนไลน์ ก่อนตัดสินใจเดินทางเพื่อไปรับประทานหอยแครงท่ีร้าน ืึ่งระหว่างช่วงนีอ
ผู้บริโภคจะเจอกับปัญหาการจารจรท่ีติดขัด และเมื่อถึงร้านอาหารผู้บริโภคจะสั่งเมนูหอยแครงรับประทานร่วมกับ
อาหารต่างๆ ืึ่งสะดวกต่อผู้บริโภคท่ีไม่ประสงค์ปรุงอาหารรับประทานเองและท าความสะอาดพือนท่ีรับประทาน ถึงจะ
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคมักเจอปัญหาเรื่องกลิ่นติดตัว และจารจรติดขัดระหว่างเดินทางกลับท่ีอยู่อาศัย 
 ส่วนผู้บริโภคท่ีเลือกรับประทานอาหารผ่านระบบออนไลน์ มีช่วงได้รับข้อมูลเช่นเดียวกับกลุ่มผู้บริโภคระบบ
ออฟไลน์ แต่ต่างกันตรงท่ีขัอนตอนการช าระเงินท่ีต้องช าระก่อนรับืืออสินค้า และการโต้ตอบกับทางผู้ดูแลเพจร้านค้า
ออนไลน์ ทัองนีอผู้บริโภคกลุ่มนีอจ าเป็นต้องจัดเตรียมและทกความสะอาดพือนท่ีของตนทัองก่อนและหลังการรับประทาน
หอยแครง เพียงแต่ผู้บริโภคกลุ่มนีอไม่จ าเป็นต้องเผชิญกับปัญหาการจารจร และกลิ่นติดต่อระหว่างกลับบ้าน หรือ
ปัญหาเรื่องการทอนเงิน 

 จากแนวทางดังกล่าว จึงเลือกออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมการบริโภคแบบออนไลน์ท่ีมี
จ านวนเพิ่มมากขึอน โดยมีแนวทางการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อปัญหาด้านการเลือกความสดของหอยแครง การ
เผชิญหน้ากับจารจรติดขัด และการท าความสะอาดพือนท่ีโดยมีรายละเอียดแนวทางการออกแบบดังตารางท่ี 1  

ตารางที ่1 แนวทางการออกแบบ 

ล าดับ แนวทางการออกแบบ การออกแบบ 

1 หอยแครงลวกท่ีให้ความรู้สึกสด เก็บรักษาได้นาน 
และสร้างประสบการณใ์หม่ในการรับประทาน 

หอยแครงลวกแช่แข็ง ขนาด 300 กรัม 

2 บรรจุภัณฑ์ท่ีช่วยจดัการเศษอาหาร 
และย่อยสลายได้ง่าย 

ชุดบรรจุภณัฑ์ท่ีท าจากวัสดุย่อยสบายได้ง่าย 
ประกอบด้วย ไม้จิอมท่ีท าจากไมไ้ผ่ ถุงกระดาษ 
กล่องชานอ้อย กระดาษห่ออาหาร และกระทิชช ู

3 ช่องทางจ าหน่ายท่ีเข้าถึงได้ง่าย 
และต้นทุนประหยัด 

จ าหน่ายผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค และอินสตาแกรม 
โดยใช้ภาพประกอบท่ีเกษตรกรสามารถถา่ยได้
ด้วยต้นเองในการประชาสัมพนัธ์ 

4 การจดัการคลังสินค้าท่ีช่วยลดตน้ทุน 
ด้านสินค้าคงคลัง 

ระบบ Pre order เพื่อท าให้ทราบจ านวนสนิคา้ท่ี
ควรผลิตล่วงหน้า 

 จึงได้มาืึ่งหอยแครงลวกแช่แข็งพร้อมรับประทานบรรจุในหีบห่อท่ีสามารถใช้แทนภาชนะและท าความ
สะอาดพือนท่ีรับประทานได้ โดยมีขนาดรับประทานต่อกล่อง 300 กรัม ท่ีจ าหน่ายโดยตรงจากเกษตรกรผู้เลีอยง
หอยแครงในจังหวัดสมุทรสงคราม ทัองนีอเพื่อให้ได้ผิวสัมผสัรสชาตท่ีิอรอ่ย ผู้บริโภคจึงควรละลายสินค้าท่ีอุณหูมิห้องเป็น
เวลา 30 นาที และรับประทานทันทีในขณะท่ีเนืออหอยแครงเย็น 
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ภาพที ่2 หอยแครงลวกแชแ่ข็ง 
 

โดยผู้ทดสอบชิมทัองหมดจ านวน 150 คน ประกอบด้วยเพศชายจ านวน 46 คน หรือ ร้อยละ 30.70 และเพศ
หญิงจ านวน 104 คน หรือ ร้อยละ 69.30 มีอายุอยู่ในช่วง  0-30 ปี จ านวน 1 9 คน หรือ ร้อยละ 86.00 และอายุอยู่
ในช่วง 31-40 ปี จ านวน  1 คน หรือ ร้อยละ 14.00 และส่วนมากมีสถาณะโสดจ านวน 147 คน หรือ ร้อยละ 98.00 
และมีเพียง 3 คน หรือ ร้อยละ  .00 ท่ีมีสถาณะสมรส และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 18 คน หรือ ร้ อยละ
1 .00 มีจ านวนสมาชิกท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน 1-  คน และมีจ านวน 91 คน หรือร้อยละ 60.7.00 ท่ีมีจ านวนสมาชิกท่ี
อาศัยอยู่ร่วมกันจ านวน 3-4 คน และมีจ านวน 41 คนหรือ ร้อยละ  7.30 ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับจ านวนสมาชิกท่ีมีจ านวน
มากกว่า 4 คน ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 2 ผู้ทดสอบชิม 

 
(หน่วย : คน ) 

ล าดบั ปัจจัย  ประเภท  จ านวน  ร้อยละ 

1 เพศ  ชาย   46  30.70 

 
 

 หญิง  104  69.30 

  อายุ  ช่วง 20-30 ปี  129  86.00 
     ช่วง 31-40 ปี  21  14.00 

3 สภานะ  โสด  147  98.00 
     สมรส  3  2.00 

4 จ านวนสมาชิกท่ีอยู่
อาศัยร่วม 

 

 
จ านวน 1-  คน   18  12.00 

 จ านวน 3-4 คน   91  60.70 

  จ านวนมากกว่า 4 คน   41  27.30 

5 รายได ้  ต่ ากว่า 15,000 บาท   44  29.30 

 
 

 15,000- 0,000 บาท  24  16.00 
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(หน่วย : คน ) 

ล าดบั ปัจจัย  ประเภท  จ านวน  ร้อยละ 

 
 

  0,001-35,000 บาท   64  42.00 
     มากกว่า 35,000 บาท   19  12.70 

6 ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี   34  22.70 

 
 

 ระดับปริญญาตร ี  95  63.30 
     สูงกว่าระดับปริญญาตร ี  21  14.00 

7 ย่านท่ีอยู่อาศัย  กรุงเทพมหานครชัอนใน  98  65.30 

 
 

 กรุงเทพมหานครชัอนกลาง   40  26.70 
     กรุงเทพมหานครชัอนนอก   12  8.00 

8 ย่านสถานท่ีท างาน  กรุงเทพมหานครชัอนใน  106  70.70 

 
 

 กรุงเทพมหานครชัอนกลาง   33  22.00 
     กรุงเทพมหานครชัอนนอก   11  7.30 

และเมื่อประเมินตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสโดยการเปรียบเทียบระหว่าง
หอยแครงลวกแช่แข็ง และหอยแครงลวกสด พบว่า จากผู้ทดสอบชิมทัองหมดจ านวน 150 คน มีจ านวน 78 คน ชื่น
ชอบ หอยแครงลวกแช่แข็ง และจ านวน 7  คนชื่นชอบหอยแครงลวกสด และมีผลประเมินความชื่นชอบในด้านต่างๆ
ดังนีอ ด้านลักษณะปรากฏท่ีดูสด จ านวน 89 : 61 คน ด้านการไม่รับรู้ถึงกลิ่นคาวจ านวน 86 : 64 คน ด้านเนืออสัมผัสท่ี
หนึบจ านวน 8  : 68 คน ด้านเนืออสัมผัสท่ีลื่นจ านวน 80 : 70 คน ด้านรสชาติท่ีท าให้รับรู้ถึงรสของหอยแครงจ านวน 
8  : 68 คน และด้านกลิ่นรสที่ท าให้รับรู้ถึงกลิ่นความเป็นหอยแครงของหอยแครง จ านวน 83 : 67 คน ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 3 กราฟเปรียบเทียบ 
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สรุปผลการทดลอง 

 จากการศึกษาดังกล่าว พบว่าพฤติกรรมการบริโภคหอยแครงด้วยระบบออนไลน์ เป็นแนวทางท่ีช่วยให้
เกษตรกรสามารถพฒันาผลติภณัฑเ์พือ่จ าหนา่ยสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการลดช่องว่างทาง
การตลาดระหว่างผู้บรโิภคและเกษตรกร จึงได้มาืึ่ง ผลิตภัณฑ์หอยแครงลวกแช่แข็งท่ีสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรม
การบริโภคดังกล่าว โดยเมื่ออประเมินความชอบและการยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคพบว่า จากผู้ทดสอบชิมทัองหมด
จ านวน 150 คน มีจ านวน 78 คน ชื่นชอบ หอยแครงลวกแช่แข็ง และจ านวน 7  คนชื่นชอบหอยแครงลวกสด โดยท่ี
ผลิตภัณฑ์หอยแครงลวกแช่แข็ง มีจุดเด่นอยู่ 3 ด้าน ได้ คุณลักษณะด้านความดูสด คุณลักษณะด้านผิวสัมผัสท่ีหนึบ 
และผิวสัมผัสด้านการไม่รับรู้ถึงกลิ่นคาว นอกจากนีอบรรจุภัณฑ์ยังมีส่วนส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจมาก
ย่ิงขึอน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคหอยแครงในปัจจุบัน สามารถจ าแนกได้   กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีืืออหน้า
ร้านค้า และผู้บริโภคท่ีืืออผ่านระบบออนไลน์ ดังนัอนจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านแบบจ าลอง customer 
journey mapping จึงได้แนวทางในการพฒันาผลิตภัณฑ์แปรรูปหอยแครง คือ หอยแครงลวกแช่แข็งเสิร์ฟเย็น ขนาด
บรรจุ 300 กรัม พร้อมรับประทาน ท่ีจะช่วยสร้างความสะดวกและประสบการณ์ใหม่ในการรับประทานหอยแครง
ให้แก่ผู้บริโภค โดยจากการประเมินทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการเปรียบเทียบชิมระหว่างหอยแครงลวกแช่แข็ง และ
หอยแครงลวกสดกับผู้ทดสอบจ านวน 150 คน พบว่า ผู้ทดสอบชิมจ านวน 78 คน หรือ ร้อยละ 5  ชื่นชอบหอยแครง
ลวกแช่แข็ง และผู้ทดสอบชิมจ านวน 7  คน หรือ ร้อยละ 48 ชื่นชอบหอยแครงลวกสด  ทัองนีอพบว่าคุณลักษณะเด่น
ส าคัญท่ีส่งผลให้หอยแครงลวกแช่แข็งเป็นท่ียอมรับเนื่องจาก การไม่รับรู้ถึงกลิ่นคาว เนืออสัมผัสที่หนึบกว่า และความดู
สด 
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บทคัดยอ่ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ความเป็นมาของตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง  ต าบลหนองกุง อ าเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม 2) กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง  ต าบลหนองกุง อ าเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม 3) ปัญหาในการซื้อขาย โค-กระบือในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง  ต าบลหนองกุง อ าเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ผลการวิจัย
พบว่า 
 ตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง  ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามจัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2529 
โดยนายธงชัย แสงสว่าง ซึ่งนายธงชัย แสงสว่าง เห็นว่าพื้นท่ีของตลาดอยู่ในเขตติดต่อกับหลายจังหวัด สะดวกต่อการ
ซื้อขายและการคมนาคมขนส่ง จึงได้จัดตั้งตลาดนัดโค-กระบือหนองกุงขึ้น   
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง ประกอบด้วย การซื้อขายโค-กระบือโดยฝ่ายผู้ขายจะ
น าโค-กระบือจากหมู่บ้านหรือสถานท่ีเลี้ยงมาถึงตลาดนัดในช่วงเย็นก่อนวันเปิดตลาดนัดจริง โดยผู้ซื้อจะพิจารณา
รูปร่าง ลักษณะ ประกอบการเลือกซื้อโคกระบือตามความต้องการในการซื้อของแต่ละบุคคล  นายหน้าเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมซื้อขายโค-กระบือ โดยเป็นคนกลางติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย บางครั้งท าหน้าท่ีในการซื้อโค-กระบือมา
รวบรวมไว้ท่ีบ้านก่อนส่งไปให้กับโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัดภายในตลาดนัดมีร้านขายอาหารให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ
ของตลาดนัด ซึ่งอาหารท่ีให้บริการส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวอีสาน มีการบริการขายหญ้าและฟาง  โดย
ชาวบ้านจะน าหญ้า-ฟางใส่รถเข็นหรือรถไถมาขาย มีการบริการเครื่องใช้และเครื่องเอ้โค -กระบือ เครื่องเอ้ ซึ่งเป็น
เครื่องประดับโค-กระบือการบริการขายยาและแร่ธาตุส าหรับโค-กระบือ  การบริการรถขนส่ง โค-กระบือ เมื่อมีการท า
การซื้อขายกันเสร็จแล้วก็จะมีบริการขนส่งโค-กระบือไปส่งให้กับผู้ท่ีต้องการใช้บริการ โดยสามารถฝากโค-กระบือไป
กับรถของผู้ซื้อขายโค-กระบืออ่ืนได้ การบริการคอกรับฝากโค-กระบือเพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาโค -
กระบือ เพื่อป้องกันการสูญหาย  การบริการท่ีจอดรถพิเศษ (VIP) และการบริการของส่วนราชการ โดยส านักงานปศุ
สัตว์อ าเภอนาเชือก จัดบริการฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
 กิจกรรมทางสังคมในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง ประกอบด้วย การผูกเกลอผูกเสี่ยว เป็นการสร้างความเป็น
เพื่อน ความผูกพัน ความนับถือให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งส่งผลดีต่อการซื้อขายโคกระบือ การสร้างเครือข่าย
ของกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนโค-กระบือ การรวมกลุ่มเป็น
การช่วยเหลือกันหากเกิดปัญหาขึ้นระหว่างท่ีเดินทาง  

ปัญหาในการซื้อขายโค-กระบือในตลาดนัดโค-กระบือหนอง ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มี
หลายด้าน ดังนี้ ด้านผู้ซื้อเป็นปัญหาการปรับเปลี่ยนราคาปลายทาง ราคาไม่นิ่งท าให้พ่อค้าไม่สามารถปรับสภาพได้ทันท าให้ผู้
ซื้อ ขายขาดทุน ด้านผู้ขายเป็นการปรับราคาไม่ทัน ปัญหาการถูกหลอกลวงว่าโคกระบือมีลักษณะสมบูรณ์สามารถขยายพันธ์ุ
ได้ แต่เมื่อซื้อไปแล้วปรากฏว่าโคกระบือเป็นหมัน  ปัญหาด้านราคา คือการซื้อขายโค-กระบือแบบเหมาตัว ซึ่งเกษตรกรท่ีไม่มี
ความเชี่ยวชาญต้องเสียเปรียบพ่อค้าท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่าปัญหาด้านการขนส่งการขนย้ายสัตว์ต้องเสียเงิน
ค่า ด่านกักกันสัตว์มากเนื่องจากมีด่านกักกันสัตว์จ านวนมาก และยังต้องเสียเงินเบ้ียรายทางให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
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ค าส าคัญ : ตลาดนัดโค-กระบือกิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางสังคม 
 
Abstract 

The purpose of this research is 1 )  The history of the buffalo - Nong Kung market, Nong Kung 

district, Na Chueak district, Mahasarakham province. 2 )  Economic and social activities in the market. Ko - 

Buffalo Nong Kung, TambonNong Kung, Amphoe Na Chueak, Mahasarakham Province. 3 )  Problems in 

trading. Cattle - buffalo in the fox - buffalo, Nong Kung, TambonNong Kung, Nakhchai, MahaSarakham. 

Ko - Nong Kung Village, Nong Kung District, MahaSarakham Province Established in 1986 by Mr. 

ThongchaiSangsawang, Mr. ThongchaiSangsawang, said that the market area is in contact with many 

provinces. Convenient transportation and transportation. It has established a market of cattle - buffalo Nong 

Kung. 

Economic activity in the market of cattle - buffalo Nong Kung consists of trading cattle - buffaloes. 

The seller will bring the cattle from the village or party to the market in the evening before the actual market. 

Buyers will consider the characteristics of the purchase of cattle in accordance with the individual purchase 

requirements. Brokerage is one of the cattle-buffalo trading activities. It is an intermediary between buyers 

and sellers. Sometimes it is the responsibility of the cattle to collect the cattle at home before sending to the 

slaughterhouse in the province. Within the bazaar there are food stalls available to marketers. The food 

served is mostly native to the Isan people. There are grass and straw selling services. The villagers will bring 

grass - straw into a wheelchair or a tractor for sale. There is a service and a machine - a buffalo, a gem - a 

buffalo. Sale of medicines and minerals for cattle - buffaloes Transportation services. When buffaloes are 

traded, cattle and buffaloes will be transported to those who wish to use them. Can be deposited cattle - 

buffalo with other cattle - buffalo. Service of cattle-buffaloes to facilitate buffalo-buffalo keeping To prevent 

loss VIP Parking and Government Services By the Office of Livestock. Provides animal control vaccination 

services. 

Social activities in the market of cattle - buffalo Nong Kung consists of tying tie. It creates a 

friendship, respectful engagement between buyers and sellers. Which results in the cattle. The creation of a 

network of buyers and sellers resulted in a merger for the purpose of cattle-buffalo exchange. Grouping is a 

help if there is a problem while traveling. 

Problems in trading cattle and buffalo in the market of cattle - buffalo, Nong, Nong Kung, Na 

Chueak, Mahasarakham. There are many aspects as the buyer is a problem to adjust the price. The price is 

not stable, traders cannot adjust the situation immediately, causing the seller to lose the seller is not adjusted. 

The problem is to deceive that the cattle are completely reproductive. But when it was purchased, cattle were 

sterile. Price issue It is trading cattle - buffalo. Farmers who do not have the expertise to disadvantage traders 

with more experience. Transportation problems, animal transport costs money. The quarantine of animals is 

very much because of the large animal quarantine. They also have to pay a premium to government officials. 

 

Keywords: Cattle and Buffaloes market, Economic activity, Social activity 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภาคอีสานเป็นแหล่งผลิตโค-กระบือท่ีส าคัญของประเทศ มีโค-กระบือเป็นครึ่งหนึ่งของประเทศ โค-กระบือ
ส่วนใหญ่จะอยู่ในครอบครองของเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรเกือบทุกครัวเรือนมีกระบืออยู่ครัวเรือนละ 1-3 ตัว และ
เกือบร้อยละ 50 ของเกษตรกรท้ังหมดเลี้ยงโค ครัวเรือนละ 3-7 ตัว (พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, 2533, 96) โค-กระบือมีความ
ผูกผันกับวิถีชีวิตของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โค -
กระบือเป็นสัตว์ท่ีคนอีสานน ามาใชแ้รงงานดา้นเกษตรกรรมและยังเป็นพาหนะในการขนส่งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ (พระ
อริยานุวัตร เขมจารี, 2525 ,67) นอกจากใช้ประโยชน์ทางด้านแรงงานแล้ว ชาวอีสานยังใช้ประโยชน์จากโค-กระบือใน
ด้านอ่ืนๆ เช่น เนื้อใช้เป็นอาหาร เขา กระดูก หนัง ท าเป็นภาชนะและเครื่องใช้ มูลใช้เป็นปุ๋ย มูลดิบใช้ท าลานนวดข้าว 
ผนังยุ้งข้าว และผลิตแก๊สหุงต้ม (จีรสิทธ์ิ สงค์ประเสริฐ, 2531, 5) จากการเป็นแหล่งผลิตและบริโภคโค-กระบือท่ี
ส าคัญ ท าให้ภาคอีสานมีกระบวนการซื้อขายโค-กระบืออย่างแพร่หลายและมีมานาน แต่เดิมการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้
ท ากันเฉพาะในเกษตรกรเท่านัน้ ต่อมาได้มีพ่อค้าซื้อโค-กระบือต่างถิน่เข้ามาซื้อและไล่ตอ้นไปขายตามเมืองใหญ่ (เอี่ยม 
ทองดี, 2534,78)  โดยในปัจจุบันการค้าโค-กระบือมีวิธีการท่ีแตกต่างไปจากในอดีตโดยการแลกเปลี่ยนกันเริ่มหมดไป 
กลับใช้การซื้อขายด้วยเงินตรา ซึ่งจะก าหนดท่ีตั้งท่ีเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายขึ้นมา เรียกว่า “ศูนย์กลางการค้าโค-
กระบือ” หรือ “ตลาดโค-กระบือ” ถือว่าเป็นตลาดค้า โค - กระบือ สมัยใหม่ (น้อม งามนิสัย, 2549, 17) ตลาดค้าโค-
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กระบือ สมัยใหม่เกิดจากการตกลงกันระหว่างเจ้าของตลาดโค-กระบือกับผู้ซื้อโค-กระบือ และผู้ขายโค-กระบือท่ีจะ
ก าหนดพื้นท่ีท่ีเหมาะสมขึ้นมาเป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายโค-กระบือ โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ี
ได้ตกลงกันไว้แต่เริ่มแรกและเรียกสถานท่ีนั้น ๆ ว่า “ตลาดโค-กระบือ” ตลาดนัดโค-กระบือ ในจังหวัดมหาสารคาม 
จากการสัมภาษณ์นายธงชัย แสงสว่าง นายตลาดนัดหนองกุง  (2561 , 5 กันยายน ) ทราบว่ามีการจัดตลาดนัดโค-
กระบือ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ แห่งท่ี 1 ตลาดนัดโค-กระบือบ้านหัน ตั้งอยู่ท่ีบ้านหันพัฒนา หมู่ 21 ต าบลเขวา อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ตลาดนัดแห่งนี้เปิดด าเนินการตั้งแต่ปี 2527 เปิดเป็นแห่งแรกของจังหวัดมหาสารคาม เปิด
ด าเนินการในวันท่ี 6, 11, 16, 21, 26, 31ของทุกเดือนและตลาดนัดโค-กระบือแห่งท่ี 2 คือ ตลาดนัดโค-กระบือหนอง
กุง ตั้งอยู่ท่ีบ้านหนองกุง หมู่ 3 ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 โดยเปิด
ด าเนินการในวันท่ี 5, 10, 15, 20, 25, 30 ของทุกเดือน เป็นตลาดนัดโคกระบือท่ีใหญ่ท่ีสดุของจังหวัดมหาสารคาม ถือ
ว่ามีบทบาทส าคัญในการซื้อขายโค-กระบือในจังหวัดมหาสารคาม ในแต่ละครั้งท่ีตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง เปิด
ด าเนินการท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้น เช่น การซื้อขายโค-กระบือท่ีมีท้ังผู้ซื้อและผู้ขายโค-กระบือ เดินทางเข้า
มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดอาชีพต่างๆ เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพนายหน้า ท้ังยังมีบริการต่างๆคือ บริการ
ร้านขายอาหาร บริการรถขนส่งโค-กระบือ และท่ีตั้งของตลาดนัดโค-กระบือหนองกุงเป็นศูนย์กลางของพื้นท่ีท่ีคนเดิน
ทางเข้ามาได้ทุกทิศทางท่ีมีระยะทางไม่ไกลเกินไป ท าให้ผู้ใช้บริการท้ังจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ท้ังในเขตพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามและพื้นท่ีจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ นครราชสีมา ท้ังจากต่างประเทศ อาทิเช่น กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เวียดนาม เดินทางเข้ามาซื้อขายโค-กระบือ 
ท าให้เกิดการสร้างเครือข่าย การรวมกลุ่มและการผูกเกลอผูกเสี่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในตลาดนัดโค -
กระบือ  การเปิดด าเนินการของตลาดนัดโค-กระบือในแต่ละครั้งยังคงพบปัญหาในการซื้อขายโค-กระบือ เช่น ปัญหา
การตกลงราคา ปัญหาการขนส่ง การเกิดโรคระบาดในสัตว์ การหลอกลวง มิจฉาชีพ และการเก็บ   ค่าส่วย 
 จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และปัญหาในการซื้อ
ขายโค-กระบือในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก   จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของตลาดนัดโค -กระบือหนองกุง ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม 

2. เพื่อศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม  

3. เพื่อศึกษาปัญหาในการซื้อขายโค-กระบือในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบ เขต ด้ าน เนื้ อ ห า : กิ จ กร รมทางเศ รษ ฐกิ จแล ะสั งค ม ใน ต ล าด นั ด โค -กระ บื อห น องกุ ง 
ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  
 กลุ่มประชากรท่ีใช้ศึกษาคือผู้ประกอบการภายในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง จ านวนท้ังหมด 57 คน  

ขอบเขตด้านพื้นท่ี : ครอบคลุมพื้นท่ีในเขตบ้านหนองกุง ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง ต าบลหนองกุง อ าเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและจัดเก็บข้อมูลโดยการสังเกตและสัมภาษณ์จากผู้รู้ภายใน
ท้องถิ่นผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การจัดกระท าข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. การน าเสนอข้อมูล         
 1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย        
  1.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ ผู้ดูแลตลาดนดัโค-กระบือ ผู้ซื้อและผู้ขาย ชาวบ้านท่ีมาขายของ ท่ีใช้บริการของ
ตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
 1.2 กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นการเลือกแบบเจาะจงภายในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุงต าบลหนองกุง อ าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ท้ังหมด 57 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล       
 2.1 ลักษณะของเครื่องมือเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ การสังเกต (Observation) 
และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งภายในแบบสัมภาษณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย    5 ส่วน 
ส าคัญ ดังนี้         
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์        
 ส่วนท่ี 2 สภาพตลาดนัดโค-กระบือในอดีต-ปัจจุบัน       
 ส่วนท่ี 3 กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในตลาดนัดโค-กระบือ     
 ส่วนท่ี 4 ปัญหาในการซื้อขายโค-กระบือ        
 ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 
 2.2 วิธีการสร้างเครื่องมือ          

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือต่างๆส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับตลาดนัดโค-กระบือ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นค าถามต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้    

2. ศึกษาหลักการในการสร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีจะใช้รวบรวมข้อมูลในงานวิจัยให้มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์ ท่ีต้องการศึกษา   
 3. สร้างแบบสัมภาษณ์แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล 
 4. แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล         
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 1.การศึกษาเอกสาร (Documentary Studies) เป็นการศึกษาเอกสารต ารา งานวิจัย บทความ จากเอกสาร
และหนังสือพิมพ์ต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นตลอดจนแนวทางในการศึกษา  
 2.การสัมภาษณ์ (Interview) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง 
(Structured Interview) ท าการเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ สภาพตลาดนัดโค -กระบือใน อดีต-
ปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมในตลาดนัดโค-กระบือ และปัญหาการซื้อขายโค-กระบือ   
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3.การสังเกต (Observation) โดยการสังเกตสภาพท่ัวไปของตลาดนัดโค-กระบือ เครื่องมือท่ีใช้ในการสังเกต
ได้แก่ กล้องถ่ายรูป สมุดจดบันทึก วีดีทัศน์และเทปบันทึกเสียง  
 4. การจัดท าข้อมูล         
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม (Field Studies) มาแยก หมวดหมู่ตามประเด็นท่ี
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปสาระส าคัญของข้อมูล เพื่อตอบค าถามวิจัย ตามท่ี ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย 
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปความเรียง  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล          
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์ตามประเด็นตามความมุ่งหมาย การวิจัย และเขียน
บรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive research) ตามข้อมูลที่พบเห็น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสรุปเนื้อหาและ
จัดระบบของข้อมูลแล้วน าข้อมูลท่ีได้มาแยกประเภทของข้อมูลตามประเด็นหัวข้อท่ีก าหนดไว้และท าความเข้าใจกับ
ข้อมูลต่างๆ ท่ีรวบรวมมาได้ โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากเนื้อหาท่ีได้ศึกษามาอย่างละเอียดตามการวิเคราะห์คือการน า
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลท่ีได้มาจากการวิเคราะห์เอกสาร ส่วนข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้วิธีการ
วิเคราะห์โดยการจ าแนกประเภทของข้อมูลแล้วน าข้อมูลท่ีได้ มาท าการเปรียบเทียบ และสรุปข้อมูลโดยใช้การบรรยาย
เชิงพรรณนา 
  
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ความเป็นมาของตลาดนัดโค -กระบือหนองกุง ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม  
 ตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง ตั้งอยู่ในพื้นท่ีบ้านหนองกุง หมู่ 3 ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 โดยนายธงชัย  แสงสว่าง นายตลาด พื้นท่ีตลาดมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับ
จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันตกติดกบัจังหวัดบุรรีัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และทิศตะวันออกติดกับจังหวัดร้อยเอ็ดตลาดนัดโค-
กระบือหนองกุง มีจุดให้บริการภายในตลาดประกอบด้วย ลานซื้อขายโค-กระบือ 1 จุด จุดออกตั๋วรูปพรรณสัตว์ 1 จุด 
จุดออกบัตรตรวจสัตว์ 2 จุด จุดขึ้นลงโค-กระบือ 3 จุด คอกฝาก 1 จุด จ านวน 3 คอก คอกเก็บฟาง 1 จุด และห้องน้ า 
1 จุด จ านวน 4 ห้อง บริการร้านค้าและบริการท่ีจอดรถ 
 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อเป็นแหล่งซื้อขายโค-กระบือโดยมีวันเวลาท่ีแน่นอนท่ีจะน าสัตว์มาซื้อขาย
แลกเปลี่ยนกันโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และเป็นการส่งเสริมเกษตรกรท่ีเลี้ยง  โค -กระบือให้มีรายได้และมีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีย่ิงขึ้น  
 ขั้นตอนในการจัดตัง้ตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง ต้องขออนุญาตเปิดตลาดจากทางราชการและก าหนดวัน
เวลาท่ีตลาดเปิดด าเนินการอย่างชัดเจนคือในทุกวันท่ี 5 10 15 20 25 30 ของทุกเดือน แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์
อ าเภอนาเชือกทราบ เพื่อจะได้มีการฉีดวัคซีนและป้องกันโรคส าหรับสัตว์ท่ีเข้ามาซื้อขายภายในตลาด มีการจัดเตรียม
สถานท่ีและสิ่งประกอบอ่ืน ๆ  ภายในตลาด และท่ีส าคัญจะต้องมีการโฆษณาระยะแรกท่ีตลาดนัดเปิดด าเนินการเพื่อให้
เป็นท่ีรู้จักของผู้ซื้อและผู้ขาย 
 จ านวนโค-กระบือท่ีเข้าสูต่ลาด ในระยะท่ีเปิดด าเนนิการ คือ ปี พ.ศ. 2529 มีโค-กระบือ เฉลี่ยในแต่ละครั้ง
ท่ีเปิดด าเนินการประมาณ 200 ตัว และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนในปัจจุบันมีจ านวน    โค -กระบือท่ีเข้าสู่ตลาดมากถึง 
1,500 ตัวต่อวันท่ีเปิดท าการ โดยมีจ านวนเงินหมุนเวียนภายในตลาดนัดในวันเปิดท าการ ประมาณ 30 ล้านบาท 
 การขยายกิจการของตลาดนัด เริ่มจากพื้นท่ีด าเนินการเพียง 5 ไร่ แต่เนื่องจากจ านวน โค-กระบือมากขึ้น
และผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นด้วย ท าให้ในปัจจุบันตลาดนัดมีการขยายพื้นท่ีด าเนินการเป็นจ านวนถึง 20 ไร่  
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 ตอนที่ 2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง ต าบลหนองกุง อ าเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม 
 1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
  1.1 กิจกรรมการซื้อขาย 
   ผู้ซื้อ จากการสัมภาษณ์คุณพ่อทองฮวดสังสีแก้ว ซึ่งเป็นผู้ซื้อโค-กระบือในตลาดนัดหนองกุง ได้กล่าว
ว่า วิธีการซื้อโค-กระบือ ท าได้โดยการสังเกตว่าโค-กระบือ มีต าหนิตรงส่วนไหนบ้าง ขนาดรูปร่างไม่ผอม ถ้ารูปร่างดี 
กระดูกกว้างใหญ่ ไม่มีต าหนิตรงโคนขา ถ้าผอมจะซื้อในราคาต่ าเป็นราคาเพื่อไม่ให้ขาดทุน หากรูปร่างดีจะขายในราคา
โคขุน 
   จากการสัมภาษณ์คุณสมฤดี  ปรีเวธา ซึ่งเป็นผู้ซื้อโค-กระบือในตลาดนัดหนองกุง ได้กล่าวว่า เลือก
จากความชอบส่วนตัว หาตามราคาท่ีลูกค้าต้องการโค-กระบือ โดยค านึงว่าถ้าซื้อไปแล้วสามารถขายได้ก าไร  
   ผู้ขาย จากการสัมภาษณ์คุณพ่อจ้าว  สัมปันนัง ซึ่งเป็นผู้ขายโค-กระบือในตลาดนัดหนองกุง ได้กล่าว
ว่า การโฆษณาข้อดีของโค-กระบือ ดูจากลักษณะของโค-กระบือ เช่น อายุยังน้อย  ผู้ซื้อจะดูว่าพอซื้อได้ก็จะซื้อ โดย
การโน้มน้าวโฆษณาโค-กระบือในด้านต่าง ๆ ให้ผู้ซื้อมีความสนใจ 
   1.2 อาชีพนายหน้า 
   จากการสัมภาษณ์คุณพ่อเสน  เทียมฟุตบอล ซึ่งประกอบอาชีพนายหน้าภายในตลาดนัดหนองกุง ได้
กล่าวว่า เนื่องจากไม่มีต้นทุนซื้อโค-กระบือมาขาย จึงเลือกประกอบอาชีพนายหน้า เมื่อน าโค-กระบือมาให้พ่อค้า 
พ่อค้าก็จะให้ค่านายหน้า 200 บาทต่อตัว สาเหตุท่ีประกอบอาชีพนายหน้าในตลาดนัดโค -กระบือหนองกุง เพราะมี
จ านวนโค-กระบือท่ีเข้ามาในตลาดนัดเป็นจ านวนมาก จึงท าให้โอกาสที่จะเป็นนายหน้าเลือกซื้อมีมากขึ้นไปด้วย 
   1.3 ร้านขายอาหาร 
   จากการสัมภาษณ์คุณแม่หนูเตมิ  บึงลอย ซึ่งประกอบอาชีพแม่ค้าขายอาหารภายในตลาดนัดหนองกุง 
ได้กล่าวว่า การขายอาหารในตลาดนัดโค-กระบือ ใน 1 เดือน สามารถขายอาหารได้ 6 ครั้ง มีคนผู้มาใช้บริการจ านวน
มาก ท าให้สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว และส่งลูกหลานเรียนจนจบระดับปริญญาตรี 
   1.4 บริการรถขนส่งโค-กระบือ  
   จากการสัมภาษณ์คุณพิพัฒน์  แก้ววันทา ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพขับรถขนส่ง         โค -กระบือ
ภายในตลาดนัดหนองกุง ได้กล่าวว่า การขับรถขนส่งโค-กระบือเป็นอาชีพเสริมเมื่อว่างเว้นจากการท านา ซึ่งส่งผลดี
ช่วยเพิ่มรายได้ สาเหตุท่ีเลือกมาขับรถขนส่งท่ีตลาดนัดโค-กระบือแห่งนี้เพราะโค-กระบือมีจ านวนมากสามารถเลือกได้
ตามต้องการ 
   จากการสัมภาษณ์คุณวิรัตน์  สุวรรณสังโส ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพขับรถขนส่ง    โค-กระบือภายใน
ตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง ได้กล่าวว่า การขับรถขนส่งโค-กระบือเป็นอาชีพท่ีท ามาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแม่ ถือเป็นอาชีพ
หลักท าให้เกิดรายได้ในการเลี้ยงครอบครัว สาเหตุท่ีเลือกขับรถขนส่งโคกระบือท่ีตลาดนัดแห่งนี้ เพราะตลาดนัดมี
ขนาดใหญ่ใกล้ท่ีอยู่ และโค-กระบือมีจ านวนมาก 
 2. กิจกรรมทางสังคม 
  2.1 การผูกเกลอผูกเสี่ยว 
  การผูกเกลอผูกเสี่ยวท่ีเกิดขึ้นภายในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง จะเกิดจากการพบปะพูดคุยกันโดย
ผ่านการซื้อขายโค-กระบือ ซึ่งมีปัจจัยท่ีท าให้เกิดการผูกเกลอผูกเสี่ยวคือ การประกอบอาชีพค้าโค-กระบือเหมือนกัน 
ชอบเลี้ยงโค-กระบือเหมือนกัน การพูดจาถูกคอกัน มีอายุไล่เลี่ยกันและการมีวันเกิดตรงกัน ถ้าย่ิงเกิดเดือน วัน และ
เวลาเดียวกันก็จะเป็นการดี โดยในการผูกเสี่ยวจะเกิดขึ้นได้ระหว่างทุก ๆ อาชีพ ไม่จ าเพาะเจาะจงว่าจะประกอบ
อาชีพเดียวกันเท่านั้น ในการผูกเกลอผูกเสี่ยวภายในตลาดนัดโค-กระบือแห่งนี้จะมีวิธีการท่ีเรียบง่าย คือ เมื่อมีความ
ตั้งใจจริงต่อกัน มีความถูกอกถูกใจซึ่งกันและกัน หรือจิตใจตรงกัน ท้ังสองฝ่ายก็ท าความตกลงลั่นวาจาหรือแสดงออก
ถึงเจตนาท่ีจะเป็นเกลอเป็นเสี่ยวกันได้เลย 
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  2.2 การสร้างเครือข่าย 
  การสร้างเครือข่ายในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง คือ เครือข่ายของกลุ่มผู้ซื้อผู้ขายในตลาดนัดโค -
กระบือหนองกุง ซึ่งเครือข่ายท่ีกล่าวมานั้น ต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อใหก้ารคา้  โค-กระบือด าเนนิไปได้ เพราะการ
สร้างเครือข่ายเกิดจากการมีเป้าหมายเดียวกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสร้างเครือข่ายเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการ
รวมกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเครือข่ายท่ีเกิดขึ้นในตลาด
นัดโค-กระบือหนองกุง คือ 
    2.2.1 กลุ่มพ่อค้าโค-กระบือ ส่วนมากเป็นเครือข่ายญาติพี่น้อง ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
การเลี้ยงสัตว์ 
    2.2.2 กลุ่มผู้ซื้อโค-กระบือ เพื่อส่งไปยังโรงฆ่าสัตว์และการส่งออกให้กับต่างประเทศ 
    2.2.3 กลุ่มพ่อค้าจากต่างจังหวัดท่ีซื้อโค-กระบือเพื่อน าไปขายต่อ 
  2.3 การรวมกลุ่ม 
  การรวมกลุ่มของพ่อค้าโค-กระบือภาคอีสานนับว่ามีส่วนส าคัญต่อการก าหนดราคาซื้อขายโค -กระบือ
ภายในตลาด การท่ีพ่อค้าพยายามมาให้ถึงตลาดก่อนวันเปิดท าการซื้อขายก็เพื่อจะได้รู้สภาพความเป็นไปของตลาดใน
แต่ละรอบสัปดาห์ โดยกลุ่มพ่อค้าจะเดินทางมาจากภูมิล าเนาเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อช่วยกันหากเกิดปัญหาขึ้นระหว่าง
การเดินทาง ความร่วมมือของกลุ่มพ่อค้าโค-กระบือนั้นจึงเริ่มตั้งแต่การอาศัยรถร่วมเดินทาง การฝากวัวมากับรถคันท่ี
ว่างและการดูแลวัวระหว่างทาง ตลอดจนการร่วมพูดคุยในวงสนทนาหรือการดื่มสุราในหมู่พ่อค้า จึงเท่ากับเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่มพ่อค้าให้มีความแน่นแฟ้นมากย่ิงขึ้น    
 ตอนที่ 3 ปัญหาในการซ้ือขายโค-กระบือ 
 จากการสัมภาษณ์นายธงชัย  แสงสว่าง นายตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง ได้กล่าวถึงปัญหาในตลาดนัดโค-
กระบือหนองกุง ว่ามีปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในตลาดนัด 2 ด้าน คือ  
 ด้านผู้ซื้อ ปัญหาการปรับเปลี่ยนราคาปลายทาง แบ่งออกเป็นหลายช่องทาง คือ ผู้ซื้อไปขายต่อ
ต่างประเทศ ขายในตลาดนัดเดียวกัน น าไปแปรรูปเป็นอาหาร น าไปเลี้ยงต่อหรือเข้าฟาร์ม โดยปัญหาของผู้ ซื้อ คือ 
ราคาไม่นิ่ง ขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดว่าตลาดปลายทางจะปรับตัวขึ้นลงช่วงไหน หากในช่วงท่ีปลายทางตลาดปรับตัว
ดีขึ้นราคาโค-กระบือก็จะแพงขึ้น แต่หากราคาปลายทางไม่ดีราคาโค-กระบือก็จะต่ าลง ท าให้พ่อค้าไม่สามารถปรับ
สภาพได้ทัน อาจจะท าให้ผู้ซื้อขายขาดทุน  
 ด้านผู้ขาย เรื่องการหลอกลวงว่าโค-กระบือมีลักษณะสมบูรณ์สามารถขยายพันธ์ุได้ แต่เมื่อซื้อไปแล้ว
ปรากฏว่าโค-กระบือเป็นหมัน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ 
 ข้อเสนอแนะ หากผู้ซื้อต้องการซื้อโค-กระบือเพื่อน าไปขยายพันธ์ุ ควรจะมีบริษัทหรือองค์กรท่ีน่าเชื่อถือ
ช่วยในการตรวจสอบ สามารถตรวจเช็คลักษณะของโค-กระบือว่าสามารถขยายพันธ์ุได้หรือไม่ 
 
อภิปรายผล 
 ตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง ตั้งอยู่ในพื้นท่ีบ้านหนองกุง หมู่ 3 ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 โดยนายธงชัย  แสงสว่าง นายตลาด เพื่อเป็นแหล่งซื้อขายโค-กระบือ โดยมีวัน
เวลาท่ีแน่นอน คือในทุกวันท่ี 5 10 15 20 25 30 ของทุกเดือน เป็นวันท่ีจะน าสัตว์มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันโดยตรง
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และเป็นการส่งเสริมเกษตรกรท่ีเลี้ยงโค-กระบือให้มีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีย่ิงขึ้น 
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ซื้อและผู้ขายโค-กระบือ ภายในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุงมีจุดประสงค์เดียวกัน 
คือ เพื่อค้าก าไร โดยการน ามาซึ่งผลก าไรก็ขึ้นอยู่การคัดเลือกโค-กระบือท่ีมีลักษณะรูปร่างท่ีดี มาท าการซื้อขายภายใน
ตลาดนัด กล่าวคือ ผู้ซื้อก็เลือกซื้อโค-กระบือท่ีมีลักษณะดี รูปร่างสมส่วน ไม่มีต าหนิ และเลือกตามท่ีตนเองชอบ เพื่อ
จะได้ขายต่อไดง่้าย ส่วนผู้ขายก็จะน าเลอืกน าโค-กระบือท่ีมีลักษณะดตีามท่ีตนเองชอบมาโฆษณาขาย เพื่อโน้มน้าวใจผู้
ซื้อให้สนใจและเลือกท่ีจะซื้อโค-กระบือตามท่ีโฆษณา 
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ผลการศึกษาผู้ประกอบอาชีพภายในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง พบว่า มีอาชีพท่ีเกิดขึ้นจากการตั้งตลาด
นัดโค-กระบือประกอบด้วย อาชีพนายหน้า อาชีพร้านขายอาหาร และอาชีพบริการรถขนส่งโค -กระบือ โดยอาชีพท่ี
กล่าวถึงล้วนแต่เกิดจากปัจจยัเดียวกันคอื ขนาดของตลาดนดัท่ีใหญ่และโค-กระบือมีจ านวนมาก ผู้มาใช้บริการในตลาด
จึงเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ส่งผลให้อาชีพต่าง ๆ นั้น ด าเนินกิจการอยู่ได้ จนสามารถเลี้ยงครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ี
ดี 

ผลจากการศึกษาถึง กิจกรรมทางสังคมท่ีเกิดขึน้ในตลาดนดัโค-กระบือหนองกุง พบว่า มีกิจกรรมทางสังคม
ท่ีเกิดขึ้นประกอบด้วย การผูกเกลอผูกเสี่ยว การรวมกลุ่ม และการสร้างเครอืข่าย ซึ่งกิจกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนเกิด
จากการพบปะของบุคคลจ านวนมาก มาจากหลากหลายพื้นท่ี มีความชื่นชอบอาชีพค้าโค-กระบือเหมือนกัน และเป็น
กลุ่มเกษตรกรท่ีเลี้ยงโค-กระบือ โดยมีตลาดนัดโค-กระบือหนองกุงเป็นสื่อกลาง ท าให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มาใช้
บริการภายในตลาด  

ผลจากการศึกษาถึง ปัญหาในการซื้อขายโค-กระบือภายในตลาดนัดโค-กระบือ หนองกุง พบว่า ปัญหาเกิด
ขึ้นกับท้ังผู้ซื้อและผู้ขาย คือผู้ซื้อจะพบปัญหาการขึ้นลงราคาของโค-กระบือกล่าวคือ เมื่อซื้อโค-กระบือในช่วงราคาสูง 
แล้วพอตอนขายราคากลับลดต่ าลงท าให้ผู้ซื้อขาดทุนจากการซื้อโค-กระบือ ในส่วนของผู้ขายจะพบปัญหาในด้านการ
หลอกลวงขายโค-กระบือ กล่าวคือ ในการซื้อโค-กระบือ จะสังเกตลักษณะของโค-กระบือได้แค่ภายนอก แต่ภายในไม่
สามารถตรวจสอบได้จึงท าให้ผู้ซื้อได้รับความเสียหาย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นส าคัญเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดนัดโค -กระบือ
หนองกุง ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ปัญหาการหลอกขายโค-กระบือท่ีมีต าหนิให้แก่ผู้ซื้อ ได้แก่ โค-กระบือท่ีเป็นหมัน ซึ่งผู้ซื้อไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ ดูได้แค่เพียงรูปร่างลักษณะภายนอก ตลาดนัดจึงควรมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจสอบโค-กระบือเพื่อ
เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ 
 2. ปัญหา อุปสรรคท่ีมีต่อตลาดนดัและผู้คา้โค-กระบือ คือมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจมาเก็บค่าส่วยกับทางตลาดนัด
และมักตรวจจับรถขนส่งโค-กระบือท่ีมายังตลาด ซึ่งเป็นปัญหาท่ีผู้ประกอบการประสบอยู่มากจึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ 
อยากให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตลาดนัดโค-กระบือหนองกุงให้ดีย่ิงขึ้น 
 3. ตลาดนัดโค-กระบือหนองกุงเป็นตลาดนัดท่ีมีผู้น าโค-กระบือมาขายเป็นจ านวนมากและโค-กระบือก็ถูก
น ามาจากแหล่งท่ีต่างกันซึ่งอาจจะเป็นสถานท่ีแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้ ควรจะมีการตรวจสอบหลักฐานการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคท่ีเชื่อถือได้ของสัตว์เหล่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการติดโรคระบาดของสัตว์ภายในตลาดนัด 
 4. ในกรณีของร้านอาหารท่ีอยู่ภายในตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง ควรมีการแยกส่วนของพื้นท่ีขายอาหาร
ให้ห่างออกจากลานซื้อขายโค-กระบือ และรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะเพื่อให้น่าบริโภคมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบตลาดนัดโค-กระบือระหว่างตลาดนัดท่ีจัดตั้งโดยหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน
ของเอกชน เพื่อหาความแตกต่างและจุดเด่น จุดด้อยของตลาดนัดในแต่ละแห่ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรมากท่ีสุด 
 2. ควรศึกษาถึงผลกระทบ จากการตั้งตลาดนัดโค-กระบือท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเลี้ยงสัตว์ของ
เกษตรกร 
 3. ควรศึกษาถึงปัจจัยตา่ง ๆ  ท่ีท าให้ตลาดนัดโค-กระบือประสบความส าเรจ็ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตลาดนัดแห่งอ่ืนต่อไป 
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บทคัดยอ่ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชนบ้านหนองไทรงาม ต าบลชุมเห็ด อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน 5 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 
 การเลี้ยงไก่ชนของชาวบ้านนั้นได้ใช้ภูมิปัญญามากมายในทุกขั้นตอนการเลี้ยงไก่ชน ตั้งแต่การคัดเลือกพ่อ
พันธ์และแม่พันธ์ุไก่ชนท่ีมีเชิงชนเก่งและฉลาด การผสมพันธ์ุไก่ชน ได้แก่ การผสมพันธ์ุตามธรรมชาติ แบบขังคอกและ
แบบจับกด การสร้างโรงเรือนท่ีใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่น ลักษณะโครงสร้างมี  แบบ ได้แก่ 2โรงเรือนแบบ
เปิดโล่งและโรงเรือนแบบปิด การเลี้ยงไก่อนุบาลและไก่กระทง แบ่งเป็นการเลี้ยงดูและให้อาหารไก่อนุบาล การเลี้ยงดู
และให้อาหารไก่กระทง การป้องกันและการรักษาโรคในไก่อนุบาลและไก่กระทง การคัดเลือกไก่เพื่อน ามาเลี้ยงชน โดย
คัดเลือกจากสายเลือด ลักษณะภายนอก และลักษณะภายใน การเลี้ยงไก่ชนเพื่อลงสนามชน ชาวบ้านจะมีวิธีการเลี้ยง 
ฝึกซ้อมและปล้ าไก่ หลายวิธี ได้แก่ การกราดน้ าและกราดแดด การซ้อมจริง  การออกก าลังโดยการว่ิงและบิน มีการใช้
ยาและอาหารเสริมบ ารุงไก่ชน การดูแลรักษาโรคไก่ชน การเปรียบไก่ ชาวบ้านใช้การสังเกตความสูง ความใหญ่ และ
อายุ การจัดการไก่ตอนพักยก และการดูแลรักษาไก่ท่ีได้รับบาดเจ็บหลังชน รวมท้ังความเชื่อของชาวบ้านเกี่ยวกับการ
สร้างโรงเรือน และความเชื่อก่อนการน าไก่ออกชน ซึ่งความรู้ความฉลาดเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติจริง ผ่าน
กระบวนการพิสูจน์ซ้ ามาหลายชั่วอายุคนจนกลายมาเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า 
 นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่าไก่เป็นสัตว์เลี้ยงท่ีมีคุณประโยชน์กับคนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ  ในสังคม
เกษตรกรรม ไก่นับว่าเป็นสัตว์ท่ีคู่กับสังคมเกษตรกรรมมาเป็นเวลานาน ในปัจจุบันการเลี้ยงไก่ชนเป็นได้ท้ังอาชีพหลัก
และอาชีพเสริม ดังนั้นเราควรตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชนและร่วมกันอนรุกัษใ์หภ้มูปัิญญาการ
เลี้ยงไก่ชนอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป  

           
ค าส าคัญ : ไก่ชนภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 
Abstract 

The purposes of this study were to investigate the wisdom on the raising of fighting cocks, Ban 

Nongsaingam, Chum Het sub-district, Muang district, Burirum province. The researcher used qualitative 

method.Used a random sampling is specify amount 10 person. The interview was used as a tool to collect data. 

Results from the study showed that. 

Many facets of wisdom were employed in raising fighting cocks such as the selection of breeding 

stocks have good and smart, the breeding processincludeMating, luggage storage and hold the press. Building 

a henhouse using locally available materials and there are two types of structure include open houseand closed 

house.Chick and raising chicken farminginclude feeding, prevention and treatment. The selection of fighting 

cocks to be, select from blood, appearance and internal characteristics. Raising fighting cocks to enter the field  

villagers have a way of farming practice and cock in several way include wiping with water, warm sunshine, 

training, exercise by running and flying, there are drugs and supplements, treatment for fighting cocks. The 

matching procedure by observing height, size and age.Chicken Managementand the healing steps after the 

fight.Including the belief of the villagersbuildingahenhouseand the belief before the Raising fighting cocks to 

enter the field. This wisdom that originated from the actual practices through proven procedures from 

generation to generation became a valuable local wisdom.
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In addition according to studies, it has been found that fighting cocks that benefits people very much. 

Especially in the agricultural society. Fighting cocks is an animal that paired with the agricultural society for 

a long time. At present, the raising of fighting cocks is both a career and a supplementary career. So we should 

realize importance the wisdom on the raising of fighting cocks and conserve together the wisdom on the raising 

of fighting cocks stay with the Thai society forever. 

 

Keywords: fighting cocks, wisdom 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภูมิปัญญาชาวบ้านคือต้นทุนชีวิตของสังคมไทย เป็นแบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีมีคุณค่าแสดง ถึงความเฉลียว
ฉลาดของบุคคลและสังคม ซึ่งได้สั่งสมสืบต่อกันมาอาจเป็นทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรความรู้ก็ได้ ภูมิปัญญาอาจมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวหรืออาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเรียกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งเกิ ดจากการท่ี
ชาวบ้านแสวงหาความรู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติ  ทางสังคมท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตเป็นสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับ
การผลิตและวิถีของชาวบ้านสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้(จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2536, 45) เป็นการพยายาม
แสวงหาทางเลือกให้ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เช่น น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแก้ปัญหาความยากจนของ
ชุมชน รวมไปจนถึงการสร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งจะช่วยให้เกษตรกรซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับล่างและเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีฐานะความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น แม้จะไม่ถึงกับสร้างความร่ ารวยมั่งคั่งแต่ก็ช่วยให้คนส่วน
ใหญ่ของประเทศมีพออยู่พอกินมีความสงบสุข เมื่อผู้คนในสังคมมีความสุขสมควรแก่ฐานะแห่งตนอ่ิมปากอ่ิมท้องก็จะ
ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ดี เป็นการเกษตรท่ีครบวงจรในลักษณะลูกโซ่ สร้างความสมดุลในระบบนิเวศไปใน
ตัวนับว่าเป็นภูมิปัญญาท่ีลุ่มลึกและมีคุณค่าเป็นอย่างย่ิงของคนไทย ในขณะเดียวกันวิถีชีวิตของคนไทยเรานัน้มรีากฐาน
มาจากสังคมเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตท่ีผูกพันโยงใยอยู่กับการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2536,  
5-6)  จึงมีภูมิปัญญาท่ีเกี่ยวกับการเกษตรเกิดขึ้นมากมาย มีความเป็นอยู่อย่างพี่น้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ใน
วิถีชีวิตท่ีมีพื้นฐานความสัมพันธ์เช่นนี้ ท าให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าของสังคม
เกษตรกรรมอย่างมากมายซึ่งเกิดภูมิปัญญาเกษตรท่ีคนไทยเรียนรู้จากบรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุคนจะเห็นได้จากมี
หลายสิ่งหลายอย่างท่ีเป็นมรดกตกทอดมาเป็นสมบัติอันมีค่าไว้ให้ลูกหลานคนไทยได้มี ใช้ มีอยู่และมีกิน เช่น ข้าวไทย 
ช้างไทย วัวไทย ควายไทย ฯลฯ ล้วนแต่เป็นของดีมีคุณค่าการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านเป็นไปอย่างผสมผสาน 
เดินเข้าไปในสวนมีแต่ของกินได้  มีหลายชนิด เลี้ยงสัตว์ไว้หลายอย่างท้ังท่ีเป็นสัตว์ท่ีใช้เป็นอาหาร ใช้แรงงานหรือเพื่อ
เลี้ยงไว้เพื่อความสุขทางใจ นอกจากนี้พืชท่ีปลูกน ามาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ ขณะเดียวกันมูลสัตว์ก็น าไปเป็นปุ๋ยใส่พืช
ท่ีปลูกไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นการเกษตรท่ีครบวงจรในลักษณะลูกโซ่สร้างความสมดุลในระบบนิเวศไปในตัวนับว่าเป็นภูมิ
ปัญญาท่ีลุ่มลึกและมีคุณค่าเป็นอย่างย่ิงของคนไทย ในขณะเดียวกันวิถีชีวิตของคนไทยมีการเลี้ยงไก่ไว้เพื่อเป็นอาหาร
เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อท่ีสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น พิธีกรรมเซ่นสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิหรือพลัง
อ านาจท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นผีบ้าน  ผีเรือน  ผีปู่ตา  ผีนาหรือแม้กระท่ังมเหศักดิ์หลักเมือง ฯลฯ ในงานบุญ
งานประเพณีต่างๆก็จะใช้การท าอาหารเลี้ยงแขกเหรื่อในงานจะเห็นได้ว่าไก่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตนับตั้งแต่
เกิดจนตาย 
 การเลี้ยงไก่ของคนไทยเป็นอาชีพเสริมจากการเพาะปลูกซึ่งมีข้าวและพืชไร่เป็นหลักอาศัยเศษอาหารเศษ
เมล็ดพืชท่ีร่วงหล่นไส้เดือนและแมลงบางชนิดเป็นอาหาร แรงงานท่ีใช้ในการเลี้ยงก็ได้จาก สมาชิกทุกคนในครอบครัว 
ไก่ท่ีนิยมเลี้ยงในชนบทมักจะเป็นไก่พันธ์ุพื้นเมืองซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตช้าเมื่อเทียบกับพันธ์ุต่างประเทศแตเ่ป็นสตัว์
เลี้ยงท่ีหากินข้าวเก็บตกในนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลี้ยงไม่ต้องใช้ต้นทุนเป็นตัวเงินมากนักเมื่อป่วยเป็นโรคก็
รักษาด้วยยาและวิธีพื้นบ้าน (อภิชัย รัตนวราหะ , 2541, 34) ชาวบ้านไม่นิยมบริโภคไข่แต่จะเก็บไว้ให้แม่ไก่ฟักแล้ว
เลี้ยงลูกไก่จนเติบโต เพื่อน ามาบริโภคในวาระหรือโอกาสท่ีส าคัญๆ ส่วนตัวท่ีมีลักษณะท่ีเป็นไก่ชนก็จะเก็บเอาไว้เลี้ยง
ชน ดูแลเอาใจใส่ ทะนุถนอมเป็นอย่างดีเพราะไก่ชนท่ีมีเชิงชนเก่งการล าหักล าโค่นดี นอกจากจะสร้า งชื่อเสียงและ
ความภูมิใจให้กับเจ้าของแล้วยังสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเองได้มากกว่าไก่ท่ัวๆไปอีกหลายเท่าตัวไก่ชนกับคนไทยมี
ความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งมาเป็นเวลานานนับว่าเป็นภูมิปัญญาท่ีได้รับการสั่งสมและสืบทอดกันมาจนกลายเป็นมรดก
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ทางปัญญา กลายเป็นวิถีชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะผู้ชายไทยในชนบทจะนิยมเลี้ยงไก่ชนและ
จะใช้เวลาว่างหลังจากการท างานในไร่น่ามาตีไก่และกัดปลา ซึ่งถือว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านท่ีนอกจากจะให้ความสนุกสนาน
แล้วยังเป็นการพบปะสังสรรค์ของชุมชนพร้อมกันไปด้วย 

กระบวนการเลี้ยงไก่ชนนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญามากมายนับตั้งแต่การสร้างโรงเรือนหรือชาวบ้าน
เรียกว่าเล้าไก่นั้นก็ได้น าเอาวัสดุท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เข้าข่าย  ราคาถูก หาง่ายและใช้ได้ดี  เช่น  
น าไมไ้ผ่มาท าเป็นโครงสร้าง ท าคอนนอน ท ารั้วกั้น รางอาหาร  รางน้ า สุ่มขัง หญ้าคาส าหรับมุงหลังคากันแดดกันฝนท่ี
ให้อุณหภูมิพอเหมาะ นอกจากนั้นในการคัดพ่อ - แม่พันธ์ุต้องตรงตามสายพันธ์ุและมีลักษณะท่ีเด่นตรงตามต ารา  การ
รองรังไก่ต้องหาวัสดุต่างๆ  เช่น  ตะไคร้หอม  หนาม  หัวงูเห่า  ไม้ฟ้าผ่า  ไม้คานหัก  ตะปูตอกโลงศพ ฯลฯ  มาใส่ไว้ใน
รัง  ต้องท าในวันอังคารเท่านั้น  และห้ามผู้หญิงไปแตะต้อง (บัว ดวงศรี , 2543,  24- 25)  เมื่อไก่นั้นโตเป็นหนุ่ม 
จะต้องคัดเอาตัวท่ีมีลักษณะเด่นและตรงตามต ารามาเลี้ยงเป็นไก่ชน  ในขั้นตอนการเลี้ยงไก่ชนก็ต้องประคบประหงม
เป็นพิเศษ  ต้องเป็นคนขยันตื่นแต่เช้า  เตรียมต้มน้ าและสมุนไพรต่างๆ ไว้บ ารุงไก่ของตัวเอง  กราดน้ า  ตากแดด  ท้ังนี้
เพื่อให้ไก่มีความแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะออกชน  แม้แต่ยาบ ารุงก็ใช้สมุนไพรท่ีหาได้ในท้องถิ่น  ทุกขั้นตอนนั้นล้วนแล้วแต่
ใช้ภูมิปัญญาเป็นองค์ประกอบท้ังสิ้นส่วนใหญ่แล้วคนไทยโบราณมีความช านาญในการเพาะพันธ์ุและบ ารุงเลี้ยงไก่ชน  
ท าให้มีการพัฒนาสายพันธ์ุไก่ชนนับย่ีสิบสายพันธ์ุ พน นิลผึ้ง), 2543 ,64)  การเพาะพันธ์ุและบ ารุงเลี้ยงไก่ชนนั้นต้อง
อาศัยท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีสร้างสมเป็นภูมิปัญญา  แต่ด้วยนิสัยของคนไทยมักจะหวงแหนศาสตร์หรือเคล็ดลับ 
เฉพาะตัวไม่ยอมถ่ายทอดให้ใครง่ายๆ หากจะยอมถ่ายทอดก็อาจจะเป็นเพียงบางส่วน  ศาสตร์และศิลป์ท่ีเกี่ยวกับไก่
ชนจึงเป็นความลับท่ีปกปิดมานาน  กล่าวกันว่าถ้าไม่รักชอบหรือไว้วางใจกันจริงๆแล้วจะไม่ยอมเปิดเผยเด็ดขาด  เป็น
เหตุให้ภูมิปัญญาไทยสูญหายหรือตายไปพร้อมกับเจ้าของ  ศาสตร์และศิลป์เกี่ยวกับไก่ชนได้ผ่านการพิสูจน์ซ้ าจากผู้
เลี้ยง  ผ่านกระบวนการถ่ายทอดและสืบสาน  มาสู่รุ่นลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่า  สามารถท่ีจะพยากรณ์ไก่แต่ละตัวว่ามี
เชิงชน  ล าหักล าโค่น  ตลอดจนมีลักษณะดีเลว ชุมชนบ้านหนองไทรงาม  ต าบลชุมเห็ด  อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
เป็นชุมชนท่ีเก่าแก่ชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนนี้มีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม มีการปลูกพืชเพื่อเลี้ยงชีพ มีการเลี้ยงสัตว์ท้ังเพื่อ
เป็นอาหาร เช่น หมู ไก่ เป็ด ห่าน  เพื่อใช้แรงงาน เช่น วัว ควาย และเลี้ยงไว้เพื่อความสนุกสนาน เช่น หมา นก ไก่ 
เป็นต้น จะเห็นว่าไก่เป็นสัตว์ท่ีมีคุณประโยชน์มากมายท้ังเป็นอาหารและเลี้ยงไว้เพื่อความสนุกสนาน  โดยคุณพ่ออุดม 
โพธ์ิชัย ได้เล่าว่าในอดีตจะเลี้ยงไก่ไว้ใต้ถุนบ้าน หรือใต้ยุ้งข้าว  ซึ่งไก่ท่ีเลี้ยงไว้จะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารและเลี้ยงไก่ไว้
เพื่อชน  มีการสร้างโรงเรือนด้วยวัสดุท่ีหาได้ง่ายจากธรรมชาติ ได้แก่ ไม้ไผ่ หญ้าคา ส่วนอาหารท่ีใช้เลี้ยงไก่ส่วนใหญ่ก็
จะเป็นข้าวเปลือก ข้าวสารท่ีเป็นผลผลิตจากการท าการเกษตร จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงไก่นอกจากจะเลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร
แล้วชาวบ้านบ้านหนองไทรงามยังมีการเลี้ยงไก่ชน ซึ่งไก่ชนเป็นไก่ท่ีมีพันธุกรรมท่ีเอกลักษณ์เฉพาะ มีนิสัยเป็นนักสู้
แบบคนไทยท่ีมีการใช้มวยไทยในการต่อสู้ ดังนั้นการเลี้ยงไก่ชนนับว่าเป็นอาชีพเสริมส าหรับชาวบ้านบ้านหนองไทรงาม
ท่ีมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร และยังมีบางคนท่ีใช้อาชีพการเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพหลัก มีการซื้อพ่อพันธ์ุ แม่พันธ์ุ ราคา
แพงมาเพื่อเพาะเลี้ยงลูกไก่ เลี้ยงจนเติบใหญ่เป็นไก่ชนสร้างรายได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนเพื่อ
ชน มีการคัดไก่ชนตัวท่ีมีความพิเศษ ชนเก่ง ตีเก่ง มีชั้นเชิงท่ีดี เพื่อมาเป็นไก่ชนในค่าย ในทุกๆ วันจะมีการอาบน้ าให้ไก่ 
ให้อาหารเสริมบ ารุงก าลังไก่ และฝึกซ้อมไก่จนมีร่างกายและก าลังพร้อมส าหรับการชนในสังเวียน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาภูมิปัญญาในการเลี้ยงไก่ชนของชาวบ้านบ้านหนองไทร
งาม  ต าบลชุมเห็ดอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้ได้ไก่ชนท่ีมีลักษณะอันพึงประสงค์มีมูลค่าน ามาสร้ างงานสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้นอกจากนี้ยังต้องศึกษารวบรวมภูมิปัญญาในกระบวนการเลี้ยงไก่
ชนให้มีรายละเอียดเท่าท่ีสามารถค้นคว้าและอ้างอิงได้ส าหรับผู้ท่ีสนใจค้นคว้าข้อมูลอันเป็นพื้นฐานในการอนุรักษ์และ
พัฒนาไก่ชนพนัธ์ุพื้นเมืองของไทยและเพื่อป้องกันทรพัย์สินทางปัญญาท่ีทรงคุณค่าอันจะเป็นประโยชน์ตอ่คนไทยสืบไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชนบ้านหนองไทรงาม ต าบลชุมเห็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาตามความมุ่งหมายของการวิจัย ได้แก่ 

 ประวัติการไก่ชนบ้านหนองไทรงาม  
 การคัดเลือกสายพันธ์ุไก่ชน 
 การสร้างโรงเรือน 
 การเลี้ยงไก่อนุบาลและไก่กระทง 
 การคัดเลือกไก่เพื่อน าไปเลี้ยงชน 
 การเลี้ยงไก่ชนเพื่อออกชน 
 การเปรียบไก่และการชนไก่ 
ขอบเขตด้านพื้นท่ี  

พื้นท่ีท่ีท าการศึกษาคือ บ้านหนองไทรงาม ต าบลชุมเห็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เลี้ยงไก่ชนบ้านหนองไทรงาม ต าบลชุมเห็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวน 5 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มแบบเจาะจง โดยเป็นกลุ่มผู้เลี้ยง ไก่ชนท้ังเลี้ยงเป็น
อาชีพหลักและเป็นอาชีพเสริมในหมู่บ้านหนองไทรงาม ต าบลชุมเห็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวนท้ังหมด 5 คน
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ท่ีให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้านการคัดเลือกสายพันธ์ุไก่ชน การสร้างโรงเรือนการเลี้ยงไก่ชน
อนุบาลและไก่กระทงการเลี้ยงไก่ชนเพื่อลงสนามชนการดูแลรักษาโรค การเปรียบไก่และชนไก่ความเชื่อเกี่ยวกับไก่ชน
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ มีประสบการณ์  มีความรู้จริงด้านภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชนโดยตรง และเป็นผู้ที่สามารถ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชนได้ดีได้แก่ 

 1. นายเกรียงศักดิ์หลักสกุลอายุ 43 ปีเป็นผู้เลี้ยงและฝึกซ้อมไก่ชนในหมู่บ้านหนองไทรงามมาเป็น
เวลานานกว่า 30 ปี 

 2. นายอุดมโพธ์ิชัยอายุ 67 ปีเป็นผู้เลี้ยงไก่ชนและฝึกซ้อมไก่ชนในหมู่บ้าน หนองไทรงาม มาเป็น
เวลานานกว่า 50 ปี 

 3. นายฉลวยโหง่นทีอายุ 51 ปีเป็นผู้เลี้ยงไก่ชนและฝึกซ้อมในหมู่บ้านหนองไทรงามมานานกว่า 30 
ปี 

 4. นายถวิลไชยรินทร์อายุ 52 ปีเป็นผู้เลี้ยงไก่ชนเพื่อขายในหมู่บ้านหนองไทรงาม 
 5. นายสมานแซ่เอียอายุ 35 ปีเป็นผู้เลี้ยงไก่ชนในหมู่บ้านหนองไทรงามมานานกว่า20ปี 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ลักษณะของเครื่องมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์  และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในการสังเกต ดังนี้ 
  2.1 แบบสัมภาษณ์ 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structure 
Interview )  ประกอบด้วย  8  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ตอนท่ี 2 ประวัติความเป็นมาของการเลี้ยงไก่ชนบ้านหนองไทรงาม 
  ตอนท่ี 3 การคัดเลือกสายพันธ์ุไก่ชนตามภูมิปัญญาของชาวบ้านหนองไทรงาม 
  ตอนท่ี 4 การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ชนตามภูมิปัญญาของชาวบ้านหนองไทรงาม 
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  ตอนท่ี 5 วิธีเลี้ยงไก่อนุบาลและไก่กระทงตามภูมิปัญญาของชาวบ้านหนองไทรงาม 
  ตอนท่ี 6 การคัดเลือกไก่เพื่อน ามาเลี้ยงชนชนตามภูมิปัญญาของชาวบ้านหนองไทรงาม 
  ตอนท่ี 7 การเลี้ยงไก่ชนเพื่อลงสนามตามภูมิปัญญาของชาวบ้านหนองไทรงาม 
  ตอนท่ี 8 การเปรียบไก่และชนไก่ตามภูมิปัญญาของชาวบ้านหนองไทรงาม 

 2.2 อุปกรณ์เครื่องมือ 
  1) กล้องถ่ายภาพใช้ประกอบการเก็บข้อมูล  เก็บภาพหมู่บ้าน  ภาพการคัดเลือก สายพันธ์ุไก่ชน 
ภาพวิธีการเลี้ยงไก่ ภาพการเปรียบไก่ชนและการชนไก่เพื่อน าภาพมาประกอบ การวิจัย 
  2) กล้องบันทึกวีดีโอ  ใช้ประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตกิจกรรม ของผู้เลี้ยงไก่ชน 
เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
  3) เครื่องบันทึกเสียง  ใช้ประกอบการสัมภาษณ์และบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ 
  4) สมุดจดบันทึก 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
  3.1 การรวบรวมเอกสารคณะวิจัยได้รวบรวบเอกสารประเภทวิทยานิพนธ์  งานวิจัยต่าง  ๆ  ท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของภูมิปัญญา  แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับไก่ชน 
  3.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม  มีรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 
  1) การเตรียมพื้นท่ีการศึกษา โดยการเข้าไปแนะน าตัวกับผู้น าชุมชนและชาวบ้าน เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ท่ีเข้าไปศึกษา 
  2) เครื่องมือท่ีใช้ประกอบการศึกษา  ประกอบด้วย  กล้องถ่ายภาพ  กล้องบันทึกวีดีโอ  เครื่อง
บันทึกเสียง  สมุดจดบันทึก  ปากกา  แนวค าถาม  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละครั้ง 
  3) วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม  มีวิธีการด าเนินงาน  ดังนี้ 

การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) โดยผู้วิจัยให้ผู้เลี้ยงไก่ชนมานั่งเป็นกลุ่มเพื่อให้ข้อมูล 
เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 และ 3 คน มีการถกเถียงในประเด็นท่ีเป็นข้อแตกต่างระหว่างผู้เลี้ยงแต่ละคน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องและชัดเจนส าหรับการท าวิจัย 

การจัดกระท าข้อมูล 
การน าข้อมูลท่ีได้จากเอกสารของข้อมูลภาคสนาม  (Field  Studies)  การแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นท่ี

ศึกษา  วิเคราะห์และสรุปสาระส าคัญของข้อมูล  เพื่อตอบค าถามวิจัย  ตามท่ีก าหนดความมุ่งหมายของกา รวิจัย  
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปความเรียงเชิงบรรยาย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย  โดยการเขียนแบบพรรณนา วิเคราะห์  การตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล  ใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  โดยการน าข้อมูลกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลอ่านหรือ
กลับไปสอบถามผู้ให้ข้อมูลซ้ าอีก  เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับความเป็นจริง  ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้างต้น  ผู้วิจัย
จะน ามาสังเคราะห์เข้าด้วยกันโดยอาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีในบทท่ีสองเป็นแนวทางการวิเคราะห์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ภูมิปัญญาการเล้ียงไก่ชนบ้านหนองไทรงาม 
 พบว่าในการศึกษาศึกษาภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชนบ้านหนองไทรงาม คณะผู้ศึกษาได้ก าหนดประเด็นศึกษา 
ดังนี้  

1. ประวัติความเป็นมาของการเลี้ยงไก่ชนบ้านหนองไทรงาม ต าบลชุมเห็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จาก
การศึกษาข้อมูลจาก นายอุดม   โพธ์ิชัย,  นายฉลวย  โหง่นที,  นายเกรียงศักดิ์ หลักสกุล,  นายถวิน  ไชยรินทร์,  นาย
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สมาน  แซ่เอีย  ได้ผลสรุปดังนี้ในอดีตพบเห็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านตีไก่ ได้เข้าไปคลุกคลีผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่าการเลี้ยงไก่
ชนในหมู่บ้านหนองไทรงามมีมานานหลายร้อยปี  แต่เดิมหมู่บ้านหนองไทรงามเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านหนองตราด
น้อย  ต่อมาได้แยกออกมาตั้งเป็นหมู่บ้านหนองไทรงาม คนท่ีเลี้ยงไก่ชนในท้ังสองหมู่บ้านจึงมีภูมิปัญญาท่ีคล้ายคลึงกัน  
แต่ก่อนในอดีตการเลี้ยงไก่จะมีแทบทุกหลังคาเรือน  มีท้ังเลี้ยงเป็นอาหารและเลี้ยงเพื่อความสนุกสนาน  ผู้ชายใน
หมู่บ้านจะคัดเลือกเอาไก่ท่ีมีลักษณะดีท่ีสุดในคอก  มาขังสุ่มเลี้ยง ออกก าลังกายให้ไก่  รวมท้ังให้กินอาหารเสริม บ ารุง
ก าลังไก่ เมื่อไก่มีก าลังจะอุ้มไปท้าตีกันกับข้างบ้านหรือกับเพื่อนผู้ชายในหมู่บ้าน  ต่อมาได้มีการพัฒนาการเลี้ยงมีการ
ใช้ยาแผนปัจจุบันในการเสริมก าลังไก่ มีการพัฒนาสายพันธ์ุไก่จนมีฝีแข้งท่ีดี  สามารถเลี้ยงเพื่อส่งออกขายต่างหมู่บ้าน  
และสามารถเลี้ยงไปออกชนในสนามใหญ่ ๆ ได้  

2. การคัดเลือกสายพันธ์ุไก่ชนตามภูมิปัญญาชาวบ้านหนองไทรงามมีดังนี้1) การคัดเลือกสายพันธ์ุไก่ชนมี
วิธีการคือ คัดเลือกจากความชอบส่วนตัวของผู้เลี้ยงไก่ว่าชอบเลี้ยงไก่เชิงไหน สายพันธ์ุไหนและคัดเลือกจากความ
ต้องการในท้องตลาดว่าไก่สายพันธ์ุไหนมีราคาจึงน ามาเพาะเลี้ยง 2) การคัดเลือกพ่อพันธ์ แม่พันธ์ุ ไม่ควรเอาไก่คอก
เดียวกันมาผสมกันเพราะจะท าให้เกิดการผสมแบบเลือดชิด ( inbreeding) ซึ่งจะท าให้ได้ไก่ลักษณะด้อยลงลงเรื่อย ๆ  
พ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุ จะต้องมีสุขภาพดี ปลอดโรคต่างๆ เช่น โรคคอดอก โรคขี้ขาว เป็นหน่อท่ีเท้าหรือท่ีเรียกว่า โรคลงพื้น 
ท่ีสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม  ไก่ท่ีนิสัยไม่ดี เช่น จิกตีลูกไก่หรือไก่ตัวเมียขณะให้อาหาร ไม่ควรเอามาท าเป็นพ่อ
พันธ์ุ  เพราะจะท าให้เสียเวลาและไม่คุ้มกับการลงทุน  พ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ไม่ควรเก่งท้ังคู่ อาจจะใช่พ่อพันธ์ุเก่งผสม
กับแม่พันธ์ุไม่เก่งมากนัก เพราะความเก่งกับเก่งชนกันมันจะท าให้ลุกไม่เก่ง 3) การผสมพันธ์ุไก่ชน การผสมพันธ์ุไก่ชน
ตามภูมิปัญญาบ้านหนองไทรงาม ต าบลชุมเห็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธี ดังนี้ การปล่อย
ผสมพันธ์ุตามธรรมชาติ  การผสมพันธ์ุแบบขังคอกพ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุ  การผสมพันธ์แบบจับกด 

3. การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ชน โรงเรือนหรือเล้าไก่ ต้องมีโรงเรือนหรือเล้าให้ไก่นอน มีหลังคากันแดดกันฝน
ได้ ไม่ควรเลี้ยงไก่ไว้ใต้ถุนบ้าน เพราะนอกจากจะไม่ถูกสุขลักษณะแล้ว คนบนเรือนจะถูกไรไก่รบกวนอีกด้วย สถาน
ท่ีตั้งของเล้าไก่ ควรให้ห่างจากตัวบ้านพอสมควรและอยู่ในท่ีดอนไม่ชื้นแฉะ ไม่ควรอยู่ใกล้ต้นไม้ เพราะไก่ชอบนอนบน
ต้นไม้จะไม่เข้าไปนอนในเล้า พื้นเล้าอาจจะปูด้วยแกลบหรือขี้เลื่อยหรือฟางแห้งหนาอย่างน้อย 4 ซ.ม. 

4. วิธีเลี้ยงไก่อนุบาลและไก่กระทง การเลี้ยงไก่อนุบาลและไก่กระทงมีวิธีการดังนี้  1) การเลี้ยงดูและให้
อาหารไก่อนุบาล การเลี้ยงลูกไก่อนุบาล การเลี้ยงไก่ชนระยะนี้ ต้องเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เพราะเป็นระยะท่ีไก่ยังไม่
แข็งแรง   ดังนั้นในช่วง 3 วันแรกยังไม่ต้องให้อาหาร จัดหาเพียงน้ าสะอาดและเม็ดกรวดเล็กๆไว้ให้ไก่กิน เนื่องจาก
ในช่วงนี้ ลูกไก่จะมีอาหารจากไข่แดงท่ีเหลือสะสมไว้ในตัว ถ้าให้อาหารในระยะนี้จะท าให้ลูกไก่ท้องเสีย จนเป็นเหตุให้
เสียชีวิตได้ 2) การเลี้ยงดูและให้อาหารไก่กระทง ไก่อายุ 5-6 เดือน จะเรียกว่า “ไก่กระทง” ระยะนี้ไก่จะมีความแข็ง
แข็ง  รู้จักหากินเอง  หลบหลีกภัยและช่วยตัวเองได้มากขึ้น อาจจะเริ่มปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ ช่วงนี้ไก่จะไม่
ค่อยอยู่ติดกับแม่ไก่แล้ว  3) การป้องกันและการรักษาโรคในไก่อนุบาลและไก่กระทง ไก่ท่ีเลี้ยงนั้นถ้าจะให้อยู่รอดและ
โตเป็นไก่ชนทุกตัวท่ีเกิดมานั้นเป็นไปได้ยากมาก เพราะมีโรคท่ีเป็นในไก่เยอะมากและไก่เป็นสัตว์ท่ีมีภูมิคุ้มกันต่ า 
โดยเฉพาะไก่ชนเลี้ยงยาก ตายง่าย กว่าจะได้ไก่เก่ง ไก่ดี จึงจ าเป็นต้องรักษาเป็นอย่างดี 

5. การคัดเลือกไก่เพื่อน ามาเลี้ยงชน ไก่ท่ีเกิดมาจากพ่อ-แม่ท่ีเป็นไก่ชนนั้นไม่ใช่จะใช้ชนได้ทุกตัว ดังนั้นไก่ชน
ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกก่อน ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ท้ังความละเอียดถี่ถ้วน ใช้ท้ังศาสตร์ ศิลป์ ประสบการณ์  ความรู้
ความฉลาดท่ีลุ่มลึกและซับซ้อน มาพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ได้ไก่ชนท่ีดีและชนเก่ง จากข้อมูลภาคสนามพบว่าชาวบ้าน
ในบ้านหนองไทรงาม มีภูมิปัญญาการคัดเลือกไก่ชนดังต่อไปนี้ 1) คัดเลือกจากสายเลือด (เหล่ากอ) เป็นการดูจากการ
ถ่ายทอดสายเลือด ว่าไก่ตัวนั้นมีพ่อ  แม่  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  เป็นตัวไหน  มีประวัติการชนเป็นอย่างไร จิตใจสู้ทรหด
อดทนเพียงใด เป็นไก่เชิง ตีเจ็บ ตีแผล ตีหักหรือไม่ เพราะไก่ท่ีเป็นลูกเป็นหลานจะต้องได้รับการถ่ายทอดลักษณะดี
เช่นนั้นออกมาด้วย 2) คัดเลือกจากลักษณะภายนอก เป็นการดูจากรูปร่าง ท่าทาง หน้าตา  ท่าทางโดยพิจารณาอย่าง
ละเอียด จากอวัยวะภายนอกของไก่ทุกส่วนตั้งแต่จะงอยปากเลยไปจนเล็บเท้า ไก่ท่ีน ามาคัดเพื่อเลี้ยงชนนั้นจะต้องเป็น
ไก่ท่ีมีอายุ 7 เดือนขึ้นไป เต็มไก่ เต็มขน เต็มปีก สู้ไก่ และท่ีส าคัญต้องไม่พิการหรือเป็นโรค เพื่อเปรียบเทียบกับต ารา
และความเชื่อของคนโบราณท่ีได้รับการพิสูจน์ซ้ ามาแล้วว่าเป็นลักษณะไก่ชนท่ีดี 3) คัดเลือกจากลักษณะภายใน เป็น
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การดูจากความสามารถในการชนของไก่ให้ประจักษ์แก่สายตา  โดยการซ้อมหรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า "ปล้ าไก่” ว่ามีเชิง
ชนและ ล าหักล าโค่นพอท่ีจะน าไปเลี้ยงชนได้หรือไม่ก่อนท่ีจะน าไปเลี้ยง 

6. การเลี้ยงไก่ชนเพื่อลงสนามชน ชนหากเปรียบกับคนก็เหมือนนักมวย ต่างกันท่ีไก่ชนมีเชิงชนติดตัวมาโดย 
สายเลือด แต่นักมวยเรียนรู้เชิงมวยด้วยการฝึกหัด การเอาคนมาต่อยมวยโดยไม่ได้ผ่านการฝึกซ้อมมาก่อนนั้นย่อมมี
โอกาสแพ้มากกว่าชนะ  ดังนั้นนักมวยจึงต้องมีการฝึกซ้อมและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุผลเดียวกันไก่ชน
จะต้องมีการลงนวม ฝึกซ้อม ปล้ านวมและ ออกก าลังกายเพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรง  มีพละก าลังและมีความอดทน  
เพราะไก่ชนต้องใช้ก าลังในการปะทะสูงและเอาร่างกายเข้าแลกกับความเจ็บปวด ดังนั้นการฝึกซ้อมไก่ชนจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างย่ิง ส่งผลให้แพ้ชนะได้   

7. การเปรียบไก่และการชนไก่การเปรียบไก่ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อผลแพ้ - ชนะของไก่ 
โดยท่ัวไปใช้สายตา  และการจับดู ผู้เปรียบไก่ต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ต้องอาศัยประสบการณ์ ชิงไหวชิงพริบ
และความละเอียดถี่ถ้วนท้ังนี้เพื่อแสวงหาทางได้เปรียบและป้องกันการเอาเปรียบจากฝ่ายตรงข้าม บางทีต้องใช้การ
ตัดสินใจช่วยกันระหว่างคนท่ีมาด้วยกันหลาย ๆ คน เพื่อเป็นการช่วยไก่ไม่ให้ตกเป็นรองคู่ต่อสู้การเตรียมไก่เข้าสนาม 
เป็นการเตรียมไก่ก่อนเข้าสนามชนต้องให้ไก่กินข้าวสวย กินแตงกวากราดน้ า ต่อปีกไก่การจัดการไก่ตอนพักยก เป็น
การท าให้ไก่หายจากอาการเหนื่อยหอบ  ให้ไก่พักเอาแรงเพื่อจะชนในอันต่อไป  นอกจากนี้ยังเป็นการแก้อาการ
บาดเจ็บท่ีเกิดจากการต่อสู้ท่ีอาจจะต้องใช้การผ่าตัด  การเย็บ  การรมควันและการประคบ  เพื่อให้ไก่ฟื้นตัว คลาย
ความบอบช้ า แก้ไขอาการบาดเจ็บและพร้อมท่ีจะเข้าชนในยกต่อไปการดูแลไก่หลังชน หลังการต่อสู้ของไกช่นสิน้สดุลง
ซึ่งผลของการต่อสู้มีอยู่สามอย่าง คือ แพ้ ชนะ และเสมอ  หมายถึง กรณีชนกันถึงแปดอันแล้วไม่มีใครแพ้ชนะก็ถือว่า
เสมอกัน ท้ังฝ่ายท่ีแพ้และชนะก็จะท าแผล  ประคบร้อนและให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อและยาบรรเทาปวดต่างๆ 
ช่วยเหลือไก่ของตนเท่าท่ีจะช่วยได้  ผู้ชนะก็ดีใจ ภูมิใจและเพิ่มความรักในไก่ตัวนั้นมากย่ิงขึ้น  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาท าให้ทราบว่า การคัดเลือกสายพันธ์ุไก่ชน ประวัติความเป็นการเลี้ยงไก่ชน  การคัดเลือกไก่ชน 
ในหมู่บ้านหนองไทรงามนั้นมีการเลี้ยงไก่ชนมานมนานตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งความชอบในการเลี้ยงไก่ชนเกิดขึ้นในตอน
เด็ก เมื่อเห็นผู้ใหญ่ชนไก่ก็จะไปดูและหัดเลี้ยงไก่ชนเกิดเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบต่อกันมา มีการพัฒนาสายพันธ์ุไก่ชนมาก
ย่ิงขึ้นน าสายพันธ์ุใหม่มาจากต่างประเทศ เช่น ไก่พม่า ไก่เวียดนาม ไก่ไซง่อน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เกรียงไกร 
โชประการ (2543,53)ได้ศึกษาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง อดีตและปัจจุบัน พบว่าการเลี้ยงไก่ใน
ประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.ไก่พันธ์ุต่างประเทศ 2.ไก่พื้นเมือง และ 3.ไก่ลูกผสมพื้นเมือง โดยการเลี้ยงไก่พันธ์ุ
ต่างประเทศมีพัฒนาการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อนและหลังสงคราม โลกครั้งท่ี 2 ส่วนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเริ่มขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อประมาณ 20 ปี ท่ีผ่านมาโดยมีเป้าหมาย หลักในการพัฒนา คือ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน 
และเพื่อเป็นรายได้เสริมของเกษตรกร ส าหรับวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกร แบ่งเป็น 3กลุ่มใหญ่ๆ 
คือ เพื่อเป็นอาหารในครอบครัว เพื่อความเพลิดเพลิน และเพื่อเกมกีฬา สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณรงค์เดช แก้ว
เนตร เเละคณะ (2560,บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่องการศึกษาสายพันธ์ุและลักษณะของไก่ชน ในสนามชนไก่เขตพื้นท่ี
จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสายพันธ์ุและลักษณะของไก่ชนในสนามชนไก่ เขตพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา โดยท าการสัมภาษณ์ผู้น าไก่เข้าชนในสนามชนไก่เขตพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 168 คน จาก 7 
สนาม พบว่า ไก่ชนท่ีนิยมน าเข้าชนในสนามชนไก่ไก่ชนสายพันธ์ุแท้ คือ ไก่ชนสายพันธ์ุพม่า ร้อยละ 23.7 ไก่ชนลูกผสม
สองสายพันธ์ุคือ ไก่ชนสายพันธ์ุพม่าผสมไก่ชนสายพันธ์ุไซ่ง่อน ร้อยละ 18.4 และไก่ชนลูกผสมสามสายพันธ์ุท่ี คือ ไก่
ชนสายพันธ์ุพม่าผสมไก่ชนสายพันธ์ุไทยและไก่ชนสายพันธ์ุป่าก๋อย ร้อยละ 3.7 ส่วนลักษณะของไก่ชนท่ีนิยม คือ ไก่ชน
ท่ีมีน้ าหนักขนาดกลาง มีน้ าหนักประมาณ 2.60-3.00 กิโลกรัม ร้อยละ 78.0ลักษณะท่ีบ่งบอกว่าตีเก่ง คือ แข้ง ร้อยละ 
17.6 ลักษณะแข้งกลม ร้อยละ63.1 สีของแข้งสีเหลืองร้อยละ 47.6 ลักษณะเกล็ดสองแถว ร้อยละ 58.3 ลักษณะเดือย
เข็ม ร้อยละ 37.5ลักษณะหงอนหิน ร้อยละ 40.5 ลักษณะคิ้วนูนเป็นสันโค้งไปกับเบ้าตา ร้อยละ 56.0 ลักษณะหน้าอก
กว้างใหญ่ ร้อยละ 58.3 ผิวหนังสีแดงสด ร้อยละ 90.5 ขนสีเขียวหรือสีเลาร้อยละ 26.1 เชิงของไก่ชน เชิงม้าล้อ ร้อย
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ละ 23.1 ลักษณะการเข้าตีแบบสองหน้า ร้อยละ 39.1จากการศึกษาพบ ว่า ผู้ ท่ีน าไก่เข้าชนในสนามชนไก่ให้
ความส าคัญถึงสายพันธ์ุและลักษณะของไก่ชนโดยไก่ชนสายพันธ์ุแท้ คือ ไก่ชนสายพันธ์ุพม่า เป็นสายพันธ์ุท่ีน าเข้าชน
ในสนามชนไก่มากท่ีสุด  และลักษณะแข้งของไก่ชนเป็นส่วนท่ีส าคัญในการคัดเลือกไก่ชน ในด้านภูมิปัญญาการให้
อาหารไก่หรือการเลี้ยงไก่กระทงไก่อนุบาล การเลี้ยงไก่อนุบาลและไก่กระทงนั้นจะแยกกันเลี้ยงโดยไก่อนุบาลจะเลี้ยง
ดูแลเป็นพิเศษ  ไก่กระทงจะปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์ (2547, 54)
ได้กล่าวว่า ไก่ชนเป็นไก่ท่ีมีการพัฒนาพันธุกรรมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีต เป็นไก่ท่ีฉลาด มีความแข็งแรง ทรหดอดทน 
มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม และโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี มีความสง่างาม มีสีสันสวยงาม มีชั้นเชิงชนหลากหลาย 
มีความฉลาดว่องไว ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าพันธ์ุ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีควรค่าแก่ 
การอนุรักษ์และพัฒนาให้คงอยู่คู่กับเกษตรกรไทย เนื่องจากไก่ชนเป็นสัตว์ท่ีเหมาะกบการเลี้ยงในสภาพพื้นท่ีในชนบท
เป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ให้กบผู้เลี้ยง และสร้างเศรษฐกิจในได้อย่างแท้จริง  เป็นสินค้าชนิดเดียวท่ีสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้ตัวละ 100 -1,000 เท่า ของราคาไก่บริโภค โดยท่ีผู้ขายเป็นผู้ก าหนดราคาได้เองตามความพอใจ เพียงแต่
เปิดโอกาสให้ผู้เลี้ยงได้มีสถานท่ีส าหรับคัดเลือกเพื่อให้ได้ไก่ท่ีมีลักษณะเป็นไก่ชน มีสุขภาพสมบูรณแ์ขง็แรงและทนทาน 
โดยการอนุญาตเปิดสนามกีฬาชนไก่ท่ีถูกต้องตามกฎหมายให้มากขึ้น แต่ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ตามกฎ
กติกาท่ีสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไว้ คือ ให้สวมนวมแทนการสวมเดือย  ในภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่เพื่อชน 
การฝึกซ้อมไก่ชาวบ้านจะใช้วิธีการล่อให้ไก่ออกก าลังกาย เช่น การว่ิงสุ่ม การว่ิงตาข่าย การปล้ านวม การน าไก่ไป
เปรียบชนนั้นต้องดูจากสภาพร่างกายของไก่เราและคู่ต่อสู้ว่ามีขนาดเท่ากันไหม อ่านชั้นเชิงไก่คู่ต่อสู้ว่าไก่ของเราพอจะ
สู้ได้ไหมและการชนไก่นั้นระหว่างชนไก่ต้องท าแผลไก่และจัดการไก่ระหว่างชนให้ไก่ของเราได้เปรียบมากท่ีสุดไม่ว่าจะ
เป็นการท าแผลหรือการให้ยาโด๊ฟให้ไก่มีก าลังชนในยกต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธเนศร์  บุญตาเเสง (2544, 
บทคัดย่อ)ได้ท าวิจัยเรื่อง ไก่ชนกับวิถีชีวิตไทย กรณีศึกษาอ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยอยู่
สองประการ คือ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชน  ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  และเพื่อศึกษาการเลี้ยง
ไก่ชนกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดยเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มประชากรตัวอย่าง ท่ีเกี่ยวข้องเลี้ยงไก่ชนท้ังหมดและบุคคลที่แวดล้อมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการชนไก่ในสนาม  
การสังเกต  การสัมภาษณ์  ท้ังแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง  โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า  การเลี้ยงไก่ชนของ
ชาวบ้าน นั้นใช้ภูมิปัญญามากมายในทุกขั้นตอนของการเลี้ยง  นับแต่การคัดเลือกพ่อ -แม่พันธ์ุ  การคัดเลือกไก่ท่ีมี
ลักษณะดีท่ีจะน ามาเลี้ยงชน  ขั้นตอนการบ ารุงเลี้ยงหรือท่ีเรียกว่า "การปรนไก่" การเปรียบไก่ การเป็นมือน้ าและการ
รักษาอาการบาดเจ็บภายหลังการชน  เมื่อไก่เป็นโรคก็ใช้วิธีการรักษาแบบชาวบ้าน  ความรู้ความฉลาดเหล่านี้เกิดจาก
การปฏิบัติจริง  ผ่านกระบวนการพิสูจน์ซ้ ามาหลายชั่วอายุคน จนกลายมาเป็นภูมิปัญญาท่ีปฏิบัติเป็นหลักสืบมาจน
ปัจจุบัน 
 การเลี้ยงไก่ชนสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของชาวบ้านได้โดยตรง  จุดประสงค์ในการเลี้ยง
อาจแตกต่างกันไป  ท่ีเห็นเป็นรูปธรรมก็คือ  ใช้บริโภคภายในครัวเรือน  เป็นสินค้า  เป็นเครื่องนันทนาการท้ังในแง่เป็น
ไก่ประกวดและเป็นไก่ชน  และในปัจจุบันเปลี่ยนมาเลี้ยงเพื่อระบบธุรกิจ  ท้ังนี้ไก่ชนตอบสนองต่อเศรษฐกิจของชุมชน
ในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  สร้างงานสร้างอาชีพเสริมของชุมชนซึ่งสามารถ
น าไปสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชน  เพราะการเลี้ยงไก่ของชาวบ้านเป็นการเลี้ยงแบบตามมีตามเกิด  ไม่มีต้นทุนท่ีเป็น
ตัวเงิน  จะมีบ้างคือข้าวเปลือกท่ีต้องให้เสริมเพื่อให้ไก่เติบโตได้อย่างสมบูรณ์  จะเห็นว่าชาวบ้านรับประโยชน์จากการ
เลี้ยงไก่เป็นก าไรท่ีแทบมองไม่เห็นต้นทุน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณให้กับชาวบ้านเป็นต้นทุนในการซื้อพ่อพันธ์ุและเพาะเลี้ยงไก่ชน
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชน 
  1.2 รัฐบาลผลปรนกฎหมายลงเพื่อให้สนามชนไก่ สามารถมีอิสระมากย่ิงขึ้นในการเปิดสนามให้
ชาวบ้านน าไก่มาชนในสนามอย่างถูกกฎหมาย 
 2. ข้อเสนอแนะต่อกลุ้มเป้าหมายและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.1 กลุ่มเป้าหมาย 
   1) ชาวบ้านบ้านหนองไทรงามควรท่ีจะอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ของบรรพ
บุรุษเอาไว้ 
   2) ชาวบ้านควรพัฒนาสายพันธ์ุไก่ชนในท้องถิ่นให้เทียบเท่าในระดับประเทศ 
  2.2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ควรจะจัดให้มีกองทุนส าหรับผู้เลี้ยงไก่ชนเอาไว้
กู้ยืมใช้เป็นทุนหมุนเวียนโดยเฉพาะ 
   2) กรมปศุสัตว์ควรเข้ามาอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงไก่ชนและการรักษาโรคของไก่ชน 
 3. ข้อเสนอแนะต่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  3.1 ศึกษาเรื่องแนวทางอนุรักษ์การเลี้ยงไก่ชน 
  3.2 ศึกษาเรื่องสมุนไพรท่ีเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่ชน 
  3.3 ศึกษาเรื่องสภาพเศรษฐกิจของหมู่บ้านจากการเลี้ยงไก่ชน  
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บทคัดยอ่ 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ ซึ่งเป็นการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาความเป็นมาการท าไข่เค็มภูอัคนีของชาวบ้านเจริญสุข ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 2)
เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนีของชาวบ้านเจริญสุข ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
3)เพื่อศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาไข่เค็มภูอัคนีของชาวบ้านเจริญสุขให้กับคนรุ่นใหม่ 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ีหนึ่ง พบว่าชาวบ้านบ้านเจริญสุขได้ความรู้และภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนีมา
จากการต่อยอดการใช้ดินภูเขาไฟอังคารในการย้อมผ้าสู่การท าไข่เค็มภูอัคนี โดยได้รับความรู้มาจากบรรพบุรุษและ
ได้รับความรู้จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีการน าความรู้มาประยุกต์เข้าด้วยกัน และทดลองท า จนเกิดเป็นไข่เค็มภู
อัคนีในปัจจุบัน  
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ีสองพบว่าภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนีของชาวบ้านเจริญสุข เริ่มจาก
คัดเลือกไข่ต้องเป็นไข่เป็ดสดอายุไม่เกิน 7 วัน ขนดใหญ่ รูปร่างสมบูรณ์ การเลือกเกลือต้องเป็นเกลือไอโอดีนท่ีมีคุณค่า
ทางอาหาร สีขาว เม็ดเล็กไม่หยาบ การเลือกแกลบจะใช้ท้ังแกลบข้าวเจ้าและแกลบข้าวเหนียว ท่ีน าไปเผาเป็นเถ้า
แกลบด าสามารถดูดซึมน้ าและอากาศได้ดีลดอัตราการเสียของไข่ระหว่างการผลิต การเลือกน้ าจะใช้น้ าสะอาดท่ี
สามารถน ามาบริโภคได้เพื่อป้องกันการมีสารพิษเจือปน การเลือกดิน จะเลือกใช้ดินจอมปลวกภูเขาไฟอังคารเพราะมี
ความละเอียด ไม่มีเศษปน โดยขั้นตอนการท า คือน าไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดโดยการแช่ในน้ าเลือกเอาเฉพาะไข่ท่ีจมน้ า 
การผสมดินจะเอาดินภูเขาไฟอังคารท่ีละเอียดแล้วมาผสมกับเกลือในอัตรา 3 ต่อ 1 คือ น้ า 3 ส่วน เกลือ 1 ส่วน ตวง
โดยใช้ภาชนะชนิดเดียว เติมน้ าลงไปผสมในอัตราท่ีพอเหมาะ ผสมจนดินมีความข้นท่ีพอเหมาไม่เหลวเกินไป น าไข่ท่ี
ล้างสะอาดแล้วมาพอกกับดินจนท่ัว แล้วเอาขึ้นมาพอกกับแกลบด าท่ีเตรียมไว้ เพื่อเก็บความชื้น เสร็จแล้วบรรจุใส่ถุง
เพื่อรักษาไข่ไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในตัวไข่ บรรจุลงกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ีสามพบว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญาไข่เค็มภูอัคนีของชาวบ้านเจริญสุข การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาแบบศูนย์การเรียนรู้ มีการบรรยาย การสาธิต และการปฏิบัติจริงโดยจะถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ชาวบ้านท่ัวไป นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ หน่วยงานของเอกชน 

           
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญาไข่เค็มดินภูเขาไฟ 
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Abstract 

This research aims to To study the history of salty eggs of the villagers of Charoen Suk, Chareon Suk, 

ChaloemPhraKiat District. Buriram province. To study the wisdom of making salted eggs of the villagers of 

Charoen Suk, Chareon Suk, ChaloemPhraKiat District. BuriramProvince.Tostudy the transfer of knowledge 

of the sacred eggs of the villagers prosperous for the new generation.Study of qualitative research method. 

Crawl from document In-depth interviews were targeted to 8 people, with content related to the objectives set. 

The research found that 

The origin of the salted egg of the villagers of Charoen Suk, Chareon Suk District, 

ChaloemPhraKiatDistrict.Buriram province Banjai prosperity Knowledge and wisdom of making salted 

eggs.The increase in the use of volcanic soils in Mars to dye cloth to make salted eggs. The knowledge gained 

from the ancestors and knowledge from the Department of Industrial Promotion. The knowledge is applied 

together and try to make a salted egg. 

The wisdom of making salted eggs of the villagers of Charoen Suk, Chareon Suk, ChalermPhraKring 

District. Buriram province starting from the selection of eggs must be fresh duck eggs, not older than 7 days. 

Choosing salt requires iodized salt, white color is not coarse. Selection of chaff will use both rice husk and rice 

glutinous rice husk. The black rice husk ash can absorb water and air well to reduce the rate of loss of eggs 

during production. Selection of water will use clean water that can be consumed to prevent toxic contamination. 

Selection of soil will use the Mars River Marseille soil because of the resolution without any debris. The duck 

eggs are washed thoroughly by soaking them in water. Mix the soil to remove the volcanic soil Mars, then mix 

it with salt at a rate of 3 to 1, 3 water, salt 1, measuring with a single container. Add water to the mixture at a 

reasonable rate. Mix until the soil is too thick and too thick. Bring the eggs clean and then cover with the soil 

until completely. Then take up the mask with black rice prepared. To keep moisture then pack the bag to keep 

the eggs from the outside air into the egg. Packaged for packing. 

The wisdom of the villagers. The center of learning is a lecture, demonstration and practical 

experience. Generally, students, government agencies, and Private Sector. 

 

Keywords: Wisdom, Salted eggs, Vocano soil 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

ภูมิปัญญา (Wisdom) เป็นค าเรียกส าหรับความรู้ ความสามารถและทักษะแห่งการด ารงชีวิต จากประสบ
การณ์ท่ีมนุษย์เข้าใจอย่างถ่องแท้ และเคยผ่านกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์หรือ การแก้ปัญหาให้เกิดผลส าเร็จ 
ท่ีมีความสลับซับซ้อนหลายมิติซึ่งต้องค านึงถึง หรือ น ามาใช้งานใน ระดับต่างๆ ภูมิปัญญาเป็นนามธรรมคือไม่มีตัวตน
ไม่สามารถจับต้องได้ จัดอยู่ในรูปของความส านึก ความคิด ความจ า เป็นสิ่งท่ีอยู่รอบตัวเราหรือในคนท่ีอยู่รอบตัวเรา 
สิ่งเหล่านี้ได้ถูกสั่งสมมาเป็น เวลานาน มองเห็นได้ในลักษณะการประพฤติปฏิบัติและผลผลิตท่ีเกิดขึ้น โดยค าท่ีใช้เรียก
ภูมิปัญญา อย่างแพร่หลาย เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน(กรมวิชาการ, 2540, หน้า 3) 

ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นองค์ความรู้ ท่ีสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ของชีวิตและสังคมใน สภาพสิ่งแวดล้อมท่ี
แตกต่างกัน และถ่ายทอดสืบต่อกันมา ซึ่งมีความหลากหลายแต่ไม่แตกต่างกันมาก นัก เนื่องจากมีพื้นฐานเดียวกัน นั่น
คือ ความเชื่อ ศาสนา และวิถีชีวิตของอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ภูมิ ปัญญาท่ีเกี่ยวกับการหากิน เริ่มแต่ภูมิปัญญาการ
เก็บเกี่ยว เช่น ภูมิปัญญาการหาของป่า ล่าสัตว์ ตีผึ้ง การท าและใช้เครื่องจับสัตว์น้ า เช่น นก ปลา เสือ ช้าง เป็นต้น ภูมิ
ปัญญาเหล่านี้ค่อยพัฒนาขึ้น เป็น อาชีพ มีรูปแบบของเครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะตัว เฉพาะท้องถิ่นขึ้น หน้าไม้  
ภูมิปัญญาในการเลือกพันธ์ุ ข้าวท านา การไถ คราด หว่าน ด า เป็นต้น ภูมิปัญญาท่ีเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย เช่น การสร้าง
บ้านเรือน แบบเครื่องผูก ภูมิปัญญาการเลือกใช้วัสดุ วิธีเย็บ ผูกริม ถักริม ผูกเง่ือน ภูมิปัญญาท่ีเกี่ยวกับ เครื่องนุ่งห่ม 
ได้แก่ ภูมิปัญญาในการน าสิ่งต่างๆ มาปกปิดร่างกายให้อบอุ่น เช่น ภูมิปัญญาในการท า หินเป็นเครื่องมือทุบเปลือกไม้ 
ท าเป็นผ้า การคิดท าฟีมและท่ีส าหรับงานทอ ภูมิปัญญาในงานถักร้อย ปักชุน และภูมิปัญญาท่ีเกี่ย วกับวัฒนธรรม
โภชนาการ ได้แก่ ภูมิปัญญาในการเลือกสรรอาหาร วิธี ปรุงและวิธีถนอมอาหาร (สุธิวงค์ พงศ์ไพบูลย์, 2540, 43) เช่น 
การดองผลไม้ การหมักปลาร้ารวมไป ถึงการหมักไข่ในลักษณะการท าไข่เค็มพอกดินในพื้นท่ีมีการท าฟาร์มเป็ดไข่ ด้วย
เหตุนี้เองภูมิปัญญา จึงมีขอบข่ายกว้างขวาง ครอบคลุมวิถีชีวิตประชาชนในท้องถิ่น 

ในพื้นท่ีชุมชนบ้านเจริญสุข ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนท่ีอยู่
บริเวณเชิงเขาอังคาร ท่ีเป็นภูเขาไฟ 1 ใน 6 ลูกของจังหวัดบุรีรัมย์ ท าให้มีป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของ

1028



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

สัตว์ป่านับเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีส าคัญของชุมชน และในพื้นท่ีบ้านเจริญสุขยังมีดินจากภูเขาไฟอังคารท่ีมี
แร่ธาตุต่างๆมากมาย สามารถน ามาใช้ประโยชน์ท้ังทางอุปโภคและบริโภคได้ เช่น ดินท่ีมีสีแดงมีคุณสมบัติสามารถ
น ามาย้อมผ้าได้ แร่ธาตุจากดินภูเขาไฟอังคารช่วยในการปรับสมดุลของร่างกาย จึงมีการคิดค้นน ามาย้อมผ้าฝ้าย ท าให้
มีสีสันสวยงามท่ีได้จากธรรมชาติ ทอเป็นผลิตภัณฑ์และน ามาตัดเย็บเป็นเสื้อท่ีมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ เป็น
ท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไปในนามผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ท่ีมีชื่อว่า ผ้าภูอัคนี เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างวัฒนธรรม
ให้กับคนในชุมชน 

นอกจากการใช้ดินในทางอุปโภค คือ การย้อมผ้าฝ้ายเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟแล้ว ยังมีการต่อยอด
การใช้ดินในทางบริโภคอีกด้วย คือ การน าดินจากภูเขาไฟอังคารมาหมักไข่ เป็นธุรกิจของชุมชนบ้านเจริญสุขท่ีมกีารน า
ภูมิปัญญามาใช้ในการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าสินค้า  โดยใช้วิธีการหมักในรูปแบบของไข่เค็มภูอัคนี น าภูมิปัญญา
การถนอมอาหารท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษในชุมชนและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการ
ลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นไข่เค็มภูอัคนี ประจวบเหมาะกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมส่งเสริมให้ชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์
จากสิ่งท่ีมีอยู่ในชุมชน อีกท้ังยังมีผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรองประโยชน์ของดินภูเขาไฟอังคารท่ีอุดมไป
ด้วยแร่ธาตุแคลเซียม ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการน าดินจากภูเขาไฟอังคารมาใช้น าการท าไข่เค็มภูอัคนี ท าให้ไข่เค็มภู
อัคนีบ้านเจริญสุขได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสินค้าท่ีผลิตจากทรัพยากรในท้องถิ่นซึ่งได้รับการรบัรองจากโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ว่าเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพและเป็นกลุ่มไข่เค็มท่ีจัดตั้งขึ้นในโครงการหมู่บ้าน
โอท็อบเพื่อการท่องเท่ียว จากภูมิปัญญาการถนอมอาหารเพื่อยืดอายุไข่สู่ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียงให้
ชุมชน นอกจากนี้ยังสร้างงาน สร้างอาชีพ แรงงานในชุมชนไม่ต้องออกไปขายแรงงานนอกพื้นท่ี ก่อเกิดความสัมพันธ์ท่ี
ดีในครอบครัว เศรษฐกิจชุมชนดีประชาชนอยู่ดีกินดี 

ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญท่ีจะศึกษาและท าวิจัยเรื่องภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี บ้านเจริญ
สุข ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะท าให้ทราบถึง ความเป็นมา ภูมิปัญญาวิธีการท า
ไข่เค็มภูอัคนี อีกท้ังศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี ของชุมชนบ้านเจริญสุข ต าบลเจริญสุข อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์โดยการศึกษาข้อมูลและสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มภูอัคนี ในพื้นท่ีชุมชนบ้าน
เจริญสุข ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อน าข้อมูลไปเผยแพร่ และเป็นองค์ความรู้แก่ 
ผู้ที่สนใจต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาการท าไข่เค็มภูอัคนีของชาวบ้านเจริญสุข  
2. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนีของชาวบ้านเจริญสุข  
3 .เพื่อศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนีให้กับคนรุ่นใหม่ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไข่เค็มภูอัคนีได้มาโดยวิธีการ

เลือกแบบเจาะจง  
1 . ปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไข่เค็มภูอัคนีในชุมชนบ้านเจริญสุข จ านวน 1 คน 
2. กลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มภูอัคนี จ านวน 6 คน 
3. กลุ่มผู้น าชุมชน จ านวน 1 คน 

ขอบเขตเนื้อหา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี เนื้อหาท่ีศึกษาได้แก่ประเด็น

ส าคัญดังนี้ 
1. ศึกษาความเป็นมาการท าไข่เค็มภูอัคนีของชาวบ้านเจริญสุข  
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2. ศึกษาภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนีของชาวบ้านเจริญสุข  
3. ศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนีให้กับคนรุ่นใหม่  

ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ชุมชนบ้านเจริญสุข  ต าบลเจริญสุข  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ศึกษา 
ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

 1) ปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไข่เค็มภูอัคนีในชุมชนบ้านเจริญสุข จ านวน 1 คน 
  2) กลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มภูอัคนีในชุมชนบ้านเจริญสุข จ านวน 6 คน 
  3) ผู้น าในชุมชนบ้านเจริญสุขจ านวน 1 คน 
 รวมท้ังสิ้นจ านวน 8 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่ เป็นประธานชุมชน
หรือผู้น าชุมชน ประชากรท่ีอยู่ในพื้นท่ีมาเป็นเวลานานมีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน ประชากรใน
กลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มภูอัคนีบ้านเจริญสุขท่ีมีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ลักษณะของเครื่องมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์และอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการ
วิจัย ดังนี้ 

2.1 แบบสัมภาษณ์ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   (Structure Interview)

ประกอบด้วย 7 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ - สกุล อายุ อาชีพ ท่ีอยู่ 
 ตอนท่ี 2 การได้มาซึ่งความรู้ในการท าไข่เค็มภูอัคนี 
 ตอนท่ี 3 การเลือกวัตถุดิบ ประกอบไปด้วย การเลือกไข่ เกลือ ดิน แกลบด าหรือเถ้าแกลบ 
 ตอนท่ี 4 การเตรียมวัตถุดิบ ประกอบไปด้วย การล้างไข่ การผสมดิน  
 ตอนท่ี 5 ขั้นตอนการผลิตไข่เค็มภูอัคนี  
 ตอนท่ี 6 บรรจุภัณฑ์  
 ตอนท่ี 7 การถ่ายทอดความรู้ 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  โดยมีขั้นตอนดังนี้   
 1. การรวบรวมเอกสาร   

   1.1เอกสารทางวิชาการ  คณะผู้วิจัยได้รวบรวบเอกสารประเภทวิทยานิพนธ์  งานวิจัยต่างๆ  ท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวกับความหมายของภูมิปัญญา  แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาการถนอมอาหาร 
แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาการท าผู้ท าไข่เค็ม แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
 2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม  มีรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้    
   2.1 การเตรียมพื้นท่ีการศึกษา โดยการเข้าไปแนะน าตัวกับผู้น าชุมชนและชาวบ้าน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคท่ี์
เข้าไปศึกษา    
   2.2 เครื่องมือท่ีใช้ประกอบการศึกษา  ประกอบด้วย  กล้องถ่ายภาพ  กล้องบันทึก วีดีโอ  เครื่องบันทึกเสียง  
สมุดจดบันทึก  ปากกา  แนวค าถาม  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละครั้ง     
   2.3 วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม  มีวิธีการด าเนินงาน  ดังนี้    
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  2.3.1 การสัมภาษณ์  ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง     
  2.3.2 การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) โดยผู้วิจัยให้ผู้ท าไข่เค็มภูอัคนี นั่งเป็นกลุ่มเพื่อให้
ข้อมูล เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 และ 3 คน  
  2.3.3 การสังเกตโดยการสังเกตสภาพท่ัวไปของบ้านเจริญสุข กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการท าไข่เค็มภู
อัคนี เครื่องมือท่ีใช้ในการสังเกต ได้แก่  กล้องถ่ายภาพและสมุดจดบันทึก  
  4. การจัดกระท าข้อมูล    
 การน าข้อมูลท่ีได้จากเอกสารของข้อมูลภาคสนาม (Field  Studies)  การแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นท่ี
ศึกษาวิเคราะห์และสรุปสาระส าคัญของข้อมูล  เพื่อตอบค าถามวิจัยตามท่ีก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย  น าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปความเรียงเชิงบรรยาย  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยการเขียนแบบพรรณนาวิเคราะห์ การตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล ใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการน าข้อมูลกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลอ่านหรือกลับไป
สอบถามผู้ให้ข้อมูลซ้ าอีก เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับความเป็นจริง ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้างต้น คณะผู้วิจัยจะ
น ามาสังเคราะห์เข้าด้วยกันโดยอาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีเป็นแนวทางการวิเคราะห์ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.ศึกษาการได้มาซ่ึงภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี สรุปได้ดังนี้ 
ชาวบ้านบ้านเจริญสุขได้ความรู้และภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี มาจากการต่อยอดการใช้ดินภูเขาไฟ

อังคารในการย้อมผ้าสู่การท าไข่เค็มภูอัคนี โดยได้รับความรู้มาจากบรรพบุรุษและได้รับความรู้จากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม มีการน าความรู้มาประยุกต์เข้าด้วยกัน และทดลองท า จนเกิดเป็นไข่เค็มภูอัคนีในปัจจุบัน  
 2.ศึกษาภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี สรุปได้ดังนี้ 

2.1 ภูมิปัญญาการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ 
 ชื่อผลิตภัณฑ์ “ไข่เค็มภูอัคนี” เป็นการสื่อความหมายถึง ตัวผลิตภัณฑ์ไข่เค็มภูอัคนี ท่ีมีแหล่งผลิตอยู่ท่ี บ้าน
เจริญสุข ต าบลเจริญสุข  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีภูเขาไฟอังคารท่ีเป็นภูเขาไฟ 1 ใน 6 ลูกของ
จังหวัดบุรีรัมย์ การใช้ค าว่าภูอัคนีคือการเรียกแทนภูเขาไฟอังคาร ค าว่า“อัคนี มีความหมาย ว่า ไฟ ”จึงให้ผู้คนรู้จัก
และท่ีส าคัญคือเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า ชื่อท่ีสะดุดหูจะท าให้คนจดจ าสินค้าได้ง่ายขึ้น และยังเพิ่มโอกาสใน
การท าตลาดได้ง่าย 

2.2 ภูมิปัญญาการประยุกต์ประสบการณ์น าไปสู่ไข่เค็มภูอัคนี 
 ชาวบ้านบ้านเจริญสุขได้ความรู้และภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี มาจากการต่อยอดการใช้ดินภูเขาไฟ
อังคารในการย้อมผ้าสู่การท าไข่เค็มภูอัคนี โดยได้รับความรู้มาจากบรรพบุรุษและได้รับความรู้จากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม มีการน าความรู้มาประยุกต์เข้าด้วยกัน และทดลองท า จนเกิดเป็นไข่เค็มภูอัคนีในปัจจุบัน  

2.3 ภูมิปัญญาการดัดแปลงการใช้ดิน 
 ทางชาวบ้านบ้านเจริญสุขผู้ผลิตไข่เค็มภูอัคนีท่ีมีแนวคิดท่ีจะน าเอาดินจากภูเขาไฟอังคารมาใช้ในการพอกไข่ 
เพราะชุมชนบ้านเจริญสุขมีพื้นท่ีอยู่ใกล้ภุเขาไฟอังคาร ดินบริเวณนี้มีความอุดมสมบรูณ์และมีแร่ธาตุต่างๆและสามารถ
หาได้ง่ายมีอยู่มากมายในท้องถิ่น จึงน าดินมาผลิตเป็นไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟอังคาร ในตอนแรกดินจากภเูขาไฟอังคารท่ี
น ามาใช้ในการพอกไม่ละเอียดพอท่ีจะมาใช้ในการพอกไข่ จึงได้เลือกดินจอมปลวกท่ีอยู่บนภูเขาไฟอังคารมาใช้ เพราะ
เป็นดินท่ีละเอียดกว่าดินอ่ืนๆ และดินจอมปลวกมีธาตุก ามะถัน ช่วยท าให้ไข่เค็มมีรสชาติดี นับได้ว่าเป็นการน า
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 

2.5 ภูมิปัญญาการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ไข่เค็มภูอัคนี ได้มีการออกแบบจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นกล่องท่ีเกิดจากการ
ลองผิดลองถูกโดยท าจากกระดาษชาร์ทแข็งเป็นกล่องท ามือ(handmade) เพราะการท ากล่องโดยโรงงานมีต้นทุนท่ีสูง 
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มีการออกแบบให้มีความแข็งแรง สวยงาม น่าซื้อ มีการสอดแทรกความเป็นท้องถิ่นด้วยภาพวัดเขาอังคาร อีกท้ังยังน า
รางวัลหรือสัญเลักษณ์การรับรองผลิตภัณฑ์มาแสดงเพื่อสร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือให้กับผู้บริโภคอีกด้วย 

3. การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี สรุปได้ดังนี้ 
3.1 กลุ่มผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
กลุ่มผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา มีท้ังชาวบ้านท่ัวไป นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ หน่วยงานของเอกชน 

ซึ่งก็มาจากท้ังในและนอกพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยแม้โจ้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  

3.2 วิธีการการถ่ายทอดภูมิปัญญา  
ได้มีจัดการเรียนรู้หรือการถ่ายทอดภูมิปัญญาแบบศูนย์การเรียนรู้ มีการบรรยาย การ 

สาธิต และการปฏิบัติจริง 
3.3 ประโยชน์ท่ีได้จากการได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

 เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาตัวนี้ให้ด ารงสืบไปชั่วลูกหลาน อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการ ประกอบอาชีพ และ
การสร้างรายได้ในชีวิตประจ าวัน 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นส าคัญอันจะเป็นข้อมูลการวางแผน
พัฒนา ภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี ผู้วิจัยจึงได้อภิปรายผล ดังนี้ 

1. การได้มาซึ่งความรู้และภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีปัญญาสังคม ของ 
Albert Bandura นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ทฤษฎีปัญญาสังคมเน้นหลักการเรียนรู้โดยการสังเกต จดจ า เกิดจากการท่ี
บุคคลสังเกตการกระท าของผู้อื่นแล้วพยายามเลียนแบบพฤติกรรมนั้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในสภาพแวดลอ้มทาง
สังคมเราสามารถพบได้ในชีวิตประจ าวัน ท้ังนี้เพราะชาวบ้านบ้านเจริญสุข ได้ความรู้ภูมิปัญญาในการท าไข่เค็มมาจาก
การเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนากลุ่มสตรีอุตสาหกรรมและการต่อยอดการใช้ดินของชาวบ้านบ้านเจริญสุข แล้ว
น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์จน ตกผลึกเกิดเป็นความรู้ใหม่ 

  2. ภูมิปัญญาในการท าไข่เค็ม 
 สอดคล้องกับแนวคิดของ อรพิน ภาคาผล (2548) ท่ีบอกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับอาหาร นอกจาก

มนุษย์จะน าเอาอาหารมาบริโภคเพื่อความอยู่รอดแล้วมนุษย์ยังได้เอาเทคนิคในการถนอมอาหาร และการปรุงอาหาร
มาใช้ เพื่อให้อาหารท่ีมีมากเกินความความต้องการสามารถเก็บบริโภคไว้เป็นเวลานาน ซึ่งถือว่าเป็นภูมิ ปัญญาอีก
ประเภทหนึ่งท่ีส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ท้ังนี้เพราะการท าไข่เค็มภูอัคนี ก็ถือเป็นการถนอมอาหารประเภทหนึ่งซึ่งได้
ความรู้มาจากประสบการณ์ในอดีต 
  2.1 ภูมิปัญญาการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับแนวความคิดของ ประเวศ วะสี (2534)  การคิด 
ชื่อผลิตภัณฑ์ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องยากของการเริ่มต้นกิจการ เพราะชื่อท่ีสะดุดหูจะท าให้ผู้บริโภคจดจ า สินค้าของเราได้
ง่ายขึ้น ซึ่งมีผลมากเมื่อสินค้าของเราต้องไปยืนอยู่ท่ามกลางคู่แข่ง และยังเพิ่มโอกาสในการท าตลาดให้ท าได้ง่าย โดยมี
หลักคือ “ติดหู” เลือกใช้ค าเรียบง่ายแต่ตรงประเด็นและดึงดูด ความสนใจจากผู้ฟัง หรืออาจเป็นค าท่ีใช้กันบ่อยๆ แต่
ไม่เคยมีใครน ามาเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งค าลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้ฟังจ าสินค้าของเราได้ง่ายขึ้น “แฝงความหมาย” ค าสัน้ๆ 
เพียงไม่กี่พยางค์ อาจสื่อความหมายและต้นก าเนิดของผลิตภัณฑ์ได้ “เจ๋งและซึ้ง” บางครั้งค าท่ีดูธรรมดาๆ ไม่ได้ สะดุด
หูตั้งแต่ครั้งแรกได้ยินก็อาจเป็นต้นแบบชื่ออันโดดเด่นก็เป็นได้  “แปลกและแตกต่าง” ควรเน้น ให้แตกต่างเพื่อเพิ่ม
ความโดดเด่นและเตะตา ไม่ว่าจะเป็นความต่างทางด้านการออกเสียง ความหมาย หรือแหวกแนวจากคู่แข่งในกลุ่ม
ธุรกิจนั้นๆท้ังนี้เพราะ การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ว่า ไข่เค็มภูอัคนี ผู้ผลิตมีการตั้งชื่อให้เรียบง่าย เพื่อง่ายต่อการจดจ า และ
ทราบถึงตัวผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภายใน อีกท้ังยังเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์โดยการน าสถานท่ีผลิตมาเป็นชื่อของ
ผลิตภัณฑ์ด้วย 
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 2.2 ภูมิปัญญาการประยุกต์ประสบการณ์น าไปสู่ไข่เค็มภูอัคนี สอดคล้องกับแนวคิดของ ประสาท 
เนื่องเฉลิม (2550) การประยุกต์เป็นกระบวนการกลั่นกรองท่ีเรียนรู้จากการประสบพบเจอเหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง 
การฟังจากค าบอกเล่า และการอ่านจากการบันทึก ความรู้ท่ี เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์
กับธรรมชาติ และมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ แล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนเกิดเป็นสิ่ง
ใหม่ท่ีต่อยอดจากประสบการณ์ เดิม ท้ังนี้เพราะ การผลิตไข่เค็มภูอัคนีมาจากการต่อยอดการใช้ดินภูเขาไฟอังคารใน
การย้อมผ้าสู่การท าไข่เค็มภูอัคนี โดยได้รับความรู้มาจากบรรพบุรุษและได้รับความรู้จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มี
การน าความรู้มาประยุกตเ์ขา้ด้วยกัน และทดลองท า จนเกิดเป็นไข่เค็มภูอัคนีในปัจจุบัน 

           2.3 ภูมิปัญญาการดัดแปลงการใช้ดิน สอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ กิลฟอร์ด 
(Guilford, 1967) ซึ่งเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดได้อย่างซับซ้อน กว้างไกล หลาย
ทิศทาง หรือท่ีเรียกว่า คิดอเนกนัย ซึ่งก็คือความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ ากันกับความคิด  ของคนอ่ืน และแตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา ความคิดอาจเกิดจากการคิดจากเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้แปลก แตกต่างจากท่ีเคยเห็น หรือสามารถพลิก
แพลงให้กลายเป็นสิ่งท่ีไม่เคยคาดคิด อาจเป็นการน าเอา ความคิดเก่ามาปรุงแต่งผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ ท้ังนี้
เพราะก่อนจะมาเป็นไข่เค็มภูอัคนี โดยใช้ดินจอมปลวกจากภูเขาไฟอังคารมาใช้ในการพอกไข่  เพราะชุมชนบ้านเจริญ
สุขมีพื้นท่ีอยู่ใกล้ภูเขาไฟอังคาร ดินบริเวณนี้มีความอุดมสมบรูณ์และมีแร่ธาตุต่างๆและสามารถหาได้ง่ายมีอยู่มากมาย
ในท้องถิ่น จึงน าดินมาผลิตเป็นไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟอังคาร นับได้ว่าเป็นการน าทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อีกด้วย  

 2.4 ภูมิปัญญาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ คือ การน าเอาวัสดุ เช่น กระดาษ พลาสติก 
แก้ว โลหะ ไม้ ประกอบเป็น ภาชนะห่อหุ้มสินค้า เพื่อประโยชน์ใช้สอยให้มีความแข็งแรง สวยงาม ได้สัดส่วนถูกต้อง 
สร้าง ภาพพจน์ท่ีดี มีภาษาในการสื่อสาร และทาให้เกิดความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้า ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ จึง หมายถึง 
หน่วยรูปแบบวัตถุภายนอกท่ีท าหน้าท่ีปกป้องคุ้มครอง หรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ภายในให้ ปลอดภัย สะดวกต่อการขนส่ง 
เอื้ออ านวยให้เกิดประโยชน์ในทางการค้าและการบริโภค ท้ังนี้เพราะ บรรจุภัณฑ์ไข่เค็มภูอัคนี มีการออกแบบท่ีเรียบ
ง่าย สะดวกสบายในการซื้อขาย อีกท้ัง ข้อความบนบรรจุภัณฑ์ยังสื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภายใน การรับรองสินค้า 
สถานท่ีผลิต และเรื่องราวต่างๆของท้องถิ่นท่ีผลิตอีกด้วย เพื่อเป็นแรงจูงใจผู้บริโภคในการซื้อสินค้า และสร้างความ
เชื่อมั่น ความเชื่อถือให้กับตัวสินค้าอีกด้วย 

3. การถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี สอดคล้องกับแนวความคิดของ ปฐม นิคมานนท์
(2539) ท่ีว่าถ่ายทอดภูมิปัญญา คือ วิธีการส่งต่อความรู้ ความช านาญ หรือค่านิยมท่ีมีอยู่ไปยังบุคคลอื่น อาจเป็นเครือ
ญาติหรือสมาชิกคนอ่ืนในชุมชนก็ได้ อาจเป็นการ ถ่ายทอดโดยตรง โดยทางอ้อม ด้วยการจงใจหรือไม่จงใจ มีการเรียก
ค่าตอบแทนหรือไม่มีก็ได้ ท้ังนี้ เพราะชาวบ้านบ้านเจริญสุขก็มีวิธีการในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี 
โดยการบรรยาย การสาธิต การปฏิบัติจริงและแบบศูนย์การเรียนรู้ 

3.1 กลุ่มผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา การรับความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาสามาท ารับความรู้ได้ท้ังวัยเด็กและ
วัยผู้ใหญ่ ไม่มีเด็กเกินไป หากเกินไปท่ีจะเรียนรู้ เพียงแต่มีวิธีการเรียนรู้ท่ีไม่เหมือนกันเท่านั้น ท้ังนี้เพราะ กลุ่มผู้ท่ีเข้า
มารับทอดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนีนี้ มีหลากหลายกลุ่มคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ไม่จ ากัดเฉพาะกลุม่
คนใดกลุ่มคนหนึ่ง 

3.2 วิธีการการถ่ายทอดภูมิปัญญา การบอกวิชาความรู้ให้กับผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีบอกหรือท าให้
เป็นตัวอย่าง โดยผู้สอนไม่ได้เรียนการสอนจากสถาบันใดๆ แต่จะใช้สามัญส านึกแบบสังคมการเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้น
จากการเลียนแบบและจดจ าสืบทอดกันมาในครอบครัว และใช้การถ่ายทอดโดย ใช้วิธีสาธิต คือ ท าให้ดูเป็นตัวอย่าง 
อธิบายทุกขั้นตอน ให้ผู้เรียนท าให้เข้าใจแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ใช้วิธีปฏิบัติจริง คือ ฟังค าบรรยาย อธิบาย สาธิต 
แล้วน าไปปฏิบัติจริงและปฏิบัติจนเกิดความช านาญ เพราะผลงานท่ีใช้ด ารงชีวิตได้ต้องเป็นผลงานท่ีเกิดขึ้นจริงน าเอา
ไปใช้ได้จริง ท้ังนี้เพราะ ชาวบ้านบ้านเจริญสุขผู้ท าไข่เค็มภูอัคนีก็มีวิธีการในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี
โดยการบรรยาย การสาธิต การปฏิบัติจริง และแบบศูนย์การเรียนรู้ 
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         3.3 ประโยชน์ท่ีได้จากการได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา ภูมิปัญญามีความส าคัญ คือช่วยให้สมาชิกใน
ชุมชน หมู่บ้านด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ได้อย่างสงบสุข ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อม ช่วยให้ผู้คน
ด ารงตนและปรับเปลี่ยนทันต่อความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอันเกิดจากสังคมภายนอก ช่วยให้มีการเพิ่มรายได้ 
ของคนในชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อการท างานพัฒนาชนบทของเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อท่ีจะได้ก าหนด
ท่าท่ีการท างานให้กลมกลืนกับชาวบ้านมากย่ิงขึ้น ท้ังนี้เพราะจากการได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าไข่เค็มภูอัคนี
ท าให้กลุ่มคนท่ีเข้ารับการถ่ายทอดได้รับความรู้และเกิดเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น อีกท้ัง
การท่ีมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาดูงาน ก็จะท าให้เกิดความสามัคคีกันในหน่วยงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะจากการศึกษาการวิจัย 
ผลจากการศึกษาวิจัย เรื่องภูมิปัญญา การท าไข่เค็มภูอัคนี ท าให้ทราบถึงการน าความรู้เรื่องภูมิปัญญาการ

ถนอมอาหารผสมผสานกับการบระยุกต์ความรู้และประสบการณ์จนเกิดเป็นภูมิปัญญาของตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่สนใจศึกษาการท าไข่เค็มพอกดิน ซึ่งมีข้อเสนอแนะ 

 1.1 ควรมีการจัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนหรือสถานศึกษา  
 1.2 ควรมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาคหกรรม  
 1.3 ควรมีการตั้งกลุ่มผู้สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 

 2.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ศึกษาควรศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้าน และให้ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่ 

 2.1 ควรจะท าวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้อาหารประจ าถิ่น  
 2.2 ควรจะท าวิจัยเรื่องภูมิปัญญาด้านการท าอาหารต่างๆท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น 
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บทคัดยอ่ 

ปัจจุบันปัญหาขยะท่ีเกิดจากถุงพลาสติกเป็นปัญหาท่ีหลายองค์กรต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ถุงใยสับปะรด
น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีทดแทนการใช้ถุงพลาสติกได้ แต่ยังขาดการศึกษาด้านการบริโภค  การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างท่ีมตี่อถุงใยสับปะรดแบบไม่ถัก
ทอ ข้อมูลได้จากการสุ่มตัวอย่างจาก ประชากรทภายในกรุงเทพมหานคร จ านวน 300 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูล
ความเต็มใจจ่ายด้วยสถานการณ์สมมุติเพื่อหาค่าความเต็มใจจ่าย (CVM) แบบ Open-Ended ผลการศึกษา พบว่า 
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น 5 กลุ่ม และมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อมูลค่าความเต็มใจจ่ายต่างกัน 
ได้แก่ อายุ เพศ และทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม โดยจากการประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายโดยใช้ต้นแบบ
ถุงใยสับประรดแบบไม่ถักทอท่ีมีขนาด A3 ท่ีผู้บริโภคสามารถทดลองใช้ได้จริง พบว่า มูลค่าความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยอยู่ท่ี 
54.2 บาทต่อถุง ดังนั้นภาครัฐควรส่งเสริมธุรกิจชุมชนให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดสามารถน าใยสับปะรดมาผลิตเส้นใย 
รวมถึงสนับสนุนนโยบายการลดใช้ถุงพลาสติก และส่งเสริมการใช้ถุงทางเลือกใยสับปะรดเพื่อลดปัญหาขยะจาก
พลาสติกต่อไปได้ 

 

ค าส าคญั : ถุงไม่ถักทอ  ใยสับปะรด  ความยินดีจ่าย   
 
Abstract 

Nowadays, the problem of garbage caused by plastic bags is a problem that many organizations want 

to solve urgently. Pineapple fiber bags may be an alternative to replace plastic bags. However, there is still 

lacking of information on consumer preference. This study aims to evaluate the behavior of consumers' 

willingness to pay for non-woven pineapple fiber bags. Data are obtained from 300 Thai people located in 

Bangkok. The willingness to pay is estimated by setting a hypothetical situation for consumer to determine 

their willingness to pay with an open-ended question. The results show that factors affecting the willingness 

to pay are age, gender and consumer attitudes toward the environment. When assessing the willingness to pay 

by using a A3 size non-woven chopped fiber bag prototype that consumers can actually use, it is found that 

the average willingness to pay is 54.2 baht per bag. Therefore, related government agencies should support 

agribusiness in the village, especially encourage pineapple growers to produce fibers. Also, policy support to 

promote the use of pineapple fiber bags as an alternative to reduce waste from plastic is suggested. 

 

Keywords:  Non-Woven Bag, Pineapple Fiber, Willingness to Pay 
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บทน า 
ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ชีวิตความเป็นอยู่ของคน

ไทยจึงเร่งรีบเพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ความต้องการการใช้ถุงพลาสติกจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งใน
แต่ละวันมีการใช้ถุงพลาสติกเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น โดยในปีพุทธศักราช 2560 คนไทยกว่า 60 ล้าน
คน ผลิตขยะถึงปีละ 27.40 ล้านตันต่อปี ในจ านวนนั้นเป็นถุงพลาสติกถึง 3.2 ล้านตันของขยะท้ังหมด (สุรศักดิ์ กาญ
จนรัตน์, 2561) หรือ 5,300 ตัน/วัน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2562) ในกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะ
จากถุงพลาสติกถึง 80 ล้านใบ/วัน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2562) และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึ้นในปี
ต่อๆไป โดยถุงพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปีตามธรรมชาติ โดยในปัจจุบันการก าจัดถุงพลาสติกมักท าโดยการ
ฝังกลบซึ่งใช้พื้นท่ีมากกว่าปกติถึง 3 เท่า (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2559) แต่ในปัจจุบันการจัดการ
ก าจัดถุงพลาสติกแบบไม่ถูกวิธียังมีอยู่มาก ท าให้ขยะจากถุงพลาสติกสร้างมลพิษต่อท้ังมนุษย์และสัตว์ ซึ่งในปี
พุทธศักราช 2560 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในล าดับ 6 จาก 162 ประเทศ ท่ีท้ิงขยะพลาสติกลงทะเลมากท่ีสุด จัด
อันดับโดยองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเลร่วมกับ McKinsey Center of business and Environment (องค์กรอณุรักษ์ท้อง
ทะเล, 2559) ดังนั้นขยะพลาสติกจึงควรได้รับการแก้ไขโดยด่วน โดยเฉพาะถุงพลาสติกเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบในวง
กว้าง หลายองค์กรท้ังในและนอกประเทศร่วมกันรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติก รวมถึงหาทางแก้ไข หรือใช้สินค้า
ทดแทนถุงพลาสติก เพื่อลดจ านวนถุงท่ีถูกใช้ครั้งเดียวในแต่ละวันลง ในปัจจุบันคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU) ได้
มีมติให้กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีใช้แล้วท้ิง และเปลี่ยนมา ใช้สินค้าทดแทนท่ี
สามารถใช้ซ้ าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการรณรงค์ให้ผู้บริโภคปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อ และรณรงค์ให้ใช้
สินค้าทางเลือกแทนถุงพลาสติก แต่เนื่องจากความคุ้นเคยของคนไทยในการใช้ถุงใส่ของจนกลายเป็นเรื่องปกติ รวมถึง
ผู้ใช้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือแบกรับต้นทุนจากการผลิตถุงพลาสติก ท าให้การปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าใน
ปัจจุบันมีสัดส่วนไม่มากหากเทียบกับการใช้ต่อวัน ดังนั้นสินค้าทดแทนจึงถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการลด
การใช้ถุงพลาสติก โดยถุงผ้าไม่ถักทอ (Non Woven) ถือเป็นหนึ่งทางเลือกท่ีแพร่หลายในการใช้ทดแทนถุงพลาสติก
ส าหรับหลายๆประเทศ เนื่องจากถุงผ้าไม่ถักทอมีคุณสมบัติด้านความคงทนแข็งแรง รับน้ าหนักได้ดี มีน้ าหนักเบา 
สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ กระบวนการผลิตใช้ทรัพยากรน้อย สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายในระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี และมีราคาต่อชิ้นถูก เมื่อเทียบกับถุงทดแทนอ่ืนๆ และสามารถใช้ใยพืชในธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิต (Carmen Hijosa, 2555) รวมถึงกระบวนการผลิตและราคานั้นใช้เวลาและต้นทุนน้อยกว่าถุงผ้าท่ีต้องถักทอ
ประเภทอ่ืน (รุ่งทิพย์ ลุยเลา)  แต่ในประเทศไทยการผลิตถุงผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยพืชยังไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จัก จึงท าให้ไม่
เป็นท่ีนิยมในการน าวัตุดิบดังกล่าวมาผลิต  

ดังนั้น การศึกษาเชิงพฤติกรรมในการใช้ถุงไม่ถักทอรวมถึงการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายจึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ
และมีความส าคัญต่อการท าธุรกิจในอนาคต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาหรือผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคให้ตอบสนองต่อความเป็นไปของโลกท่ีต้องการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงและ
รณรงค์ให้ใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทน โดยภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ต่อยอดใน
การก าหนดทิศทางการลดปัญหาขยะพลาสติก ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมความรู้แก่ผู้ผลิตในการผลิตถุงไม่
ถักทอ รวมถึงก าหนดเพดานราคาสินค้าส าหรับการวางแผนการผลิตท่ีก าลังจะเกิดขึ้น  

 
วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อประมวลสถานการณ์และและพฤติกรรมของผู้บริโภคตัวอย่าง 
2. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคตัวอย่างท่ีส่งผลต่อราคาความเต็มใจจ่าย 
3. เพื่อวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคท่ีมีต่อถุงใยสับปะรดแบบไมถ่ักทอ 
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
พฤติกรรมผู้บริโภคคือ การกระท า และการตัดสินใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการรับบริการทาง

เศรษฐกิจโดยตรง เป็นพฤติกรรมท่ีอธิบายว่าท าไมผู้บริโภคถึงยอมซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ภายในและภายนอกหลักๆ 3 ด้าน คือทางด้าน จิตวิทยา (Psychology) ส่งผลต่อการพฤติกรรมด้านการรับรู้ คุณภาพ 
และอารมณ์ร่วมท่ีมีต่อสินค้าหรือบริการ ทางด้านสังคม (Social) ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคด้านวัฒนธรรม ค่านิยม 
การใช้ชีวิต และเทรนด์ และด้านเศรษฐศาสตร์ (Economics) ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเชิง
ปริมาณ ราคาต่อหน่วย และการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2545) ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภค
ยังจ าแนกออกเป็นกลุ่มพฤติกรรมของผู้บริโภคสีเขียวหรือผู้บริโภคท่ีสนใจสิ่งแวดล้อม เป็นพฤติกรรมท่ีเกดิขึน้จากความ
ตระหนักถึงผลกระทบจากการกระท าของมนุษย์ท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเป้าท่ีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าและ
เกิดอรรถประโยชน์ (Utility) สูงสุด และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด (Park and Ha, 2012) สามารถแบ่ง
ระดับของผู้บริโภคท่ีสนใจสิ่งแวดล้อมได้ 5 ระดับโดย Natural Marketing Institute (2008) ดังนี้ 

1. LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) กลุ่มคนท่ีสนใจด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่าง
มาก พร้อมสนับสนุนกิจกรรมและซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม แม้ว่าราคาจะแพง
แค่ไหนก็ตาม  

2. Naturality กลุ่มคนท่ีมีความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม แต่ตัดสินใจเลือกซื้อหรือบริโภคสินค้าสินค้าจากข้อมูล
หรือผลประโยชน์ท่ีตนเองจะได้รับเป็นหลัก เช่นบริโภคผักออแกนิคแล้วสุขภาพผู้บริโภคจะดีขึ้น (ผักออแกนิค เป็น 
Green Product) 

3. Drifter เป็นกลุ่มคนท่ีสนใจและมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นฐานไม่ค่อยมีทัศนคติท่ีใส่ใจเกี่ยวกบั
สิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ชอบตามกระแสสังคม หรือเทรนด์ใหม่ๆ ท่ีได้รับความนิยม 

4. Conventional เป็นกลุ่มท่ีสนใจตัวเองเป็นหลัก ไม่มีทัศนคติท่ีสนใจในด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะสนใจ
สิ่งแวดล้อมก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นมีผลประโยชน์โดยตรงแก่ตัวเองเท่านั้น เช่นซื้อของมือสอง ไม่ใช่เพื่อลดของเสียจากการผลิต
แต่เพื่อลดราคาท่ีต้องจ่าย 

5. Unconcern คือกลุ่มคนท่ีไม่สนใจด้านสิ่งแวดล้อมโดยสิ้นเชิง 
มูลค่าโดยรวมทางเศรษฐกิจ (Total Economic value) เป็นการวัดหรือประเมินความส าคัญของสิ่งของ 

สิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเป็นจ านวนเงินโดยใช้ความรู้สึกของมนุษย์ท่ีให้
คุณค่าแก่สิ่งนั้น แม้สินค้านั้นจะมีหรือไม่มีอยู่ในตลาดก็ตาม ซึ่งการประเมิณมูลค่าสินค้าหรือบริการท่ียังไม่มีในตลาด 
(Non Market Good)  ใช้เครื่องมือการประเมิณมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์แบบ Stated Preference Approach เป็น
เครื่องมือประเมินมูลค่าความพึงพอใจที่มนุษย์มีต่อสินค้า บริการท่ียังไม่มีราคาจริงโดยพิจารณาหาค่าความเต็มใจจ่าย 
(Willingness to pay) ผ่านการสร้างสถานการณ์ตลาดสมมติ (Hypothetical Market) โดยวิธีการ Contingent 
value method (CVM) เป็นวิธีการหาความพึงพอใจหรือความเต็มใจจ่ายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึงผู้บริโภคจะต้องรู้และ
เข้าใจในคุณค่าของสินค้าหรือบริการ เพราะการรับรู้รวมถึงความคุ้นเคยต่อสินค้ามีส่วนในการก าหนดค่าความเต็มใจ
จ่ายของผู้บริโภค และผู้บริโภคจะต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์สมมติท่ีผู้ส ารวจสร้างขึ้นเพื่อค้นหาค าตอบท่ีแท้จรงิจากการ
สอบถาม (Mitchell and Carson ,1989) 

วิธีการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยมีขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้ 
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเส้นใยพืชท่ีสามารถน ามาท าถุงไม่ถัก

ทอในประเทศไทย รวมถึงภาพรวมของธุรกิจถุงไม่ถักทอ พื้นท่ีเพาะปลูกสับปะรด และการท าเส้นใย จากหนังสืออ้างอิง
และสื่อออนไลน์ต่างๆ  
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2. ข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างด้วยค าถามปลายเปิดเพื่อ
หาค่าความเต็มใจจ่ายต่อถุงใยสับปะรดแบบไม่ถักทอ รวมถึงข้อมูลทัศนคติของผู้บริโภค  

ประชากรและขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
เป็นประชากรท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ แบ่งกลุ่มตามช่วงอายุสากล โดยพิจ ารณาเก็บข้อมูลจากผู้ใช้

สวนสาธารณะท่ีกระจายตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯ จ านวน 10 สวน ตามเขตกรุงเทพชั้นใน กรุงเทพชั้นกลาง และกรุงเทพ
ชั้นนอก โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากสวนสาธารณะ จ านวน 300 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ 
Contingent Valuation Method แบบ Open Ended 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยคือแบบสอบถาม และมารถแบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประสบการณ์การใช้ถุงทดแทนถุงพลาสติกของกลุ่มตัวอย่าง 
2. ข้อมูลด้านทัศนคติและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง และความเต็มใจจ่ายต่อถุงใยสับปะรด

แบบไม่ถักทอด้วยค าถามแบบปลายเปิด โดยการหาค่าความเต็มใจจ่ายนั้น ได้ให้กลุ่มตัวอย่างเห็นและสัมผัส
ใยสับปะรด รวมไปถึงการดูถุงตัวอย่างขนาด A3 และให้กลุ่มตัวอย่างก าหนดค่าความเต็มใจจ่ายท่ีมีต่อถุงใย
สับปะรดแบบไม่ถักทอของแต่ละคน 

  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์หาข้อมูลความเต็มใจจ่ายเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม รวมถึงประมาณค่าความเต็มใจจ่าย 
และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายด้วยสมการ 
 

WTP =  𝛽0 + 𝛽1(𝑒𝑥𝑝) + 𝛽2(Age) + 𝛽3(gen) + 𝛽4(edu) + 𝛽5(inc)
+ 𝛽6(occ) + 𝛽7(Env) 

 

โดยก าหนดให้  Exp  คือประสบการณ์การใช้ถุงทดแทนถุงพลาสติก (ใช้ = 1/ ไม่ใช้ = 0) 

  Age  คืออายุ (ปี) 

Gen  คือเพศ (ชาย = 1, หญิง = 0) 

Edu  คือจ านวนปีการศึกษา (ปี) 

Inc  คือรายได้ (บาท/ ปี) 

Occ  คือประเภทอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง  

Env  คือข้อมูลพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (คะแนน) 
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ภาพที่ 1 เสน้ใยสับปะรด 
 

ผลการศกึษา  
1. ประมวลสถานการณ์และและพฤติกรรมของผู้บริโภคตัวอย่าง 
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคจากจัดกลุ่มของ Natural Marketing Institute (2008) แบ่งออกเป็น 

5 กลุ่มใหญ่ คือ 
1.1 LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) คือกลุ่มคนท่ีสนใจด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

อย่างมาก พร้อมสนับสนุนกิจกรรมและซื้อสินค้าท่ีเป็น Green Product (สินค้าท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อม คืนก าไรให้สังคม 
และมีจริยธรรม) แม้ว่าราคาจะแพงแค่ไหนก็ตาม โดยกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีส าคัญของตลาดสินค้า
ท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

1.2 Naturality กลุ่มคนท่ีมีความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม แต่ตัดสินใจเลือกซื้อหรือบริโภคสินค้าสินค้าจาก
ข้อมูลหรือผลประโยชน์ท่ีตนเองจะได้รับเป็นหลัก  

1.3 Drifter เป็นกลุ่มคนท่ีสนใจและมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นฐานไม่ค่อยมีทัศนคติท่ีใส่ใจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ชอบตามกระแสสังคม หรือเทรนด์ใหม่ๆท่ีได้รับความนิยม 

1.4 Conventional เป็นกลุ่มท่ีสนใจตัวเองเป็นหลัก ไม่มีทัศนคติท่ีสนใจในด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะ
สนใจสิ่งแวดล้อมก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นมีผลประโยชน์โดยตรงแก่ตัวเองเท่านั้น เช่นการซื้อของมือสอง ไม่ใช่เพื่อลดของเสยีจาก
การผลิตแต่เพื่อลดราคาท่ีต้องจ่าย 

1.5 Unconcern คือกลุ่มคนท่ีไม่สนใจด้านสิ่งแวดล้อมโดยสิ้นเชิง  
จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คนในกรุงเทพ แบ่งตามช่วงอายุสากล พบว่า มีกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็น 

LOHAS จ านวน 103 คน Naturality จ านวน 127 คน Drifter จ านวน 30 คน Conventional จ านวน 38 คน และ 
Unconcern จ านวน 2 คน ซึ่งแบ่งจากคะแนนด้านทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม (Taciano Milfont, 2010) 

 

ตารางที่ 1 จ าแนกกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างตามความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพืน้ท่ีมหานคร ปี2562 
 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

LOHAS Naturalities Drifter Conventional Unconcern 

Silent 1 12 5 0 0 
Baby Boomer 23 35 2 8 2 

Gen X 26 22 8 14 0 
Gen Y 32 29 5 8 0 
Gen Z 21 29 10 8 0 
N=300 103 127 30 32 2 
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2. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคตัวอย่างท่ีส่งผลต่อราคาความเต็มใจจ่าย 
จากข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่าผู้บริโภค ร้อยละ 88.67 เคยใช้ถุงประเภทอ่ืนๆทดแทน

การใช้ถุงพลาสติกในการใช้สอยหรือใส่สินค้า อีกท้ังยังมีผู้บริโภค ร้อยละ 12 ปฏเิสธการรับถุงพลาสติกในร้านสะดวก
ซื้อทุกครั้ง และร้อยละ 15 มีความเต็มใจจะซื้อถุงทางเลือกแทนการรับถุงพลาสติก และเมื่อวิเคราะห์หาค่าความเต็มใจ
จ่ายเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มผู้บริโภคท่ีแบ่งตามพฤติกรรมและทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมจะได้ค่าความเต็มใจจ่ายของแต่ละ
กลุ่มเป็น LOHAS = 60.31 บาท/ถุง Naturality = 60.31 บาท/ถุง Drifter = 43.43 บาท/ถุง Conventional = 
44.15 บาท/ถุง และ Unconcern = 37.5 บาท/ถุง โดยค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 300 ตัวอย่าง = 54.2 
บาท/ถุง มีค่ามัธยฐาน = 40 บาท/ถุง และค่าฐานนิยม = 35 บาท/ถุง 

3. เพื่อวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคท่ีมีต่อถุงใยสับปะรดแบบไม่ถักทอ 
จากการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดในเขตกรุงเทพฯ พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจ

จ่ายต่อถุงใยสับปะรดแบบไม่ถักทอ เพื่อน าไปใช้ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกและเป็นถุงทางเลือกท่ีเป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย อายุ (Age) เพศ (Gen) ผู้บริโภคท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม (Env) ท่ีระดับนัยยะส าคัญทางสถิติท่ี
ร้อยละ 95  

 
ตารางที่ 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายของกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นท่ีมหานคร ปี 2562 

 
ปัจจัย ค่าสัมประสิทธ์ิ Standard Error ค่า P-Value 

Constant 45.001** 11.049 0.000 

Age -0.309** 0.136 0.024 

Gender -10.168** 5.113 0.048 

Income 0.135nc 0.125 0.280 

Environment 0.500** 0.210 0.018 

หมายเหตุ  **แทนการมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
*แทนการมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 
ncแทนการไม่มีมีนัยส าคัญทางสถิติ 
Income มีหน่วยเป็นพันบาท 

 

สรุปผลการศกึษา 
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตระหนักถึงปัญหาด้านการจัดการขยะพลาสติก โดยเมื่อ

ค านวณหาค่าความเต็มใจจ่ายและปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคพบว่าอายุ (Age) ส่งผลต่อค่าความเต็ม
ใจจ่าย ย่ิงอายุมากความเต็มใจจ่ายของกลุ่มตัวอย่างย่ิงมีน้อยลง โดยช่วงอายุท่ีมีความเต็มใจจ่ายในราคาท่ีสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยเป็นกลุ่มอายุของคนท่ีต่ ากว่า 20 หรือกลุ่ม Gen Z และเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีความเต็มใจจ่ายจ่ายมากกว่าเพศ
ชาย และทัศนคติท่ีผู้บริโภคมีต่อสิ่งแวดล้อมรวมส่งผลต่อค่าความเต็มใจจ่าย แสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้บริโภคตระหนักถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจะท าให้มีความเต็มใจจ่ายมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์และจ าแนก
กลุ่มผู้บริโภค โดยกลุ่มผู้บริโภคท่ีใส่ใจสิ่งแวดท่ีสุดหรือกลุ่ม  LOHAS มีค่าเฉลี่ยความเต็มใจจ่ายสูงสุด ดังนั้นกลุ่ม 
LOHAS จึงมีโอกาสเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการบริโภคสินค้าถุงใยสับปะรดแบบไม่ถักทอ 
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ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาพฤติกรรมและความเต็มใจจ่ายของผู้ บริโภคท่ีมีต่อถุงใยสับปะรดแบบไม่ถักทอในเขต
กรุงเทพมหานคร ท าให้ได้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีความ
สนใจในผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถใช้ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ดังนั้นรัฐบาลควรให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมกลุ่มธุรกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดให้มีการน าใบสับปะรดมาท าใยสับปะรดเพื่อการผลิตเส้นใยและถุงใย
สับปะรดแทนการเผาท าลายใบสับปะรด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการขยะพลาสติกและมลพิษของภาครัฐท่ี
ต้องการลดการใช้ถุงพลาสติกภายในปี 2565 และมาตรการการสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (ณัฐนันท์ อภินันท์วัฒนกูล, 2562) 

ข้อเสนอแนะด้านงานวิจัย เนื่องด้วยถุงใยสับปะรดแบบไม่ถักทอ ถือเป็นสินค้าใหม่ท่ียังไม่มีในตลาด 
ผู้บริโภคยังไม่เคยพบเห็นมาก่อน แม่จะมีถุงไม่ถักทอท่ีท าจากวัตถุดิบอ่ืนๆ บางในท้องท้องตลาด แต่ผู้วิจัยจ าเป็นต้องให้
ผู้บริโภคเข้าใจถึงตัวสินค้าและคุณลักษณะด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์มากย่ิงขึ้น จึงอาจมอีคติจาก
ผู้บริโภคท่ีท าให้ราคาความยินดีจ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจากความเป็นจริงเล็กน้อย 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลัก ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และพยากรณ์
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ด้วยตัวแปรสมรรถนะหลัก โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) จ านวน  310 คน และท าการสุ่มแบบชั้นภูมิ และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 และค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.726 - 0.932 และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับ
สมรรถนะหลักของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง( อยู่ในระดับมาก  (�̅�= 4.09, S.D.= 0.74)  2) ระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.02, S.D.= 0.71) 
และ 3) ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง)  มี 3 ตัว
แปร ได้แก่ การท างานเป็นทีม (+) การบริการท่ีดี (+) และการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน (+) โดยร่วมกันพยากรณ์ได้
ร้อยละ 46.8  โดยตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลสูงสุด ได้แก่ การท างานเป็นทีม รองลงมาการบริการท่ีดี และการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงาน ตามล าดับ โดยสร้างเป็นสมการถดถอยพหุคูณ ได้ดังนี้  

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   =  1.983 + 0.300(การท างานเป็นทีม) + 0.203(การบริการท่ีดี)  
    + 0.076(การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน) 

 

ค าส าคญั : สมรรถนะหลัก  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ข้าราชการต ารวจ 
 
Abstract 

The objectives of the research were 1) to study level of core competency, 2) to study level of 

performance efficiency, and 3) to predict performance efficiency of Police Officers in Provincial Police Region 

9 (Center) with core competency variables. The samples were 310 police officers in Provincial Police Region 

9 (Center). Selected by stratified random sampling and simple random sampling. The research instrument was 

5 rating scale, which had index of item-objective congruence of 0.60 to 1.00 and confident values of 0.726 to 

0.932. The statically analysis were mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. The 

results of the research revealed that 1) the level of core competency of Police Officers in Provincial Police 

Region 9 (Center) was at the high level (�̅� = 4.09 , S.D. = 0.74 ) 2) the level of  performance efficiency of 

Police Officers in Provincial Police Region 9 (center) was at the high level (�̅� = 4.02 , S.D. = 0.71 ) and 3) the 

predictor that can predict of performance efficiency, the level of core competency of performance efficiency 

of Police Officers in Provincial Police Region 9 (center) has 3 factors: teamwork factor (+), service mind factor 

(+), and expertise factor (+) predicted 46.8% variant in performance efficiency of Police Officers in Provincial 

Police Region 9 (Center). The most influential factor was teamwork factors, followed by service mind factors 

and expertise factors respectively. The multiple linear regression equation was as follows: 

Performance Efficiency = 1.983 + 0.300(teamwork) + 0.203(service mind) + 0.076(expertise) 

 
Keywords: Core Competency, Performance Efficiency, Police Officer
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บทน า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ยังคงให้ความส าคัญกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาวะท่ีดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรมซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
ปฏิบัติงานราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2554) ท่ีได้ก าหนดสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) ด้านบริการท่ีดี 3) ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 4) ด้าน
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และ 5) ด้านการท างานเป็นทีมซึ่งให้หน่วยงานต ารวจได้ยึดถือ
ปฏิบัติกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดังท่ีฉลาด พลนาการ (2556) ได้กล่าวว่าสมรรถนะมีบทบาทและ
สามารถน าไปใช้ในองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะช่วยให้องค์กรนั้นก้าวไปในทิศทางและบรรลุเป้าหมายท่ี
ต้องการได้ ดังนั้นหน่วยงานต ารวจจึงควรน าสมรรถนะหลักเพื่อมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ถึงแม้ว่าจะมีการน าเอาสมรรถนะหลักมาใช้ตามค าสั่งของแผนยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงานราชการของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติแล้วก็ตาม แต่ข้าราชการต ารวจยังคงมีการปฏิบัติงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง 
เช่น การละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี การไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้าราชการ ไม่รักษาความสัมพันธ์กับประชาชน การ
รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาการ ดังรายงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2561) ท่ีระบุว่าบุคลากรในหน่วยงาน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานท่ีถูกฟ้องมากท่ีสุด โดยอันดับแรกคือการปฏิบัติงานโดยมิชอบ รองลงมาคือการ
เบียดบังทรัพย์สิน การใช้ต าแหน่งโดยทุจริต การรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ การเรียกรับ หรือให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการตามล าดับ ย่ิงไปกว่านั้นจากข้อมูลส านักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2559) 
พบว่าภาพลักษณ์ของต ารวจไทยในสายตาประชาชนท่ีประชาชนพบเห็นมากท่ีสุด โดยอันดับแรกคือเคยถูกต ารวจเรยีก
สินบนหรือสิ่งตอบแทน รองลงมาคือเคยถูกต ารวจแสดงท่าทีข่มขู่คุกคาม เคยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของต ารวจ และมีปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกับต ารวจในเรื่องการวางตัวไม่เป็นธรรมวางอ านาจและใช้
อภิสิทธ์ิเหนือประชาชนจากสภาพปัญหาดังกล่าวนั้นอาจเกิดจากหลาย ๆ ปัจจัยอาจเป็นเพราะความเชี่ยวชาญในการ
ท างาน รูปแบบการให้บริการ การท างานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และการท างานเป็นทีม ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานนั้น มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ หากข้าราชการต ารวจปฏิบัติงานโดยไม่ค านึงถึงสมรรถนะหลักนั้น
จะน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ดังการศึกษาของเหมือนฝัน กันทา ( 2557) ท่ีอธิบายว่า
สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการบริการท่ีดี และด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เนื่องจากจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของความส าเร็จในกระบวนการปฏบัิตงิานของแต่
ละองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะของการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งส าคัญของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นหัวใจส าคัญของการน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จนอกจากนี้สมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม ก็ยังส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีดี อีกท้ังยังสามารถน ามาใช้ในองค์กรได้โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาจริยธรรมของ
ข้าราชการให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยสมรรถนะหลักด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรมนั้น จะช่วยให้คัดสรรบุคลากรท่ีมีลักษณะท่ีดี ท้ังความรู้ทักษะและความสามารถตลอดจนพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกับงานเพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จตามความต้องการขององค์การได้อย่างแท้จริง (วันชนะ วัฒนะกะ, 2558) 
และจากการศึกษาของนักวิจัยหลาย ๆ คน ก็ยังพบว่าสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์และมี
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานเนื่องจากการให้ความร่วมมือในการท างานกับเพื่อนร่วมงานจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ (ศุภมิตร พินิจการ, 2554; สุมาลี แสงสว่าง, 2550; ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2547) 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ยังมีข้าราชการต ารวจอีกเป็นจ านวนมากท่ียังไม่มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และมีการกระท าผิดเป็นจ านวนมากปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน ท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ภาพลักษณ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และข้าราชการต ารวจโดยรวม ซึ่งอาจมาจากหลาย ๆ  ปัจจัย โดยเฉพาะอย่าง
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ย่ิงปัจจัยด้านสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านบริการท่ีดี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพด้านการยึด
มั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และด้านการท างานเป็นทีมผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพยากรณ์
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ด้วยตัวแปรสมรรถนะหลัก ซึ่งจะเป็น
แนวทางส าคัญในการพัฒนาศักยภาพในด้านสมรรถนะหลักของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ท่ีมีผลต่อการ
สร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและน าไปปรับปรุงในการปฏิบัติงานต่อไป และสามารถสร้างผลสัมฤทธ์ิท่ีดีต่อผู้ได้รับ
การพัฒนาแล้ว อีกท้ังยังส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและน าองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีได้วางไว้ 
 
วัตถปุระสงค ์

การวิจัยเรื่องการพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ด้วยตัว
แปรสมรรถนะหลัก ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง)  
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) 
3. เพื่อพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ด้วยตัวแปร

สมรรถนะหลัก 
 
อุปกรณแ์ละวิธีการทดลอง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้าราชการต ารวจภูธร ภาค 9 (ส่วนกลาง) โดยแบ่งเป็น
สายงานกองบังคับการฝ่ายอ านวยการ จ านวน 460 คน และสายงานกองบังคับการสืบสวนสอบสวน จ านวน 908 คน 
รวมจ านวนท้ังสิ้น 1,368 คน (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2560) หลังจากนั้นใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967, 
p.88 อ้างถึงในองอาจ นัยพัฒน์, 2548) เพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 310 ตัวอย่าง และใช้
วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ และสุ่มอย่างง่ายเพื่อเลือกบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check list) ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของข้าราชการ
ต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) และส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ซึ่งแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (5-
Rating Scale) โดยระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุด ระดับ 4 หมายถึง มาก ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง 
น้อย และระดับ 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด และผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การวัดระดับสมรรถนะหลัก และระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ตามคะแนนซึ่งอิงกลุ่มจากคะแนนเฉลี่ยของค าตอบท้ังหมด 
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 การแปลความหมายของระดับสมรรถนะหลกั และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) 
 

ช่วงคะแนน
เฉลี่ย 

การแปลความหมายของระดบั
สมรรถนะหลกั 

การแปลความหมายของระดบัประสทิธิภาพการ
ปฏบิัติงาน 

4.21 – 5.00 มีสมรรถนะหลักอยู่ในระดับมากท่ีสดุ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 สมรรถนะหลักอยู่ในระดับมาก มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
2.61 – 3.40 มีสมรรถนะหลักอยู่ในระดับปานกลาง มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 มีสมรรถนะหลักอยู่ในระดับน้อย มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.80 สมรรถนะหลักอยู่ในระดับน้อยท่ีสดุ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยท่ีสดุ 
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ส าหรับการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ก าหนด 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การหาค่าความตรง (Validity) 
และ 2) การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าความตรง ผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิท าการประเมิน จ านวน 5 ท่าน 
แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Object Congruence: IOC) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
หลังจากนั้นน าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try Out) และท าการหาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(α-Coefficient) ซึ่งจะต้องได้ค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไปจึงจะน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2550) ผล
ปรากฏว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.726 - 0.932 แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไปได้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะหลักของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9  
(ส่วนกลาง) และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ผู้วิจัยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (�̅�) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 
(ส่วนกลาง) ด้วยตัวแปรสมรรถนะหลัก ใช้สถิติการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) 

 
ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง  

การวิจัยเรื่องการพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ด้วยตัว
แปรสมรรถนะหลัก ผู้วิจัยได้น าเสนอผลและวิจารณ์ผลการทดลองตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.  ระดับสมรรถนะหลักของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง)  
ระดับสมรรถนะหลักของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) พบว่า อยู่ในระดับมาก (ดูตารางท่ี 2) ท้ังนี้

เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีเป้าหมายท่ีชัดเจน คือการมีความก้าวหน้าในอาชีพ การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีอาชีพท่ีมั่นคง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความส าเร็จตามท่ีวางไว้ หน่วยงานรัฐมุ่งเน้นการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความ
ยึดมั่นในเรื่องรักษาค าพูด มีสัจจะ มีความซื่อสัตย์ สุจริตและไม่เลือกปฏิบัติ จึงส่งผลให้ข้าราชการต ารวจท างานไดอ้ย่าง
มีประสิทธ์ิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนัชรินทร์ แสนบุญศิริ (2557) ท่ีพบว่าสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก อีกท้ังยัง
สอดคล้องกับเหมือนฝัน กันทา (2557) ท่ีพบว่าสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของต ารวจจราจร กลุ่มงานจราจร 
ต ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีเป้าหมายท่ีชัดเจน คือการมีความก้าวหน้าใน
อาชีพ การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีอาชีพท่ีมั่นคง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความส าเร็จตามท่ีวางไว้ เช่นเดียวกับจอม
ภัค จันทะคัต (2561) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยสมรรถนะท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบว่า อาจารย์ประจ าท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
นครราชสีมามีระดับสมรรถนะหลักท่ีใช้ในการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับมาก เช่นเดียวกับอารีย์ คงบรรทัด (2553) ท่ี
ท าการศึกษาเรื่องสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครราชสมีา จงัหวัด
นครราชสีมา พบว่า สมรรถนะหลักอยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์การเป็นหน่วยงานรัฐท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล มีความยึดมั่นในเรื่องรักษาค าพูด มีสัจจะ มีความซื่อสัตย์ สุจริตและไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนั้น
สมรรถนะยังสะท้อนถึง วัฒนธรรมและหลักนิยมขององค์การเพราะไม่ว่าจะด ารงต าแหน่งใดจ าเป็นต้องมีสมรรถนะ
เพื่อให้บุคคลมีคุณลักษณะท่ีมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อความมีประสิทธิผลในการท างานหรือการปฏิบัติงานท่ี
ได้ผลการท างานท่ีดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์หรือพันธกิจขององค์การ สอดคล้องกั บแนวคิดของบอยัตซิส 
(Boyatzis, 2011) ท่ีอธิบายว่า สมรรถนะเป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งถือเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้
บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การ และท าให้บุคคลมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องการ 

2. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) 
ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) พบว่า อยู่ในระดับมาก (ดู

ตารางท่ี 3) ท้ังนี้เนื่องจากข้าราชการต ารวจปฏิบัติงานภายใต้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ในการท างานท่ีมีความเป็นเลิศด้วย ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม จึงส่งผลให้ข้าราชการต ารวจ
ท างานได้อย่างมีประสิทธ์ิภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของยงยุทธ์ ฉายแสง (2553) ท่ีได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพใน
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การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร ในสถานีต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพการ
บริหารงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของมลฑา พิทักษ์ (2554) ท่ีได้ท าการ
วิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน สังกัดส านักงา น
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการบรรลุเป้าหมาย ด้านการจัดหา
และใช้ทรัพยากร ด้านความรู้และเข้าใจในงานท่ีปฏิบัติ ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในท่ีท างาน และด้านเงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากส านักงานมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีดี เหมาะแก่การท างาน มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่
พนักงาน ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม มีการปรับขึ้นงานเดือนตามความสามารถในการปฏิบัติงาน ท าให้
พนักงานเห็นความส าคัญของงาน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของคมกริช เสาวิจิตร (2556) ท่ีได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ี
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในงาน ด้านความสัมพันธ์กับ เพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะงาน และด้าน
ความส าเร็จและตรงเวลาในการปฏิบัติ พนักงานเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
เห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากส านักงานมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีดี โดยสถานท่ีท างานสะอาด มีระบบป้องกัน
ความปลอดภัยในการท างาน พนักงานมีการให้ค าปรึกษา ลักษณะงานท่ีท ามีความเหมาะสมกับความสามารถ อีกท้ังยัง
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีดี 

3. การพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ด้วยตัวแปร
สมรรถนะหลัก  

การพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ด้วยตัวแปรสมรรถนะ
หลัก พบว่า ตัวแปรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) มี 3 ตัวแปร 
ได้แก่ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านบริการท่ีดี และด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน โดยรวมกันพยากรณ์
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ได้ร้อยละ 46.8 โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุด
คือ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านบริการท่ีดี และด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ตามล าดับ (ดูตารางท่ี 4) โดยจาก
ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีมมีอิทธิพลสูงสุด ท้ังนี้เนื่องจากสมรรถนะหลักในด้านการ
ท างานเป็นทีม หรือการร่วมแรงร่วมใจในการท างานนั่นเองส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการสร้าง
ความสัมพันธ์ และให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน การท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างานเนื่องจากการให้ความร่วมมือในการท างานกับเพื่อนร่วมงานจะเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลต่อองค์การ สอดคล้องกับกัลยาลักษณ์ สงหมื่นไวย์ (2556) ท่ีได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะหลักและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งผลจากการศึกษา 
พบว่าสมรรถนะหลักด้านความร่วมแรงร่วมใจอยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อท าการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมรรถนะหลักด้านความร่วมแรงร่วมใจ ซึ่งก็คือการร่วมแรงร่วมใจใน
การท างานนั่นเอง มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี .05 โดยเฉพาะพนักงาน
คิดเห็นว่าตนเองสร้างความสัมพันธ์ และให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีม โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
ทีมรับฟังความคิดเห็น และตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกับทีมงาน ท าให้งานออกมามีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมณี
รัตน์ ฉัตรอุทัย (2551) ท่ีท าการศึกษากรอบสมรรถนะของผู้ให้บริการห้องสมุด และศึกษาความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะท่ีมีอยู่ตามกรอบของผู้ให้บริการส านักห้องสมุดของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
คุณทหารลาดกระบัง พบว่าสมรรถนะหลักด้านความร่วมแรงร่วมใจหรือการร่วมแรงร่วมใจในการท างานนั่นเอง อยู่ใน
ระดับมาก ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อท าการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
สมรรถนะหลักด้านความร่วมแรงร่วมใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี .05 
เช่นเดียวกับจอมภัค จันทะคัต (2561) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยสมรรถนะท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
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อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งพบว่า พบว่าสมรรถนะหลักด้านความร่วมแรงร่วมใจหรือการร่วม
แรงร่วมใจในการท างานนั่นเองอยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
ท าการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมรรถนะหลักด้านความร่วมแรงร่วมใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี .05 ดังนั้นสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีมจึงสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ได้  

ในขณะท่ีสมรรถนะหลักด้านการบริการท่ีดีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของต ารวจภูธรภาค 9 
(ส่วนกลาง) เนื่องจากสมรรถนะหลักด้านการบริการท่ีดีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการให้บริการ
ประชาชนด้วยความเต็มใจ เป็นมิตร และสุภาพ สามารถให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีถูกต้องชัดเจน เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความสามารถในการให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ 
เนื่องจากหน้าท่ีหลักของข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ คือ การให้บริการประชาชน จึงต้องให้ความส าคัญ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สอดคล้องกับวิลาวัลย์ พิพัฒน์มงคลสิน และมนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ 
(2560) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธ์ุพืช สังกัดส่วนกลาง โดยพบว่า สมรรถนะหลักในด้านการบริการท่ีดีอยู่ในระดับมาก  และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อท าการทดสอบสมติฐานพบว่า สมรรถนะหลักในด้านการบริการท่ีดีมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 และจอมภัค จันทะคัต (2561) ท่ีได้ท าการศึกษา
ปัจจัยสมรรถนะท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งพบว่า 
สมรรถนะหลักในด้านการบริการท่ีดีอยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อท าการ
ทดสอบสมติฐานพบว่า สมรรถนะหลักในด้านการบริการท่ีดีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 เช่นเดียวกับอารีย์ คงบรรทัด (2553) ท่ีท าการศึกษาเรื่องสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และเมื่อท าการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า สมรรถนะหลักในด้านการบริการท่ีดีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี .05 เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่มีการให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มีการให้ข้อมูลเบื้องต้นในการบริการ 
บอกขั้นตอนในการติดต่อได้ถูกต้องและชัดเจนดีมีการอ านวยความสะดวกและประสานการให้บริการท่ีต่อเนื่องอย่างดี
ย่ิง เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่มีการแจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่องและบอกขั้นตอนต่าง ๆ ท่ี
ให้บริการอยู่อย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นสมรรถนะหลักด้านการบริการท่ีดีจึงสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ได้  

นอกจากนี้สมมรถะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานก็มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ท้ังนี้เนื่องจากการสั่งสมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานนั้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงหาก
ข้าราชการมีความสนใจและติดตามเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ จะสามารถ
น าความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สอดคล้องกับ
ประภัสสร มีน้อย (2553) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง พบว่า สมรรถนะหลักในด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อท าการทดสอบสมติฐานพบว่าสมรรถนะหลักในด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี . 05 
เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สามารถน าความรู้และ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสั่งสมพัฒนาศักยภาพ อีกท้ังสอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ี
ก่อให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี คือ มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันโลกทันปัญหา และสิ่งท้าทายต่าง ๆ โดย
บุคลากรจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ ตลอดจนมีการน าความรู้และน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เช่นเดียวกับกัลยาลักษณ์ สงหม่ืนไวย์ 
(2556) ท่ีได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอยู่ในระดบัมาก 
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก และเมื่อท าการทดสอบสมติฐานพบว่าสมรรถนะหลักในด้านการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
โดยเฉพาะพนักงานคิดเห็นว่าตนเองมีความสนใจและติดตามเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องและส่งผลต่อ
งานอยู่เสมอ สามารถน าความรู้ วิทยาการมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 
ตารางที่ 2 ระดับสมรรถนะหลักของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) 

 

สมรรถนะหลกั �̅� S.D. แปลผล 
1.  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 4.02 0.73 มาก 
2.  ด้านบริการท่ีด ี 4.10 0.72 มาก 
3.  ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 4.12 0.80 มาก 
4.  ด้านการยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม 

4.18 0.77 มาก 

5.  ด้านการท างานเปน็ทีม 4.04 0.69 มาก 
รวม 4.09 0.74 มาก 

 
ตารางที่ 3 ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) 

 

ประสทิธิภาพการปฏบิัติงาน �̅� S.D. แปลผล 
1.  ด้านการบรรลเุป้าหมายความส าเรจ็ 4.06 0.72 มาก 
2.  ด้านการจดัหาและใช้ปัจจัยทรพัยากร 4.05 0.72 มาก 
3.  ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 4.04 0.67 มาก 
4.  ด้านความพอใจของทุกฝ่าย 3.93 0.74 มาก 

รวม 4.02 0.71 มาก 
 

ตารางที่ 4 การพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ด้วยตัวแปร
สมรรถนะหลัก 

 

ตัวแปร 
 

สัมประสิทธิถ์ดถอย 
t Sig 

b β 
ค่าคงท่ี 1.983  15.129 .000 
ด้านการท างานเป็นทีม 0.300 .430 7.163*** .000 
ด้านบริการท่ีด ี 0.203 .311 4.121*** .000 
ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 0.076 .133 2.236* .026 

R2 =  0.468 F = 53.449  Sig of F = .000 
 
สรุปผลการทดลอง 

การวิจัยเรื่องพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ด้วยตัวแปร
สมรรถนะหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลัก ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และพยากรณ์
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ด้วยตัวแปรสมรรถนะหลัก ซึ่งผลการทดลอง 
พบว่า ท้ังระดับสมรรถนะหลัก และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) อยู่
ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) มีสมรรถนะอย่างมากในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะ
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เป็นด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการบริการท่ีดี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม ตลอดจนด้านการท างานเป็นทีม ในขณะเดียวกันย่อมน าไปสู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีสูง
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ การจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร กระบวนการปฏิบัติงาน อัน
น าไปสู่ความพอใจของทุกฝ่ายนั่นเอง นอกจากนี้ จากผลการทดลองยังพบว่าสมรรถนะหลัก 3 ด้านท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ได้แก่ 1) ด้านการท างานเป็นทีม 2) ด้าน
บริการท่ีดี และ 3) ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน โดยรวมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) ได้ถึงร้อยละ 46.8 โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุดคือ ด้านการท างานเป็นทีม 
รองลงมาด้านบริการท่ีดี และด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ตามล าดับ โดยการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นการร่วม
แรงร่วมใจในการท างานจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งการท างานเป็นทีมถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ 
และให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน และการท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างาน 
หมายความว่า ย่ิงมีระดับการท างานเป็นทีมสูงมากเท่าใด ก็ย่ิงจะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงมากเท่านั้น 
ในขณะท่ีด้านการให้บริการท่ีดีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ 
เป็นมิตร และสุภาพ สามารถให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีถูกต้องชัดเจน ให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด 
และมีความสามารถในการให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นหน้าท่ีหลักของข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ และการให้บริการท่ีดีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างาน หมายความว่า ย่ิง
มีระดับการให้บริการท่ีดีสูงมากเท่าใด ก็ย่ิงจะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงมากเท่านั้น และสุดท้ายการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากข้าราชการมีความ
สนใจและติดตามเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ จะสามารถน าความรู้เหล่านั้น
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยการสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างาน หมายความว่า ย่ิงมีระดับการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงานสูงมากเท่าใด ก็ย่ิงจะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงมากเท่านั้น 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของการเปิดรับ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของกลุ่ม
ผู้ชมรายการ The Rapper Thailand ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ชมรายการจ านวน 400 
คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือผู้ชมรายการ The Rapper Thailand ท้ังในรูปแบบของการถ่ายทอดสดและดูย้อนหลัง 
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire) ผลจากการศึกษาพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันจะ
มีพฤติกรรมการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand ท่ีแตกต่างกันไปดังนี้ 1) เพศไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางใน
การเปิดรับ อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับในด้านความถี่ในการเปิดรับและระยะเวลาในการเปิดรับ 
การศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับในด้านช่องทางการเปิดรับและระยะเวลาในการเปิดรับ อาชีพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับในด้านความถี่ในการเปิดรับ รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับใน
ด้านความถี่ในการเปิดรับและระยะเวลาในการเปิดรับ 2) ด้านความพึงพอใจพบว่า เพศ อายุ และการศึกษาแตกต่าง
กันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนอาชีพและรายได้ท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน 3) ด้านอิทธิพลหลัง
การรับชมพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับรายการท่ีแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมรายการแตกต่างกัน 
 
ค าส าคญั : เดอะแร็ปเปอร์ไทยแลนด์  การเปิดรับ  ความพึงพอใจ  พฤติกรรมของกลุ่มผู้ชม   
 
Abstract 

The purposes of this research is to study the connection of exposure satisfaction and the behavior of 

The Rapper Thailand audience in Bangkok by using data collection methods from a group of 400 viewers, the 

sample group is the audience of The Rapper Thailand in the form of live broadcasts and rerun. By using an 

online questionnaire, the results of the study showed that different demographic factors will have different 

behaviors for Exposure “The Rapper Thailand” television program as follows. 1) Sex is not related to the 

channels of exposure. Age is related to exposure behavior in terms of frequency of exposure and exposure time. 
Education is correlated with exposure behavior in terms of exposure and exposure time . Occupation is related 

to the openness in terms of frequency of exposure. Income is related to the exposure behavior in terms of 

frequency of exposure and exposure time. 2) Satisfaction, it was found that sex, age and education were 

different, there was no difference in satisfaction. Different occupations and income have different satisfaction. 
3) Influence, found that Exposure to different items will influence the behavior of different audience groups 

 

Keywords: The Rapper Thailand, Exposure, Satisfaction, Behavior of audience 
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บทน า 
ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆได้รับการพัฒนาในแทบทุกด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร 

จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคมีสิทธิเสรีในการรับชมสื่อจากช่องทางต่างๆ แต่ยังคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในประเทศไทยสื่อท่ียังคงได้รับ
ความนิยมจากประชาชนยังคงเป็นสื่อหลักอย่าง “สื่อโทรทัศน์” และเมื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อท่ีมีบทบาทส าคัญใน
สังคมไทยผู้ผลิตรายการต่างก็พยายามหาแนวทางกลยุทธ์และรูปแบบรายการท่ีแปลกใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจและ
ความนิยมจากกลุ่มผู้ชม รายการโทรทัศน์ประเภทการประกวดร้องเพลงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบรายการท่ีได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะรายการ The Rapper Thailand ซึ่งหลังรายการจบ Season1 พบว่ามีกระแสต่างๆเกิดขึ้น
ในสังคมมากมาย ท้ังการฟังเพลงแนวฮิปฮอปท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมาก โฆษณาสินค้าและอีเวนต์ต่างๆ ท่ีมีผู้เข้าแข่งขันใน
รายการเป็นพรีเซ็นเตอร์ และจากความนิยมนี้เองผู้วิจัยจึงเลือกท่ีจะศึกษาในเรื่อง “การเปิดรับ ความพึงพอใจ และ
พฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมรายการ The Rapper Thailand ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีความสนใจที่จะศึกษากลุ่ม
ผู้ชมท่ีรับชมรายการว่ามีพฤติกรรมการรับชมอย่างไร มีระดับความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด และส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการด้านใดภายหลังจากการรับชม และจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการณ์สื่อโทรทัศน์และผลิตรายการต่างๆของไทยท่ีจะได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เป็นส่วนในการพัฒนาและ
ปรับปรุงในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผู้ชมรายการ The Rapper Thailand ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการเปิดรบัชมรายการ The Rapper Thailand ของกลุ่มผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อรายการ The Rapper Thailand ของกลุ่มผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของการเปิดรับ ความพึงพอใจ ท่ีมีต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมรายการ The 

Rapper Thailand ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคดิ 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิ 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สุจิตรา พันธุวงษ์ (2546) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีต่อรายการโทรทัศน์

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่ชอบดูรายการประเภทให้ความบันเทิงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีทัน
ต่อเหตุการณ์อีกด้วย นอกจากนั้นรูปแบบรายการ พิธีกร ช่วงเวลาออกอากาศก็มีความส าคัญอย่างย่ิงในการติดตาม
รับชม 

วัชรียา อานามวัฒน์ (2533) ศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อโทรทัศน์เพื่อการใช้ ประโยชน์และตอบสนองความ
ต้องการ พบว่าสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม มีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคสื่อโทรทัศน์คือ
กลุ่มเพศหญิงมีปริมาณการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ในแต่ละวันมากกว่ากลุ่มเพศชาย และกลุ่มท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมี
ปริมาณการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ในแต่ละวันท่ีแตกต่างกัน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างคือผู้ท่ีเคยรับชมรายการ The Rapper Thailand ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ท้ังเพศชายและ
หญิง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างต้องเคยรับชมรายการ The Rapper Thailand ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 2.การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 400  ชุด โดยท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบออนไลน์ในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 
 3.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการรวบรวมแบบสอบถามจากการตอบกลับของกลุ่มตัวอย่าง น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ และ
ความครบถ้วนในการตอบแบบสอบถามจนครบ 400 ชุด และน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยกลุ่มตัวอย่างเพศ

ชายจ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 และเพศหญิงจ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 โดยมีอายุระหว่าง 
20-29 ปี มากท่ีสุด จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดจ านวน 195 คน  
คิดเป็นร้อยละ 48.80 คน ประกอบอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 และมีรายได้
ต่ ากว่า 10,000 บาทมากท่ีสุด จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 

ส่วนท่ี 2  ผลข้อมูลของพฤติกรรมการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand 
จากผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างเปิดรับรายการ The Rapper Thailand ผ่านช่องทาง 

ดูย้อนหลัง ทางแอปพลิเคชันมากท่ีสุด จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 มีความถี่ในการเปิดรับรายการ  
The Rapper Thailand ทุกสัปดาห์ในการออกอากาศ มากท่ีสุด จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 และใช้เวลา
ในการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand 1 ชม. มากท่ีสุด จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 

ส่วนท่ี 3 ผลการวัดความพึงพอใจจากการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand 
จากผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ด้านผู้ด าเนินรายการ 
มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมา คือ ด้านเนื้อหารายการ มีค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านรูปแบบรายการ มีค่าเฉลี่ย 4.14 ถือ
ว่ามีความพึงพอใจมาก ด้านการน าเสนอรายการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 ถือว่ามีความพึงพอใจมาก และด้านผู้เข้าแข่งขัน มี
ค่าเฉลี่ย 4.09 ถือว่ามีความพึงพอใจมาก ตามล าดับ  
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ส่วนท่ี 4 ผลการวัดพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมหลังรับชมรายการ The Rapper Thailand 
จากผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมหลังรับชมรายการ The Rapper Thailand มี

ค่าเฉลี่ย 3.40 หมายถึง พฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมหลังรับชมรายการ The Rapper Thailand  อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีพฤติกรรม ด้านการฟังเพลง มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.15 ถือว่าอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ของท่านหลังรับชมรายการ  มีค่าเฉลี่ย 3.11 ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง  และด้านการลอกเลียนแบบศิลปินในรายการ  
มีค่าเฉลี่ย 3.06 ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
ส่วนท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเปดิรับรายการ The Rapper 
Thailand 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรม์ีความสัมพนัธ์กับช่องทางการเปดิรับ 
รายการ The Rapper Thailand จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับช่องทางการ
เปิดรับ รายการ The Rapper Thailand ส่วนเพศ อายุ อาชีพ รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการเปิดรับรายการ 
The Rapper Thailand 
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิดรับรายการ The 
Rapper Thailand จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ อาชีพ รายได้ มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิดรับ
รายการ The Rapper Thailand ส่วน เพศและระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิดรับรายการ 
The Rapper Thailand 
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับเวลาในการเปิดรับรายการ The 
Rapper Thailand จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ การศึกษา รายได้ มีความสัมพันธ์กับเวลาในการเปิดรับ
รายการ The Rapper Thailand ส่วนเพศและอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับเวลาในการเปิดรับรายการ The Rapper 
Thailand 

ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 
 

 

พฤตกิรรมในการเปดิรบั 
ลักษณะทางประชากรศาสตร ์

เพศ อาย ุ การศกึษา อาชีพ รายได ้

ช่องทางการเปิดรับ   √   
ความถี่ในการเปดิรับ  √  √ √ 

ระยะเวลาในการเปดิรับ  √ √  √ 

√ หมายถึง มีความสัมพันธ์  หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์ 
 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อรายการ The 
Rapper Thailand ท่ีแตกต่างกัน จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน จะมีความพึง
พอใจต่อรายการ The Rapper Thailand ท่ีแตกต่างกัน ส่วนเพศและระดับการศึกษา แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจ
ต่อรายการ The Rapper Thailand ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
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ตารางที ่2  แสดงการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 
 

ความพึงพอใจ ลักษณะทางประชากรศาสตร ์
เพศ อาย ุ การศกึษา อาชีพ รายได ้
   √ √ 

√ หมายถึง มีความแตกต่างกัน  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนั 
 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 พฤติกรรมการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand ท่ีแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมรายการ The Rapper Thailand ท่ีแตกต่างกัน จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ช่องทาง 
ความถี่ และระยะเวลาในการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่ม
ผู้ชมรายการ The Rapper Thailand ท่ีแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
 

ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 3 
 

 
อิทธพิลหลังหลังรับชม 

พฤตกิรรมการในการเปิดรับ 

ช่องทางในการเปิดรับ ความถี่ในการเปดิรับ ระยะเวลาในการเปดิรับ 

√ √ √ 

√ หมายถึง มีอิทธิพลต่อกัน  หมายถึง ไม่มีอิทธิพลตอ่กัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 กลุ่มผู้ชมท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ
รายการ The Rapper Thailand  

เพศ พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand ท้ังในด้าน
ช่องทางการเปิดรับ ความถี่ในการเปิดรับ และระยะเวลาในการรับชม ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ยุบล เบญจรงค์
กิจ (2550: 28) ท่ีกล่าวว่า ผู้ชายและผู้หญิง มีการเปิดรับสื่อมวลชนแตกต่างกัน เนื่องมาจากรายการ The Rapper 
Thailand เป็นรายการแข่งขันประกวดร้องเพลงประเภทหนึ่ง ท่ีมีเนื้อหาท่ีให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมเป็นหลักท าให้
สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย เช่น เพศชายอาจจะชื่นชอบในแนวเพลง ส่วนทางด้านเพศหญิงก็ชื่อชอบในตัวศิลปิน
และผู้เข้าแข่งขัน ส่งผลให้ผลการศึกษาท่ีได้ พบว่า ผู้ชมในทุกเพศมีพฤติกรรมการเปิดรับชม รายการ The Rapper 
Thailand ท่ีไม่แตกต่างกัน 

อายุ พบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ The Rapper Thailand ในด้าน
ช่องทางการเปิดรับ ในขณะท่ีอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ The Rapper Thailand ในด้าน
ความถี่ และระยะเวลาในการเปิดรับ เป็นเพราะรายการ The Rapper Thailand ออกอากาศทุกวันจันทร์ในเวลา 
20.15 น. ซึ่งเป็นวันปรกติท่ีกลุ่มผู้ชมอาจเรียน หรือท างาน ไม่สามารถกลับมาดูแบบถ่ายทอดสดได้ทัน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาด้านการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามช่องทางการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand ท่ีพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเปิดรับรายการ The Rapper Thailand ผ่านช่องทางดูย้อนหลัง ทางแอปพลิเคชัน YouTube มากท่ีสุด 
จ านวน 139 คน ส่งผลให้ผลการศึกษาออกมาว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการเปิดรายการ The Rapper 
Thailand ในขณะท่ีอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ The Rapper Thailand ในด้านความถี่
และระยะเวลาการรับชม ท้ังนี้เป็นเพราะผู้ชมท่ีมีอายุตอนต้นเป็นกลุ่มคนท่ีมีการรับชมรายการ The Rapper 
Thailand มากท่ีสุด เนื่องมาจากเป็นช่วงวัยเรียนและเริ่มต้นท างานซึ่งเป็นวัยท่ีมีการเปิดรับสื่อโซเซียลใหม่ และมีการ
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ใช้งานอินเตอร์เน็ตค่อนข้างมาก ท าให้ง่ายต่อการเข้าชมได้มากกว่าช่วงวัยอายุตอนปลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด (ปร
มะ สตะเวทิน, 2538) ท่ีว่าอายุของผู้รับสารจึงมีความสัมพันธ์กับการสื่อสารของบุคคล โดยบุคคลที่มีช่วงวัยแตกต่างกัน 
จะมีความสนใจในข่าวสารท่ีแตกต่างกัน  

ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับช่องทางการเปิดรับและระยะเวลาในการรับชม
รายการ The Rapper Thailand แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการรับชมรายการ The Rapper Thailand ท้ังนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ ยุบล เบญจรงค์กิจ (2550: 28) ท่ีว่า การศึกษามีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับการเปิดรับ
ข่าวสาร เป็นเพราะรายการ The Rapper Thailand มีกลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่อยู่ในระดับวัยเรียนท่ีมีความสนใจในข่าวสาร
ประเภทบันเทิงมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีซึ่งอยู่ในวัยท างานและอาจมีความสนใจในด้าน
อ่ืนๆ ในขณะท่ีด้านช่องทางในการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand จากผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับช่องทางในการเปิดรับ เป็นเพราะคนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรีจะใช้ระยะเวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตรวมถึงสมาร์ทโฟนมากกว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
ท าให้กลุ่มตัวอย่างในระดับการศึกษาปริญาตรีและต่ ากว่าปริญญาตรีมีการรับชมรายการ The Rapper Thailand ผ่าน
ช่องทางดูย้อนหลัง ทางแอปพลิเคชันการรับชมมากกว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

อาชีพและรายได้ พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand ในด้าน
ความถี่และระยะเวลาในการเปิดรับ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand ใน
ด้าน ช่องทางการเปิดรับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของยุบล เบญจรงค์กิจ (2550: 28) ท่ีกล่าวว่า รายได้เป็นตัวแปร
ส าคัญท่ีก าหนดฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) ของบุคคล โดยเฉลี่ยแล้วคนท่ีมีการศึกษา
สูง มักจะมีรายได้สูงตามไปด้วย ส่วนคนท่ีมีการศึกษาน้อยนั้นมักมีรายได้น้อยถึงปานกลาง จากผลการศึกษาจะเห็นว่า
อาชีพและรายได้ท่ีแตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand ในด้านความถี่
และระยะเวลาในการเปิดรับ กล่าวคือ อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จะมีการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand 
มากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน เนื่องจากมีเวลาว่างและไม่เหน็ดเหนื่อยจากการท างาน แต่ในส่วนของช่องทางการเปิดรับซึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์กันนั้นอาจเป็นเพราะการรับชมรายการ The Rapper ผ่านอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่นสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายในคนทุกอาชีพ และเป็นการดูผ่านช่องทางท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินท าให้ไม่ว่าจะมีรายได้อยู่ในระดับใดก็สามารถ
รับชมรายการ The Rapper Thailand ได้เหมือนๆกัน ส่งผลให้ผลการศึกษาท่ีได้นั้น พบว่ากลุ่มในทุกอาชีพและรายได้
ไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand 

ส่วนท่ี 2 กลุ่มผู้ชมท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อ
รายการ The Rapper Thailand ท่ีแตกต่างกัน จากผลการศึกษา พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันจะมีจะมีความพึงพอใจต่อ
รายการ The Rapper Thailand ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546: 112-118) ท่ี
กล่าวว่า หญิงชายมีความแตกต่างกันท้ังในด้านสรีระ ความถนัด สภาวะทางจิตใจ อารมณ์ จากงานวิจั ยทางด้าน
จิตวิทยาท้ังหลายได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากในเรื่อง ความคิด ค่านิยม และทัศนคติ  ท้ังนี้เพราะ
วัฒนธรรมและสังคมได้ก าหนดบทบาท และกิจกรรมของคนท้ังสองเพศไว้แตกต่างกัน แต่เนื่องจากรายการ The 
Rapper Thailand มีเนื้อหาท่ีให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมเป็นหลัก ท าให้สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย ผลการศึกษาท่ีได้
เพศท่ีแตกต่างกันจึงมีความพึงพอใจต่อรายการ The Rapper Thailand ไม่แตกต่างกัน 

อายุ พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อรายการ The Rapper Thailand ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546: 112-118) ท่ีได้อธิบายไว้ว่า อายุเป็นปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่งต่อ
พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ เนื่องจากอายุจะเป็นตัวก าหนดหรือเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกเกี่ยวกับความมีประสบการณ์ใน
เรื่องต่างๆของบุคคล คนเราโดยท่ัวไปเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ประสบการณ์สูงขึ้น ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึ้น วิธีคิดและ
สิ่งท่ีสนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เป็นเพราะรายการ The Rapper Thailand นั้นมีเนื้อหาสาระถูกใจคนทุกวัย และ
ทันตามกระแส อีกท้ังยังมีเนื้อหาท่ีไม่รุนแรงจนเกินไป ท าให้ผู้ชมในทุกช่วงอายุมีความพึงพอใจต่อรายการ The 
Rapper Thailand ไม่แตกต่างกัน  
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ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อรายการ The Rapper Thailand 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (2546: 112-118) ท่ีกล่าวว่า การศึกษาหรือความรู้เป็น
ลักษณะอีกประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อ ผู้รับสาร การท่ีคนได้รับการศึกษาท่ีต่างกันในยุคสมัยท่ีต่างกันในระบบ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน จึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิดอุดมการณ์และความต้องการท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาจึงเป็น
ตัวก าหนดในกระบวนการเลือกสรรของผู้รับเป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรม แตกต่างกัน ท้ังนี้
เป็นเพราะรายการ The Rapper Thailand เป็นรายกายบันเทิง ซึ่งข่าวสารประเภทนี้จะเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มากกว่า
ข่าวสารประเภทอ่ืนๆ ตามแนวคิดของแคทซ์และคณะ (อ้างถึงใน ยุบล เบญจรงค์กิจ, 2534) ท่ีระบุว่า ความต้องการมี
ความสัมพันธ์กับการใช้สื่อมี 5 กลุ่ม หนึ่ งในนั้นคือ ความต้องการผ่อนคลายความตึงเครียด (Tension Release 
Needs) ซึ่งกลุ่มผู้ชมท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี อาจมีความเครียดสะสมจากการเรยีนหรอื
ท างานจึงมีความพึงพอใจต่อรายการ The Rapper Thailand ส่วนในกลุ่มท่ีมีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คือ
กลุ่มผู้ชมท่ีอายุยังน้อยและเป็นวัยท่ีอยู่กับเพื่อนเป็นหลัก อาจมีความพึงพอใจต่อรายการ The Rapper Thailand 
เพราะมีเนื้อหาท่ีทันสมัย ท าให้สามารถน าไปพูดกับเพื่อนรอบข้างได้ ซึ่งตรงกับความสัมพันธ์ในการใช้สื่อในด้านความ
ต้องการสัมพันธภาพทางสังคม (Social Integrative Needs) เพื่อติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อน ครอบครัว และโลก (แคทซ์
และคณะ อ้างถึงใน ยุบล เบญจรงค์กิจ, 2534) จึงส่งผลให้ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อรายการ 
The Rapper Thailand ไม่แตกต่างกัน 

อาชีพ พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อรายการ The Rapper Thailand ท่ีแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (2546: 112-118) ท่ีได้อธิบายว่า สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการรับสารของผู้รับสารท่ีมีปฏิกิริยาต่อผู้ส่งสารและสาร เนื่องจากบุคคลมีวัฒนธรรมประสบการณ์ 
ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายท่ีแตกต่างกันไป จากผลการศึกษาจะเห็นว่าอาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อ
รายการ The Rapper Thailand แตกต่างกัน โดยผลการศึกษาระบุว่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษาจะมีความพึงพอใจต่อพอใจรายการ The Rapper Thailand มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพพนักงานธุรกิจ
เอกชนและกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีความคาดหวังท่ีจะดรูายการ 
The Rapper Thailand เพื่อใช้คลายเครียดจากการเรียนเท่านั้น รายการ The Rapper Thailand ท่ีมุ่งเน้นด้านความ
บันเทิงจึงตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในอาชีพนี้ ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างพนักงานเอกชนและอาชีพ
อิสระ ซึ่งเป็นอาชีพท่ีไม่มั่นคงและรายได้ไม่แน่นอน อาจมีความคาดหวังและต้องการรับข่าวสารอ่ืนๆอีกนอกจากความ
บันเทิง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจที่มีต่อรายการ The Rapper Thailand ท่ีเน้นสาระบันเทิง 
น้อยลงตามไปด้วย ท าให้ผลการศึกษาท่ีได้นั้น พบว่ากลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อรายการ The Rapper 
Thailand แตกต่างกัน  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนท่ีแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อรายการ The 
Rapper Thailand แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่ าจะมีความพึงพอใจต่อพอใจรายการ The Rapper 
Thailand มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้สูง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่ าเป็นบุคคลท่ีอยู่ในวัยเรียนเป็นส่วน
ใหญ ่ซึ่งมีความสนใจข่าวสารด้านบันเทิงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างในช่วงวัยอ่ืนๆ ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ท่ีสูงกว่า
อาจมีความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการไม่เท่ากลุ่มแรก เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูงกว่า จึงมีวิจารณญาณใน
การรับชมมากกว่า สอดคล้องกับท่ีศิริชัย ศิริกายะ และ กาญจนา แก้วเทพ (2531) ได้สรุปไว้ว่า ผู้รับสารเป็นผู้ก าหนด
ว่าตนเองต้องการอะไร จากสื่อไหน ท่ีจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจต่อตนเองได้ก็จะท าการแสวงหา และเลือก
เปิดรับสื่อนั้น ซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ท าให้สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ท่ีแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อรายการ The Rapper Thailand แตกต่างกัน 

ส่วนท่ี 3 ช่องทางการเปิดรับ ความถี่ในการเปิดรับ และระยะเวลาในการเปิดรับรายการ The Rapper 
Thailand มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมรายการ The Rapper Thailand จากผลการศึกษา พบว่าพฤติกรรม
การเปิดรับรายการ The Rapper Thailand ด้านช่องทางการเปิดรับ ความถี่ในการเปิดรับ และเวลาในการเปิดรับ
รายการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมรายการ The Rapper Thailand โดยภาพรวมพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชม
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หลังรับชมรายการ The Rapper Thailand มีค่าเฉลี่ย 3.40 หมายถึง พฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมหลังรับชมรายการ The 
Rapper Thailand อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรม ด้านการฟังเพลง มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.15 ถือว่าอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมของท่านหลังรับชมรายการ มีค่าเฉลี่ย 3.11 ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
และด้านการลอกเลียนแบบศิลปินในรายการ มีค่าเฉลี่ย 3.06 ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ  

ช่องทางการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชม
รายการ The Rapper Thailand แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีช่องทางการเปิดรับผ่านโทรทัศน์ 
(ช่อง 23 เวิร์คพอยท์) จะมีพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมรายการ The Rapper Thailand มากกว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีช่องทาง
การเปิดรับผ่านดูย้อนหลังทางแอปพลิเคชันและดูย้อนหลังทางเว็บไซต์ และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีช่องทางการเปิดรับผ่านดู
ออนไลน์(สด)ทางแอปพลิเคชัน จะมีพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมรายการ The Rapper Thailand มากกว่า กลุ่มตัวอย่างท่ี
มีช่องทางการเปิดรับผ่านดูย้อนหลังทางแอปพลิเคชันและดูย้อนหลังทางเว็บไซต์ ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีช่องทางการ
เปิดรับผ่านดูออนไลน์(สด)ทางเว็บไซต์ จะมีพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมรายการ The Rapper Thailand มากกว่า กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีช่องทางการเปิดรับผ่านดูย้อนหลังทางแอปพลิเคชันและดูย้อนหลังทางเว็บไซต์ การท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีเปิดรับ
รายการ The Rapper Thailand ผ่านโทรทัศน์(ช่อง 23 เวิร์คพอยท์) มีพฤติกรรมหลังการรับชมมากท่ีสุด สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Lasswel, 1948 (อ้างถึงใน อรทัย ศรีสันติสุข, 2528) ท่ีกล่าวว่า สื่อมวลชนท่ีได้รับการยอมรับมีอิทธิพล
และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างท่ัวถึงท่ีสุดคือสื่อโทรทัศน์รายการโทรทัศน์จึงกลายเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูงกว่า
สื่ออ่ืนๆ และมีเม็ดเงินหมุนเวียนใน ธุรกิจนี้เป็นจ านวนมาก ซึ่งสังเกตได้จากบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ต่างก็น าเสนอ
รายการโทรทัศน์ ออกมามากมายในหลากหลายรูปแบบ ท้ังท่ีมุ่งเน้นการให้ข่าวสาร ความรู้ความบันเทิง เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของกลุ่มผู้ชมให้ได้มากท่ีสุด ด้วยเหตุนี้ผลการศึกษาจึงพบว่ากลุ่มผู้ชมท่ีเปิดรับรายการ The Rapper 
Thailand ผ่านช่องทางการเปิดรับผ่านโทรทัศน์ (ช่อง 23 เวิร์คพอยท์) จึงมีพฤติกรรมหลังการรับชมมากกว่ากลุ่มผู้ชม
ท่ีเปิดรับรายการ The Rapper Thailand มากกว่าช่องทางอ่ืนๆ 

ความถี่ในการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชม
รายการ The Rapper Thailand แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความถี่ในการเปิดรับจานวนชม
ย้อนหลังมากกว่า 4 ครั้ง จะมีพฤติกรรมหลังการรับชมมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ กล่าวโดยสรุปคือ ย่ิงมีความถี่ในการเปิดรับ
มากจะส่งผลให้มีพฤติกรรมหลังการรับชมในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งอิทธิพลที่มีผลต่อกลุ่มผู้ชมมากท่ีสุดคือด้านการ
ฟังเพลง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในประเด็น รู้สึกชื่นชอบเพลงแนว แร็ป/ฮิปฮอป มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.26 ซึ่ง
สอดคล้องกับท่ีสุกัญญา บูรณเดชาชัย (2549) ได้แบ่งอิทธิพลของสื่อว่ามีผลกระทบใน 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล และ
ระดับสังคม โดยผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เกิดจากการท่ีบุคคลเปิดรับข้อความท่ี
สื่อท าการเผยแพร่เป็นระยะเวลานานหรือบ่อยครั้ง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความถี่ใน
การเปิดรับรายการ The Rapper Thailand ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมรายการ The Rapper 
Thailand แตกต่างกัน 

ระยะเวลาในการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชม
รายการ The Rapper Thailand แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการเปิดรับรายการ The Rapper 
Thailand 1 ชม. มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 175 คน รองลงมา คือ ใช้เวลามากกว่า 30 นาที จ านวน 98 คน ใช้เวลา 
1.ชม. 30 นาที จ านวน 92 คน และใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที จ านวน 35 คน ตามล าดับ จากผลการศึกษาพบว่า 
ระยะเวลาในการเปิดรับ ท่ีแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ ชมรายการ The Rapper Thailand ท่ี
แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการเปิดรับมากกว่า 30 นาที จะมีพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมรายการ The 
Rapper Thailand มากกว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการเปิดรับ1.ชม. 30 นาที และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาใน
การเปิดรับ1 ชม. จะมีพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมรายการ The Rapper Thailand มากกว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาใน
การเปิดรับ1.ชม. 30 นาที หากมองภาพรวมโดยท่ัวไปย่ิงระยะเวลาในการเปิดรับรายการมาก ควรจะมีอิทธิพลกับกลุ่ม
ผู้ชมมากตามไปด้วย แต่ผลการศึกษาระบุว่ากลุ่มผู้ชมท่ีมีการเปิดรับรายการ The Rapper Thailand ในระยะเวลา
มากกว่า 30 นาที กลับมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลังการรับชมมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mcleod (1972: 
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123 อ้างใน ประภาพันธ์ ลิ้มสุขศิริ, 2543) ท่ีกล่าวว่า การวัดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อในการวิจัยนั้นตัวชี้วัด (Index) ท่ี
ใช้วัดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ส่วนใหญ่ใช้กัน 2 อย่าง คือ การวัดจากเวลาท่ีใช้สื่อ และวัดจากความถี่ของการใช้สื่อ 
แยกตามประเภทของเนื้อหารายการท่ีแตกต่างกัน การวัดในเรื่องเวลาท่ีใช้กับสื่อมีข้อเสียท่ีว่า ค าตอบขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายอย่าง เช่น ความสนใจของผู้ฟัง เวลาว่างท่ีคนมีอยู่ และการมีสื่อใกล้ตัว ด้วยเหตุนี้ ค าตอบท่ีเกี่ยวกับเวลาท่ีใช้กับ
สื่อจึงมักไม่สามารถแปลความหมายได้ในทางจิตวิทยา และมักไม่ได้ผลที่ชัดเจนเมื่อน าไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตัว
แปรอ่ืน ดังนั้นผลการศึกษาท่ีได้จึงอาจไม่ตรงกับสมมุติฐานท่ีคาดไว้เบ้ืองต้น แต่ก็สรุปได้ว่าระยะเวลาในการเปิดรบัสือ่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมหลังการรับชม ส่งผลให้ได้ผลการศึกษาว่า ระยะเวลาในการเปิดรับรายการ The Rapper 
Thailand ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมรายการ The Rapper Thailand แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

จากการศึกษา พบว่า ช่องทางท่ีกลุ่มตัวอย่างรับชม รายการ The Rapper Thailand มากท่ีสุด คือ ช่องทาง
ดูย้อนหลัง ทางแอปพลิเคชั่น มีจานวนมากท่ีสุด จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 ดังนั้น ผู้ผลิตเนื้อหาสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาแอปพลิคเคชั่นของตนเอง เพื่อตอบสนองการใช้งานของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชากรท่ีรับชมในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ 
ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มผู้ชมท่ีอยู่ต่างจังหวัดด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
หลากหลายและครอบคลุมครบถ้วนมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อิทธิพลการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลน่กฬีา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เยาวชนไทยท่ีเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Sports) ท้ังเพศชาย และเพศหญิง อายุระหว่าง 15 – 25 ปี จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลท่ัวไปของลักษณะทาง
ประชากร และอิทธิพลการเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานท่ีมีต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Sports) ของเยาวชนไทย และผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ (Multiple Regression Analysis : MRA) 
เพื่อท าการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ในการทดสอบอิทธิพลของกลุ่มตัวแปรอิสระหลายตัวท่ีมีต่อตัวแปรตาม 1 ตัว โดย
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวแปรอิสระมีความสามารถอธิบายความแปรผันต่อ พฤติกรรม
การเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ได้ร้อยละ 25.8 (Adjusted R2 = 0.258) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปร
อิสระให้คงท่ี พบว่า มีตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ท้ังหมด 4 ตัวแปร ได้แก่ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) การโฆษณา 
(Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) และการตลาดเชิงกิจกรรม  (Event Marketing) โดย
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) มีค่าอิทธิพลสูงสุด (ß = 0.409) 

 
ค าส าคญั : การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เกม กีฬาอิเล็กทรอนิกส ์อีสปอรต์ 
 
Abstract 

The purposes of this research are study the Influence of integrated marketing communication on 

electronic sports behavior (e-Sports) of Thai youth. The sample was 400 Thai youth who play electronic sports 

(e-Sports), male and female, aged between 15  -  25  years. Using online questionnaires for data collection 

process, statistics analysis include frequency, percentage, mean, and standard deviation, in order to explain 

general information of demographic characteristics and exposure. The influences of integrated marketing 

communication on electronic sports behavior (e-Sports) among Thai youth. The Multiple Regression Analysis 

is used analyze in this research. Influence of several independent variable groups on 1 variable according to 

the statistical significance level at .05, researcher found that Independent variable groups can explain variation 

per Electronic sports behavior (e-Sports) can be 25.8 percent (Adjusted R2 = 0.258). when controlling the 

influence of independent variables to be constant, it was found that there were independent variables 

influencing the electronic sport behavior (e-Sports) of Thai youths with statistically significant at .05, all 4 

variables, namely online marketing, advertising, sales promotion and event marketing with the highest 

influence (ß = 0.409). 

 

 

Keywords: Integrated Marketing Communications, Game, Electronic Sports, E-Sports 
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บทน า 
 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมมีการเติบขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลของบริษัทวิจัย Newzoo พบว่า มูลค่าตลาด
เกมในไทยปี 2560 อยู่ท่ี 597 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเป็นคิดเป็นเงินไทยประมาณ 18,000 ล้านบาท เกมจึงถูกพัฒนา
มาสู่การของแข่งขันและถูกจัดเป็นกีฬารูปแบบหนึ่ง ถูกเรียกในชื่อ e-Sports หรือ Electronic Sports ในภาษาไทย
เรียกว่า กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง กีฬาประเภทบุคคลหรือทีมชนิดหนึ่ง เป็นกีฬาท่ีเกี่ยวกับการแข่งขันวิดีโอเกม ซึ่ง
การแข่งขันจะถูกแบ่งออกไปตามชนิดหรือรูปแบบของวิดีโอเกมท่ีน ามาใช้ในการแข่งขัน เช่น เกมวางแผนการรบแบบ
เรียลไทม์ (Real Time Strategy : RTS) เกมต่อสู้ (Fighting) เกมยิงมุมมองบุคคลท่ีหนึ่ ง (Shooting) เกมโมบา 
(Multiplayer Online Battle Arena : Moba) และเกมต่อสู้ เอาชี วิตรอด (Battle Royale) เป็นต้น (Wittawin, 
2562) อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายรวมว่าเกมทุกเกมจะสมารถกูกเรียกเป็นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ได้ท้ังหมด ด้วย
เง่ือนไขในวิธีการเล่นเกม และหากจะถูกเรียกเช่นนั้นได้ในตัวเกมจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบการแข่งขันท่ีทางผู้พัฒนาเกม
สร้างขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดระบบและรูปแบบของการแข่งขันในเกมนั้น ๆ  ขึ้นมาในอนาคต (จักรพงศ์ พุ่มไพจติร, 
2562) กระแสความนิยมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องท้ังในต่างประเทศ รวมถึงใน
ประเทศไทย และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นวงการท่ีมีเยาวชนให้ความสนใจกันเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีพื้นฐานท่ีถูก
พัฒนาจากการเล่นเกมมาสู่การแข่งขันเป็นกีฬารูปแบบหนึ่ง  

ในปัจจุบันการสร้างความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) และผลักดันส่งเสริม
เยาวชนยังมีให้พบเห็นได้ไม่มากนัก แนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยในการส่งเสริมเยาวชนได้นั้นคือการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน จะเห็นได้ว่าผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ในปัจจุบันได้น าแนวคิดการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสานมาสื่อสาร ซึ่งท่ีเห็นได้ชัดคือ ตั้งแต่การใช้การสื่อสารการตลาดออนไลน์ เป็นท้ังช่องทาง
เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
โฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ การโฆษณาผ่านทางสื่อกลางแจ้งอย่างป้ายบิลบอร์ด (Billboard) หรือบนรถไฟฟ้า การ
ส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า และบริการเสริมต่าง ๆ เกี่ยวกับเกม การลดราคา การให้ทดลองเล่น 
และการให้ของแถม จนไปถึงการเป็นผู้สนับสนุน การเป็นผู้สนับสนุนทีมนักแข่งขัน การเป็ นผู้สนับสนุนให้เกิดการ
จัดการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ขึ้น โดยการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เป็นกลยุทธ์ในการน า
เครื่องมือการสื่อทางการตลาดหลากหลายรูปแบบมาผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
และท าให้เกิดพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา อิทธิพลการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานท่ีมีต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย โดยผู้ วิจัยให้ความส าคัญกับความถี่ของพฤติกรรมการเล่นกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน สามารถใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานท่ีมีประสิทธิภาพในการสื่อสารไปยังเยาวชน
ไทยเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ท่ีเหมาะสมมากย่ิงขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้จะศึกษา
รูปแบบการสื่อสารแบบผสมผสานเพื่อต้องการทราบว่า การตลาดออนไลน์ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาด
เชิงกิจกรรม และการเป็นผู้สนับสนุน ตัวแปรใดท่ีมีอิทธิท่ีแท้จริงต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) 
ของเยาชนไทย 
 
วัตถปุระสงค ์
 1. เพื่อศึกษาการเปดิรับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชน
ไทย 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส ์(e-Sports) ของเยาวชนไทย 
 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการเล่นกฬีาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย จ าแนก
ตามลักษณะทางประชากร 
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 4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานต่อการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Sports) ของเยาวชนไทย 
 
อุปกรณแ์ละวิธีการทดลอง 

1. ระเบียบวิธีวิจัย  
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย 
2. ข้ันตอนการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified 

sampling) โดยแบ่งในสัดส่วนท่ีเท่ากันตามกลุ่มอายุท้ังเพศชายและเพศหญิง แล้วจึงท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีเป็นเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 25 ปี จ านวน 400 คน 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ หลังจากนั้นท าการรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อน ามา
ตรวจสอบความเรียบร้อย และน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์เพื่อหาค่าทางสถิติในล าดับถัดไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ผู้วิจัยใช้การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
อธิบายข้อมูลท่ัวไปของลักษณะทางประชากร และการเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานท่ีมีอทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย 

4.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบ
ปกติ (Multiple Regression Analysis: MRA) เพื่อท าการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ในการทดสอบอิทธิพลของกลุ่มตัว
แปรอิสระหลายตัวท่ีมีต่อตัวแปรตาม 1 ตัว 
  

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

ลักษณะทาง
ประชากร 

การตลาดออนไลน ์

การโฆษณา 

การส่งเสริมการ
ขาย 

การตลาดเชิง
กิจกรรม 

การเปน็ผู้สนับสนุน 

พฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Sports) ของเยาวชนไทย 
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ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากร 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ของพฤติกรรมการเลน่กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports)  
ของเยาวชนไทย จ าแนกตามเพศ 

 
เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. t df Sig. (2 - tailed) 
ชาย 200 2.31 0.80 3.22 397.06 0.001* 
หญิง 200 2.10 0.77    

หมายเหตุ : * หมายถึง นัยส าคญัทางสถติิท่ี 0.05 
 
 จากผลการวิจัยพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ท่ีแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยมี P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.001 โดยเพศชายมีพฤติกรรมการเล่นกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) มากกว่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 ส่วนเพศหญิงมีพฤติกรรมการ
เล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77  
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ของพฤติกรรมการเลน่กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports)  
ของเยาวชนไทย จ าแนกตามอายุ 

 
เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. t df Sig. (2 - tailed) 

15 – 18 ปี 200 2.13 0.72 1.336 398 0.182 
19 – 25 ปี 200 2.24 0.87    

จากผลการวิจัยพบว่า ช่วงอายุท่ีแตกต่างกันจะพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ท่ีไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยมี P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.182 โดยช่วงอายุ 19 -25 ปี มี
พฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) มากกว่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 ส่วน
ช่วงอายุ 15 -18 ปี มีพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.72 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ของพฤติกรรมการเลน่กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) 
ของเยาวชนไทย จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดบัการศกึษา จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. F Sig. Post – hoc 

Analysis 
มัธยมศึกษา 156 2.12 0.70 3.80 0.001* 1 < 2 
ปวส. / ปวช. 37 1.87 0.31   3 < 1, 2 
ปริญญาตรี 181 2.26 0.95    
สูงกว่าปริญญาตรี 26 2.45 0.35    

หมายเหตุ : * หมายถึง นัยส าคญัทางสถติิท่ี 0.05 
 

จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sport) ท่ี
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยม ีP (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.01 โดยการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี 
มีค่าเฉลี่ยต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) มากท่ีสุดเท่ากับ 2.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 
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รองลงมา ปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 ส่วนมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.12 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และ ปวช. / ปวส. มีค่าเฉลี่ยต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) น้อย
ท่ีสุดเท่ากับ 1.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ของพฤติกรรมการเลน่กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) 
ของเยาวชนไทย จ าแนกตามรายรับจากผู้ปกครอง 

 
รายรบัจากผู้ปกครอง จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. F Sig. Post – hoc 

Analysis 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 194 2.21 0.98 2.62 0.05* 1 < 3, 4 
5,001 – 10,000 บาท 74 1.96 0.62   2 < 1, 3, 4 
10,001 – 15,000 บาท 51 2.28 0.68    
มากกว่า 15,000 บาท 81 2.27 0.34    

หมายเหตุ : * หมายถึง นัยส าคญัทางสถติิท่ี 0.05 
 
 จากผลการวิจัยพบว่า รายรับจากผู้ปกครองท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Sports) ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยมี P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.05 โดยรายรับจาก
ผู้ปกครอง 10,000 – 15,000 บาท มีค่าเฉลี่ยต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) มากท่ีสุดเท่ากับ 
2.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 รองลงมา รายรับจากผู้ปกครอง มากกว่า 15,000 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.34 ส่วนรายรับจากผู้ปกครอง ต่ ากว่า 5,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.98 และรายรับจากผู้ปกครอง 5,001 – 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Sports) น้อยท่ีสุดเท่ากับ 1.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 ตามล าดับ 
  
 2. การเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย 
ของเยาวชนไทย 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเปดิรับการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานของเยาวชนไทย  

 
ตัวแปร ค่าเฉลี่ย / สัปดาห ์ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผลข้อมูล 

การตลาดออนไลน ์(Online Marketing) 3.88 0.73 มาก 
การโฆษณา (Advertising) 2.66 1.05 ปานกลาง 
การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 3.87 0.72 มาก 
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 3.51 0.89 มาก 
การเป็นผู้สนับสนุน (Sponsorship) 3.31 1.02 ปานกลาง 

หมายเหตุ : การใหค้ะแนนเป็นแบบ Likert Scale ผู้วิจัยใช้การแปลความหมายดังนี้ 1.00 – 1.50 = น้อยท่ีสุด,  
    1.51 – 2.50 = น้อย, 2.51 – 3.50 = ปานกลาง, 3.51 – 4.50 = มาก, 4.51 – 5.00 = มากท่ีสดุ 
 

จากผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบผสานผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารการตลาดท้ัง 5 
เครื่องมือ ได้แก่ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) และการเป็นผู้สนับสนุน (Sponsorship) โดยเยาวชนไทยมี
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การเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดออนไลน์มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ครั้ง/สัปดาห์ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.73 รองลงมาคือ การส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ครั้ง/สัปดาห์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 
การตลาดเชิงกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ครั้ง/สัปดาห์ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.89 การเป็นผู้สนับสนุน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ครั้ง/สัปดาห์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 และการโฆษณา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 ครั้ง/สัปดาห์ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 ตามล าดับ 
 

3. พฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย 
 

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการเล่นกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย 

 
ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลข้อมูล 

พฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Sports) ของเยาวชนไทย 

2.18 0.79 น้อย 

หมายเหตุ : การใหค้ะแนนเป็นแบบ Likert Scale ผู้วิจัยใช้การแปลความหมายดังนี้ 1.00 – 1.50 = น้อยท่ีสุด,  
    1.51 – 2.50 = น้อย, 2.51 – 3.50 = ปานกลาง, 3.51 – 4.50 = มาก, 4.51 – 5.00 = มากท่ีสดุ 
 

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤตกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) อยู่ในระดับน้อย มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 2.18 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.79 

 
4. อิทธิพลการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส ์(e-Sports) ของ

เยาวชนไทย 
 

ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุแบบปกติเพื่อแสดงการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลน่กีฬาอิเล็กทรอนิกส ์(e-Sports) ของเยาวชนไทย 

 
ตัวแปรอิสระ b ß t Sig. t 

1. การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 0.380 0.352 6.052 0.000* 
2. การโฆษณา (Advertising) 0.162 0.215 3.456 0.001* 
3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 0.308 0.280 3.517 0.000* 
4. การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 0.366 0.409 4.928 0.000* 
5. การเปน็ผูส้นับสนนุ (Sponsorship) 0.077 0.099 1.226 0.221 
R = 0.517, Adjusted R2 = 0.258, F = 28.726, Sig. F = 0.000* 

หมายเหตุ : * หมายถึง นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวแปรอิสระท้ัง 5 ตัวแปร ได้แก่ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) การ
โฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) และการ
เป็นผู้สนับสนุน (Sponsorship) มีความสามารถอธิบายความแปรผันต่อ พฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Sports) ได้ร้อยละ 25.8 (Adjusted R2 = 0.258) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระให้คงท่ี พบว่า มีตัวแปร
อิสระท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
0.05 ท้ังหมด 4 ตัวแปร ได้แก่ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) มีค่า ß เท่ากับ 0.352, การโฆษณา 
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(Advertising) มีค่า ß เท่ากับ 0.215, การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) มีค่า ß เท่ากับ 0.280 และการตลาด
เชิงกิจกรรม (Event Marketing) มีค่า ß เท่ากับ 0.409 โดยการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) มีค่าอิทธิพล
สูงสุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากร 
 จากการวิเคราะห์ ความแตกต่างของพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย 
จ าแนกตามลักษณะทางประชากร เป็นไปตามสมมติฐาน คือ เพศ รายรับจากผู้ปกครอง และระดับการศึกษา ท่ี
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
ยกเว้น อายุ ท่ีไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาริกา ไตรวัฒนวงษ์ (2555) ท่ีกล่าวว่า เพศ และ
รายรับจากผู้ปกครอง มีอิทธิพลในเชิงบวกกับความถี่ในการเล่นเกมออนไลน์ และเพศชายมีความถี่สูงมากกว่าเพศหญิง 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในบริบทของสังคมอุตสาหกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sport) ส่วนใหญ่จะพบเพศชายในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ หรือการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sport) เช่น นักแข่ง (Pro 
Player) ผู้บรรยายการแข่งขัน ไปจนถึงเหล่าสตรีมเมอร์ หรือนักแคสเกม (Steamer or Caster) และผู้ชมการแข่งขัน 
หรือแฟนเกม เป็นต้น  

2. การเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย 
ของเยาวชนไทย 

จากการวิเคราะห์การเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของ
เยาวชนไทยของเยาวชนไทย จะพบว่า การเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ท้ัง 5 เครื่องมือ ได้แก่ 
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) และการเป็นผู้สนับสนุน (Sponsorship) โดยเยาวชนไทย มีการเปิดรับ
เครื่องมือการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler (2012) ท่ีกล่าวว่า ในปัจจุบัน
เป็นยุคของการใช้ Social Media เข้ามามีบาทบากอย่างมากในการสื่อสารและมีความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดทุกขั้นตอน ท้ังนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ เขาว์ไว (2560) ท่ีกล่าวว่า ในปัจจุบัน สื่อออนไลน์ มี
อิทธิพลอย่างมากต่อเยาวชน เป็นเทคโนโลยีท่ีมีประโยชน์ ท้ังในด้านความสะดวก รวดเร็ว จึงท าให้เยาวชนเลือกใช้
ช่องทางดังกล่าวในการเลือกรับข่าวสารกันอย่างแพร่หลาย  
 3. พฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย 
 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษา
เฉพาะความถี่ในการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย เป็นหลัก พบว่า เยาวชนไทย มีค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมในการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) โดยรวม 2.18 (ต่อสัปดาห์) อยู่ในระดับน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ชลลดา บุญโท (2554) ท่ีศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผลกระทบจากเกมออนไลน์ ท่ีกล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 19-20 ปี มี
จ านวนครั้งในการเล่นเกมออนไลน์ 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการเก็บผลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัยท่ี
ต่างกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้กลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยด าเนินการเก็บผลมีอานุระหว่าง 15-25 ปี ดังนั้นสรุปได้ว่าจากการเปิดรับ
การสื่อสารในปัจจุบันดังกล่าวสรุปมาให้หัวข้อท่ี 2 และอุตสาหกรรมเกมท่ีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สามารถส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทยได้ 

4. อิทธิพลการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส ์(e-Sports) ของ
เยาวชนไทย 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบปกติของรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย จะพบว่า การสื่อสารการตลาดออนไลน์ (Online 
Marketing) มีอิทธิพลมากท่ีสุด โดยเฉพาะการใช้ Social Media ต่าง ๆ  ในการสื่อสาร ตัวอย่างเช่นในปัจจุบันจะพบว่า 
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Facebook, Twitter, Youtube และ Twicth ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Sports) กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีพร้อม ๆ กับ Social 
Media ด้วยรูปแบบของสื่อและกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ท่ีมีลักษณะต้องพึ่งพาระบบออนไลน์ การสื่อสาร
ออนไลน์จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นช่องทางหลักท่ีจ าเป็นต่ออุตสาหกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) เลยก็ว่าได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2562) พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนานขึ้นเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน เป็นผลจากการเปลี่ยนผ่าน
ชีวิตไปสู่ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่ม Gen Y (อายุระหว่าง 15 – 34 ปี) ครองสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุดติดต่อกัน
เป็นปีท่ี 4 ใช้ Social Media เฉลี่ยถึง 3 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน และยังกล่าวถึงร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบ
ตามกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ในการเล่นเกมออนไลน์ คิดเป็น ร้อยละ 41.0 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้คือ 
กลุ่มเยาวชนท่ีมีช่วง อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ซึ่งถูกจัดอยู่ในช่วงอายุกลุ่ม Generation ดังกล่าวมา และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณรงค์รัฐ ร่วมพรภาณุ (2558) ท่ีศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 
ต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เกม Dota 2 และ League of Legends 
ท่ีว่า การตลาดเชิงกิจกรรมสามารถส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย ท าให้กลุ่มเป้าหมาย
มีประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์ ในระดับมาก และยังชักน า สนับสนุน และขยายผลไปสู่การน าเสนอผ่าน
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานอ่ืน ๆ อีกด้วย จึงสามารถอธิบายผลการวิจัยได้ว่า การตลาดเชิงกิจกรรม 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย มากท่ีสุด เนื่องจากสามารถท าให้
เยาวชนไทยได้รับการสื่อสารการตลาดผ่านประสบการณ์ในการสัมผัสแบรนด์ โดยการเล่นอีสปอร์ตโดยตรง  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยท่ีด าเนินการศึกษาในครั้งนี้ สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ไดค้อื การสือ่สาร
การตลาดแบบผสมผสานมีอิทธิต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย โดยพบว่า มี
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดท้ังหมด 4 เครื่องมือ ได้แก่ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) การโฆษณา 
(Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) และการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) มีอิทธิพล
มากท่ีสุด ยกเว้น การเป็นผู้สนับสนุน (Sponsorship) ซึ่งไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่น ท้ังนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิง
ว่า ผลท่ีได้จากการวิจัยจะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ของเยาวชนไทย ท้ังในองค์กรภาครัฐและเอกชน และสร้างความรู้ความ
เข้าใจในอุตสาหกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ให้แก่ผู้ท่ีสนใจได้มากย่ิงขึ้นในอนาคต 
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บทคัดยอ่ 

บทความนี้มุ่งจะน าเสนอการศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับนโยบายการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของประชาชน โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง
ปริมาณ จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน อายุระหว่าง 20 –  50 ปีท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญตัิ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ การ
รับรู้นโยบาย และความเข้าใจท่ีมีต่อนโยบาย โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ระดับการรับรู้นโยบาย รองลงมาคือ 
อายุ ระดับความเข้าใจในนโยบาย และพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังพบว่าการรับรู้นโยบายส่งผลต่อ
ความเข้าใจในนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของ
ประชาชนอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ภาครัฐควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 
เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้อย่างท่ัวถึงและชัดเจน รวมถึงควรให้ความรู้กับประชาชนในมาตรการต่างๆของนโยบายและ
เข้มงวดตรวจตราผู้ประกอบการท่ีมีเจตนาโฆษณาแฝง อีกท้ังการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรปรับให้เข้า
กับสังคมปัจจุบัน โดยไม่จ าเป็นต้องจ ากัดเวลาหรือเบลอภาพ แต่ควรน าเสนอท้ังด้านบวกและด้านลบของการดื่มสุรา  

 
ค าส าคัญ: ประชาชน  การรับรู้  ความเข้าใจ  การยอมรับ 
 
Abstract 

This article aims to present perception, understanding and acceptance of people in an alcoholic control 

policy according the Alcohol Beverage Control Act B.E. 2008 by using quantitative methods from collecting 

questionnaires. 400 samples were collected from people who live in Bangkok, aged between20-50. It was 

found that factors influencing the acceptance of alcohol control policy are personal factors in age and an 

alcohol drinking behavior, a level of policy awareness and a level of policy understanding. The most influential 

factor is a level of policy awareness followed by age, level of policy understanding and an alcohol drinking 

behavior. In addition, the findings indicated that a policy awareness affects an understanding of alcohol control 

policies. Therefore, in order to an-control alcoholic beverages the According to the Alcohol Control Act B.E. 

2008 more effective, the government should increase thoroughly and clearly public relations in various ways 

for people and should educate the public on various measures of the policy. Moreover, it should seriously 

control producers or intentional advertisements. The control of an alcohol advertising should be adapted to the 

current society without limit the time or blur the image. It should present both positive and negative aspects of 

drinking alcohol. 

Keywords: People, Perception, Understanding, Acceptance 
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บทน า 
จากข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

และโครงสร้างข้อมูลสถิติจ านวนประชากรแยกรายอายุของกระทรวงมหาดไทย (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) พบว่า 
ความชุกของนักดื่มในประชากรวัยสูงอายุและวัยผู้ใหญ่มีแนวโน้มไม่ต่างจากเดิมมากนัก ในขณะท่ีสัดสว่นนกัดืม่ในกลุม่
เยาวชนเป็นกลุ่มเดียวท่ีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.9 ในปี พ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ 25.2 ในปี พ.ศ. 2557 หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 1.3 ซึ่งเป็นการเพิ่มท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ และนอกจากนั้น รูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของเยาวชนยังเป็นรูปแบบท่ีมีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เจ็บป่วย เสียชีวิต 
และติดสารเสพติดชนิดอ่ืนๆ ตามมา และนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนยังมีการฝ่าฝืนมาตรการอ่ืน ๆ อันประกอบด้วย
มาตรการควบคุมฉลากและบรรจุภัณฑ์ มาตรการควบคุมสถานท่ีจัดจ าหน่าย มาตรควบคุมวันและเวลาจัดจ าหน่าย 
มาตรการควบคุมการขายให้กับบุคคล มาตรการควบคุมสถานท่ีห้ามบริโภค ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนท่ี
อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายยังคงมีการฝ่าฝืนกฎหมายอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจมีสาเหตุได้หลายประการ ส่งผลให้
การด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของนโยบายได้เท่าท่ีควร ด้วยเหตุนี้
การศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างย่ิงประการหนึ่งในการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของนโยบายว่าสามารถบังคับใช้ได้จริงมากน้อยเพียงใด ท้ังนี้เนื่องจากนโยบายควบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 ท่ีรัฐบังคับใช้ถือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานคุ้มครองสุขภาพของประชาชนนั้น หากประชาชนเกิดการยอมรบั
ต่อนโยบายแล้วย่อมจะน าไปสู่การเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามโยบายนั้น แต่ถ้าหากนโยบายไม่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน การบังคับใช้นโยบายก็ย่อมขาดประสิทธิภาพซึ่งจะน าไปสู่การฝ่าฝืนหรือไม่สามารถน าไปบังคับใช้ให้เกิดผล
ได้จริงในทางปฏิบัติ  
 
วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  

2. เพื่อศึกษาความเข้าใจท่ีมีต่อเนื้อหาของนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  

3. เพื่อศึกษาการยอมรับของประชาชนต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนต่อนโยบายการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
            การศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของประชาชนครั้งนี้มุ่งใช้แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เป็นศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา จากเอกสารทางวิชาการต ารา วารสาร รวมท้ัง
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการยอมรับต่อมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้แก่ เอกสารทางวิชาการบทความวิชาการท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ 
ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  จากกลุ่มตัวอย่าง ท้ังเพศชายและเพศหญิงในวัยท างาน อายุระหว่าง 20 – 50 ปี ท่ีอาศัยอยู่
ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ อ้างอิงเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่ T-test, One-way ANOVA, 
Regression 
 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาคุณลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
52.8) และมีอายุในช่วง 20 - 25 ปี (ร้อยละ 36.5) โดยมีอายุเฉลี่ย 28 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 93.5) มี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 96.3)  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มเฉพาะบาง
โอกาส (ร้อยละ 86.5) พบว่าส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับรู้มาตรการในการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นบางครั้ง ท้ังสื่อโทรทัศน์และวิทยุ (ร้อยละ 73.8) สื่อ
สิ่งพิมพ์ (ร้อยละ 57.3) สื่อออนไลน์ (ร้อยละ 76.5) และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ  43.0) เมื่อ
สอบถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้ ระดับความเข้าใจ และระดับการยอมรับในเนื้อหาหรือแนวปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พบว่า มี
การรับรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.04) และมีความเข้าใจต่อมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.99) รวมท้ังมีระดับการ
ยอมรับและพร้อมปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.  อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.39) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู ้ระดับความเข้าใจ และระดับการยอมรับมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

 
ประเด็นการศึกษา ค่าเฉลี่ย SD 

การรับรู้ 3.04 0.609 
ความเข้าใจ 2.99 0.846 
การยอมรับ 3.39 0.937 

 
นอกจากนี้ยังพบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพราะเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องควบคุมและดูแลสุขภาพของประชาชน (ร้อยละ 
66.0) และแม้ว่าจะเห็นด้วย แต่ส่วนใหญ่ยังมองว่าบางมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมีความ
คลุมเครือ (ร้อยละ 43.3) 

 
การทดสอบสมมติฐาน 
1. การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน  
พบว่า ยอมรับสมมติฐานได้เพียงว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นท่ี

ส่งผลต่อการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. 
2551 ในขณะท่ีเพศ ระดับการศึกษา และศาสนา ไม่ส่งผลต่อการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
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ตารางที่ 2 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน จ าแนกตามเพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา 

และพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล ์
 
ปัจจัยส่วนบุคคล   
 
เพศ 

T P-value 
-1.701 0.090 

 
กลุ่มอายุ 

F P-value 
17.366 0.000 

ศาสนา  1.423 .242 
ระดับการศึกษา 1.647 .194 
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ 8.006 .000 

 
2. การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับความเข้าใจในนโยบายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 ของประชาชน โดยใช้สถิติ Linear 
Regression 

พบว่า ระดับการรับรู้นโยบายของประชาชนมีอิทธิพลต่อระดับความเข้าใจนโยบายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิ .625 และสามารถพยากรณ์ระดับการยอมรับนโยบายได้ร้อยละ  39.1 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±495 และสมการพยากรณ์ระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน เมื่อทราบระดับการรับรู้เป็น Y '= .960 + 
.649X 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสน้เพื่อพยากรณ์ระดับความเข้าใจนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม

พระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จากระดับการรับรูน้โยบายของประชาชน 
 

ค่าคงที/ตัวแปร b SEb Beta t Sig 
ค่าคงท่ี  .960 .126  7.606 .000 
ร ะ ดั บ ก า ร รั บ รู้
นโยบาย 

.649 .041 .625 15.960 .000 

SEest = ±.495 
R = .625 ; R2 = .391 ; F = 254.716 ; Sig = .000 

 
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ท่ีว่า การรับรู้ส่งผลต่อความเข้าใจในนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน 
 
3. การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 ของประชาชน โดยใช้สถิติ Linear 
Regression 
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พบว่า ระดับการรับรู้นโยบายของประชาชนมีอิทธิพลต่อระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิ .385และสามารถพยากรณ์ระดับการยอมรับนโยบายได้ร้อยละ  14.8 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ± .734 และสมการพยากรณ์ระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน เมื่อทราบระดับการรับรู้เป็น Y '= 1.856 
+ .502X 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสน้เพื่อพยากรณ์ระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม

พระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จากระดับการรับรูน้โยบายของประชาชน 
 

ค่าคงท/ีตวัแปร b SEb Beta t Sig 
ค่าคงท่ี 1.856 .187  9.934 .000 

ระดับการรับรู้
นโยบาย 

.502 .060 .385 8.328 .000 

SEest = ±.734   
R = .385 ; R2 = .148 ; F = 69.356 ; Sig = .000 

 
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ท่ีว่า การรับรู้ส่งผลต่อการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน 
4. การทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจกับการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 ของประชาชน โดยใช้สถิติ Linear 
Regression 

พบว่า ระดับความเข้าใจในนโยบายของประชาชนมีอิทธิพลต่อระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิ .364 และสามารถพยากรณ์ระดับการยอมรับนโยบายได้ร้อยละ 13.2 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±.742 และสมการพยากรณ์ระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน เมื่อทราบระดับการรับรู้เป็น Y '= 2.045 
+ .456X  

 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสน้เพื่อพยากรณ์ระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม

พระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จากระดับความเข้าใจ นโยบายของประชาชน 
 

ค่าคงท/ีตวัแปร b SEb Beta t Sig 
ค่าคงท่ี 2.045 .176  11.617 .000 

ระดับการรับรู้
นโยบาย 

.456 .059 .364 7.775 .000 

SEest = ±.742 
R= .364 ; R2 = .132 ; F = 60.447 ; Sig = .000 
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ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ท่ีว่า ความเข้าใจในนโยบายส่งผลต่อการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน 

 
5. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน โดยใช้สถิติ Multiple Regression 
พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน ท้ัง 4 ปัจจัย ได้แก่ อายุ พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ระดับการรับ
รับรู้ และระดับความเข้าใจ ร่วมกันพยากรณ์ความผันแปรของระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน ได้ร้อยละ 26.0 โดยพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
ของประชาชน มากท่ีสุด คือ ระดับการรับรู้นโยบาย รองลงมาคือ อายุ ระดับความเข้าใจในนโยบาย และพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์ ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ถดถอยพหคุูณของระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ตาม

พระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน 
 

ตัวแปร B SE Beta 
อายุ .047 .008 .313 
พฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล ์

.022 .081 .013 

ระดับการรับรับรู้ .480 .080 .368 
ระดับความเข้าใจ .268 .072 .214 

R2 = .260 ; SEest = .687 ; F = 34.623 ; Sig = .000 
 
อภิปรายผล 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับกฎหมายนั้นเป็นเรื่องของบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นส าคัญ แต่นอกเหนือจากนี้
ยังมีปัจจัยในด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของแต่ละปัจเจกบุคคลที่ส่งผลต่อการยอมรับกฎหมายด้วย รวมท้ังปัจจัยด้าน
จิตวิทยา เช่น การรับรู้ ความเชื่อมั่น เชื่อมั่น ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การรับรู้และความเข้าใจ นับเป็นปัจจัยท่ีอาจ
ส าคัญท่ีส่งผลต่อการยอมรับกฎหมายใดใดของประชาชน (กิตติเมธ สาคุณ , 2554) และทัศนคติ (วุธิพงศ์ ภักดีกุล,  
2553) ดังผลการศึกษาท่ีพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อการยอมรับ
นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 รวมท้ังพบว่า ส่วน
ใหญ่มีความถี่ในการรับรู้นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ เป็น
บางครั้ง และมีการรับรู้เนื้อหาหรือแนวปฏิบัติของนโยบาย ในภาพรวมอยู่ในระดับการรับรู้ปานกลางในทุกมาตรการ 
ซึ่งสะท้อนว่า การรับรู้จะต้องค านึงถึงความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร ความสนใจและประสบการณ์จึงสามารถท า
ให้แปลความถูกต้อง (บรรยงค์ โตจินดา, 2543, 287) 

นอกจากนี้ยังพบว่าระดับความเข้าใจในนโยบายของประชาชนมีอิทธิพลต่อระดับการยอมรับนโยบายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  เนื่องจากความสามารถในการน า
ความรู้ ไปดัดแปลงปรับปรุงเพื่อให้สามารถจับใจความ อธิบาย หรือเปรียบเทียบย่นย่อเรื่องราวความคิดเห็นข้อเท็จจริง
ต่างๆ ท้ังยังสามารถอธิบายและเปรียบเทียบสิ่งท่ีมีลักษณะและสภาพคล้ายคลึงเป็นท านองเดียวกับของเดิมได้ บุคคลท่ีมี
ความเข้าใจในสิ่งใดจะสามารถแปลความหมาย ตีความ หรือขยายความเกี่ยวกับสิ่งนั้น ได้ (ไพศาล หวังพานิช,  2526, 105)  
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และประชาชนมีระดับการยอมรับและพร้อมปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในภาพรวม อยู่ในระดับการยอมรับปานกลาง อาจเนื่องมา
จากการยอมรับต่อกฎหมาย เป็นสิ่งท่ีประชาชนค านึงถึงในการตัดสินใจบนพื้นฐานของการชั่งน้ าหนักระหว่างศีลธรรม
และประโยชน์ส่วนบุคคล โดยประชาชนจะยอมรับและยินดีปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจาก
คาดเห็นได้ว่าสามารถปฏิบัติตามได้ และน าไปสู่การเคารพเชื่อฟังโดยไม่ต้องค านึงถึงความเสี่ยงของการถูกลงโทษจาก
การฝ่าฝืนกฎหมาย (Tom R. Tyler, 1990, 3) โดยพบว่า ประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพราะเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องควบคุมและ
ดูแลสุขภาพของประชาชน แต่ยังมองว่าบางมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมีความคลุมเครือ  

นอกจากนี้ยังพบว่า การรับรู้ส่งผลต่อความเข้าใจและการยอมรับในนโยบาย โดยการรับรู้ คือการท่ีบุคคล
ได้รับตีความและตอบสนองต่อสิ่งท่ีเกิดขึ้น การรับรู้แบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม คือ การรับข้อมูลและการแปลข้อมูลให้เป็น
ข้อความตามความเข้าใจ การรับรู้จะต้องค านึงถึงความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร ความสนใจและประสบการณ์จึง
สามารถท าให้แปลความถูกต้อง (บรรยงค์ โตจินดา, 2543, 287) และความเข้าใจส่งผลต่อการยอมรับนโยบาย ดังนั้น 
การน านโยบายไปปฏิบัติจะประสบความส าเร็จได้ต่อเมื่อนโยบายนั้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในขณะ
ท่ีระดับการยอมรับเป้าหมายของนโยบายมีอยู่สูง ในทางกลับกัน หากนโยบายนั้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาก และ
เป้าหมายของนโยบายนั้นไม่ค่อยได้รับการยอมรับ ก็จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นล้มเหลวได้ของ (Van Meter 
& Van Horn, 1975, 462 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2548, 126) 

 
ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ภาครัฐควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
อย่างท่ัวถึงและชัดเจน รวมถึงควรให้ความรู้กับประชาชนในมาตรการต่างๆของนโยบาย และควรปรับปรุงนโยบายให้มี
ความสอดคล้องเข้ากับสังคมปัจจุบัน อาทิ การควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรปรับ โดยไม่จ าเป็นต้องจ ากัด
เวลาหรือเบลอภาพ แต่ควรน าเสนอท้ังด้านบวกและด้านลบของการดื่มสุรา ท้ังนี้เนื่องจากบางมาตรการในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมีความคลุมเคลือ  
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ใน 6 ด้าน คือ ด้านเครื่องมือท่ีใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านโปรแกรมท่ีใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนและการศึกษาค้นคว้า ด้านการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกรรมการเงิน ด้านการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 385 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยรวมอยู่ใน
ระดับแตกต่างกันออกไป เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเครื่องมือในการใช้บริการมากท่ีสุดคือโทรศัพท์มือถือ  
ด้านโปรแกรมในการใช้บริการมากท่ีสุดคือแอพพลิเคชั่น Line ด้านการเรียนและการศึกษาค้นคว้ามากท่ีสุดคือระบบ  
E-Mail ส าหรับนักศึกษา ด้านธุรกรรมการเงินมากท่ีสุดคือบริการช าระเงินค่าโทรศัพท์มือถือ  ด้านการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุดคือบริการซื้อสินค้าออนไลน์ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้บริการอิเลก็ทรอนกิสม์ากท่ีสดุ
คือได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย 
 
ค าส าคญั : บริการอิเล็กทรอนิกส ์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
 
Abstract 
 The main objective of this research is to study about the characteristics of Suan Dusit university 

student behavior in electronic services into 6 ways: e-services tools, e-services program, e-services for learning 

and research, e-services for financial transactions, e-services for e-commerce, and the benefit of e-services. 

The sample group is from Suan Dusit University with 385 undergraduate students in total are used in this 

research. The method for data collection is the questionnaire. The statistics used for data analysis is percentage, 

average, and standard deviation. 

 The research found that the collective characteristics of Suan Dusit university student behavior in 

electronic services are in different levels. Considering each ways independently, we found that Telephone is 

the most used e-services tools. Line application is the most e-services program which largely students choose. 

The most e-services for learning and research are e-mail. The most e-services for financial transactions which 

students use mainly are paying phone bills. The most e-services for e-commerce are online shopping, and the 

best benefit of using e-services is students can get the real-time information especially. 

 

Keywords: Suan Dusit Universit, Electronic-Services 
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บทน า 
ปัจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นในการส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ท้ังในห้องเรียนและการ

ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองโดยลักษณะการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ในขณะท่ีการเรียนรู้ในขณะนี้มีอยู่หลากหลาย
บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งนักศึกษาจะเรียนหรือได้รับความรู้จากห้องเรียนแต่อย่างเดียวย่อมไม่เพียงพออย่างแน่นอน (สว่าง
จิต ศรีระษา, 2532) ดังนั้นห้องสมุดจะเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีผู้ใช้พึ่งพาได้อย่างไรจึงเป็นความท้าทายในยุคดิจิทัลนี้ 

ผู้ใช้สารสนเทศท่ีเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จ าเป็นต้องใช้สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า การเรียน 
การท ารายงาน การเขียนบทความและการท าวิจัย ดังนั้นนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถท่ีจะใช้เทคโนโลยี                
เพื่อน าไปสู่กระบวนการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศจากเครื่องมือและบริการท่ีห้องสมุดหรือศูนย์วิทยบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจัดไว้ให้บริการ จากการศึกษาของแสงเดือน ผ่องพุฒ (2542) พบว่าการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการท ารายงานท่ีได้รับมอบหมาย
รองลงมาคือการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  

ส าหรับแนวโน้มในการใช้บริการจะมีลักษณะเป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Services) ซึ่งเป็นการให้บริการ
ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถรับบริการผ่านเครือข่ายท่ีใช้อินเทอร์เน็ตน าส่งบริการไปสู่ผู้ใช้บริการท่ี
สามารถเข้าถึงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริการท่ีใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต (Whitman & Woszczynski, 2004) 
รวมไปถึงการใช้บริการได้จากท่ีบ้านสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น การด าเนินธุรกรรมกับ
หน่วยงานภาคเอกชนในรูปแบบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ecommerce) 

ท้ังนี้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แตห่้องสมุดมหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลเพื่อรองรับ
ผู้ใช้บริการท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบการสืบค้นหรือการยืมคืน การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องในการด าเนินงานของห้องสมุดท้ังในด้าน
กระบวนการท างานและด้านการบริการผู้ใช้ มีการเก็บทรัพยากรให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ ข้อมูลท่ีเป็น ตัวอักษร 
รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ในระบบฐานข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้บริการข้อมูลผ่านเครอืขา่ย มี
การให้บริการข้อมูลในลักษณะการใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยผู้ใช้สามารถท่ีจะใช้ข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน ต่างสถานท่ีกนัผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและผู้ใช้สามารถท่ีจะใช้ข้อมูลได้โดยตรง โดยไม่ต้องเดินทางมาท่ีห้องสมุด 

ดังจะเห็นได้ว่า บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Services) มีบทบาทส าคัญต่อการให้บริการสารสนเทศของห้องสมุด
หรือส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการจัดบริการอิเล็กทรอนิกส์ ไว้
บริการ เช่น บริการ E-Learning บริการสืบค้นหนังสือและวารสาร และงานบริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Data 
Base) เป็นต้น ท้ังนี้การบริการอิเล็กทรอนิกส์ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท้ังในด้านการพัฒนาความทันสมัยของ
ข้อมูลและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้การบริการ
อิเล็กทรอนิกส์มการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการให้บริการผ่านเว็บไซต์
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษากลายเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีหลาย ๆ มหาวิทยาลัยน ามาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริการท่ีมีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นบริการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้สารสนเทศ หรือการ
ให้บริการส าหรับลงทะเบียนเรียนโดยหวังว่าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะช่วยให้ผู้ใช้สารสนเทศได้รับความ
สะดวกสบาย รวมท้ังหากบริการท่ีได้รับมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากกว่าบริการในรูปแบบเดิมแล้วผู้ใช้สารสนเทศ
ย่อมมีความพึงพอใจ ในขณะเดียวกันห้องสมุดหากมีความต้องการจะให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จ าเป็นต้องรู้ถึงพฤติกรรม
การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ขอบเขตการวิจัย                    
1. ขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย

สวนดุสิต จ านวนท้ังสิ้น 10,323 คน (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2561) 
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีก าลังศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2                    
ปีการศึกษา 2561 จากคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการ
เรือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ  
และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง จ านวนท้ังสิ้น 10,323 คน (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , 2561)             
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)             
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 385 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในการลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามคณะ 
สาขา จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะวิทยาการจัดการ 
3. คณะพยาบาลศาสตร์ 

874 
2756 
332 

33 
103 
12 

4. โรงเรียนการเรือน 1,368 51 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,461 55 
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,405 52 
7. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 1,367 51 
8. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 760 28 

รวม 10,323 385 
 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต               
เป็นแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (Check List) และมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี คณะและระยะเวลาใน
การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบตรวจสอบรายการ และส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
นักศึกษา ประกอบด้วย ด้านเครื่องมือท่ีใช้ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการเรียนและ
การศึกษาค้นคว้า ด้านการท าธุรกรรมการเงิน ด้านการท าพาณิชย์กรรมอิเล็กทรอนิกส์ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 
 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยได้แปลผลระดับของพฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดช่วงการวัดเท่ากัน  

3.  ข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือในการวิจัยผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

3.1  ผู้ วิจัยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากต ารา เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

3.2  สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร  
3.3  น าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย 
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3.4 น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

3.5  น าเครื่องมือท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลอง (Try Out) เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มทดลองท่ีมี
ลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 20 คน 

3.6  น าแบบสอบถามไปวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) เพื่อให้แบบสอบถามใช้วัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามแจกให้นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียน          
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โดยแบบสอบถามท่ีได้รับ คืนท้ังหมด จ านวนนท้ังสิ้น 385 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของขนาด
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ หลังจากนั้นน าแบบสอบถามมาตรวจความสมบูรณ์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้ไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย เเละค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จทางคอมพิวเตอร์ 
ผลการวิจัย  

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและความเรียงประกอบตาราง แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์                    
ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีรายละเอียดดังแสดงไว้ใน              
ตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (n=385) ร้อยละ ล าดบัที ่

1. เพศ    
ชาย 132 34.30 2 
หญิง 253 64.70 1 

2. ช้ันปี    
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 127 33.00 2 
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 165 42.90 1 
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 91 23.60 3 
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 2 0.50 4 

3. สาขาวิชา    
คณะครุศาสตร์ 33 8.60 5 
คณะวิทยาการจัดการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
โรงเรียนการเรือน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

103 
12 
51 
55 
52 
51 
28 

26.80 
3.10 
13.20 
14.30 
13.50 
13.20 
7.30 

1 
7 
4 
2 
3 
4 
6 

จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท้ังหมดจ านวน 385 ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ านวน 253 คิดเป็นร้อยละ 64.70 อีกส่วนหนึ่ง 
เป็นผู้ชายจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 ส าหรับชั้นปีของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
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สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท้ังหมด 385 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 จ านวน 165 คน             
คิดเป็นร้อยละ 42.90 รองลงมาคือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 อันดับสุดท้ายคือนักศึกษปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.50 
 ในส่วนสาขาวิชาของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ท้ังหมด 385 คน ส่วนใหญ่อยู่ในคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 รองลงมา คือ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 52 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.50 โรงเรียนการเรือน จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20 คณะครุศาสตร์ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 และ คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10  
 
ตอนท่ี 2 สภาพการใช้งานตามระยะเวลาในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลการศึกษาสภาพการใช้งานตามระยะเวลาในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีรายละเอียดดังแสดงไว้ในตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละจ าแนกตามระยะเวลาในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ สภาพการใช้งานตามระยะเวลาใน

การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส ์
จ านวน  ร้อยละ ล าดบัที ่

1 
2 
3 

ทุกวัน 
สัปดาห์ละ 4-6 วัน 
สัปดาห์ละ 2-3 วัน 

254 
109 
22 

66.00 
28.30 
5.70 

1 
2 
3 

 รวม 385 100.00 
จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้งานตามระยะเวลาในการใช้บริการ

อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ทุกวัน จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 
สัปดาห์ละ 4-6 วัน จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 และสัปดาห์ละ 2-3 วัน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 

 
ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตของผู้ตอบ
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีรายละเอียดดังแสดงไว้ใน
ตารางท่ี 4-10 

ตารางที่ 4 เครื่องมือในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส ์
ข้อ เครื่องมือในการใช้บรกิารอิเล็กทรอนกิส์ �̅� S.D. ระดบัพฤตกิรรม ล าดบัที ่
1 โทรศัพท์มือถือ 4.74 0.535 มากท่ีสุด 1 
2 คอมพิวเตอร ์ 4.04 0.739 มาก 4 
3 โน้ตบุ๊ค 4.25 0.794 มาก 2 
4 แท็บแล็บ  4.13 0.990 มาก 3 
 รวม 4.28 0.457 มาก 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา ด้านเครื่องมือในการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ (�̅� = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ โทรศัพท์มือถือ (�̅� = 4.74) รองลงมาคือโน้ตบุ๊ค (�̅� = 4.13) แท็บแล็บ         
(�̅� = 4.13) และคอมพิวเตอร์ (�̅� =4.04) 
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ตารางที่ 5 โปรแกรมในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส ์
ข้อ โปรแกรมในการใช้บรกิารอิเล็กทรอนกิส์ �̅� S.D. ระดบัพฤตกิรรม ล าดบัที ่
1 Facebook 4.75 0.458 มากท่ีสุด 2 
2 Line 4.76 0.430 มากท่ีสุด 1 
3 Twitter 4.28 0.831 มาก 3 
4 Instagram 3.66 0.801 ปานกลาง 5 
5 Whatsapp 2.63 1.144 ปานกลาง 6 
6 Messenger 3.98 0.988 มาก 4 

รวม 4.51 0.279 มากที่สดุ 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา ด้านโปรแกรมในการใช้บริการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ (�̅� = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยคือ Line (�̅� = 4.76) รองลงมาคือ Facebook (�̅� = 4.75) Twitter (�̅� = 4.28) Messenger          
(�̅� = 3.98) Instagram (�̅� = 3.66)  และ Whatsapp (�̅� = 2.63) 

 
ตารางที่ 6 การใช้บริการอิเล็กทรอนิกสด์้านการเรียนและการศึกษาค้นคว้า 

ข้อ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกสด์า้นการเรียนและ
การศกึษาค้นคว้า 

�̅� S.D. ระดบัพฤตกิรรม ล าดบัที ่

1 ระบบ E-Mail ส าหรับนักศึกษา 4.81 0.448 มากท่ีสุด 1 
2 
3 
4 
5 
6 

บริการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบสารสนเทศด้วยตนเอง 
บริการตรวจสอบสิทธิระบบสารสนเทศด้วยตนเอง 
ระบบบริหารการศึกษา (ทะเบียนออนไลน์) 
บริการ Cloud Computing (Private Cloud) 
บริการดาวโหลดโปรแกรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ Microsoft 

4.38 
4.36 
4.30 
4.22 
4.22 

0.566 
0.512 
0.502 
0.552 
0.610 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก  

4 
5 
6 
8 
7 

7 
 
8 
9 
10 
11 

บริการ E-Learning โปรแกรมกลุ่มผลติภณัฑ์ 
Microsoft 
บริการ Webhosting ส าหรับนักศึกษา 
บริการสืบคน้หนังสือและวารสาร 
ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (WBSC-LMS) 
อ่ืน ๆ   

4.18 
 

4.03 
4.49 
4.42 

- 

0.591 
 

0.470 
0.541 
0.620 

- 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

- 

9 
 

10 
2 
3 
- 

รวม 3.63 0.512 มาก 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา ด้านการเรียนและการศึกษาค้นคว้า
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ (�̅� = 3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยคือระบบ E-Mail ส าหรับนักศึกษา (�̅� = 4.81) รองลงมาคือบริการสืบค้นหนังสือและวารสาร              
(�̅� = 4.49) ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (WBSC-LMS) (�̅� = 4.42) บริการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบสารสนเทศ
ด้วยตนเอง (�̅� = 4.38) บริการตรวจสอบสิทธิระบบสารสนเทศด้วยตนเอง (�̅� = 4.36) ระบบบริหารการศึกษา 
(ทะเบียนออนไลน์) (�̅� = 4.30) บริการดาวน์โหลดโปรแกรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ Microsoft (�̅� = 4.22) บริการ Cloud 
Computing (Private Cloud) (�̅� = 4.22) บริการ E-Learning โปรแกรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ Microsoft (�̅� = 4.18)              
และบริการ Webhosting ส าหรับนักศึกษา (�̅� = 4.18) 
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ตารางที่ 7 การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านธุรกรรมการเงิน 
ข้อ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ดา้นธรุกรรมการเงิน �̅� S.D. ระดบัพฤตกิรรม ล าดบัที ่
1 บริการโอนเงิน 3.68 0.65 มาก 2 
2 บริการช าระเงินค่าโทรศัพท์ 3.93 0.67 มาก 1 
3 บริการเติมเงินมือถือผ่านแอพพลิเคชั่น 3.64 0.67 มาก 3 
4 จ่ายบิลค่าน้ า/ค่าไฟ        3.27 0.67 มาก 4 
5 อ่ืน ๆ  - - - - 

รวม 3.63 0.512 มาก 
จากตารางท่ี 7 พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา ด้านการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์

ด้านธุรกรรมการเงินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  (�̅� = 3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ            
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ บริการช าระเงินค่าโทรศัพท์ (�̅� = 3.93) รองลงมาคือ บริการโอนเงิน      
(�̅� = 3.68) บริการเติมเงินมือถือผ่านแอพพลิเคชั่น (�̅� = 3.64) และ จ่ายบิลค่าน้ า/ค่าไฟ (�̅� = 3.27)  

 
ตารางที่ 8 การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านพาณชิย์กรรมอิเล็กทรอนิกส ์

ข้อ การใช้บริการการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนกิส ์ �̅� S.D. ระดบัพฤตกิรรม ล าดบัที ่
1 ขายสินค้าออนไลน์ 3.34 1.361 ปานกลาง 2 
2 ซื้อสินค้าออนไลน์ 4.44 0.690 มาก 1 
3 อ่ืน ๆ  - - - - 

รวม 2.59 0.528 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 8 พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา ด้านการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ด้านพาณิชย์กรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ (�̅� = 2.59) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ  ซื้อสินค้าออนไลน์ (�̅� = 4.44) รองลงมาคือขายสินค้า
ออนไลน์ (�̅� = 3.34)  
 

ตารางที่ 9 ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส ์

จากตารางท่ี 9 พบว่า ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ (�̅� = 3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ            
ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย (�̅� = 4.81) รองลงมาคือ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ท่ัวโลก (�̅� = 4.66) มีความ
สะดวกสบายในการใช้บริการ (�̅� = 4.66) แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น (�̅� = 4.43) ช่วยในการทบทวนบทเรียน  
(�̅� = 4.35) และ สืบค้นต ารา ความรู้ใหม่ ๆ ได้เท่าทันเหตุการณ์ (�̅� = 4.17) 

 

ข้อ ประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ �̅� S.D. ระดบัพฤตกิรรม ล าดบัที ่
1 ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย 4.81 0.397 มากท่ีสุด 1 
2 มีความสะดวกสบายในการใช้บริการ 4.66 0.474 มากท่ีสุด 3 
3 
4 
5 
6 
7 

สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ท่ัวโลก 
สืบค้นต ารา ความรู้ใหม่ ๆ ได้เท่าทันเหตุการณ์ 
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น 
ช่วยในการทบทวนบทเรียน 
อ่ืน ๆ 

4.66 
4.17 
4.43 
4.35 

- 

0.475 
0.439 
0.704 
0.710 

- 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 

- 

2 
6 
4 
5 
- 

รวม 3.63 0.512 มาก 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า 
 พฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่านักศึกษามีพฤติกกรมการ         
ใช้เครื่องมือในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ ได้เเก่ โทรศัพท์มือถืออยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือโน้ตบุ๊ก,         
แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ ในระดับมาก ตามล าดับ  
 ด้านโปรแกรมในการใชบริการอิเล็กทรอนิกส์พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีพฤติกรรมการใช้ 
Facebook และ Line อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ Twitter, Messenger, Instagram เเละ Whatsapp อยู่ในระดับ
ปานกลาง  
 ด้านการเรียนและการศึกษาค้นคว้าพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีพฤติกรรมการใช้บริการระบบ          
E-Mail ส าหรับนักศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือบริการสืบค้นหนังสือและวารสาร, ระบบจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ (WBSC-LMS), บริการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบสารสนเทศด้วยตนเอง, บริการตรวจสอบสิทธิระบบ
สารสนเทศด้วยตนเอง, ระบบบริหารการศึกษา (ทะเบียนออนไลน์), บริการ Cloud Computing (Private Cloud), 
บริการดาวน์โหลดโปรแกรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ Microsoft, บริการ E-Learning โปรแกรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ Microsoft                
และบริการ Webhosting ส าหรับนักศึกษา อยู่ในระดับมาก  
 การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านธุรกรรมการเงินพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีพฤติกรรมการใช้
บริการช าระเงินค่าโทรศัพท์, บริการโอนเงิน, บริการเติมเงินมือถือผ่านแอพพลิเคชั่น และบริการจ่ายบิลค่าน้ า/ค่าไฟ 
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 ด้านการใชบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต                    
มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือขายสินค้าออนไลน์ อยู่ในระดับปานกลาง  
 ส าหรับด้านประโยชนท่ีไดรับจากการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับ
ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย, มีความสะดวกสบายในการใช้บริการ, สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ท่ัวโลก อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น , ช่วยในการทบทวนบทเรียน , สืบค้นต ารา ความรู้ใหม่ ๆ                         
ได้เท่าทันเหตุการณ์ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีประเด็น
ส าคัญซึ่งควรน ามาอภิปรายผลในเเต่ละด้านดังนี้  

ด้านเครื่องมือในการใช้ พบว่าเครื่องมือท่ีนักศึกษาเลือกใช้มากท่ีสุดคือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐิติพร พรไพรินทร์ (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีของวัยรุ่น เขตบางเขน 
พบว่า วัยรุ่นมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เเละนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ติดต่อกับเพื่อนมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะ การติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์มือถือช่วยให้การติดต่อกันท าได้รวดเร็วอีกท้ัง
โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารท่ีพกพาสะดวกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จ ากัดสถานท่ี                  
เเละเวลา 
 ด้านโปรแกรมท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร พบว่าโปรแกรมท่ีนักศึกษาเลือกใช้มากท่ีสุดคือแอพพลิเคชั่น Line ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พภัช เชิดชูศิลป์ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ไลน์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและ
การใช้ประโยชน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม  พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ใน
แอพพลิเคชั่น Line ในการใช้บริการในระดับมากท่ีสุด ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องการส่งข้อความผ่านแชท ไปยังเพื่อน 
หรือกลุ่มเพื่อนท่ีเราต้องการจะสนทนา อาจเป็นเพราะ แอพพลิเคชั่น Line สามารถใช้งานได้ทุกท่ี ทุกเวลาและท่ีส าคัญ
แอพพลิเคชั่น Line คนส่วนใหญ่นิยมใช้ในการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ครอบครัว หรืออาจจะเป็นการตดิตอ่สือ่สาร
กันในด้านธุรกิจ หรือใช้ในด้านการเรียนการสอน  
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 ด้านธุรกรรมทางการเงิน พบว่าท่ีนักศึกษาเลือกใช้มากท่ีสุดคือการช าระเงินค่าโทรศัพท์  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เสาวลักษณ์  ชลสาคร (2546) ได้ศึกษาการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในห้างสรรพสินค้า พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญกับการประหยัดเวลาในการเดินทางเป็นปัจจัยหลัก อาจเป็นเพราะ บริการช าระค่าโทรศัพท์ใน
ปัจจุบันนี้ท าได้ผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ท าให้ผู้ใช้บริการ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีให้บริการ เเละยัง
สะดวกเเละง่ายต่อการใช้งาน  
 ด้านการพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  พบว่านักศึกษามีการใช้บริการการซื้อสินค้าออนไลน์มากท่ีสุด                    
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐ  ฉันทพิริย์พันธ์ (2541) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการซื้อสินค้าเเละบริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้บริโภคมีเเนวโน้มท่ีจะซื้อสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยส่วนใหญ่ท่ีซื้อสินค้าเเละบริการ
จะเป็นกลุ่มนักศึกษา อาจเป็นเพราะ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสินค้าได้หลากหลาย เปรียบเทียบราคาได้ เเละยัง
สามารถตรวจสอบสินค้าได้จากรีวิวของทางร้านเพื่อความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. ห้องสมุดหรือหรือสถาบันสารสนเทศสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการออกแบบบริการ                   
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ให้เข้าถึงผู้ใช้บริการในช่องทางต่าง ๆ เเละลดขั้นตอนการให้บริการซึ่งจะช่วยให้เกิดบริการท่ีอ านวย                  
ความสะดวกให้เเก่ผู้ใช้สามารถใช้งานง่ายเเละมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการประยุกต์ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในงานห้องสมุดท่ีเจาะลึกในเเต่ละบริการ 
 2. ควรมีการศึกษานวัตกรรมบริการของห้องสมุดท่ีอาศัยเเนวคิดของการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
ใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรู้สารสนเทศดิจิทัล และ 
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรู้สารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการ
ได้ยินระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ด้านการรู้สารสนเทศ
ดิจิทัล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี จ านวน 33 คน ของสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 21 คน และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 12 คน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรู้สารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาท่ีมี
ความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า นักศึกษาสามารถสร้างผลงานจากสารสนเทศดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ สามารถค้นคว้า
สารสนเทศดิจิทัลท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนเพิ่มเติมได้และมีความเข้าใจท่ีจะน าสารสนเทศดิจิทัลมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค าส าคญั : สื่อสังคมออนไลน ์ การรู้สารสนเทศดิจิทัล  นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 

Abstract: 

This research aims to study the using behaviors of online social media and digital literacy and also to 

compare the level of using behaviors and digital literacy of deaf students in under graduate level at Suan Dusit 

University. There are 33 deaf students of sampling, 21 students from the department of library and information 

science, 12 students from the department of Home Economics. Research tool was structured interview. The 

percentage, mean and standard deviation (SD) are statistics for this research. The study shown that the 

overview of using behaviors of online social media and digital literacy were in more level. In each item 

consideration, found that, students able to create digital information effectively, search digital information and 

understand how to use that digital information respectively. 

 
Keywords: Social Media, Digital Literacy, Deaf students  
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บทน า 
การรู้ดิจิทัลเป็นหนึ่งในทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความสอดคล้องกับการรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสามารถใน

การอ่าน การเขียน และการคิดเลขท้ังยังสามารถพัฒนาทักษะทางปัญญาในระดับสูง (Higher-order thinking) ตาม
กระบวนการเรียนรู้ ได้แก ่การวิเคราะห์ การประเมิน และการสร้างสรรค์โดยสร้างและปลูกฝังการรู้ดิจิทัลไปในทิศทาง
ท่ีดีและฝึกทักษะเหลานี้ตั้งแต่ยังเป็นผู้เรียนในสถาบันการศึกษา Johnson, Adams Becker, Estrada & Freeman, 
(2016) การรู้ดิจิทัลเป็นทักษะหนึ่งของการอยู่รอดในยุคดิจิทัลท่ีสามารถการช่วยใหผู้้เรียนหย่ังรู้ถึงการด าเนินงานทาง
ดิจิทัลที่มีความซับซ้อนได้ (Eshet, 2012) ประกอบกับรัฐบาลไทยได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์สู่โมเดลประเทศไทย 
4.0 ท่ีให้ความส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างโทรคมนาคมและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) 
สอดคล้องกับบริบทท้ังของโลกและของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงเห็นได้จากพฤติกรรมการสร้าง การใช้และการสื่อสาร
สารสนเทศของคนในสังคม เช่น การน าสารสนเทศดิจิทัลมาใช้เรียบเรียงโดยการดัดแปลง การท าส าเนาในรูปแบบ
ต่างๆ  การแบ่งปันโดยการโพสต์เผยแพร่สารสนเทศซึ่งเป็นสิ่งท่ีสามารถกระท าได้ง่ายท้ังท่ีบ้าน ท่ีท างาน ในห้องเรียน
หรือแม้กระท่ังในท่ีสาธารณะ ซึ่งสังคมมักคาดหวังว่าผู้ท ากิจกรรมดังกล่าวควรทราบว่าต้องกระท าภายใต้กฎหมาย
รวมถึงมีการพิจารณา ไตร่ตรองในเรื่องความเหมาะสมต่างๆ  แต่ ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่มักมีการกระท าในการใช้และ
เผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลด้วยความไม่ตระหนักรู้ว่าสิ่งใดเป็นเรื่องท่ีผิดหรือไม่เหมาะสมอยู่เสมอ  เนื่องจากสื่อดิจิทัลมี
พลังในการขับเคลื่อน การพัฒนาการเรียนรู้ของคนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  คนในสังคมจึงต้องมีความรู้
ความเข้าใจในสื่อ ดิจิทัลทั้งการรับส่ง การใช้  การจัดการสื่อดิจิทัลและกระบวนการท างานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการจัดการกับอารมณ์ของตนในสังคมออนไลน์ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแบบสองทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การ
แบ่งปันสื่อต่างๆ ท้ังบันเทิงและวิชาการ การพูดคุยตอบโต้กันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร อีกท้ังมีบทบาทกับ
ชีวิตประจ าวันของประชากรทุกกลุ่มวัย ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตท่ีถูกพัฒนาให้รองรับความ
ต้องการในการใช้งานอย่างท่ัวถึงในทุกพื้นท่ี ประกอบกับอัตราการให้บริการในระดับท่ีประชาชนท่ัวไปท่ีมีความ
ต้องการใช้งานสามารถจ่ายได้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ขยายฐานผู้ใช้งาน ตลอดจนมีความหมายท่ีกว้างขวางขึ้น 
มนุษย์สามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กันผ่านบนโลกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ตลอดจนแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ท้ังท่ีมีเป้าหมายใน
เชิงพาณิชย์ ไม่แสวงหาก าไรและเผยแพร่ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการยอดนิยม เช่น Facebook, LINE application, 
Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, Pinterest, Flickr (ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และศุทธิดา ชวนวัน, 
2560) 

ความบกพร่องทางการได้ยินเป็นภาวะท่ีพบได้จากท่ัวทุกมุมโลก จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO, 
2019) ระบุว่า จะมีทารกแรกเกิดประมาณ 1-2 คน ในทุก 1000 คน เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินและ
จ านวนจะเพิ่มสูงเป็น 2-4 คน เมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนเนื่องจากอาการอาจเพิ่งเห็นได้ชัด ซ่ึงในประเทศไทยพบว่าสถิติการ
ด าเนินงานจดทะเบียนคนพิการท่ัวประเทศ เดือนสิงหาคม 2561 ของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(2560) มีคนพิการท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จ านวน 330,488 คน คิดเป็นร้อยละ 18.35 จาก
จ านวนคนพิการท้ังประเทศ  ปัญหาเรื่องของการสื่อสารเป็นปัญหาส าคัญของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินท้ังการ
อ่านและการเขียน จากผลการวิจัยของ Luckner & Cooke (2010) ผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่ใช้
ช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยน สอบถาม ติดตาม แสดงความคิดเห็นเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขณะการท าโครงงานในสถานท่ีและเวลาท่ีแตกต่างกัน เช่น ใช้เฟสบุ๊กใน การพูดคุยกับเพื่อนปกติ
โดยใช้การสื่อสารผ่านภาษาเขียน 

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเรียนร่วมในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และภาษาไทย  การ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคนปกติ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมาจากโรงเรียนโสตศึกษาหลายแห่ง การใช้ภาษามือแตกต่าง
กันส่งผลในการสื่อสารเกิดความไม่เข้าใจ ไม่สอดคล้องกับภาษาเขียนซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการท าข้อสอบส่งผลต่อ
ปัญหาด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าคนท่ัวไป (ศรียา นิยมธรรม, 2544) และเมื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีจะ
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ประสบกับปัญหาจากการปรับตัวกับเพื่อนท่ีมีการได้ยิน ปัญหาทัศนคติของคนท่ัวไปท่ีมีต่อคนพิการ ขาดก าลังใจใน
การศึกษา ไม่มีความมั่นใจในการด าเนินชีวิต (อนุชา ภูมิสิทธิพร, 2550) ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจจนเกิดภาวะ
ความเครียด ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรู้สารสนเทศดิจิทัล ของ
นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะท่ีสื่อสังคมออนไลน์อาจ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของอารมณ์ท้ังด้านบวกและลบท่ีน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการทางอารมณ์ของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินให้ดีขึ้น  

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรู้สารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการได้ยินระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยินระดับชัน้ปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ จ านวน 33 คน  แบ่งเปน็ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 21 คน 
และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  จ านวน 12 คน  

2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สาขาวิชา และ ชั้นปี  
ตัวแปรตาม ได้แก ่พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรู้สารสนเทศดจิิทัลของนักศึกษาท่ีมคีวาม

บกพร่องทางการได้ยินระดับชัน้ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสวนดุสติ 
3. ขอบเขตด้านเวลา ปีการศึกษา 2561 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีก าลังศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561 จ าแนกเป็น 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 21 คน 
และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 12 คน รวมท้ังสิ้นจ านวน 33 คน ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้ประชากร
ท้ังหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณพ์ฤตกิรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรูส้ารสนเทศ

ดิจิทัลของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต แบบสัมภาษณแ์บ่งเป็น 
3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สาขาวิชา และชั้นปี ลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (check list)  

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาชท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  

ตอนท่ี 3 ด้านการรู้สารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลักษณะเครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 

3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือในการวิจัยคณะผู้วิจัยการด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
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3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการก าหนดกรอบ
แนวคิดในการสร้างเครื่องมือให้ได้ตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.2 สร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับค าถาม
งานวิจัย 

3.3 น าเครื่องมือท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย และผู้ทรงคณุวุฒิ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา และปรับปรุงแก้ไขใหเ้หมาะสม 

3.4 น าเครื่องมือท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลอง (try out) เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากรท่ีมี
ลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 7 คน และน าไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability) ได้ค่าความเชื่อ
มั้นท้ังฉบับเท่ากับ 0.848    

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

  4.1 ขอหนังสือขออนุญาติเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต และคณะผู้วิจัยน าหนังสือท่ีได้รับไปท าการติดต่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
          4.2 คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บแบบสัมภาษณ์ไปปรึกษากับล่ามภาษามือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการไดยิ้น ในสาขาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ และสาขาคหกรรมศาสตร์ 
                4.3 รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ท้ังหมด จากนั้นท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 

 
ผลการวิจัย  

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและความเรียงประกอบตาราง จ านวน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป พบว่า นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 69.70  มีอายุโดยเฉลี่ย 20 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
45.45 และศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36  

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในด้านประเภท ความถี่ ระยะเวลา วัตถุประสงค์และ

กิจกรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีรายละเอียดดังแสดงไว้ในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 พฤตกิรรมการใช้สือ่สังคมออนไลน ์
ข้อค าถาม จ านวน  ร้อยละ ล าดบัที ่

ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ที่เข้าใช้ 
1. Facebook  
2. Line  
3. Youtube 
4. Twitter 
5. Instagram 
6. อ่ืนๆ เช่น Web blogs 

 
27 
26 
22 
4 
29 
1 

 
81.82 
78.79 
66.67 
12.12 
87.88 
3.03 

 
2 
3 
4 
5 
1 
6 

ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
1. 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
2. 3 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ 
3. 4 – 6 ครั้ง/สัปดาห์ 

 
2 
2 
2 

 
6.06 
6.06 
6.06 

 
4 
3 
2 
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ข้อค าถาม จ านวน  ร้อยละ ล าดบัที ่

4. ทุกวัน 27 81.82 1 

ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน ์
1. 5 - 10 นาที/ครั้ง 
2. 20 - 30 นาที/ครั้ง 
3. 40 - 1 ชั่วโมง/ครั้ง 
4. มากกว่า 1 ชั่วโมง/ครั้ง 

 
6 
11 
1 
15 

 
18.18 
33.33 
3.03 
45.45 

 
3 
2 
4 
1 

วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
1. ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
2. บันเทิง 
3. ท ารายงาน/การบ้าน 

 
12 
7 
16 

 
36.36 
21.21 
48.48 

 
2 
3 
1 

กิจกรรมของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
1. เล่น Facebook 
2. อ่านกระทู้พันทิป/เด็กดี 
3. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
4. ด ูYoutube 
5. ดูหนัง 
6. เล่นเกมส์ 

 
28 
8 
8 
29 
23 
16 

 
84.85 
24.24 
24.24 
87.88 
69.70 
48.48 

 
2 
6 
5 
1 
3 
4 

หมายเหตุ: ข้อค าถามตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

จากตารางท่ี 1 พบว่า นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภท 
Instagram จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 รองลงมาคือ Facebook จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 Line 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 78.79 Youtube จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ Twitter จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.12 และอับดับสุดท้ายคือ Web blogs จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 

ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใช้งานทุกวัน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 
และใช้ 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ 3 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ 4 – 6 ครั้ง/สัปดาห์เท่ากัน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06  

ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้มากกว่า 1 ชั่วโมง/ครั้ง จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ 20 - 30 นาที/ครั้ง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ  33.33 และ 5 - 10 นาที/ครั้ง จ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ18.18 อันดับสุดท้าย 40 - 1 ชั่วโมง/ครั้ง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 

วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เพื่อท ารายงาน/การบ้าน จ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.48 รองลงมา คือ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 และเพื่อความบันเทิง
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 

กิจกรรมของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ดู Youtube จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย 
87.88 รองลงมาคือ เล่น Facebook จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 84.85 ดูหนัง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อย 69.70 
และเล่นเกมส์ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อย 48.48 อันดับสุดท้ายคือ อ่านกระทู้พันทิป/เด็กดี และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย 24.24  
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ตอนท่ี 3 การรู้สารสนเทศดิจิทัล 
    ค่าเฉลี่ยของผลการศึกษาการรู้สารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมี

รายละเอียดดังแสดงไว้ในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 การรู้สารสนเทศดิจิทัล 
ข้อ ข้อค าถาม �̅� S.D. ระดบั

พฤตกิรรม 
ล าดบัที ่

1 รู้จักประเภทของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 4.06 0.70 มาก 5 
2 รู้จักแหล่งทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 3.94 0.66 มาก 10 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 

สามารถสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลท่ีต้องการได้ 
สามารถคัดเลือกสารสนเทศดิจิทัลท่ีตรงกับความต้องการได้ 
สามารถจ าแนกสารสนเทศดิจิทัลได้ 
สามารถประเมินการใช้สารสนเทศดิจิทัลได้ 
สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศดิจิทัลได้ 
มีความเข้าใจท่ีจะน าสารสนเทศดิจิ ทัลมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถค้นคว้าสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาเรียนเพิ่มเติมได้ 
สามารถสร้างผลงานจากสารสนเทศดิจิ ทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.06 
4.03 
4.03 
4.03 
3.97 
4.12 

 
4.15 
4.22 

0.75 
0.68 
0.68 
0.73 
0.85 
0.70 

 
0.71 
0.75 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

4 
7 
8 
6 
9 
3 
 
2 
1 

 รวม 4.06 0.50       มาก  
 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีการรู้สารสนเทศดิจิทัลโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.06 , SD = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยคือ นักศึกษาสามารถสร้างผลงานจากสารสนเทศดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (�̅� = 4.22, SD = 0.75) 
รองลงมาคือ สามารถค้นคว้าสารสนเทศดิจิทัลท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนเพิ่มเติมได้ (�̅� = 4.15, SD = 0.71) มีความ
เข้าใจที่จะน าสารสนเทศดิจิทัลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅� = 4.12, SD = 0.70 ) สามารถสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล
ท่ีต้องการได้ และรู้ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (�̅� = 4.06, SD = 0.75) สามารถประเมินการใช้
สารสนเทศดิจิทัลและคัดเลือกสารสนเทศดิจิทัลท่ีตรงกับความต้องการได้ (�̅� = 4.03, SD = 0.73) สามารถจ าแนก
สารสนเทศดิจิทัลได้ (�̅� = 4.03, SD = 0.68) และสามารถประยุกต์การใช้สารสนเทศดิจิทัลได้  (�̅� = 3.97,  
SD = 0.85) อันดับสุดท้าย รู้วิธีการใช้อินเทอร์เน็ตท่ีถูกต้อง (�̅� = 3.94, SD = 0.66)   

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรู้สารสนเทศดิจิทลัของ
นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ประเภท Instagram รองลงมาคือ Facebook และ Youtube เข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์งานทุกวัน ใช้เวลา
มากกว่า 1 ชั่วโมง/ครั้ง วัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อท ารายงาน/การบ้าน และกิจกรรมของการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ส่วนใหญ่ ดู Youtube  จากผลงานวิจัยอาจเนื่องมาจาก สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการเรียนและการใช้
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาท่ีมีภาวะการบกพร่องทางการได้ยิน เครือข่ายสังคมออนไลน์ยังเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกับคนท่ัวไปในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การ
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แบ่งปันสื่อต่างๆ ท้ังบันเทิงและวิชาการ การใช้ภาษาเขียนพูดคุยตอบโต้กันระหว่างกัน การหาความบันเทิงจากการดู
คลิปวิดีโอผ่าน Youtube ในเรื่องท่ีสนใจ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Luckner & Cooke (2010) ท่ีพบว่าผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่ใช้ช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยน สอบถาม 
ติดตาม แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขณะการท าโครงงานในสถานท่ีและเวลาท่ีแตกต่างกัน เช่น ใช้
เฟสบุ๊กใน การพูดคุยกับเพื่อนปกติโดยใช้การสื่อสารผ่านภาษาเขียน  ผลการวิจัยสอดคล้องกับรายงานเกี่ยวกับการใช้
สื่อสังคมเพื่อการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์ผ่านสื่อสังคมของ Tan (2014) อีกท้ังการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา คนหู
หนวกอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคของสภาพแวดล้อมและการปรับตัวในสังคมใหม่ (สุพิน นายอง, 2553)  อย่างไรก็ตาม
วัยรุ่นหูหนวกมีความนับถือตัวเองเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น ถ้าพวกเขารู้สึกปลอดภัยและอยู่ร่วมกันในชุมชนคนหูหนวก ท่ีใช้
ภาษามือในการสื่อสาร  

2. การรู้สารสนเทศดิจิทัล พบว่า นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีทักษะการรู้สารสนเทศดิจิทัลโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ นักศึกษาสามารถสร้างผลงานจาก
สารสนเทศดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ สามารถค้นคว้าสารสนเทศดิจิทัลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียน
เพิ่มเติมได้ และมีความเข้าใจที่จะน าสารสนเทศดิจิทัลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากการรู้ดิจิทัลเป็น
ทักษะส าคัญอย่างหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีก าหนดสมรรถนะหลักคือ การอ่านและความเข้าใจ
สารสนเทศท้ังรูปแบบดิจิทัลและไม่ใช่ดิจิทัล  การสร้างและการสื่อสารสารสนเทศดิจิทัล  การประเมินสารสนเทศ การ
สะสมความรู้จากหลายแหล่ง การรู้สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อเหล่านี้เป็นท้ังทักษะพื้นฐานและสมรรถนะท่ีส าคัญ
ของกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Johnson, Adams Becker, Estrada & Freeman (2016) ท่ี
พบว่ากระบวนการรู้สารสนเทศในการวิเคราะห์ การประเมิน และการสร้างสรรค์โดยสร้างและปลูกฝังการรู้ดิจิทัลไปใน
ทิศทางท่ีดีและฝึกทักษะเหลานี้ตั้งแต่ยังเป็นผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ Eshet (2012) ท่ีเห็นว่า การรู้ดิจิทัลเป็น
ทักษะหนึ่งของการอยู่รอดในยุคดิจิทัลท่ีสามารถการช่วยใหผู้้เรียนหย่ังรู้ถึงการด าเนินงานทางดิจิทัลท่ีมีความซบัซอ้นได ้ 
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Kutner et al. (2007) ท่ีส ารวจการรู้สารสนเทศในประชากรอเมริกัน พบว่าประชากร 30 
ล้านคนมีความรู้ระดับ prose literacy สามารถอ่านข่าวเอกสารและค าแนะน าได้ ประชากร 27 ล้านคน มีความรู้
ระดับ document literacy สามารถดึงข้อมูลมาใช้และ 46 ล้านคนมีความรู้เชิงปริมาณ  
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 

ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรู้สารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาท่ีมี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท าให้ทราบความพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์และทราบถึงการรู้สารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีการจดัโครงการอบรมการใช้สื่อสังคมออนไลนแ์ละการรู้สารสนเทศดิจิทัลที่ถูกต้อง ให้กับนักศึกษาท่ี
มีความบกพร่องทางการได้ยิน เปน็ประจ าทุกปีการศึกษา 
 2. มหาวิทยาลัยควรจดักิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการรู้สารสนเทศดิจิทัล เพื่อใหน้ักศึกษาเห็นถึงความส าคัญ
และประโยชน์ของการรูส้ารสนเทศดิจิทัล  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ผู้วิจัยควรคดิข้อค าถามในแบบสอบถามให้มีความเขา้ใจ และมคีวามชดัเจนมากกว่านี้ ซึ่งในค าถามบางข้อ
อ่านแล้วค่อนข้างเข้าใจยากเพราะว่าภาษาเขียน ซึ่งนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินอาจจะไม่เข้าใจ 

2. ควรมีการศกึษาเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาท่ีเหมาะสมตอ่การใช้สื่อสังคมออนไลน ์เพื่อสนับสนนุการเรียนรู้
รวมไปถึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหแ้กน่ักศึกษาสูงขึน้ 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 
385 คน โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงตารางค านวณหากลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 385 คน 
นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ในการสืบค้นสารสนเทศดจิทัิลเพือ่การศกึษา 
มีวิธีการเข้าถึงสารสารสนเทศดิจิทัลและทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัลจากโปรแกรมค้นหา (Search Engine) เรียนรู้
วิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการใช้งานจริง เคยใช้โปรแกรมค้นหา (Search Engine) 
ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล นิยมสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยใช้ชื่อเรื่อง และยังพบว่านักศึกษาปริญญาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.74 เมื่อพิจารณาจากข้อค าถามเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม นิยมใช้โปรแกรมค้นหา (Search 
engine) เช่น Sanook.com, Google.com ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56 รองลงมาคือ มีวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยป้อนค าค้นในโปรแกรมค้นหา (Search 
Engine) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 และมีวิธีสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยใช้
เสียงอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 เป็นล าดับสุดท้าย 
 
ค าส าคญั :  ทักษะการสืบคน้  สารสนเทศดิจิทัล  
 
Abstract 

 The purpose of this research was to study digital information searching skills of Undergraduates, Suan 

Dusit University.  The sample group was 385 students of Undergraduates of Suan Dusit University.  Data was 

collected by questionnaires about digital information searching skills of Undergraduates, Suan Dusit 

University.  The statistical analysis was percentage, mean and standard deviation. The result found that most 

students in sample group prefer to use Smartphone for digital information searching and aimed for digital 

information searching to education. They could access digital information searching by using the search engine. 
They learned about digital information searching skills by themselves.  They used to use search engine for 

digital information and prefer to search by title mostly.  Besides that, the sample group had digital information 

skills in high level as mean 4.15 and standard deviation 0.74.  There was considered in each question found that 

answerers prefer to use search engine as Sanook.com, Google.com for digital information searching mostly as 

mean 4.59, standard deviation 0.56, followed by enter searching terms in search engine mostly as mean 4.37 

and standard deviation 0.61 and voice search in high level as 3.47 and standard deviation 1.08 respectively. 

 
Keywords:  Searching Skills, Digital Information  
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บทน า 
ในปัจจุบันสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของทุกคน ท้ังในด้านการท างาน การเรียน 

และการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต การได้รับรู้สารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัยและ
เชื่อถือได้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ใช้สารสนเทศในการตัดสินใจ วางแผนการท างานและการด าเนินชีวิต ดังนั้นการ
แสวงหาสารสนเทศท่ีถูกต้อง แม่นย า และเชื่อถือได้จึงมีความส าคัญย่ิงต่อทุกคนและทุกอาชีพ โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษา และการวิจัย จึงจ าเป็น
อย่างย่ิงท่ีจะต้องมีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ (ดวงใจ วงษ์เศษ , 2556) อีกท้ังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรขีองไทยไว้ 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญาก าหนดไว้ว่านักศึกษาต้องสามารถค้นหาข้อเท็จจริงท าความเข้าใจและสามารถประเมินขอ้มลู แนวคดิ
และหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และใช้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืนๆ ด้วยตนเอง (ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา, 2552: 6) ซึ่งการค้นหาข้อเท็จจริงต่างๆ นั้น ผู้สืบค้นจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีทักษะใน
การสืบค้นสารสนเทศซ่ึงในปัจจุบันมีเทคโนโลยีให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลายเพื่อใช้ในการแสวงหาสารสนเทศ
ท่ีตรงกับวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ ในขณะท่ีสารสนเทศก็มีมากมายหลากหลายเช่นกัน ส่งผลให้ผู้ใช้สารสนเทศ
จ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ และเลือกใช้วิธีการเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
โดยเฉพาะสารสนเทศดิจิทัลท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน ผู้ใช้สารสนเทศจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงวิธีการได้มาซึ่งสารสนเทศ
ต่างๆ ต้องทราบถึงแหล่งสารสนเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศท่ีตรงตามความต้องการมากท่ีสุด  

สารสนเทศดิจิทัล เป็นสารสนเทศอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีผู้นิยมสืบค้นอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถสืบค้นได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่มีข้อจ ากัดในด้านเวลาและสถานท่ีในการสืบค้น อีกท้ังยังมีการพัฒนาโปรแกรมค้นหาหรือเสรชิ
เอ็นจิ้น (Search engine) เพื่อช่วยในการสืบค้นสารสนเทศให้ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
โดยโปรแกรมค้นหาจะท าหน้าท่ีในการส ารวจเอกสารท่ีมีอยู่ในเวิลด์ไวด์เว็บ และน ามารวบรวมจัดท าเป็นฐานข้อมูล
ตลอดจนสร้างเครื่องมือค้นหาและน าผลการสืบค้นมาแสดง รวมท้ังเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลท่ีปรากฎในผลการสืบค้น 
ตลอดจนมีการพัฒนาการจัดเรียงล าดับผลการสืบค้นให้ตรงต่อความต้องการให้มากท่ีสุด ส่งผลให้ผู้ใช้นิยมใช้โปรแกรม
ค้นหาในการค้นหาสารสนเทศจากเวิลด์ไวด์เว็บมากขึ้นเรื่อยๆ จากการศึกษาของ Cross-language information 
retrieval (CLIR) และ Online Computer Library Center, Inc. (OCLC) พบว่าปัจจุบันบุคคลท่ัวไปและนักศึกษา
เมื่อต้องการค้นสารสนเทศจะสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงจะค้นหาสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศอ่ืนๆ เช่น ห้องสมุด ร้านหนังสือ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าโปรแกรมค้นหาจะเป็นท่ีนิยมใช้ในการสืบค้น
สารสนเทศเวิลด์ไวด์เว็บแต่ยังพบปัญหาในการใช้โปรแกรมค้นหาคือ โปรแกรมค้นหาแต่ละโปรแกรมได้รับการพัฒนา
จากผู้ให้บริการท่ีแตกต่างกันท าให้โปรแกรมค้นหามีหลากหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมแบบดรรชนีค า (Index search) 
แบบนามานุกรม (Directory search) รวมท้ังมีระบบความสามารถ รูปแบบและวิธีการสืบค้นท่ีแตกต่างกันท้ังในด้าน
วิธีการกาหนดรูปแบบการสืบค้นโดยใช้ตัวด าเนินการ (Operators) ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะส าหรับการใช้
งานเฉพาะด้านและข้อดีข้อเสียท่ีแตกต่างกัน ดั้งนั้นผู้ใช้จะต้องมีความความรู้และความเข้าใจในการใช้งานของ
โปรแกรมแต่ละประเภทแต่ละโปรแกรม จึงจะสามารถใช้สืบค้นสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นความสามารถ
หรือทักษะในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลจึงเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบัน ผู้ใช้สารสนเทศดิจิทัลต้องใช้วิจารณญาณ 
มีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศอย่างเป็นระบบก่อนจะน ามาใช้ประโยชน์ ท้ังในด้านการศึกษา การวิจัย การ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง และการใช้สารสนเทศดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน ประกอบกับพัฒ นาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการเชื่อมโยงกันท่ัวโลกอย่างไร้พรมแดน ก่อให้เกิดการแปลงรูปแบบสารสนเทศจากสิ่งตีพิมพ์
ไปสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่จ ากัดสถานท่ีและเวลาและสามารถสืบค้นและรวบรวม
สารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ (ทิพย์สุดา ศิลปะและกรรณิการ์ ทองเต็ม, 2552: 3) 
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จะเห็นได้ว่าการสืบค้นสารสนเทศมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อบุคลากรด้านการศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ทางการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับวงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ใช้
สารสนเทศท่ีเป็นอาจารย์และนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องใช้สารสนเทศในการเรียนและการวิจัย 
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลและสามารถใช้สารสนเทศอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ได้รับ
สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือและตรงกับความต้องการมากท่ีสุด คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงทักษะการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เพื่อให้ทราบถึงทักษะการสืบค้น
สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเป็นแนวทางในการจัดแหล่งสืบค้นสารสนเทศให้
ตรงกับทักษะและความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศต่อไป 
 
วัตถปุระสงค ์

เพื่อศึกษาทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วยนักศึกษา
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
พยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยงและการบริการ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง สังกัด
ศูนย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ จ านวน 385 คน โดยอ้างอิงตารางค านวณหากลุ่มตัวอย่างของเครซี่และ       
มอร์แกน  
 
วิธีด าเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยงและการบริการ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง สังกัดศูนย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ จ านวน 385 คน โดยอ้างอิงตารางค านวณหากลุ่มตัวอย่าง
ของเครซี่และมอร์แกน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบดัวย 4 ตอน รายละเอียด ดังนี้  
ตอนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบค าถาม

หลายตัวเลือก (Multiple choices question)  
ตอนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบค าถาม

หลายตัวเลือก (Multiple choices question)  
ตอนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ได้แก่ 5 = มากท่ีสุด 4 =มาก 3 = ปานกลาง 2 = 
น้อย และ 1 = น้อยท่ีสุด 

ส าหรับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยท่ีได้จากแบบสอบถาม ได้ก าหนดคะแนนในการแบ่งช่วงชั้น (Class 
Interval) 5 ระดับเท่าๆ กัน ซึ่งใช้สูตรการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นและแปลความหมายตามเกณฑ์ได้ดังต่อไปนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 ความหมาย ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 ความหมาย ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 ความหมาย ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 ความหมาย ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลอยู่ในระดับน้อย 
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 ความหมาย ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
ตอนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการจัดแหล่งสืบค้น

สารสนเทศให้ตรงกับทักษะและความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศต่อไป 
3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามทักษะการสืบค้นสารสนเทศ
ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้ 

3.1 ศึกษาข้อมูล วิธีเขียนแบบสอบถาม งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎี แล้วน ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม 

3.2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้อง
เชิงเนื้อหา ใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอบคล้อง ( IOC) โดยการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of item 
Objective Congruence-IOC) ) ตั้งเกณฑ์ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC เกิน 0.5 ขึ้นไปมีค่าเที่ยงตรง ใช้ได้ ข้อค าถามท่ีมีค่า 
IOC ต่ ากว่า 0.5 ต้องตัดออก ใช้ไม่ได้ 

3.3 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จ านวน 385 คน  

4.2 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท้ังหมด ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถติิท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย  

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและความเรยีงประกอบตาราง แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังแสดงไว้ในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (n=385) ร้อยละ ล าดบัที ่
1) เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

2) คณะ 
1. คณะครศุาสตร ์
2. คณะวิทยาการจดัการ 
3. คณะพยาบาลศาสตร ์
4. คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
5. คณะมนุษศาตรแ์ละสังคมศาสตร ์
6. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
7. โรงเรียนการเรือน 
8. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

 
142 
243 

 
34 
104 
13 
53 
53 
48 
53 
27 

 
37 
64 
 
8 
27 
3 
14 
14 
13 
14 
7 

 
2 
1 
 
4 
1 
6 
2 
2 
3 
2 
5 
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จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 385 คน เป็นเพศชาย 142 คน คิดเป็นร้อยละ 37 เพศหญิง 
243 คน คิดเป็นร้อยละ 64 คน โดยเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14 คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 27  คณะ
มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14 คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
3 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการริการ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13 โรงเรียนการเรือน จ านวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14 และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7 

ตอนท่ี 2 ทักษะการสืบคน้สารสนเทศดจิิทัลของนักศึกษาปริญญาบัณฑติ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
ผลการศึกษาทักษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของนักศึกษาปรญิญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสติ  มี

รายละเอียดดังแสดงไว้ในตารางท่ี 2-8 
 

ตารางที่ 2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสืบคน้สารสนเทศดจิิทัล 
 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสบืคน้สารสนเทศดิจิทัล จ านวน (n=312) ร้อยละ ล าดบัที ่
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 153 40 2 
2. คอมพิวเตอร์พกพา 
3. โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
4. แท็บเล็ต 

153 
292 
72 

40 
76 
19 

2 
1 
3 

จากตารางท่ี 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี จ านวน  292 คน คิดเป็นร้อยละ 76  ใช้
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ใช้คอมพิวเตอร์พกพา จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
และใช้แท็บเล็ต จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 19 

 
ตารางที ่3 วัตถุประสงคใ์นการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล 

 

วัตถปุระสงค์ในการสบืคน้สารสนเทศดิจิทัล จ านวน (n=312) ร้อยละ ล าดบัที ่
1. เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร 
2. เพื่อการศึกษา 
3. เพื่อความบันเทิง 

203 
275 
245 

53 
71 
64 

3 
1 
2 

จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 71 มี
วัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 64 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จ านวน 
203 คน คิดเป็นร้อยละ 53 

 
ตารางที ่4 วิธีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศดจิิทัล 

 

วิธีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัล จ านวน (n=385) ร้อยละ ล าดบัที ่
1. จากส่วนเช่ือมโยง(Link)บนเว็บเพจ(Webpage) 
2. จากการเข้าถึงเว็บไซต์(URL) 
3. จากโปรแกรมค้นหา(Search Engine) 

103 
110 
171 

27 
29 
44 

3 
2 
1 

จากตารางท่ี 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีวิธีการเข้าถึงสารสารสนเทศดิจิทัลจากโปรแกรมค้นหา(Search 
Engine) จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีวิธีการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัลจากการเข้าถึงเว็บไซต์(URL) จ านวน 110 
คน คิดเป็นร้อยละ 29 มีวิธีการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัลจากส่วนเชื่อมโยง(Link)บนเว็บเพจ(Webpage) จ านวน 103 
คน คิดเป็นร้อยละ 27 
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ตารางที ่5 การทราบถึงแหล่งสารสนเทศดจิิทัล 
 

การทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัล จ านวน (n=385) ร้อยละ ล าดบัที ่
1. ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ (หนังสือ วารสาร) 
2. ส่วนเช่ือมโยง(Link)บนเว็บเพจ(Webpage) 
3. การแนะน าของเพื่อน 
4. โปรแกรมค้นหา(Search Engine) 
5. ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ(ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ 
โทรทัศน์) 

53 
112 
50 
149 
20 

14 
29 
13 
39 
5 

3 
2 
4 
1 
5 

จากตารางท่ี 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัลจากโปรแกมค้นหา (Search 
Engine) จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัลจากส่วนเชื่อมโยง(Link)บนเว็บเพจ
(Webpage) จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัลจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ(หนังสือพิมพ์ 
วารสาร) จ านวน 53 คน ร้อยละ 14 ทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจทัลจากการแนะน าของเพื่อน จ านวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13 และทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัลจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ (ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์) 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

 
ตารางที ่6 เรียนรู้วิธีการสืบค้นโดยใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทลั 

 

เรียนรู้วิธกีารสบืคน้โดยใช้โปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทัล จ านวน (n=385) ร้อยละ ล าดบัที ่
1. เรียนรู้ด้วยตนเองจากการใช้งานจริง 
2. ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล 
3. ค าแนะน าจากเพื่อนหรือผู้ท่ีเคยใช้งาน 

268 
55 
61 

70 
14 
16 

1 
3 
2 

จากตารางท่ี 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเรียนรู้วิธีการสืบค้นโดยใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทัลจากการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการใช้งานจริง จ านวน 268 คนคิดเป็นร้อยละ 70 เรียนรู้วิธีการสืบค้นโดยใช้โปรแกรมค้นหา
สารสนเทศดิจิทัลจากค าแนะน าจากเพื่อนหรือผู้ท่ีเคยใช้งาน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และเรียนรู้วิธีการ
สืบค้นโดยใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทัลจากการศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล จ านวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 14 

 
ตารางที ่7 โปรแกรมคน้หา (Search Engine)ท่ีเคยใช้ในการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 

 

โปรแกรมคน้หา (Search Engine)ที่เคยใช้ในการสบืค้น
สารสนเทศดิจิทัล 

จ านวน (n=385) ร้อยละ ล าดบัที ่

1. Google 
2. Sanook 
3. Yahoo 

366 
9 
10 

95 
2 
3 

1 
3 
2 

จากตารางท่ี 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้โปรแกรมค้นหา(Search Engine) Google ในการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทัล จ านวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 95 เคยใช้โปรแกรมค้นหา(Search Engine) Yahoo จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3 เคยใช้โปรแกรมค้นหา(Search Engine) Sanook จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
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ตารางที่ 8 ประเภทสารสนเทศดจิิทัลท่ีนิยมใช้ในการสบืค้น 
 

ประเภทสารสนเทศดิจิทัลทีน่ิยมใช้ในการสบืคน้ จ านวน (n=385) ร้อยละ ล าดบัที ่
1. ค าส าคัญ 
2. วลีหรือประโยค 
3. ช่ือเรื่อง 
4. หัวเรื่อง 
5. ช่ือผู้แต่ง 

112 
91 
129 
47 
5 

29 
24 
34 
12 
1 

2 
3 
1 
4 
5 

จากตารางท่ี 8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามนิยมสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยใช้ชื่อเรื่อง จ านวน 129 คน คิด
เป็นร้อยละ 34 นิยมสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลประเภทค าส าคัญ จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29 นิยมสืบค้น
สารสนเทศดิจิทัลประเภทวลีหรือประโยค จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 24 นิยมสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลประเภทหัว
เรื่อง จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และนิยมสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลประเภทชื่อผู้แต่ง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1 

ตอนท่ี 3 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ผลการศึกษาทักษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของนักศึกษาปรญิญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสติ มี
รายละเอียดดังแสดงไว้ในตารางท่ี 9 
 

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อทักษะการสืบคน้สารสนเทศดจิิทัล 
 

ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล X  S.D. ระดับ 
1. นิยมใช้โปรแกรมค้นหา (Search engine) ในการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทัล เช่น Sanook.com, 
Google.com 
2. วิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล โดยป้อนค าค้นใน
โปรแกรมค้นหา (Search Engine) 
3. วิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยป้อน URL ของ
แหล่งสารสนเทศ 
4. วิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยการใช้เสียง 
5. วิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นใน
เว็บไซต์ YouTube.com 
6. วิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รูปภาพ ในเว็บไซต์ท่ี
ถูกลิขสิทธิ์ 
7. วิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทัลจากแหล่งต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 
8. ความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศ
ดิจิทัล ของท่านอยู่ในระดับใด 
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รวม 4.15 0.74 มาก 
จากตารางท่ี 9 พบว่าทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 

4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 เมื่อพิจารณาจากข้อค าถามเป็นรายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม นิยมใช้
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โปรแกรมค้นหา (Search engine) เช่น Sanook.com, Google.com ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 เป็นล าดับแรก รองลงมาคือ มีวิธีการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทัลโดยป้อนค าค้นในโปรแกรมค้นหา (Search Engine) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 มีวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทัลจากแหล่งต่างๆอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 เป็นล าดับท่ีสาม และมีวิธีสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยใช้
เสียงอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.08 เป็นล าดับสุดท้าย 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่อง ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พบว่า นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีวิธีการเข้าถึงสารสารสนเทศดิจิทัลและ
ทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัลจากโปรแกมค้นหา (Search Engine) เคยใช้โปรแกรมค้นหา (Search Engine) ในการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทัล และนิยมสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยใช้ชื่อเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ ประตินัณข์ รัศมีโรจน์ และ
ศักดา จันทร์ประเสริฐ (2560: 105) ท่ีได้ท าวิจัยเรื่อง การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมค้นหา ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ชื่อเรื่องเพื่อสืบค้น  โดยเลือกใช้ Google เพื่อสืบค้นข้อมูล
ประกอบการเรียน และ สายสุดา ป้ันตระกูล (2558, 54) ท่ีได้กล่าวถึงทักษะการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตของ
ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พบว่าผู้ปกครองเลือกใช้เว็บไซต์ 
Google ในการค้นหาสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต เนื่องจาก (ศูนย์วิจัยนวัตกรรม อินเทอร์เน็ต, 2557) Google เป็น
โปรแกรมค้นหาท่ีใช้งานง่ายมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีจุดเด่นท่ีความชัดเจนคือ ความเรียบง่ายของหนา้เว็บเพจ 
และความเร็วในการค้นคืนข้อมูล กลับคืนมาแก่ผู้ใช้ นอกจากนี้ยังบริการแปลข้อความหน้าเว็บเพจด้วยภาษาต่างๆ ถึง 
65 ภาษา  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากวิจัยครั้งนี้ 

ควรเพิ่มอุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนต่อความต้องการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลของผู้ใช้
สารสนเทศ เช่น จัดบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอ จัดสถานท่ีท่ีเหมาะสมและสนับสนุนการสืบค้น
สารสนเทศ  
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาถึงทักษะในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใด 
 2. ควรศึกษาถึงทักษะในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอ่ืนๆ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมในการสืบค้นสารสนเทศอย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
สารสนเทศ 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค
ชาวจีนต่อข้าวตลาดเฉพาะไทย 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวไรซ์เบอรี่ และ  
ข้าวกข43 โดยใช้กลุ่มนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษา และท าการวิเคราะห์ผลกระทบของ
ข้อมูลภูมิหลังและโภชนาการข้าวตลาดเฉพาะไทยต่อความชอบของกลุ่มนักศึกษาชาวจีน จากการเปรียบเทียบความ
แตกต่างด้านความชอบระหว่างกลุ่มผู้ทดสอบท่ีไม่ได้รับรู้ข้อมูลภูมิหลังและโภชนาการ และกลุ่มผู้ทดสอบท่ีได้รับรู้
ข้อมูลภูมิหลังและโภชนาการ อีกท้ังศึกษาความยินดีจ่ายของกลุ่มนักศึกษาชาวจีนท่ีมีต่อข้าวตลาดเฉพาะไทย จากการ
สอบถามแบบปลายเปิด (Opened method) และเปรียบเทียบระหว่างท้ัง 2 กลุ่มเช่นกัน 
 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาชาวจีนท้ัง 2 กลุ่มมีความชื่นชอบในข้าวหอมมะลิอินทรีย์มากท่ีสุด รองลงมาคือ
ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกข43 และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ตามล าดับ และส าหรับในด้านความยินดีจ่ายนักศึกษาชาวจีนท้ัง 
2 กลุ่มมีความยินดีจ่ายในข้าวไรซ์เบอรี่สูงท่ีสุด รองลงมาคือข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และข้าวกข
43 ท้ังนี้ผลจากการรับรู้ข้อมูลภูมิหลังและโภชนาการส่งผลให้กลุ่มนักศึกษาท่ีได้รับรู้ข้อมูลมีความชอบโดยรวมและ
ความยินดีจ่ายในข้าวตลาดเฉพาะท้ัง 4 ชนิด มากกว่ากลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ได้รับรู้ข้อมูลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค่าส่าคัญ : ข้าวตลาดเฉพาะไทย  ความชอบทางประสาทสัมผัส  ความยินดีจ่าย  นักศึกษาชาวจีน 
 
Abstract 

 The purpose of this research was studying the comparison of sensory evaluation in 4  kinds of Thai 

rice in a niche market which includes the Organic Thai Jasmine rice, the Sangyod Muang Phatthalung rice,  

the Riceberry, and the RD43  for Chinese Students who have lived in Bangkok. And analyzing the effects of 

information’s influences to preference for Chinese Students from the comparison of the differences between 

the group of blind testers and the group of brand testers. Also, study the willingness to pay of Chinese Students 

in Bangkok via the opened method and compare between the 2 groups of testers as well. 

 As a result of this study, the most favorite of Thai rice from the 2 groups of the Chines student was 

the Organic Thai Jasmine rice. Followed by the Riceberry, the RD43 rice, and the Sangyod Muang Phatthalung 

rice respectively. And for the willingness to pay, both groups of Chinese students are willing to pay the 

Riceberry highest followed by the Organic Thai Jasmine rice, the Sangyod Muang Phatthalung rice, and the 

RD43 respectively. Also, the information’s influences affect the preferences score and willingness to pay of 

the 4 kinds of rare Thai rice in the group of brand testers are higher than the group of blind testers significantly. 

 

Keyword: Thai rice in niche market, Sensory evaluation, Willingness to pay, Chinese Students 

1103



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

   

บทน่า 
 ข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) เป็นข้าวท่ีมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว ซึ่งมีความแตกต่างจากข้าวชนิด
ต่างๆท่ีวางขายอยู่ในท้องตลาด โดยในประเทศไทยข้าวตลาดเฉพาะก าลังเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผู้บริโภคท่ีใส่ใจในสุขภาพ
อย่างมาก และเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูงเนื่องจากปัจจัยส่งเสริม ได้แก่ สายพันธ์ุข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ และข้าว
กล้อง ท่ีท าให้ราคาสูงขึ้นตั้งแต่ 30 – 50 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับราคาข้าวขั้นต่ าท่ี 30 บาทต่อกิโลกรัม 
ปัจจัยด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีท าให้ราคาเพิ่มขึ้น 15 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ โดยการบรรจุภัณฑ์
แบบ 1 กิโลกรัม จะท าให้ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 11 บาทต่อกิโลกรัม และหากบรรจุด้วยวัสดุกล่องกระดาษ เพื่อคลุมถุง
สุญญากาศ จะท าให้ราคาเพิ่มขึ้นถึง 19.11 บาทต่อกิโลกรัม (ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ , 2560) จากปัจจัยส่งเสริม
ดังกล่าวท าให้ราคาของข้าวตลาดเฉพาะแต่ละชนิดภายในตลาดของประเทศไทยมีมูลค่าตั้งแต่ 60 – 130 บาทต่อ
กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นโอกาสของเกษตรกรให้เลือกผลิตสินค้าข้าวท่ีมีมูลค่าสูง และตอบโจทย์ผู้บริโภคท่ีใส่ใจในสุขภาพ 
 ท้ังนี้ข้าวท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมและได้รับการส่งเสริมจากกรมการข้าวให้เป็นสินค้าข้าวในตลาดเฉพาะ ส าหรบัขา้ว
อินทรีย์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ ท่ีมีคุณลักษณะเด่นเรื่องของความหอม ปราศจากสารเคมีในการผลิต 
ส าหรับข้าวท่ีมีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวทางภูมิปัญญาของจังหวัด
พัทลุง และได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับข้าวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่ ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น โอเมก้า3 , 6 และ 9 และข้าวก าลังได้รับความสนใจ ได้แก่  
ข้าวกข43 ซึ่งเป็นข้าวท่ีมีค่าดัชนีน้ าตาลปานกลางค่อนไปทางต่ าเพียง 57.5 เหมาะกับผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเบาหวานและ
ต้องการควบคุมน้ าหนัก (ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ , 2560)  สถานการณ์ตลาดข้าวเฉพาะของประเทศไทยอยู่ใน
สภาวะท่ีก าลังเติบโต ส่วนใหญ่ร้อยละ 96 ข้าวตลาดเฉพาะของไทยท่ีผลิตได้ ถูกส่งออกเพื่อจ าหน่ายยังตลาด
ต่างประเทศ และส่วนท่ีเหลือร้อยละ 4 บริโภคภายในประเทศ ซึ่งตลาดส่งออกท่ีมีศักยภาพในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ 
ประเทศจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ และมีปริมาณการส่งออกสินค้าข้าวตลาดเฉพาะของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอยู่ท่ี
ประมาณ 6,100 – 6,900 ตันต่อปี (ส านักบริหารการค้าข้าว, 2557) โดยในภูมิภาคเอเชีย ชาวจีนก าลังเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีเริ่มสนใจในสินค้าข้าวตลาดเฉพาะมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวจีนท่ีมีรายได้ตั้งแต่ปานกลางถึงสูงและใส่
ใจต่อสุขภาพของตนเอง ก าลังมีความต้องการสินค้าข้าวตลาดเฉพาะท่ีผลิตแบบอินทรีย์ มีคุณค่าทางโภชนาการ และมี
คุณภาพ เนื่องจากต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง และตอบสนองต่อความต้องการอาหารท่ีมีประโยชน์และ
ปลอดภัย (ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ, 2559) ซึ่งคาดการณ์ว่าในอนาคตปี พ.ศ.2564 ความต้องการข้าว
ตลาดเฉพาะของชาวจีนจะมีปริมาณสูงถึง 8.079 ล้านตัน ซึ่งปริมาณข้าวดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อการบริโภคเป็น
อาหารหลักของผู้บริโภคภายในประเทศจีนได้ถึงร้อยละ 90 ของผลผลิตรวม (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ , 
2560) จึงถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการท าการค้ากับประเทศจีนในสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ 
 อย่างไรก็ตามแม้ตลาดการบริโภคข้าวเฉพาะจะมีแนวโน้มท่ีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคคนไทย แต่เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารของผู้บริโภคชาว
จีนท่ีถือเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญ ก่อให้เกิดอุปสรรคด้านการตลาด การก าหนดราคา การขาย และการผลิต อันส่งผล
ต่อความไม่แน่นอนด้านการลงทุน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาถึงคุณลักษณะของข้าวตลาดเฉพาะท่ีผู้บริโภคชาว
จีนชื่นชอบ ด้วยวิธีการประเมินทางประสาทสัมผัส และสอบถามถึงความยินดีจะจ่ายท่ีมีต่อข้าวตลาดเฉพาะ โดยใช้
กลุ่มนักศึกษาชาวจีนในกรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ ท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคไปจ าหน่ายยังประเทศจีน และเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของภาครัฐ
ในการส่งเสริมสินค้าข้าวตลาดเฉพาะของผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความชอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้าวตลาดเฉพาะไทย 4 ชนิด โดยใช้
กลุ่มนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของข้อมูลภูมิหลังและโภชนาการข้าวตลาดเฉพาะไทยต่อความชอบของกลุ่ม
นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความยินดีจะจ่าย (Willingness to pay) ของกลุ่มนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
ต่อข้าวตลาดเฉพาะไทย 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 1. ขอบเขตการศึกษา 
 ท าการศึกษาในมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยเลือกใช้กลุ่มนักศึกษา
ชาวจีนก าลังศึกษาและอาศัยอยู่ในประเทศไทยจาก จ านวน 150 ตัวอย่าง ท้ังเพศชายและเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18 
ปีขึ้นไป ท้ังนี้ในการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อหาความชอบควรมีจ านวนตั้งแต่ 40 คน ถึงมากกว่า 100 คนขึ้นไป 
เพื่อให้ได้รับข้อมูลทางสถิติท่ีดีและน่าเชื่อถือมากท่ีสุด 
 ส าหรับตัวอย่างข้าวท่ีท าการศึกษาประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวไรซ์เบอรี่ 
และข้าวกข43 โดยใช้ข้าวหอมมะลิ ท่ัวไปเป็นตัวแปรควบคุมและเปรียบเทียบ ท้ังนี้ เลือกใช้ข้าวท่ีซื้อได้ใน
ห้างสรรพสินค้า มีตรามาตรฐานรับรองIFOAM (ตรารับรองมาตรฐานการผลิตข้าวแบบอินทรีย์) บนบรรจุภัณฑ์ข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ มีตราสัญลักษณ์สินค้าสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) บนบรรจุภัณฑ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง  
ข้าวไรซ์เบอรี่มีข้อมูลทางโภชนาการระบุในฉลาก และข้าวกข43 ได้รับการรับรองจากกรมการข้าว (ตราข้าวหลามตัด) 
โดยเลือกซื้อท่ีขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ปิดผนึกสุญญากาศและเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง เพื่อรักษาคุณภาพของข้าวสาร 
 

 
ภาพที่ 1 ตรามาตรฐาน IFOAM, ตราสญัลักษณ์สนิค้า GI, และ ตรารับรองโดยกรมการข้าว (เรียงจากซ้ายไปขวา) 

 
 2. ข้ันตอนการทดลอง 
 ขั้นตอนแรก ท าการแบ่งกลุ่มผู้ทดสอบเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ทดสอบท่ีไม่ได้รับรู้ข้อมูลจ านวน 100 
ตัวอย่าง ซึ่งถือเป็นกลุ่มตัวอย่างหลัก และกลุ่มผู้ทดสอบท่ีได้รับรู้ข้อมูลจ านวน 50 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อการ
เปรียบเทียบ โดยกลุ่มผู้ทดสอบท่ีไม่ได้รับรู้ข้อมูล จะชิมตัวอย่างข้าวโดยท่ีไม่ทราบชนิดข้าวท่ีชิม ส าหรับกลุ่มท่ีได้รับรู้
ข้อมูล จะชิมตัวอย่างข้าวโดยทราบถึงชนิดของข้าวท่ีชิม และได้รับรู้ถึงข้อมูลภูมิหลังและโภชนาการของข้าวแต่ละชนิด  
 

ตารางที่ 1 ข้อมลูภูมิหลังและโภชนาการของข้าวตลาดเฉพาะ 4 ชนดิ 
 

ชนิดข้าวตลาดเฉพาะ ข้อมูลภูมิหลังและโภชนาการ 

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ข้าวท่ีผลิตด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยจากสารเคมีในการผลิต และมีมาตรฐาน
รับรองระดับสากล เช่น GMP IFOAM HACCP  

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 
เป็นสินค้าข้าวทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง ได้รับการรับรองสินค้าข้าวท่ีมี 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และมีคุณค่าทางโภชนาการอยู่มาก 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ชนิดข้าวตลาดเฉพาะ ข้อมูลภูมิหลังและโภชนาการ 

ข้าวไรซ์เบอรี ่
เป็นข้าวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น โอเมก้า3, 6 และ9 สารต้านอนุมูลอิสระ  
ช่วยเสริมสร้างระบบความจ าของสมอง และการมองเห็น ซึ่งเป็นสายพันธ์ุข้าวท่ี
พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 

ข้าวกข43 
ข้าวท่ีมีค่าดัชนีน้ าตาลในระดับปานกลางค่อนไปทางต่ าเพียง 57.5 เท่านั้น ซึ่งท าให้  
ผู้ที่บริโภคได้รับน้ าตาลในเลือดท่ีน้อยลง เหมาะกับผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเบาหวาน และผู้ท่ี
ต้องการควบคุมน้ าหนัก 

 
 ขั้นตอนท่ีสอง  ท าการทดสอบหาความชอบของแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส แบบ  
Multi sample test ซึ่งเป็นการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน โดยจัดให้กลุ่มผู้ทดสอบได้ชิม 
ตัวอย่างข้าวท่ีหุงสุกท้ัง 4 ชนิด จากนั้นท าการให้คะแนนในคุณลักษณะแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ ด้านสี ด้าน
กลิ่น ด้านรสชาติ ด้านความเหนียว ด้านความนุ่ม และด้านความชอบโดยรวม โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1 คือ ไม่ชอบ
ท่ีสุด จนถึงระดับคะแนน 9 คือชื่นชอบมากท่ีสุด 
 

ตารางที่ 2 ความหมายของคะแนนความชอบจากไมช่อบมากท่ีสุด (1) และชอบมากท่ีสุด (9) 
 

คะแนน ความหมาย 
1 ไม่ชอบมากท่ีสดุ 
2 ไม่ชอบมาก 
3 ไม่ชอบปานกลาง 
4 ไม่ชอบเล็กน้อย 
5 เฉยๆ 
6 ชอบเล็กน้อย 
7 ชอบปานกลาง 
8 ชอบมาก 
9 ชอบมากท่ีสุด 

 
 ขั้นตอนท่ีสาม ท าการสอบถามถึงความยินดีจ่ายด้วยค าถามแบบเปิด (opened method) ในข้าวตลาด
เฉพาะแต่ละชนิดท่ีได้ท าการทดสอบชิมไปข้างต้น โดยแจ้งราคาข้าวท่ัวไปในท้องตลาดอยู่ท่ี 50 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อท า
การเปรียบเทียบความยินดีจ่ายระหว่างกลุ่มท่ีไม่ได้รับรู้ข้อมูล และกลุ่มท่ีได้รับรู้ข้อมูล 
 
 3. วิธีการวิเคราะห์ 
 ท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนในคะแนนคุณลักษณะความชอบทางประสาทสัมผัส และ
ค่าเฉลี่ยความยินดีจ่าย (Mean willingness to pay) ระหว่างกลุ่มผู้ทดสอบท้ัง 2 กลุ่ม และท าการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของข้อมูลต่อความชอบโดยรวมและความยินดีจ่าย ด้วยวิธีการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 
(Independent sample T-test) ได้แก่ กลุ่มผู้ทดสอบท่ีไม่ได้รับรู้ข้อมูล กับกลุ่มผู้ทดสอบท่ีได้รับรู้ข้อมูล 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้รับรู้ข้อมูลจ านวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 72 เป็นเพศชาย
ร้อยละ 28 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21 – 23 ปี ร้อยละ 78 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและเป็นนักศึกษาท้ังหมด ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ท่ี 8,001 – 12,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 53 และ
พื้นฐานอาศัยอยู่ท่ีมณฑลยูนนานร้อยละ 45 รองลงมาอาศัยอยู่ในมณฑลกว่างซีร้อยละ 44 และอาศัยอยู่ในมณฑลอื่นๆ
ร้อยละ 11 ตามล าดับ 
 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับรู้ข้อมูลจ านวน 50 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 72 เป็นเพศชาย
ร้อยละ 28 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21 – 23 ปี ร้อยละ 54 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีร้อยละ 92 และในระดับปริญญาโทร้อยละ 8 โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาร้อยละ 94 ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยอยู่
ในช่วง 8,001 – 12,000 บาทต่อเดือน ท่ีร้อยละ 32 และพื้นฐานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในมณฑลกว่างซีร้อยละ 28 
รองลงมาอาศัยอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยนร้อยละ 22 อาศัยอยู่ในมณฑลชานซีร้อยละ 12 อาศัยอยู่ในมณฑลกวางตุ้งร้อยละ 6 
อาศัยอยู่ในมณฑลยูนนานร้อยละ 2 และอาศัยอยู่ในมณฑลอื่นๆร้อยละ 15 ตามล าดับ 
 2. คุณลักษณะความชอบทางประสาทสัมผัส 
 ส าหรับกลุ่มท่ีไม่ได้รับรู้ข้อมูลมีความชอบข้าวหอมมะลิอินทรีย์มากท่ีสุด โดยมีคะแนนความชอบเฉลี่ยในด้าน
รูปลักษณ์อยู่ท่ี 6.83 คะแนน ด้านสีอยู่ท่ี 6.93 คะแนนด้านกลิ่นอยู่ท่ี 6.83 คะแนน ด้านรสชาติอยู่ท่ี 6.62 คะแนน 
ด้านความเหนียวอยู่ท่ี 6.52 คะแนน ความนุ่มอยู่ท่ี 6.73 คะแนน และด้านความชอบโดยรวมอยู่ท่ี 6.74 คะแนน 
รองลงมาคือข้าวไรซ์เบอรี่มีคะแนนความชอบเฉลี่ยด้าน รูปลักษณ์อยู่ท่ี 6.77 คะแนน ด้านสีอยู่ท่ี 6.79 คะแนนด้าน
กลิ่นอยู่ท่ี 6.71 คะแนน ด้านรสชาติอยู่ท่ี 6.61 คะแนน ด้านความเหนียวอยู่ท่ี 6.10 คะแนน ความนุ่มอยู่ท่ี  6.12 
คะแนน และด้านความชอบโดยรวมอยู่ท่ี 6.73 คะแนน ข้าวกข43มีคะแนนความชอบเฉลี่ยในด้านรูปลักษณ์อยู่ท่ี 6.67 
คะแนน ด้านสีอยู่ท่ี 6.73 คะแนนด้านกลิ่นอยู่ท่ี 6.29 คะแนน ด้านรสชาติอยู่ท่ี 5.99 คะแนน ด้านความเหนียวอยู่ท่ี 
6.10 คะแนน ความนุ่มอยู่ท่ี 6.42 คะแนน และด้านความชอบโดยรวมอยู่ท่ี 6.27 คะแนน และส าหรับข้าวสังข์หยด
เมืองพัทลุงมีคะแนนความชอบเฉลี่ยในด้านรูปลักษณ์อยู่ท่ี 6.61 คะแนน ด้านสีอยู่ท่ี 6.93 คะแนนด้านกลิ่นอยู่ท่ี 6.41 
คะแนน ด้านรสชาติอยู่ท่ี 6.11 คะแนน ด้านความเหนียวอยู่ท่ี 5.95 คะแนน ความนุ่มอยู่ท่ี 5.80 คะแนน และด้าน
ความชอบโดยรวมอยู่ท่ี 6.16 คะแนน ดังแสดงในภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนผังความชอบเฉลี่ยเปรียบเทียบในแต่ละคณุลักษณะของกลุ่มผู้ทดสอบท่ีไม่ไดร้ับรูข้้อมูล 

 ท้ังนี้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนในคุณลักษณะด้านต่างๆของกลุ่มผู้ทดสอบท่ีไม่ได้รับรู้ข้อมูลพบว่า ใน
ข้าวท้ัง 4 ชนิดมีความแตกต่างกันในด้านด้านกลิ่น รสชาติ ความเหนียว ความนุ่ม และความชอบโดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 90% โดยมีค่า F เท่ากับ 3.726, 4.048, 2.049, 4.875, และ 3.221 ตามล าดับ 
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แต่ในด้านรูปลักษณ์และสี ของข้าวท้ัง 4 ชนิดพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยมีค่า F เท่ากับ 0.663 และ 0.437 
 ส าหรับกลุ่มท่ีรับรู้ข้อมูลมีความชอบเฉลี่ยในข้าวแต่ละชนิดท่ีเพิ่มมากขึ้น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ยังคงเป็นข้าวท่ี
มีคะแนนความชอบมากท่ีสุด โดยมีคะแนนความชอบเฉลี่ยในด้านรูปลักษณ์อยู่ท่ี 7.64 คะแนน ด้านสีอยู่ท่ี 7.84 
คะแนนด้านกลิ่นอยู่ท่ี 7.90 คะแนน ด้านรสชาติอยู่ท่ี 7.84 คะแนน ด้านความเหนียวอยู่ท่ี 7.76 คะแนน ความนุ่มอยู่ท่ี 
7.64 คะแนน และด้านความชอบโดยรวมอยู่ท่ี 7.88 คะแนน รองลงมาคือข้าวไรซ์เบอรี่มีคะแนนความชอบเฉลี่ยด้าน 
รูปลักษณ์อยู่ท่ี 7.28 คะแนน ด้านสีอยู่ท่ี 7.60 คะแนนด้านกลิ่นอยู่ท่ี 7.50 คะแนน ด้านรสชาติอยู่ท่ี  7.58 คะแนน 
ด้านความเหนียวอยู่ท่ี 7.50 คะแนน ความนุ่มอยู่ท่ี 7.22 คะแนน และด้านความชอบโดยรวมอยู่ท่ี 7.50 คะแนน  
ข้าวกข43มีคะแนนความชอบเฉลี่ยในด้านรูปลักษณ์อยู่ท่ี 7.26 คะแนน ด้านสีอยู่ท่ี 7.60 คะแนนด้านกลิ่นอยู่ท่ี 7.16 
คะแนน ด้านรสชาติอยู่ท่ี 7.40 คะแนน ด้านความเหนียวอยู่ท่ี 7.14 คะแนน ความนุ่มอยู่ท่ี 7.30 คะแนน และด้าน
ความชอบโดยรวมอยู่ท่ี 7.46 คะแนน และส าหรับข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงมีคะแนนความชอบเฉลี่ยในด้านรูปลักษณ์
อยู่ท่ี 7.24 คะแนน ด้านสีอยู่ท่ี 7.50 คะแนนด้านกลิ่นอยู่ท่ี 7.54 คะแนน ด้านรสชาติอยู่ท่ี 7.52 คะแนน ด้านความ
เหนียวอยู่ท่ี 7.06 คะแนน ความนุ่มอยู่ท่ี 7.08 คะแนน และด้านความชอบโดยรวมอยู่ท่ี 7.18 คะแนน ดังแสดงในภาพ
ท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 แผนผังความชอบเฉลี่ยเปรียบเทียบในแต่ละคณุลักษณะของกลุ่มผู้ทดสอบท่ีได้รับรู้ข้อมลู 
 

 ท้ังนี้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนในคุณลักษณะด้านต่างๆพบว่า ในข้าวท้ัง 4 ชนิดมีความแตกต่างกันใน
ด้านความเหนียว และความชอบโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 90% โดยมีค่า F เท่ากับ 2.107 
และ 2.065 แต่ในด้านรูปลักษณ์ สี กลิ่น รสชาติ และความนุ่มในข้าวท้ัง 4 ชนิดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยมีค่า F เท่ากับ 0.696, 1.393, 1.703, 0.718, และ 1.072 ตามล าดับ 
 3.ความยินดีจ่าย 
 ส าหรับกลุ่มท่ีไม่ได้รับรู้ข้อมูลพบว่า ผู้ทดสอบยินดีจ่ายในข้าวไรซ์เบอรี่มากท่ีสุดเฉลี่ย 67.95 บาทต่อกิโลกรัม 
รองลงมาคือ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีความยินดีจะจ่ายเฉลี่ยอยู่ท่ี 62.50 บาทต่อกิโลกรัม ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงมี
ความยินดีจะจ่ายเฉลี่ยอยู่ท่ี 61.73 บาทต่อกิโลกรัม และข้าวกข43 มีความยินดีจะจ่ายเฉลี่ยอยู่ท่ี 59.44 บาทต่อ
กิโลกรัม ดังแสดงในภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 ความยินดีจะจ่ายเฉลี่ยในข้าวแต่ละชนดิของกลุ่มผู้ทดสอบท่ีไม่ได้รับรูข้้อมูล 
 

 ส าหรับกลุ่มผู้ทดสอบท่ีได้รับรู้ข้อมูล พบว่า มีความยินดีจะจ่ายต่อข้าวตลาดเฉพาะแต่ละชนิดท่ีสูงขึ้น โดยมี
ความยินดีจะจ่ายเฉลี่ยในข้าวไรซ์เบอรี่มากท่ีสุดอยู่ท่ี 81.76 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาคือข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีความ
ยินดีจะจ่ายเฉลี่ยอยู่ท่ี 78.76 บาทต่อกิโลกรัม ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงมีความยินดีจะจ่ายเฉลี่ยอยู่ท่ี 75.42 บาทต่อ
กิโลกรัม และข้าวกข43 มีความยินดีจะจ่ายเฉลี่ยอยู่ท่ี 75.12 บาทต่อกิโลกรัม ดังแสดงในภาพท่ี 5 
 

 

ภาพที่ 5 ความยินดีจะจ่ายเฉลี่ยในข้าวแต่ละชนดิของกลุ่มผู้ทดสอบท่ีรับรู้ข้อมลู 
 

 ท้ังนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความยินดีจะจ่ายเฉลี่ยในข้าวตลาดเฉพาะของกลุ่มผู้ทดสอบ พบว่ากลุ่มผู้
ทดสอบท่ีไม่ได้รับรู้ข้อมูล มีความยินดีจะจ่ายในข้าวตลาดเฉพาะแต่ละชนิดท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับความ
เชื่อมั่น 95% และมีค่า F อยู่ท่ี 2.641 แต่เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ทดสอบท่ีรับรู้ข้อมูล พบว่า มีความยินดีจะจ่ายในข้าว
ตลาดเฉพาะแต่ละชนิดท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่า F อยู่ท่ี 0.812  
 4. ผลกระทบของข้อมูลต่อความชอบโดยรวมและความยินดีจ่าย 
 ผลการรับรู้ข้อมูลต่อคะแนนความชอบของข้าวแต่ละชนิด พบว่า การรับรู้ข้อมูลภูมิหลังและโภชนาการของ
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวกข43 ส่งผลให้คะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ย
ของข้าวแต่ละชนิดสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ล าดับความชอบโดยรวมของข้าวแต่ละชนิดยังคงไม่เปลี่ยนแปลง 
โดยข้าวหอมมะลิอินทรีย์ยังคงเป็นข้าวท่ีมีความชอบโดยรวมมากท่ีสุด รองลงมาคือข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกข43 ละข้าวสังข์
หยดเมืองพัทลุง ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ความแตกต่างของความชอบโดยรวมในข้าวตลาดเฉพาะระหว่างกลุ่มท่ีไมไ่ดร้ับรู้และกลุ่มท่ีไดร้ับรูข้อ้มูล 
 

ชนิดของข้าว ความชอบโดยรวมเฉลี่ย t-test for Equality of Mean 
ไม่รับรู้ข้อมูล 

(n=100) 
รับรู้ข้อมูล 
(n=50) 

t Sig. (2-tailed) 

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 6.74 7.88 -4.847** 0.000 
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 6.16 7.18 -3.806** 0.001 
ข้าวไรซ์เบอรี่ 6.73 7.50 -3.116** 0.002 
ข้าวกข43 6.27 7.46 -5.125** 0.000 

 
 ผลการรับรู้ข้อมูลต่อความยินดีจะจ่ายของข้าวแต่ละชนิด พบว่า การรับรู้ข้อมูลภูมิหลังและโภชนาการของ
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวกข43 ส่งผลให้ความยินดีจะจ่ายของข้าวแต่ละ
ชนิดสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ล าดับความยินดีจะจ่ายของข้าวแต่ละชนิดยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยผู้ทดสอบมี
ความยินดีจะจ่ายในข้าวไรซ์เบอรี่มากท่ีสุด รองลงมาคือข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และข้าวกข43 
ดังแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ความแตกต่างของความยินดจี่ายในข้าวตลาดเฉพาะระหว่างกลุ่มท่ีไมไ่ดร้ับรูข้้อมูลและกลุ่มท่ีได้รับรูข้้อมูล 

 
ชนิดของข้าว ความยินดีจะจ่ายเฉลี่ย  

(บาท/กิโลกรัม) 
t-test for Equality  

of Mean 
ไม่รับรู้ข้อมูล 

(n=100) 
รับรู้ข้อมูล 
(n=50) 

t Sig. (2-tailed) 

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 62.50 78.76 -4.236** 0.000 
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 61.73 75.42 -3.684** 0.000 
ข้าวไรซ์เบอรี่ 67.95 81.96 -2.755** 0.007 
ข้าวกข43 59.44 75.12 -4.425** 0.000 

 
สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาความชอบและความยินดีจ่ายของผู้บริโภคชาวจีนต่อข้าวตลาดเฉพาะไทยท้ัง 4 ชนิด 
กรณีศึกษานักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผลของการรับรู้ข้อมูลภูมิหลังและโภชนาการท าใหผู้ท้ดสอบท่ี
รับรู้ข้อมูลมีความชอบและความยินดีจ่ายเพื่อซื้อข้าวตลาดเฉพาะท่ีมากกว่าผู้ ทดสอบท่ีไม่รับรู้ข้อมูล โดยส าหรับ
ความชอบทางประสาทสัมผัส ผู้ทดสอบท้ัง 2 กลุ่มชื่นชอบข้าวหอมมะลิอินทรีย์มากท่ีสุด รองลงมาคือข้าวไรซ์เบอรี่  
ข้าวกข43 และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ตามล าดับ และส าหรับความยินดีจะจ่ายผู้ทดสอบท้ัง 2 กลุ่มยินดีจ่ายให้กับ
ข้าวไรซ์เบอรี่สูงท่ีสุด รองลงมาคือข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และข้าวกข43 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้
ว่าผลของการได้รับรู้ข้อมูลของนักศึกษาส่งผลให้มีระดับความชอบทางประสาทสัมผัสและความยินดีจ่ายในข้าวตลาด
เฉพาะแต่ละชนิดสูงขึ้น 
 ท้ังนี้การศึกษาความชอบและความยินดีจ่ายของผู้บริโภคชาวจีนต่อข้าวตลาดเฉพาะไทย ได้ท าการศกึษาเพยีง
ในกลุ่มนักศึกษาชาวจีนท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งอาจมีระดับความชอบและความยินดีจ่ายท่ีแตกต่างจาก
ผู้บริโภคชาวจีนในวัยอ่ืนๆ เนื่องจากมีอายุ อาชีพ และประสบการณ์ ท่ีแตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะด้านการตลาด 

 ส าหรับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สามารถส่งเสริมจุดขายของผลิตภัณฑ์ในด้านคุณลักษณะของข้าวท่ีมีท้ังกลิ่น
หอม รสชาติท่ีดี และความนุ่มเหนียวท่ีลงตัว และเน้นการประชาสัมพันธ์สินค้าโดยให้ข้อมูลด้านการผลิตข้าว  
แบบอินทรีย์ท่ีปลอดภัยจากสารเคมีในการผลิต โดยมีราคาท่ีนักศึกษาชาวจีนยอมรับได้อยู่ท่ีประมาณ 78 บาทต่อ
กิโลกรัม 
 ส าหรับข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง สามารถส่งเสริมจุดขายของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการมาก 
และสินค้าท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทางภาคใต้ของประเทศไทย และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ถึง
ตราสัญลักษณ์ของสินค้าท่ีมีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยมีราคาท่ีนักศึกษาชาวจีนยอมรับได้อยู่ท่ีประมาณ 75 บาทต่อ
กิโลกรัม 
 ส าหรับข้าวไรซ์เบอรี่ สามารถส่งเสริมจุดขายของผลิตภัณฑ์ในด้านคุณลักษณะของข้าวท่ีมีความเป็น
เอกลักษณ์ ท้ังในด้านรสชาติท่ีดีและกลิ่นหอมท่ีเฉพาะตัว และประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าทางโภชนาการสูงของข้าว ท่ีมี
ท้ังสารต้านอนุมูลอิสระ ธาตุเหล็ก วิตามินบี เป็นต้น โดยมีราคาท่ีนักศึกษาชาวจีนยอมรับได้อยู่ท่ีประมาณ 81 บาทต่อ
กิโลกรัม 
 ส าหรับข้าวกข43 สามารถส่งเสริมจุดขายของผลิตภัณฑ์ในคุณลักษณะของข้าวท่ีมีท้ังความหอมและความนุ่ม
อ่อนๆ และเน้นการให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในด้านของข้าวท่ีช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคไต  โดยมี
ราคาท่ีนักศึกษาชาวจีนยอมรับได้อยู่ท่ีประมาณ 75 บาทต่อกิโลกรัม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ่ 

งานวิจัยเรื่อง ลีลาภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลีลาภาษาในประเด็นการใช้ค า 
ประโยค ภาพพจน์ โวหาร การอ้างถึง การสอดแทรกค าประพันธ์ของตนเอง และการน าเสนอเรื่อง โดยศึกษาจากนว
นิยาย ของ รอมแพง 5 เรื่อง ดังนี้ พรายพรหม เรือนพะยอม  บุพเพสันนิวาส  มินตรา และ มณีรัตนะ น าเสนอผลงาน
การวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า รอมแพงมีลีลาภาษาดังนี้ ด้านการใช้ค าพบ 9 ประเด็น คือ การใช้
ค าบ่งชี้พฤติกรรม การใช้ค าเรียกชื่อ การใช้ค าบอกขนาด จ านวน การใช้ค าลงท้าย การใช้ค าแสดงการถาม การใช้
สรรพนาม การใช้ค าอุทาน การใช้ค าสแลง และการใช้ค าทับศัพท์ ด้านการใช้ประโยคพบ 3 ประเภท คือ การใช้
ประโยคกระชับ การใช้ประโยคขนาดยาว และการใช้ประโยคท่ีมีค าถามเชิงวาทศิลป์ ด้านการใช้ภาพพจน์พบ  
5 ประเภท คือ การเปรียบกับกีฬายอดนิยมของคนในยุคปัจจุบัน การเปรียบกับพฤติกรรมของสัตว์ การเปรียบกับ
ส านวนปัจจุบัน การเปรียบกับดิน ฟ้า อากาศ และการเปรียบกับกับพฤติกรรมของคนยุคปัจจุบัน ด้านการใช้โวหารพบ 
3 ประเภท คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร ด้านการอ้างถึงพบ 3 ประเภท คือ อ้างถึงเหตุการณ์
ในประวัติศาสตร์ อ้างถึงบทประพันธ์  และอ้างถึงบทเพลง ด้านการสอดแทรกค าประพันธ์ของตนเองพบ 4 ประเภท 
คือ โคลงสี่สุภาพ กลอนสุภาพ กลอนหก และกาพย์ยานี11 โดยเป็นค าประพันธ์ของผู้แต่งเองท้ังหมด ด้านการน าเสนอ
เรื่องพบ  3 ประเภท คือ การตั้งชื่อเรื่อง การเปิดเรื่อง และการปิดเรื่อง ลีลาภาษาดังกล่าว ท าให้นวนิยาย ของ  
รอมแพง มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ได้รับความนิยมจากผู้อ่านในยุคปัจจุบัน 

 
ค าส าคญั : นวนิยาย  นวนิยายอิงประวัติศาสตร์  ลีลาภาษา 
 
Abstract 

 The research Language Writing Style In Rompaeng's Novels aims to study about the language style 

in term of word choice, sentences, layout, phrase, referring, combination with her own writing, and the story 

presentation by studying from 5 novels of Rompaeng which are Praiprom, Rueanpayom, Buppeasunivas, 

Mintra, and Manee-Rattana. The research has been presented by descriptive analysis. The research result 

found that the style of Rompaeng are as follow: about the word choice, there are 9 issues which are use the 

word to identify the behavior, to call the name, to identify size and number, to end the sentence, to show the 

question, to be a pronoun, to be an interjection, to be a slang, and to use instead of other language. About the 

sentences, there are 3 types which are, brief sentence, long sentence, and oratorical question. About layout, 

there are 5 types which are comparing popular sport of people nowadays, comparing animal, comparing with 

the recently phrase, comparing with the weather, and comparing with the behavior with people nowadays. 

About the phrase, there are 3 types which are descriptive, depictive, and teaching. About the referring, there 

are 3 types which are referring to the history, to the writing, and to the song. About combination with her 

own writing, there are 5 types which are Khlong Si Supab, Khlon Supab, Khlon Hog, and Kab Yanee Sib Ed 

which are all her own writing. About the story presentation, there are 3 types which are the title’s name, the 

opening, and the ending. The style cause the Rompaeng’s novels become outstanding and unique. Therefore, 

her novels are popular among the readers until now. 

 
Keywords: Novels, Historical Novels, Language Style 
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บทน า 
 ลีลาภาษาเป็นลักษณะเฉพาะในการใช้ภาษาของนักเขียนแต่ละคน ลีลาภาษาสะท้อนถึงประสบการณ์ 
รสนิยม ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนความรู้ความสามารถของนักเขียนแต่ละคนได้ อาจจะแสดงในรูปของประโยค การ
ผูกเรื่อง ส านวนโวหาร การเล่นค า ซึ่งผู้อ่านสามารถสังเกตได้จากงานเขียนท่ีปรากฏของนักเขียนนั้น ๆ  ลีลาภาษา
ปรากฏให้เป็นท่ีสังเกตของผู้อ่านในงานเขียนประเภทตา่ง ๆ  ท้ังบันเทิงคดี และสารคดี ว่ามีลักษณะการใช้ภาษาอย่างไร 
ท้ังการใช้ค า การใช้โวหารภาพพจน์ ท่ีจะท าให้สารจากผู้เขียนสื่อตรงผู้อ่านได้อย่างท่ีผู้เขียนต้องการ  
 วรรณกรรมเป็นงานเขียนท่ีมีคุณค่าในตัวเอง แม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะท าให้ความนิยมในวรรณกรรม
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่คุณค่าทางภูมิปัญญาของวรรณกรรมก็ยังเป็นสิง่ท่ีประจักษอ์ยู่ วรรณกรรมแตล่ะเรื่องไดบ้รรจถุึง
วัฒนธรรม ค่านิยม ความเป็นอยู่ ของสังคมในสมัยนั้น รวมถึงได้แสดงแนวคิด และประสบการณ์ของผู้ประพันธ์ นับว่า
เป็นประสบการณ์ทางอ้อมของผู้อ่าน เครื่องมือท่ีเป็นตัวกลางท่ีจะเชื่อมโยงวรรณกรรมกับมนุษย์ คือ การอ่าน ดังจะ
เห็นได้จากการจัดการศึกษาของไทย มุ่งเน้นให้เด็กไทยรักการอ่าน เพราะการอ่านมีความส าคัญ เป็นการเปิดโลกใหม่ ๆ 
การอ่านจึงเป็นยานพาหนะท่ีจะน าพาผู้อ่านไปยังท่ีต่าง ๆ ท่ัวโลก 
 กรมวิชาการ (2544, 1) มีแนวทางในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถโดยส่งเสริมให้เยาวชนมี
นิสัยรักการอ่าน รู้จักศึกษาหาความรู้เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยริเริ่มโครงการรณรงค์ เพื่อการส่งเสริมการอ่าน 
ตั้งแต่ พ.ศ.2528 เป็นต้นมา และมีการเผยแพร่เทคนิค การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างกว้างขวาง เช่น 
ส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนท่ัวประเทศ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด มีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
สามารถคิดเป็นท าเป็น มีนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 ส าหรับการอ่านนวนิยายจะเห็นว่าองค์ประกอบส าคัญ คือ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉาก เป็นต้น โดยผู้
แต่งใช้กลวิธีการประพันธ์ท่ีหลากหลายเพื่อโน้มน้าวใจผู้อ่าน ดังเช่น งานของรอมแพง ท่ีผู้แต่งพยายามใช้กลวิธีต่าง ๆ 
ในการแต่งจนเห็นลีลาภาษาท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของตัวผู้แต่งเองอย่างชัดเจน 
 รอมแพง เป็นนามปากกาของ จันทร์ยวีร์ สมปรีดา นักเขียนชื่อใหม่ในวงการวรรณกรรม จบการศึกษาจาก
คณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยสาขาท่ีเรียนเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้รอม
แพงผลิตผลงานเขียนนวนิยายออกมามีลีลาภาษาเฉพาะตัว คือ ใช้ภาษาสนทนาท่ีผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบัน 
จุดเด่นของรอมแพง คือ การท าให้ตัวละครข้ามภพ และแทรกเนื้อหาอิงกับประวัติศาสตร์ใน  ยุคสมัยนั้น ๆ ท าให้
ผู้เขียนได้ใช้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์อย่างเต็มท่ี นวนิยายของรอมแพงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท้ังการใช้ส านวนภาษา 
การใช้โวหารต่าง ๆ และการสร้างตัวละครท่ีมีลักษณะคล้ายผู้เขียน 
 นวนิยายของรอมแพงมีจุดเด่น  คือ เป็นนวนิยายแนวรัก เบาสมอง คลายเครียด มักเป็นนวนิยาย 
อิงประวัติศาสตร์โดยผู้แต่งนิยมแทรกมุกตลกอยู่ตลอดท้ังเรื่อง ประการส าคัญ  คือ สอดแทรกความรู้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ โครงเรื่องโดยรวมของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ จะมีลักษณะคล้ายกัน คือ นางเอกเกิดในครอบครัวท่ีมี
ฐานะปานกลาง หรือเกิดในครอบครัวของข้าราชการ โดยจะอาศัยอยู่กับแม่ จากนั้นจะมีเหตุให้นางเอกต้องไปยัง
สถานท่ีแห่งหนึ่ง หรือพบเจอสิ่งของโบราณชิ้นหนึ่ง แล้วสถานท่ีนั้นหรือสิ่งของชิ้นนั้นจะพานางเอกไปสู่ภพชาติในอดีต 
จากนั้นก็จะไปพบพระเอกในภพท่ีต่างจากภพชาติในปัจจุบัน ในช่วงแรกพระเอกจะคิดว่านางเอกเป็นผู้หญิงแปลก มี
กิริยาไม่เหมือนคนอ่ืน สุดท้ายพระเอกจะตกหลุมรักนางเอกในท่ีสุด นางเอกและพระเอกจะฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไป
ด้วยกนัโดยเฉพาะผู้หญิงคนรักของพระเอก หรือคู่หม้ัน คู่หมายเดิมของพระเอก ตอนจบของเรื่องนางเอกจะต้องมีเหตุ
ให้กลับไปยังพบปัจจุบัน แล้วกลับมาครองรักกับพระเอกในภพใหม่ หรือเลือกท่ีจะอยู่ครองรักกับพระเอกในภพอดีต  
 การใช้ลีลาภาษาน าเสนอเนื้อหาในงานนวนิยายแนวข้ามภพข้ามชาติ ของ รอมแพง มีความโดดเด่นในด้าน
ลีลาภาษา เพราะการใช้ภาษาในอดีตแต่ละสมัยนั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งในนวนิยายข้ามภพข้ามชาติของรอมแพง แม้
จะย้อนเวลาไปในสมัยท่ีแตกต่างกัน แต่ยังคงไว้ซึ่งลีลาภาษาเฉพาะตัวของผู้เขียน เช่น การท่ีวิญญาณของตัวละครใน
สมัยปัจจุบันเข้าไปสิงในร่างของตัวละครในอดีต และมีความสามารถพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส หรือเมื่อตัวละครย้อนอดีตไปจะเผลอพูดภาษาในสมัยปัจจุบันท าให้ตัวละครในสมัยอดีต
เกิดความสงสัย 
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 ผู้เขียนบทความเห็นว่า การศึกษาลีลาภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง น่าสนใจเพราะเป็นหนึ่งในนักเขียนท่ี
ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน จนท าให้มีการน านวนิยายของรอมแพง น าไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ และได้รับ
การยอมรับในวงกว้าง การใช้ลีลาภาษาของผู้เขียนท าให้เห็นเนื้อหาของนวนิยายท่ีมิใช่เพื่อความบันเทิงประโลมโลก
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ได้แฝงการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เกิดความ
ภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทย บทความฉบับนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางแก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง 
วรรณกรรมไทย ให้มีการมองวรรณกรรมท่ีหลากหลาย เล็งเห็นความส าคัญของภาษาท่ีผู้เขียนต้องการสื่อสารให้ผู้อ่าน
ได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนบทความจึงสนใจ ท่ีจะศึกษาลีลาภาษาในนวนิยายของรอมแพงต่อไป 
 
วัตถปุระสงค ์
 เพื่อศึกษาลีลาภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง   
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลจากนวนิยาย ของ รอมแพงท่ีมีเนื้อหา                             
อิงประวัติศาสตร์ จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ พรายพรหม เรือนพะยอม บุพเพสันนิวาส มินตรา และมณีรัตนะ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยศึกษาลีลาภาษาในนวนิยายของรอมแพง 7 ประเด็น คือ ลีลาการใช้ค า ลีลา           
การใช้ประโยค ลีลาการใช้ภาพพจน ์ลีลาการใช้โวหาร ลีลาการใช้การอ้างถึง ลีลาการสอดแทรกค าประพันธ์ของตนเอง 
และลีลาด้านการน าเสนอเรื่อง 
 3. เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลีลาภาษาในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ของ รอมแพง ผู้วิจัยจึง
น าเสนอผลการศกึษาโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ในประเด็น ลีลาการใช้ค า ลีลาการใช้ประโยค ลีลาการใช้ภาพพจน์ 
ลีลาการใช้โวหาร ลีลาการใช้การอ้างถึง ลีลาการสอดแทรกค าประพันธ์ของตนเอง และลีลาด้านการน าเสนอเรื่อง 
 
ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 
 จากการศึกษาลีลาภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง ผลการศึกษาพบว่า ผู้เขียนมีลีลาภาษาท่ีโดดเด่น  มี
เอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งแบ่งออกได้ออกเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ ลีลาการใช้ค า ลีลาการใช้ประโยค ลีลาการใช้ภาพพจน์ 
ลีลาการใช้โวหาร ลีลาการใช้การอ้างถึง ลีลาการสอดแทรกค าประพันธ์ของตนเอง และลีลาด้านการน าเสนอเรื่อง 
 1. ลีลาการใช้ค า รอมแพงมักใช้ค าท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา และบริบทของตัวละคร เพื่อสร้างความสมจริง
ให้แก่เนื้อเรื่อง และสะดุดตาผู้อ่าน นอกจากนี้ยังสะท้อนการเป็นผู้มีความสามารถในด้านการใช้ภาษาท่ีสอดรับกับ
ประวัติศาสตร์ในยุคนั้น ๆ ของผู้แต่งด้วย ในการศึกษาลีลาภาษาในประเด็นการใช้ค าท่ีปรากฏในนวนิยาย ของ  
รอมแพง ผู้วิจัยเลือกศึกษาในประเด็น 9 ประเด็น ดังนี้ 
  1.1 การใช้ค าบ่งช้ีพฤติกรรม ผู้วิจัยพบว่า ผู้แต่งนิยมใช้ค าบ่งชี้พฤติกรรมของตัวละคร เช่น ค าว่า 
สาระโกก คือ พาล, ประสิทธิเม คือ บ่อยครั้ง, วิปลาส คือ แตกต่างไปจากสามัญธรรมดา, ติดสนม คือ ติดคุก, เล่ห์กระ
เท่ห์ คือ กลอุบาย โดยค าบ่งชี้มีลักษณะท่ีแตกต่างกันตามภูมิหลัง สภาพความเป็นอยู่ ดังตัวอย่าง ว่ิงตามอ้ายคน
สาระโกก นั่นไม่เต็มท่ีเอาเสียเลย (มณีรัตนะ, 2558, 47)  
  1.2 การใช้ค าเรียกช่ือ  การใช้ค าเรียกชื่อของ รอมแพง จะเรียกให้สอดคล้องตามยุคสมัย           
ค าท่ีปรากฏมักเป็นค าเรียกชื่อสถานท่ีและการบอกเวลา เช่น สหปาลีรัฐอเมริกา คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา, เวจ คือ 
ห้องถ่ายทุกข์, เครื่องถนิมพิมพาภรณ์ คือ เครื่องประดับ ดังตัวอย่าง ต่อให้เจ้านายเราขายเครื่องถนิม-พิมพาภรณ์จน
หมดกรุก็ไม่อาจจะเพียงพอ (มณีรัตนะ, 2558, 165)  
  1.3 การใช้ค าบอกขนาด จ านวน รอมแพงมักจะใช้ค าบอกขนาดจ านวน เช่น ค าว่า เขื่องโข  
กระผีก เลื้อยพ่าน ครึ่ด โสฬส การน าค าเหล่านี้ไปใช้ในนวนิยาย ดังตัวอย่าง กลัวกระไรผู้คนออกลูกกันครึ่ดไป 
(บุพเพสันนิวาส, 2553, 475) , บุญฟองพูดอย่างเข่ืองโขจนนวลกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่ (มณีรัตนะ, 2558, 79) 
  1.4 การใช้ค าลงท้าย การใช้ค าลงท้ายของรอมแพงนั้นมักจะใช้ภูมิหลงัของตัวละครเป็นส าคัญ เช่น 
นางเอกเกิดและเตบิโตในยุคปัจจุบันก็จะน าค าลงท้ายในยุคปัจจุบันไปใช้ในอดีต แต่เมื่อเรียนรู้ภาษา และ วิถีชีวิตความ

1115



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

 

เป็นอยู่ของผู้คนในอดีต ก็จะน าภาษากิริยาท่าทางของคนในยุคนั้น ๆ ไปใช้ แต่ในเวลาท่ีเผลอหรือ พูดกับตัวเอง 
นางเอกจะใช้ภาษาในยุคปัจจบัุน ดังตัวอย่าง อย่าเชียวหนาจักเป็นความใหญ่โตได้เจ้าค่ะ (บุพเพสันนิวาส, 2553, 66) , 
เหมือนจริง ๆ แฮะ ว่าง ๆ น่าลองแต่งแบบนี้มาให้คุณยายน้อยดูเหมือนกันนะนี่ (พรายพรม, 2550, 90) 
  1.5 การใช้ค าแสดงการถาม การใช้ค าแสดงการถามมักเป็นค าขึ้นต้น หรือค าลงท้ายของประโยคท่ี
ผู้พูดต้องการค าตอบจากอีกฝ่าย ค าท่ีใช้แสดงการถามท่ีพบในนวนิยายของรอมแพง ได้แก่ ฤา กระไร ไย ดังตัวอย่าง 
กระไรกันเจ้าคะ ถึงให้บ่าวไปปลุกหลานตั้งแต่ยังไม่ย่ ารุ่ง (บุพเพสันนิวาส, 2553, 23)  
  1.6 การใช้สรรพนาม เป็นค าท่ีแปลกใหม่ไปจากวรรณกรรมเรื่องอ่ืน ๆ แม้กระท้ังนักเขียนอ่ืน นั่น
คือค าว่า ออเจ้า ซึ่งเป็นบุรุษสรรพนามท่ี 2 ใช้ส าหรับเรียกแทนผู้ที่คุยด้วย เหตุท่ีค าว่า ออเจ้า แปลกหูเพราะยังไม่มีนว
นิยายย้อนยุคเรื่องใดนิยมใช้ค านี้ ส่วนใหญ่มักใช้ค าว่า เจ้า ข้า ท่าน ซึ่งสามารถพบได้ท่ัวไป    ดังตัวอย่าง ข้ามีกิจต้อง
ท า มิใช่เรื่องท่ีจักต้องพาออเจ้าไปเที่ยวท่ีนั่น (บุพเพสันนิวาส, 2553, 108)  
  1.7 การใช้ค าอุทาน  เป็นการใช้ค าแสดงอารมณ์  การใช้ ค าแสดงอารมณ์ ของรอมแพง                
ไม่หลากหลายมากนัก มักใช้ค าเดิมซ้ าในหลายเหตุการณ์ ซึ่งจุดเด่นของรอมแพง คือ การเลือกสรรค าแสดงอารมณ์ให้
เข้ากับยุคสมัยในเรื่อง ดังตัวอย่าง เฮ้ย! พี่ผินพี่แย้มอย่าปล่อยข้านะ (บุพเพสันนิวาส, 2553, 101)  
  1.8 การใช้ค าสแลง ผู้วิจัยพบว่าผู้แต่งนิยมใชค้ าสแลงจ านวนมาก เช่น เก๊ก เปิ่น กรี๊ด ตื๊อ เฮี้ยว ป๊ิง 
ซักแห้ง แคร์สื่อ ก๋าก่ัน โก้ เก๋  ซิ่ง เพลียฮาร์ท โม้  เจี๊ยวจ๊าว ซึ่งค าสแลงเป็นค าท่ีผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเกิดความสนุก
เพลิดเพลิน คลายเครียด รอมแพงนิยมใช้ค าสแลงบรรยาย พรรณนา เพื่อสื่อความเล่าเรื่องราวจากผู้เขียนสู่ผู้อ่าน การ
ใช้ค าสแลงนับเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ประจ าตัวของรอมแพง ดังตัวอย่าง ใบหน้าสวยเก๋ย้ิมแย้มอ่อนหวานคลี่คลาย
สถานการณ์ได้ดี  (พรายพรหม, 2558, 50) , ท่าทางกร่างอย่างกับอะไรดีคงคิดว่าตัวเอง เจ๋งเสียเต็มประดา 
(บุพเพสันนิวาส, 2553, 252) 
  1.9 การใช้ค าทับศัพท์ เนื่องจากนวนิยายของรอมแพงจะให้ตัวละคร มีการศึกษา หรือได้ไปศึกษา
ต่างประเทศ เมื่อกลับมาประเทศไทยมีการน าค าภาษาต่างประเทศมาใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้ค าทับศัพท์ นอกจาก
จะท าให้นวนิยายดูสมจริงแล้วนั้น ยังแสดงให้เห็นถึงความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศของผู้เขียน โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ดังตัวอย่าง มาพูดกันเรื่องช้อปปิ้งดีกว่าเอาเงินเท่าไหร่ดี (บุพเพสันนิวาส, 2553, 79)  
ทางด้านอรนุชก็นั่งเชียรเ์หย็ง ๆ เป็นท่ีสนุกสนาน (พรายพรหม, 2558, 103) 
 การใช้ค าในนวนิยายของรอมแพงนั้น มีการใช้ค าไม่ไดป้ระณตีเหมือนนวนิยายในอดตี แต่เน้นความเข้าใจของ
ผู้อ่าน ค านึงถึงความส าคัญของการสื่อสารท่ีต้องการจะพาผู้อ่านเข้าไปในโลกของนวนิยายได้ง่ายขึ้น มักใช้ค าท่ีสั้น 
เข้าใจง่าย ทันสมัย และสมจริงตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้นวนิยายของรอมแพงได้รับความ
นิยมจากผู้อ่านทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ 
 2. ลีลาการใช้ประโยค รอมแพงแสดงลีลาภาษาการใช้ประโยคท่ีเน้นความเข้าใจ มักใช้ประโยคสั้น ส่วน
ขยายค่อนข้างน้อย รวบค ารวมความให้กระชับ อย่างไรก็ตามประโยคท่ีรอมแพงใช้ก็ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทย ใน
การศึกษาลีลาภาษาในประเดน็ลลีาการใชป้ระโยคท่ีปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง พบว่าผู้เขียนแสดงลลีาภาษาการ
ใช้ประโยค 3 ประเภท ดังนี้ 
  2.1 การใช้ประโยคกระชับ  จากการศึกษาพบว่า รอมแพงนิยมใช้ประโยคสั้น กระชับ แต่ได้
ใจความสมบูรณ์ ใช้ค าตรงประเด็น ไม่ใช้ค าขยายความมาก ท้ังนี้เพื่อต้องการเล่าเรื่องในนวนิยายอย่างตรงไปตรงมา ไม่
อ้อมค้อม เน้นความเข้าใจง่ายของผู้อ่านเป็นหลัก ท าให้ประโยคท่ีรอมแพงใช้ส่วนใหญ่เป็นประโยคท่ีมีน้ า หนัก ดัง
ตัวอย่างบทสนทนาตอนท่ีหม่อมราชวงศ์ภิชาภัทรขอคุณน้อยหม้ันเป็นการตอบแทนท่ีมาช่วยพยาบาลตอนตนไม่สบาย  
  “เรื่องท่ีว่าจะหม้ันนี่พูดจริงหรือพูดเล่นคะ” 
  “จริง” น้ าเสียงหนักแน่นมั่นคงตอบ (พรายพรหม, 2550, 170) 
  จากบทสนทนาข้างต้น ทุกประโยคมีความหมายและมีจุดประสงค์ในการสื่อความอย่างชัดเจน 
ได้แก่ หลังจากคุณน้อยถามว่าเรื่องหมั้นนี่พูดจริงหรือพูดเล่น หม่อมราชวงศ์ภิชาภัทรตอบกลับมาว่า “จริง” เพียงค า
เดียว แสดงถึงความมั่นคงหนักแน่นเพื่อให้อีกฝ่ายเชื่อมั่น 
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  2.2 การใช้ประโยคขนาดยาว การใช้ประโยคยาวเพื่อสร้างความตลก ไม่ได้ต้องการท่ีจะมุ่งแสดง
แนวคิด ประโยคขนาดยาวจะมีการขยายความให้กับประโยคหลัก ดังตัวอย่างในตอนท่ี เกศสุรางค์ซึ่งอยู่ในร่างแม่หญิง
การะเกดถามพี่ผินถึงอายุของหมื่นสุนทรเทวาว่ามีอายุเท่าไร พี่ผินตอบว่าย่ีสิบสอง เกศสุรางค์ตอบกลับไปว่า “ยี่สิบ
สอง! ตัวโตอย่างกับยักษ์ปักหลั่นหน้าแก่อีกต่างหากไม่อยากจะเช่ือ” (บุพเพสันนิวาส, 2553, 125-126) จะเห็นว่า
เมื่อผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเกิดความตลกก็จะขยายประโยคให้ยาว ดังท่ีนางเอกเปรียบเทียบพระเอกว่าอายุแค่ ย่ีสิบ
สองปี แต่ตัวโตเท่ากับยักษ์ปักหลั่น และได้ขยายต่อไปอีกว่ายักษ์ปักหลั่นหน้าแก่ 
  2.3 การใช้ประโยคที่มีค าถามเชิงวาทศิลป์ การใช้ประโยคท่ีมีค าถามเชิงวาทศิลป์ เมื่อต้องการย้ า
ความ ดังตัวอย่าง “คุณเมศวร์ คุณท าอย่างนี้กับพิมพ์ได้ยังไงคะ พิมพ์ท าอะไรให้คุณเจ็บช้ าน้ าใจหรือคะ” (พรายพรห, 
2550, 7) สังเกตได้ว่ารอมแพงเลือกใช้ประโยคท่ีมีค าถามเชิงวาทศิลป์ในตอนท่ีตัวละครทะเลาะกัน โดยตัวละครพูด
ประโยคท่ีมีค าถามเชิงวาทศิลป์ซ้ า ๆ เป็นการย้ าความเพื่อแสดงความต้องการให้ผู้สนทนาเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายท่ีพูด 
 จากการศึกษาลีลาภาษาการใช้ประโยคของ รอมแพง จะใช้ประโยคกระชับเมื่อต้องการแสดงแนวคิด ใช้
ประโยคขนาดยาวผู้เขียนจะเลือกใช้เมื่อต้องการสร้างภาพแห่งความตลก และใช้ประโยคค าถามเชิงวาทศิลป์เมื่อ
ต้องการย้ าความ 
 3. ลีลาการใช้ภาพพจน์ความเปรียบ การใช้ภาพพจน์ความเปรียบเป็นการใช้ถ้อยค าท่ีผู้เขียนต้องการท าให้
ผู้อ่านเกิดภาพขึ้นในใจ โดยใช้กลวิธีหรือชั้นเชิงในการเรียบเรียงค า ซึ่งจะท าให้เรื่องราวท่ีต้องการท่ีผู้เขียนจะสื่อเกิด
พลังท่ีจะสัมผัสอารมณ์ของผู้อ่านจนเกิดความประทับใจ ในการศึกษาลีลาภาษาในประเด็นลีลาการใช้ภาพพจน์ท่ี
ปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง ผู้วิจัยเลือกศึกษาในประเด็น 5 ประเด็น ดังนี้ 
  3.1 การเปรียบกับกีฬายอดนิยมของคนในปัจจุบัน  รอมแพงใช้เหตุการณ์ในปัจจุบัน เรื่องราว 
สิ่งของ ท่ีผู้อ่านสามารถสัมผัสอารมณ์นั้นได้ เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ สิ่งของ ในนวนิยาย ดังตัวอย่าง เปรียบเทียบ
ท่าทางการแสดงความดีใจของนางเอกเป็นเหมือนกับวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ชัยชนะระดับโลก (บุพเพสันนิวาส, 
2553, 277-278) 
  3.2 การเปรียบกับพฤติกรรมของสัตว์ รอมแพงใช้พฤติกรรมของสัตว์ เช่น ลักษณะของการ
เคลื่อนท่ี ท่าทางของสัตว์ มาเปรียบกับเหตุการณ์ในนวนิยายท าให้ผู้อ่านสามารถนึกภาพในใจได้ง่ายขึ้น   ดังตัวอย่าง 
การเปรียบเทียบอัตราเร็วของรถกับเต่า เมื่อรถแล่นเร็วขึ้นก็เปรียบกับกระต่ายบินเล่นลม (มินตรา, 2556, 121) 
  3.3 การเปรียบกับส านวนปัจจุบัน รอมแพงใช้ส านวนในปัจจุบันเปรียบกับเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นใน
อดีต เพื่อต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้สึกของตัวละครได้ดีย่ิงขึ้น ดังตัวอย่าง ในเหตุการณ์ ร.ศ. 112 ประเทศไทยต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายใหฝ้รัง่เศสเป็นเงินจ านวนมากท าให้ผู้คนในยุคนั้นเปรียบเสมือนลูกไก่ในก ามือ (มณีรัตนะ, 2558, 161) 
ผู้อ่านจะเกิดความรู้สึกว่าผู้คนท่ีต้องเผชิญกับเหตุการณ์ในขณะนั้นจะคับแค้นใจเพียงใด  
  3.4 การเปรียบกับ ดิน ฟ้า อากาศ ธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีผู้คนในทุกยุคสมัยได้สัมผัส รอมแพงมักใช้
ธรรมชาติ ดิน ฟ้า อากาศ เป็นตัวกลางเชื่อมให้ผู้อ่านเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครได้ดีย่ิงขึ้น      ดังตัวอย่าง 
ตอนท่ีคุณหญิงจ าปาทราบว่าเกศสุรางค์ ซึ่งอยู่ในร่างของแม่หญิงการะเกดก าลังตั้งครรภ์ คุณหญิงจ าปาถึงกับพูดว่า 
“ชะรอยฟ้าดินจักเห็นใจว่าข้าต้องเสียผัวเสียลูกติดต่อกัน จึงส่งหลานมาให้ข้ารวดเร็วเยี่ยงนี้” (บุพเพสันนิวาส, 2553, 
458)  
  3.5 การเปรียบกับพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบัน รอมแพงเป็นนักเขียนท่ีอยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นยุคเดียวกับผู้อ่าน การเปรียบเทียบพฤติกรรมตวัละครในอดตีกับพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันย่อมท าให้ผู้อ่าน
เกิดภาพขึ้นในใจได้ดีย่ิงขึ้น ดังตัวอย่างในนวนิยายเรื่องมินตรา รอมแพงให้พิมพ์พลอยเกาหัวโดยมีเสียงเล็บขูดกับหนัง
ศีรษะดังแกรก ๆ ซึ่งเป็นเสียงท่ีสามารถพบเห็นได้จริงในชีวิตประจ าวัน (มินตรา, 2556, 270)  
 ผู้วิจัยพบว่ารอมแพง ได้ใช้ลีลาภาษาดา้นการใชภ้าพพจน์ความเปรียบ น าเสนอเรื่องราวเพื่อให้ผู้อ่านเกิดภาพ
ขึ้นในใจ พบว่าการใช้ภาพพจนค์วามเปรยีบมักจะใช้ในการเล่าเรื่องราวหรือบรรยายกิริยาอาการของตัวละคร น้อยครั้ง
ท่ีจะใช้ผ่านบทสนทนาของตัวละคร 
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 4. ลีลาการใช้โวหาร เป็นวิธีการเรียงร้อยถ้อยค าอย่างมีชั้นเชิงเพือ่ให้เกิดเนื้อความท่ีดี มีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่าน
เข้าใจเรื่องราวในนวนิยายได้แจ่มชัดตรงตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อ ในการศึกษาลีลาภาษาในประเด็นลีลาการใช้ส านวน
โวหารท่ีปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง ผู้วิจัยเลือกศึกษาในประเด็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
  4.1 การใช้บรรยายโวหาร เป็นการใช้ภาษาในการเล่าเรื่อง บรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
ในนวนิยายอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวความเป็นมาของตัวละคร ภูมิหลัง และเหตุผลท่ี   ตัวละครได้
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รอมแพงมักใช้บรรยายโวหารในการบรรยายสถานท่ี บุคลิกลักษณะของคน และสภาพแวดล้อม ดัง
ตัวอย่างเป็นการบรรยายสถานท่ีภายในคกุ “เมื่อมาถึงท่ีคุมขังนางแดงและนางต้อยนวลก็จ้องมองด้วยความสลดใจชาม
อาหารมีอาหารค้างอยู่ดูไม่น่ากินราวกับข้าวหมูหมาท้ังคุกมีเพียงนางแดงและนางต้อยท่ีถูกโซ่ตรวนเหล็กโยง ข้อเท้า
แสดงให้เห็นว่าคุกนี่โหดร้ายจนคนเป็น ๆ อยู่ได้ไม่นาน” (มณีรัตนะ, 2558, 142) 
  4.2 การใช้การพรรณนาโวหาร เป็นการใช้ภาษาท่ีมีชั้นเชงิร าพงึร าพนั ท้ังนี้อาจจะเป็น   การร าพึง
ร าพันกิริยาท่าทางของตัวละครด้วยผู้เขียนเองแบบสายตาพระเจ้า หรือเป็นการใส่บทสนทนาการร าพึงร าพันผ่านตัว
ละคร เป็นการสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียน เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสะเทือนใจและคล้อยตาม  
ดังตัวอย่างการพรรณนาลักษณะการตายของคุณนฤนาฏ “ใบหน้าท่ีก าลังส่งย้ิมให้น้องสาวก็ค่อย ๆ บิดเบี้ยวอย่างน่า
กลัว มือซีดบางกุมท้องพร้อมท้ังเกร็งมือและเท้า ชักพล่านไปจนเก้าอ้ีล้มระเนระนาด ใบหน้าท่ีเคยสวยงามหันมาทาง
พิมพ์ลดาด้วยอาการชักกระตุกฟองเลือดปนน้ าลายท่ีไหลออกมาจากมุมปาก ก่อนจะชักกระตุกครั้งสุดท้ายและแน่นิ่ง
ไปท้ังท่ีตายังเหลือกค้าง” (พรายพรม, 2550, 73) 
  4.3 การใช้เทศนาโวหาร เป็นการใช้ภาษาเรียงร้อยโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตาม จะใช้กับ
เรื่องท่ีเกี่ยวกับการปลุกใจ ให้แง่คิด คติเตือนใจ ดังตัวอย่างข้อคิดด้านความรักชาติ ในตอนท่ีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 
เสด็จประพาสยุโรปท าให้ประชาชนรู้สึกภาคภูมิใจท่ีพระเจ้าอยู่หัวจะแสดงให้ชาวยุโรปเห็นว่าประเทศไทยก็มีความ
เจริญรุ่งเรืองมิได้ด้อยกว่าชาติใด “จวบจนวันเสด็จก็มีประชาชนมืดฟ้ามัวดินหมอบกราบสองข้างทางตลอดไปจนถึง
ท่าเรือ มีการจัดซุ้มดอกไม้สดสวยงามตลอดถนนราชด าเนิน เพื่อเป็นการส่งเสด็จไปยุโรป ผู้คนต่างกล่าวขวัญอย่าง
ภาคภูมิใจที่พระเจ้าอยู่หัวของตนจะไปส าแดงความศิวิไลซ์ให้ฝรั่งมังค่าได้ชมดู” (มณีรัตนะ, 2558, 204) 
 มีข้อสังเกตว่า รอมแพงมีลีลาการใช้โวหารท่ีเห็นได้ชัดเจน คือ ใช้บรรยายโวหารเมื่อต้องการเล่าเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  ใช้พรรณนาโวหารเมื่อตอ้งการสร้างความสะเทือนใจ ร าพึงร าพัน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้สึกของตัว
ละคร เกิดความรู้สึกร่วมไปกับตัวละคร และใช้เทศนาโวหารเมื่อต้องการสอดแทรกคติเตือนใจ ปลุกใจ โน้มน้าวใจ 
เพื่อให้ผู้อ่านน าข้อคิดท่ีได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 5. การอ้างถึง รอมแพงมักแสดงลีลาภาษาท่ีเป็นการอ้างถึงอย่างหลากหลาย ท้ังการอ้างถึงเหตุการณ์ บท
ประพันธ์ บทเพลง ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตามตัวละคร หรือ เรื่องราวท่ีด าเนินไปในนวนิยายในการศึกษาลีลา
ภาษาในประเด็นการอ้างถึงท่ีปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง พบว่าผู้เขียนแสดงลีลาภาษา ในการอ้างถึง 3 ประเด็น 
ดังนี้ 
  5.1 การอ้างถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เป็นการน าเรื่องราวเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท่ีได้
ผ่านการจดบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มาใส่บทประพันธ์ แม้จะไม่สามารถน าไปใช้ส าหรับการอ้างอิงในงาน
วิชาการ แต่เป็นอีกทางหนึ่งท่ีท าให้คนท่ัวไปได้รูเ้รือ่งราวในประวัติศาสตร์ ในนวนิยายของรอมแพง ผู้เขียนมักใช้ความรู้
ทางด้านประวัติศาสตร์ท่ีตนได้ศึกษา มาใช้สอดแทรกในนวนิยาย จนเกิดเป็นลีลาภาษาเฉพาะตน มีท้ัง การอ้างถึง
วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 การอ้างถึงท้าวทองกีบม้าผู้ท่ีเป็นต้นต าหรับขนมไทย การอ้างถึงคณะทูตของสยามได้เดินทางไป
ยังฝรั่งเศส ครั้งท่ี 2 และการอ้างถึงกบฏพระเพทราชา 
  5.2 การอ้างถึงบทประพันธ์ พบว่ามีการอ้างถึงบทประพันธ์จ านวนค่อนข้างมาก การใช้บท
ประพันธ์สอดแทรกในนวนิยายไม่ว่าจะเป็นการเล่าเนื้อเรื่อง หรือ  การเสนอบทประพันธ์ผ่านตัวละครดังตัวอย่าง  
การอ้างถึงโคลงโลกนิติ ในตอนท่ี เกศสุรางค์ซึ่งอยู่ในร่างของการะเกดขอให้ขุนศรีวิสารวาจาพาไปเที่ยวตลาดน้อย จึง
ถูกขุนศรีวิสารวาจาต าหนิว่าเป็นหญิงไม่ควรออกไปเท่ียวเตรข่้างนอกผู้คนจะนินทาได ้ เกศสุรางค์ตอบไปว่าผู้หญงิอย่าง
หล่อนไม่เคยเกรงกลัวต่อค านินทา หลังจากนั้นเกศสุรางค์ก็กล่าวบทประพันธ์ในโคลงโลกนิติออกมาดังต่อไปนี้ 
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   ห้ามเพลิงไว้อย่าให้ มีควัน 
  ห้ามสุริยแสงจันทร์  ส่องไซร้ 
  ห้ามอายุให้หัน   คืนเล่า  
  ห้ามดังนี้ไว้ได้   จึ่งห้ามนินทา 
        (บุพเพสันนิวาส, 2553, 197)      
        บทประพันธ์ข้างต้นเป็นโคลงโลกนิติส านวนของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา               
เดชาดิศร แต่ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  5.3 การอ้ างถึ งบทเพ ลง  ผู้ วิจัยพบว่ารอมแพงมีการอ้างถึงบทเพลงในนวนิ ยายเรื่อง                 
พรายพรม ผู้ เขียนเลือกเพลง รัก แต่งโดย บอย โกสิยพงษ์  เพลง รัก มี เนื้อหาท่ีสอดคล้องกับนวนิยาย                    
เรื่อง พรายพรม การสิ้นหวัง หมดหวัง เหมือนคนหลงทาง ซึ่งในนวนิยายก็คือ พิมพ์ลดาท่ีมีชีวิตรักไม่ราบรื่น จนได้มี
โอกาสข้ามภพข้ามชาติกลับมาเป็นคุณน้อยในสมัย พ.ศ. 2480 และได้พบกับหม่อมราชวงศ์ภัทร ท าให้พิมพ์ลดาในร่าง
ของคุณน้อยรู้สึกเหมือนได้พบกับสิ่งท่ีตนตามหามานาน 
 มีข้อสังเกตว่า การอ้างถึง เป็นอีกหนึ่งลีลาภาษาท่ี รอมแพง นิยมน ามาใช้ในการน าเสนอเรื่องราวใน   
นวนิยาย นับว่าเป็นการใช้องค์ความรู้ท่ีตนมี ท้ังความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ บทประพันธ์ และบทเพลง  
 6. การสอดแทรกค าประพันธ์ของตนเอง นอกจากการหยิบยกผลงานการประพันธ์ของกวีท่านอ่ืนมา
สอดแทรกให้เข้ากับเนื้อเรื่องในนวนิยายแล้ว รอมแพงยังยกบทประพันธ์ท่ีแต่งขึ้นเองมาสอดแทรกในนวนิยาย ใน
การศึกษาลีลาภาษาในประเด็น การสอดแทรกค าประพันธ์ของผู้แต่งเอง ท่ีปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง พบว่า
ผู้เขียนแสดงลีลาภาษาในการสอดแทรกค าประพันธ์ประเภทร้อยกรองของตนเอง 4 ประเภท ได้แก่ การสอดแทรกค า
ประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ กลอนสุภาพ กลอนหก และกาพย์ยานี11 ดังตัวอย่าง การสอดแทรกค าประพันธ์
ประเภทกาพย์ยานี11 รอมแพงใช้ บทประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี11 ในตอนจบของนวนิยายเรื่อง เรือนพะยอม แสดง
ถึงความสุขสมหวังความรักอันมั่นคง แม้แต่ความตายก็ไม่สามารถพรากความรักจากกันได้ 
  หวานใดนั้นหวานนัก  มิเท่ารักท่ีหวานหอม 
 เพียงกลิ่นได้ดมดอม   ด้วยกลิ่นหอมแห่งใจรัก 
  ใจเอย ณ ใจฝัน   ทุกคืนวันรักสลัก 
 รักเดียวมอบใจภักดิ์   ย่ังยืนนักแม้ชีพวาย 
  รักเอยรักม่ันคง   แม้ชีวันนั้นสลาย 
 วิญญาณไม่เสื่อมคลาย   ชีพมลาย...รักยืนนาน 
        (เรือนพะยอม, 2552, 400) 
 รอมแพงมีความสามารถในการแตง่ค าประพันธ์ไดห้ลายประเภทน ามาสอดแทรกในนวนิยายโดยผ่านตัวละคร 
หรือใช้ในการเล่าเรื่อง เพื่อให้ผู้อ่านเกิดอรรถรสในการอ่านนวนิยายมากขึ้น 
 7. ลีลาการน าเสนอเรื่อง รอมแพงมีกลวิธีการด าเนินเรื่องเป็นเอกลั กษณ์ ไม่ ว่าจะเป็น การตั้งชื่อ              
นวนิยาย มักใช้ชื่อสั้น ๆ ง่ายต่อการจดจ า การเปิดเรื่อง มีการเปิดเรื่องด้วยกลวิธีท่ีหลากหลาย และการปิดเรื่อง ใน
ตอนจบของนวนิยายจึงมักเป็นการจบอย่างมีความสขุ ในการศึกษาลีลาภาษาในประเด็นลีลาการน าเสนอเรื่องท่ีปรากฏ
ในนวนิยาย ของ รอมแพง พบว่าผู้เขียนแสดงลีลาการน าเสนอเรื่อง 3 ประเด็น ดังนี้ 
  7.1 ลีลาภาษาด้านการตั้งช่ือเรื่อง รอมแพงนิยมตั้งชื่อนวนิยายแบบสั้น ๆ ท าให้ผู้อ่านสามารถ
จดจ าชื่อนวนิยายได้ง่าย การตั้งชื่อเรื่องนวนิยาย ของ รอมแพงมี 4 แบบ คือ การตั้งชื่อนวนิยายโดยใช้ชื่อตัวละครหลัก 
ได้แก่ มินตรา การตั้งชื่อนวนิยายตามสถานท่ี ได้แก่ เรือนพะยอม การตั้งชื่อนวนิยายตามแนวคิดส าคัญของเรื่อง ได้แก่ 
บุพเพสันนิวาส และพรายพรหม และการตั้งชื่อนวนิยายตามสิ่งของส าคัญในเรื่อง ได้แก่ มณีรัตนะ  
  7.2 ลีลาภาษาด้านการเปิดเรื่อง การเปิดเรื่องของรอมแพงมักจะเปิดเรื่องขึ้นมาในสมัยปัจจุบัน
แล้วมีเหตุให้นางเอกต้องข้ามภพข้ามชาติ ไปอยู่ในอดีต รอมแพงนิยมใช้นางเอกในการเปิดเรื่อง และกลวิธีในการ
น าเสนอโดยใช้ภาษาในการเปิดเรื่องมี 3 ประเภท ได้แก่  
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   การเปิดเรื่องโดยพรรณนาฉากและบรรยากาศในยุคปัจจุบัน ดังตัวอย่าง “ท้องทะเลยามมีคลื่น
กระจายอยู่เป็นหย่อม ๆ ลูกคลื่นไม่สูงนัก มีหนุ่มสาวหลายคนว่ิงไปมาบนชายหาด บ้างก็เล่นวอลเลย์บอล บ้างก็ดื่มกิน
บาร์บีคิวริมหาด และมีไม่น้อยท่ีลงไปโผว่ายอยู่ในทะเล น้ าใสเริ่มขุ่น จากทรายท่ีตลบขึ้นมาตามแรงก้าวของผู้ที่ลงไป
เล่นน้ า (มณีรัตนะ, 2558, 7) 
  การเปิดเรื่องโดยการบรรยายการกระท าของตัวละครในยุคอดีต การเปิดเรื่องด้วยวิธีนี้ท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจง่าย ผู้อ่านรับรู้บุคลิกของตัวละครผ่านการกระท าต่าง ๆ  
  การเปิดเรื่องโดยใช้ค าพูดของตัวละครในยุคปัจจุบัน การเปิดเรื่องด้วยวิธีนี้จะใช้ค าพูดของตัวละคร
พูดขึ้นมาหลังจากนั้นเป็นการบรรยายฉากบรรยากาศ หรือบรรยายการกระท าของตัวละครตามมา  
  7.3 ลีลาภาษาด้านการปิดเรื่อง การปิดเรื่องในนวนิยายของรอมแพง ส่วนใหญ่รอมแพงนิยมปิด
เรื่องแบบสุขนาฏกรรม การจบเรื่องด้วยความสุขสมหวัง ซึ่งการปิดเรื่องในลักษณะนี้เป็นท่ีนิยมในนักเขียนนวนิยาย ใน
ด้านกลวิธีการใช้ภาษาในการปิดเรื่อง รอมแพง มีกลวิธีการปิดเรื่อง 3 แบบ ดังนี้ 
  การปิดเรื่องโดยการบรรยายเรือ่งราวในอดตี ในนวนิยายเรื่อง มณีรัตนะ ปิดเรื่องโดยการให้พระเอก 
นางเอก พูดคุยกันถึงเรื่องราวในอดีตท่ีท้ังสองฝ่าฟันกันมา ในท่ีสุดท้ังคู่ก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุข 
  การปิดเรื่องโดยการใช้บทเพลงท่ีสื่อถึงอดีต เช่น นวนิยายเรื่อง พรายพรหม รอมแพงเลือกใช้เพลง 
รัก แต่งโดย บอย โกสิยพงษ์ ซึ่งสอดคล้องกับชีวิตรักของพิมพ์ลดาท่ีมีความรักท่ีไม่ราบรื่น เนื่องจาก     เวรกรรมใน
อดีตชาติ แต่เมื่อพิมพ์ลดาได้รับโอกาสให้กลับไปแก้ไขสิ่งท่ีท าผิดพลาดในอดีต และพบเจอกับ หม่อมราชวงศ์ภัทรใน
อดีต จึงท าให้ความรักของพิมพ์ลดาสมหวัง ดั่งเนื้อหาในบทเพลง รัก    
  การปิดเรื่องโดยการใช้บทประพันธ์ท่ีสื่อถึงอดีต ในนวนิยายเรื่อง เรือนพะยอม รอมแพงได้แต่งค า
ประเภทกาพย์ยานี11 เพื่อใช้ปิดเรื่อง แสดงความสุขสมหวังของรสิกาหรือคุณพะยอมในอดีตซึ่งเป็นนางเอก และคุณ
วฤกษ์หรือคุณพฤกษ์ในอดีตซึ่งเป็นพระเอก 
 ลีลาภาษาการด าเนินเรื่องของรอมแพง นับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งการด าเนินเรื่อง ท้ังสามขั้นตอนไม่ว่า
จะเป็น การตั้งชื่อเรื่อง การเปิดเรื่อง และสุดท้ายการปิดเรื่อง ล้วนเป็นกลวิธีทางภาษาท่ีต้องใช้ความสามารถทางภาษา
ของผู้เขียนอย่างมาก สังเกตได้ว่ารอมแพงนยิมเปิดเรื่องดว้ยยุคสมัยในปัจจุบัน และปิดเรื่องด้วยการกล่าวถึงเรือ่งราวใน
อดีต 
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าลีลาภาษาของรอมแพงมีลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่น สอดคล้องกับเนื้อหา 
เรื่องราวท่ีผู้เขียนต้องการน าเสนอ ท้ังลีลาการใช้ค า การใช้ประโยค การใช้ภาพพจน์ การใช้โวหาร การใช้การอ้างถึง 
การสอดแทรกค าประพันธ์ของตนเอง และการน าเสนอเรื่อง ท้ังนี้เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้ละการเป็นอยู่ในโลกแห่ง
ความจริง เข้าไปสู่โลกแห่งจินตนาการท่ีผู้เขียนจะเป็นผู้น าทางไป นอกจากความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับเรื่องราว
ในนวนิยายแล้ว ยังได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นความรู้ท่ีผู้เขียนต้องการน าเสนอ เพราะผู้เขียนมี
ความสามารถทางด้านนี้ นอกจากนี้ลีลาภาษา ของ รอมแพง ยังเป็นการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ใช้ค าง่าย เพื่อใช้ภาษา
เป็นสื่อกลางให้กับผู้อ่านในวงกว้าง เข้าถึงผู้อ่านทุกเพศ ทุกวัย 
 ผลการศึกษาในภาพรวมได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาของ รอมแพง ท้ังการเขียนแบบ
ร้อยแก้ว การใช้บทร้อยกรอง รวมถึงภูมิรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติในยุคสมัยต่าง ๆ ด้วยความรู้เหล่านี้ท าให้นว
นิยาย ของ รอมแพง เป็นนวนิยายท่ีทรงคุณค่าท้ังในแง่ของเนื้อหา เรื่องราวท่ีน าเสนอ และในแง่งามของลีลาภาษาท่ี
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ ์แต่ก็มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้อ่านไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ด้วยเหตุผลดังท่ีกล่าวมานี้ นวนิยาย ของ 
รอมแพง เหมาะแก่การน ามาศึกษาในด้านของลีลาภาษาของงานเขียนบันเทิงคดี ท้ังยังส่งเสริมปลูกฝังการอ่านแบบคิด
วิเคราะห์ให้กับเยาวชนของชาติ 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาลีลาภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพงในประเด็น ลีลาการใช้ค า การใช้ประโยค การใช้ภาพพจน์ 
การใช้โวหาร การใช้การอ้างถึง การสอดแทรกค าประพันธ์ของตนเอง และการน าเสนอเรื่อง              
 ผลการวิจัยพบว่า มีลีลาภาษาด้านการใช้ค าพบ 9 ประเด็น คือ การใช้ค าบ่งชี้พฤติกรรม การใช้ค าเรียกชื่อ 
การใช้ค าบอกขนาด จ านวน การใช้ค าลงท้าย การใช้ค าแสดงการถาม การใช้สรรพนาม การใช้ค าอุทาน การใช้ค า
สแลง และการใช้ค าทับศัพท์ ด้านการใช้ประโยคพบ 3 ประเภท คือ การใช้ประโยคกระชับการใช้ประโยคขนาดยาว 
และการใช้ประโยคท่ีมีค าถามเชงิวาทศิลป์ ด้านการใช้ภาพพจน์พบ 5 ประเภท คือ การเปรียบกับกีฬายอดนิยมของคน
ในยุคปัจจุบัน การเปรียบกับพฤติกรรมของสัตว์ การเปรียบกับส านวนปัจจุบัน การเปรียบกับดิน ฟ้า อากาศ และการ
เปรียบกับพฤติกรรมของคนยุคปัจจุบัน ด้านการใช้โวหารพบ 3 ประเภท คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และ
เทศนาโวหาร ด้านการอ้างถึงพบ 3 ประเภท คือ อ้างถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ อ้างถึงบทประพันธ์ และอ้างถึงบท
เพลง ด้านการสอดแทรกค าประพันธ์ของตนเอง  พบ 4 ประเภท คือ โคลงสี่สุภาพ กลอนสุภาพ กลอนหก และกาพย์
ยานี11 ด้านการน าเสนอเรื่องพบ 3 ประเภท คือ การตั้งชื่อเรื่อง  การเปิดเรื่อง  และการปิดเรื่อง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการในการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศและขวัญในการปฏิบัติงาน 
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Relationship between Sexual Harassment Prevention Management and Work Morale  

of Female Employees   
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการจัดการในการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ และขวัญ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิงของบริษัทเอกชน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการในการป้องกันการถูก
คุกคามทางเพศ และขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิงของบริษัทเอกชน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย เป็น 
พนักงานหญิงของบริษัทเอกชน รวมจ านวน 270 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการในการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 
(x̄ = 2.40, SD = 0.384) ส่วนขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (x̄ = 2.97, SD 
= 0.423) 2) การจัดการในการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศและขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง  
มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .421)   

 

ค าส าคญั : การจดัการในการป้องกนัการถูกคุกคามทางเพศ  ขวัญในการปฏิบัติงาน  พนักงานหญิง 
 
Abstract 

The objectives of this research are 1) to study the level of relationship between work morale and the 

sexual harassment prevention management of female employees, and 2) to study relationship between work 

morale and the sexual harassment prevention management of female employees. The samples used in the study 

were 270 female employees. Data were collected by questionnaires. Frequency, average, percentage and 

standard derivation, Pearson’s correlation coefficient were used to analyze the data. The results revealed that 

1) The sexual harassment prevention management was at low level (x̄ = 2.40, SD = 0.384) while work morale 

of female employees was at high level (x̄ = 2.97, SD = 0.423). 2) Sexual harassment prevention management 

and work morale of female employees related positively at a statistical significance level of .01. (r = .421)   
 
Keywords: Sexual Harassment Prevention Management, Work Morale, Female Employees 
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บทน า 
ในปัจจุบันการคุกคามทางเพศต่อสตรีในสถานท่ีท างานมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการคุกคาม

ทางวาจา การสัมผัสทางกาย รวมถึงการแสดงท่าทางท่ีสื่อความหมายทางเพศอีกด้วย ซึ่งการคุกคามทางเพศในท่ี
ท างานเป็นภัยเงียบท่ีไม่ปรากฏความจริงให้สังคมได้รับรู้ อาจเป็นเพราะคนส่วนใหญ่มองว่าเหตุการณ์การคุกคาม  
ทางเพศต่อสตรีในสถานท่ีท างานเป็นปัญหาท่ีไม่รุนแรง หรือเพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของตัวบุคคลหรือองคก์ร 
แต่ในปัจจุบันการรายงานข่าวเรื่องการคุกคามทางเพศต่อสตรีในท่ีท างานปรากฏต่อสังคมมากขึ้น ท าให้คนในสังคม  
เริ่มวิตกกังวลและหันมาตระหนักเกี่ยวกับเหตุการณ์การคุกคามท่ีเกิดขึ้น (ทิพย์วรรณ แซ่ปัง, 2552) 
 รายงานวิจัยขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ( International labor organization) 
ระบุว่าการถูกคุกคามทางเพศมีผลต่อสุขภาพและอารมณ์ ผู้ถูกกระท าจะมีความเครียด มีอาการปวดศีรษะ วิตกกังวล 
สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง ผลกระทบจากการถูกคุกคามทางเพศไม่เพียงแต่สั่นคลอนตัวตนของผู้ถูกกระท า  
แต่ยังมีผลกระทบต่อการท างาน เกิดความตึงเครียดในท่ีท างาน ผลผลิตตกต่ าเนื่องจากต้องขาดงานบ่อย เพราะ
ผู้ถูกกระท าจะหลีกเลี่ยงการประชุมท่ีมีผู้บริหารหรือหัวหน้างานท่ีกระท าการคุกคามทางเพศอยู่ด้วย และหลีกเลี่ยง  
การพบปะกับลูกค้าท่ีกระท าการคุกคามทางเพศ ซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างานในองค์กร 
ประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพของงานอย่างมาก และหากมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นในท่ีท างานบ่อยๆ สิ่งนี้
ย่อมเป็นตัวชี้วัดว่าสังคมไม่มีความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (บางประภา ธิติประเสริฐ, 2547) 
 แม้ว่าการคุกคามทางเพศจะแผ่ขยายไปในหลายองค์การ แต่กลับพบว่ามีผู้ท่ีประสบกับเหตุการณ์คุกคาม  
ทางเพศจ านวนน้อยท่ีท าการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ โดยส่วนใหญ่เลือกวิธีการตอบสนองต่อการคุกคามโดย  
การเพิกเฉย และหลีกหนีแทนการเผชิญหน้ากับปัญหา ซึ่งการท่ีผู้ถูกคุกคามยอมอดทนกับสภาพการเนื่องจาก 
ถูกคุกคามทางเพศ กลับย่ิงท าให้ปัญหานั้นรุนแรงมากขึ้น จากการศึกษาของ U.S. Merit System Protection Board 
(U.S. Merit Systems Protection Board report, 2011) จาก การสุ่มตัวอย่างพบว่า ประมาณ 25% ของผู้หญิง 
มีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงท่ีท างานด้วยการลาออก 
 การคุกคามทางเพศเป็นพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบท้ังร่างกาย และจิตใจของพนักงานหรือคนในองค์การนั้นๆ 
ซึ่งสามารถลดขวัญ และก าลังใจในการท างาน อาจส่งผลท าให้ผลิตภาพ (Productivity) ของงานในองค์การได้รับ
ผลกระทบไปด้วย (ธีรพงษ์ บัวหล้า, 2544) ขวัญก าลังใจเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่
เสมอเพราะถ้าการบ ารุงขวัญท่ีดีจะท าให้มีการสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพให้แก่หน่วยงาน  จึงต้องมีการเสริมสร้างขวัญ
และบ ารุงขวัญของพนักงาน  เพื่อรักษาเสถียรภาพของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงตามความต้องการ  และส่งผลไปถงึ
ประสิทธิภาพของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ (ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, 2540) องค์กรควรจะมีมาตรการจัดท า
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและ คุกคามทางเพศในการท างาน ท่ีครอบคลุมบุคลากรทุกคนท่ี
ท างานในหน่วยงานอย่างจริงจัง 
 เนื่องจากในเขตสีลมมีบริษัทและหน่วยงาน ท้ังเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเหล่านี้มีพนักงานหญิง  
มาปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก พนักงานหญิงส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานตามตึกและส านักงานในออฟฟิศต่างๆ ด้วยภาระ
งานท่ีแตกต่างกันและสภาพแวดล้อมในเมืองใหญ่อาจจะท าให้ต้องท างานล่วงเวลาหรือเวลาเข้า-ออกงานในยามวิกาล 
จึงมีความเป็นไปได้ท่ีพนักงานเหล่านี้จะตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงการถูกคุกคามทาเพศ  
 ดังนั้น จากความส าคัญข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการในการป้องกันการถูก
คุกคามทางเพศ และขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิงของบริษัทเอกชน เพื่อน าผลการศึกษาครั้งนี้มาเป็น
แนวทางในการป้องกันการถูกคามทางเพศและเป็นการเสริมสร้างขวัญให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน 
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วัตถปุระสงค ์
1. เพื่อศึกษาระดับขวัญในการปฏิบัติงานและการจัดการในการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศของพนักงาน

หญิงของบริษัทเอกชน 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขวัญในการปฏิบัติงานและการจัดการในการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ
ของพนักงานหญิงของบริษัทเอกชน  
 
อุปกรณแ์ละวิธีการทดลอง 
 1. ประชาการและกลุ่มตัวอยา่ง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานหญิงของบริษัทเอกชน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย เนื่องจากหัวข้อของการวิจัยในครั้งนี้ยากท่ีจะท าการส่ง
แบบสอบถามไปยังบริษัทต่างๆ โดยตรง เนื่องจากหัวข้อการวิจัยมีข้อค าถามไปในแนวทางลบ อาจจะท าให้ทางบริษัท
ไม่สะดวกท่ีจะเปิดเผยและให้ข้อมูลกับทางผู้วิจัย ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เป็นพนักงานหญิงของบริษัทเอกชน ท่ีตั้งอยู่บนถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และเดินผ่านบริเวณทางเชื่อม
รถไฟฟ้า BTS กับห้างสรรพสินค้าสีลมคอมเพล็กซ์ และยังฝากให้พนักงานเหล่านี้น าไปให้เพื่อนร่วมงานในบริษัท 
ช่วยตอบแบบสอบถามตามจ านวนท่ีสะดวก ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 270 คน 
 2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน ามาสร้างเป็นข้อค าถาม โดยลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล แบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
และระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มเข้าท างานจนถึงปัจจุบัน 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงาน จ านวน 19 ข้อ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเห็นคุณค่าและให้ความส าคัญ จ านวน 6 ข้อ ด้านการ
เห็นอนาคตและเป้าหมาย จ านวน 7 ข้อ ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น จ านวน 6 ข้อ ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 4 ระดับ  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ จ านวน 28 ข้อ แบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ถูกคุกคามทางเพศ จ านวน 6 ข้อ ด้านการฝึกอบรม จ านวน 8 ข้อ ด้านสภาพแวดล้อม จ านวน 7 ข้อ ด้านการมี
นโยบาย จ านวน 7 ข้อ ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 4 ระดับ 
 3. การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ  

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบและพิจารณาข้อค าถาม โดยหาค่า Index of 
Item-objective Congruence (IOC) แล้วเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับพนักงานหญิงของบริษัทเอกชนย่านรัชดา-ห้วยขวาง ซึ่งไม่ใช่พนักงานท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
แต่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 30 คน 

ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้การทดสอบแบบ (Item - Total Correlation) ด้วยการ
น าแบบสอบ ถาม ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 มาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์แล้ววิเคราะห์ผลซึ่งผลท่ีได้ต้องมีค่า r มากกว่า 
0.2 ขึ้น แต่ถ้าข้อใดมีค่า r น้อยกว่า ผู้วิจัยจะด าเนินการตัดข้อนั้นท้ิง แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าข้อค าถามนั้นหากตัดท้ิง
อาจจะกระทบต่อนิยามศัพท์ ผู้วิจัยจึงได้ปรับข้อค าถามนั้นใหม่ 

จากนั้นหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช (Cronbach's Alpha 
Coefficient) วิเคราะห์แบบสอบถามเป็นรายด้านของแต่ละตัวแปร และคัดข้อค าถามท่ีมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7 
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กล่าวได้ว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้ (สุชาติ, 2546) โดยได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดัง
ตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 ค่าความเชื่อมัน่และค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม 

ตัวแปร 
ฉบบัหลังตดัข้อค าถาม 

จ านวน 
(ข้อ) 

ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความ 
เช่ือม่ัน 

ขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิงของ
บริษัทเอกชน 

19 *.144 - .669 .809 

   ด้านเห็นคุณค่าและให้ความสัมพันธ์ .789 
   ด้านการเหน็อนาคตและเป้าหมาย .816 
   ด้านความสัมพันธ์กับผู้อืน่ .790 
การป้องกันการถูกคุกคามทางเพศของ
พนักงานหญิงของบรษิัทเอกชน 

28 *.059 - .841 .950 

   ด้านการเสริมสรา้งความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศ .857 
   ด้านการฝึกอบรม .911 
   ด้านสภาพแวดล้อม .749 
   ด้านการมนีโยบาย .899 

*หมายถึง ข้อค าถามท่ีต้องตดัเนื่องจากไมผ่่านเกณฑแ์ตม่ีความส าคญัต่อนิยามศพัท์ ผู้วิจัยจึงคงข้อค าถามนั้นไว้ จ านวน 
3 ข้อ 
 
ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะสว่นบคุคล 

ตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 270 คน ส่วนมากมีอายุ 20 – 30 ปี จ านวน 165 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.11 มีสถานภาพโสด จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 วุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 70.38 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,001 – 25,000 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.0 และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มเข้าท างานจนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่อย่ในระหว่าง 1 - 5 ปี จ านวน 
147 คน คิดเป็นร้อยละ 54.44  

2. ผลการวิเคราะห์การป้องกันการถูกคุกคามทางเพศและขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง
บริษัทเอกชน 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของขวัญในการปฏิบัติงานของ
พนักงานหญิง พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (x̄ = 2.97, SD = 0.423) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืน คือ ด้านให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ในระดับสูงมาก (x̄ = 3.85, SD = 0.71) รองลงมา คือ
ได้แก่ ด้านเห็นคุณค่าและให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (x̄ = 2.94, SD = 0.547) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย
กว่าด้านอ่ืน คือ ด้านการเห็นอนาคตและเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (x̄ = 2.85, SD = 0.534 ) 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการจัดการในการป้องกันการถูกคุกคาม
ทางเพศของพนักงานหญิง พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ( x̄ = 2.40, SD = 0.384) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืน คือ ด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.23, SD = 0.442) 
รองลงมา คือได้แก่ ด้านการมีนโยบาย  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   (x̄ = 2.85, SD = 0.553) ด้านการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (x̄ = 1.83, SD = 0.656) ส่วนด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน คือ ด้านการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  (x̄ = 1.70, SD = 0.495) 

1125



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศและขวัญในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานหญิง 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศกับขวัญใน
การปฏิบัติงานของพนักงานหญิง 

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการป้องกนัการถูกคุกคามทางเพศ 
และขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง 

ตัวแปร 
ขวัญในการปฏบิัติงาน 

r p 
การจัดการในการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศโดยรวม .421** .000 

** มีนัยส าคญัทางสถติิท่ีระดับ .01 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ
และขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง พบว่า การป้องกันการถูกคุกคามทางเพศโดยรวม มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 กล่าวคือ ถ้าการป้องกันการ
ถูกคุกคามทางเพศ เพิ่มขึ้น ขวัญในการปฏิบัติงาน จะเพิ่มขึ้นด้วย โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r = .421)   
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการป้องกนัการถูกคุกคามทางเพศ ด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศมคีวามสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง 

การจัดการในการป้องกันการถกูคุกคามทางเพศ 
ขวัญในการปฏบิัติงาน 

r p 
ด้านการเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการถูกคกุคาม
ทางเพศ 

.355** .000 

** มีนัยส าคญัทางสถติิท่ีระดับ .01 
 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการจัดการในการป้องกันการถูกคุกคาม
ทางเพศ ด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศมีความสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานหญิง พบว่า การป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ ด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถูก
คุกคามทางเพศ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 กล่าวคือ ถ้าการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ ด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถูกคุกคามทาง
เพศเพิ่มขึ้น ขวัญในการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้นด้วย โดยมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ า (r = .355)  

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการป้องกนัการถูกคุกคามทางเพศ ด้านการฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์ 
กับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง 

การจัดการในการป้องกันการถกูคุกคามทางเพศ 
ขวัญในการปฏบิัติงาน 

r p 
ด้านการฝึกอบรม   .352** .000 

** มีนัยส าคญัทางสถติิท่ีระดับ .01 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ ดา้นการ
ฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง พบว่า การป้องกันการถูกคุกคามทางเพศด้านการ
ฝึกอบรม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิท่ีระดับ .01 
กล่าวคือ ถ้าการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศดา้นการฝึกอบรม เพิ่มขึน้ ขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิงจะ
เพิ่มขึน้ด้วย โดยมีความสัมพนัธ์ในระดับค่อนข้างต่ า (r = .352)   
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ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการป้องกนัการถูกคุกคามทางเพศ ด้านสภาพแวดล้อมมคีวามสัมพันธ์ 
กับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง 

การปอ้งกนัการถกูคกุคามทางเพศ 
ขวัญในการปฏบิัติงาน 

r p 
ด้านสภาพแวดล้อม .313** .000 

** มีนัยส าคญัทางสถติิท่ีระดับ .01 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ ด้าน
สภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง พบว่า การป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ 
ด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 กล่าวคือ การป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ ด้านสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น ขวัญในการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้น
ด้วย โดยมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ า (r = .313) 

ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการป้องกนัการถูกคุกคามทางเพศ ด้านการมนีโยบายกับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานหญิง 

การจัดการในการป้องกันการถกูคุกคามทางเพศ 
ขวัญในการปฏบิัติงาน 

r p 
ด้านการมนีโยบาย .270** .001 

** มีนัยส าคญัทางสถติิท่ีระดับ .01 

จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ ดา้นการ
มีนโยบายมีความสัมพนัธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง พบว่า การป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ ด้าน
การมีนโยบายมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
กล่าวคือ การป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ ด้านการมีนโยบายเพิ่มขึ้น ขวัญในการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้นด้วย โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดับค่อนข้างต่ า (r = .270)  คิดเป็นรอ้ยละ 7.29 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 
ผลการวิจัยคือ  
1. การป้องกนัการถูกคกุคามทางเพศและขวญัในการปฏบิัติงานของพนกังานหญิงบรษิัทเอกชน 
สมมติฐานท่ี 1 การจัดการในป้องกันการถูกคุกคามทางเพศสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน

หญิง ผลการวิจัยพบว่า การจัดการในการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานหญิง อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลการวิจัยนี้มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Barker (2017) กล่าวว่า การล่วงละเมิดทางเพศมีผลกระทบทางจิตวิทยาและทางกายภาพ
ท่ีไม่ดีต่อพนักงานและ ประสิทธิภาพในการท างานอาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมสถานท่ีท างาน จากข้อมูลข้างต้น
แสดงให้เห็นว่า การคุกคามทางเพศเป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีส่อไปในเรื่องทางเพศ ไม่ว่าจะด้วยการใช้ค าพูด สายตา 
หรือการกระท า เช่น การพูดจาส่อนัยยะการดูถูกทางเพศ การตั้งค าถามเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ การแซว การสัมผัส
ใกล้ชิดโดยเจ้าตัวไม่ชอบ การแสดงท่าทางท่ีสื่อความหมายทางเพศ และการแสดงอวัยวะเพศ เป็นต้น จึงนับได้ว่าการ
คุกคามทางเพศเป็นการกระท าท่ีก่อให้เกิดความอึดอัดคับข้องใจแก่ผู้ถูกกระท า เป็นการล่วงละเมิดอิสรภาพของมนุษย์
ท่ีมีสิทธิท่ีจะด ารงอยู่โดยโดยสงบสุขและมีความปลอดภัยท้ังร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงขวัญในการปฏิบัติงานลดลง 
เกิดการขาดงาน จนไปถึงขั้นลาออกจากงาน ดังนั้นองค์การควรมีมาตรการหรือวิธีการจัดการในการป้องกันการถูก
คุกคามทางเพศในองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นในองค์กร 
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สมมติฐานท่ี 1.1 การป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ ด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถูก
คุกคามทางเพศมีความสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง  ผลการวิจัยพบว่า การป้องกันการถูก
คุกคามทางเพศ ด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศมีความสัมพันธ์ทางบวกกับขวัญ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลการวิจัยนี้มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณา (2554) ท่ีกล่าวว่า หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และแนวทางในการแก้ไขในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดขึ้น รวมท้ังก าหนดให้เป็นประเด็น
หนึ่ง ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ การจัดสถานท่ีท างานเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ เช่น จัดห้องท างานท่ีเปิดเผย โล่ง มองเห็นกันได้ชัดเจน เป็นต้น 
 สมมติฐานท่ี 1.2 การป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ ด้านการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานหญิง ผลการวิจัยพบว่า การป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ ด้านการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01 
ผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sanchez-Garcia (2013) ท่ีศึกษาเรื่อง  การรับรู้การล่วงละเมิดทาง
เพศในท่ีท างานพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศในการรายงานการล่วงละเมิดทางเพศและไม่มีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองท่ีเกี่ยวข้องกับการรายงาน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มสนับสนุนทางคลินิกมีความอดทนต่อการล่วงละเมิดทางเพศมากขึ้น
เมื่อเทียบกับเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีคลินิกในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุ งและเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยก าหนดลักษณะท่ีน้อยลง การค้นพบเหล่านี้บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าท่ีด้านคลินิกเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนดา้นคลนิกิและ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายซ่อมบ ารุงจ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมรวมถึงการสัมมนาเรื่องการรับรู้ความสามารถของตนเอง
เพื่อรักษาความรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น 
 สมมติฐานท่ี1.3 การป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ ด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานหญิง ผลการวิจัยพบว่า การป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ ด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01 
ผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงษ์ (2544) ท่ีศึกษาสภาพแวดล้อมในบริเวณพื้นท่ีท างานนับว่าเป็น
ปัจจัยภายในอันส าคัญประการหนึ่งของการก่อให้เกิดการคุกคามทางเพศในองค์การได้ จากข้อมูลท่ีได้จากผู้ถูกคุกคาม
ทางเพศท้ัง 10 ราย จะเห็นว่าการคุกคามทางเพศท่ีเกิดขึ้นนั้นมักจะเกิดขึ้นในห้องท่ีมิดชิดไม่สามารถมองเห็นได้จาก
ภายนอก นอกจากนั้น พื้นท่ีการท างานท่ีแยกออกห่างจากพื้นท่ีอ่ืนมากก็เอื้ออ านวยให้เกิดพฤติกรรมการคุกคามทาง
เพศได้ง่ายเช่นกัน ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานท่ีท างานมีนัยส าคัญต่อการเกิดพฤติกรรมการคุกคามทาง
เพศ  

สมมติฐานท่ี 1.4 การป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ ด้านการมีนโยบายมีความสัมพันธ์กับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานหญิง ผลการวิจัยพบว่า การป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ ด้านการมีนโยบายมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานหญิง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01 
ผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตรา (2550) พบว่า องค์กรควรมีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขต่อประเด็นปัญหาการคุกคามทางเพศให้ชัดเจน และสร้างความเข้าใจต่อผู้บังคับบัญชา เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญ 
ท่ีจะช่วยให้การแก้ปัญหาบรรลุผล ตลอดจนมีการฝึกอบรมแก่บุคลากร พร้อมท้ังพัฒนากระบวนการกล่าวโทษร้องทุกข์
ท่ีมีผลบังคับใช้แก่ผู้ท างานทุกคนในองค์กร 
 
กิตตกิรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยได้รับความความกรุณาและช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากอาจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล ท่ีได้ให้ค าแนะน าค าปรึกษาติดตามความก้าวหน้าและคอยช่วยเหลือแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมท้ังได้ให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ด้วยความรักและเอาใจใส่ตลอดมา ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินการวิจัย และได้รับความกรุณาจากผู้มีพระคุณหลายท่าน 
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บทคัดยอ่ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมบทคัดย่อและวิเคราะห์จัดกลุ่มประเภทการศึกษานิทานท้องถิ่นใน
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชน  ช่วง พ.ศ. 2540-2560 โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จาก  ThaiLis The Chulalongkorn University Intellectual Repository               
และ Google พบจ านวน 70 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า สถาบันการศึกษาท่ีใช้ข้อมูลนิทานท้องถิ่นมีท้ังหมด 21 สถาบัน 
ส่วนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีใช้ข้อมูลนิทานท้องถิ่น พบ 6 หลักสูตร โดยประเภทของข้อมูลท่ีนักวิจัยน ามาใช้มี
จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ นิทานท้องถิ่นประเภทลายลักษณ์อักษร นิทานท้องถิ่นประเภทมุขปาฐะ  และประสมประสาน
ประเภทนิทานท้องถิ่นโดยนิทานท้องถิ่นประเภทลายลักษณ์อักษรได้รับความสนใจจากนักวิจัยมากท่ีสุด ในด้านแนวคดิ
ทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัยพบ 10 แนวคิด ได้แก่ 1) แนวคิดเชิงพุทธปรัชญา 2) แนวคิดเชิงคติชน 3) แนวคิด เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้  4) แนวคิดเชิงมานุษยวิทยา 5) แนวคิดเชิงวัฒนธรรม 6) แนวคิดเชิงสั งคม 7) แนวคิด
องค์ประกอบวรรณกรรม 8) แนวคิดเชิงเปรียบเทียบ 9) แนวคิดเชิงภาษาศาสตร์ และ10) แนวคิดเชิงสุนทรียศาสตร์ 
โดยการวิจัยแนวคิดเชิงพุทธปรัชญาได้รับความนิยมมากท่ีสุด การศึกษาครั้งนี้พบว่า กระแสและแนวโน้มของงานวิจัย
นิทานท้องถิ่นค่อนข้างไม่มีการพัฒนา นักวิจัยมักจะมุ่งวิเคราะห์ตัวบทมากกว่าการวิเคราะห์การแพร่หลายของนิทาน 
ดังนั้นการวิจัยในอนาคตนักวิจัยจะต้องใช้ประเภทข้อมูลและแนวคิดทฤษฎีท่ีหลากหลายมากขึ้น รวมถึงความ
พยายามบรูณาการข้อมูลท่ีศึกษาให้เข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อใหง้านวิจัยนิทานท้องถิ่นมีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น  

 
ค าส าคญั : สถานภาพงานวิจัย  นิทานท้องถ่ิน  สองทศวรรษ 
 
Abstract 

 

This research was aimed at collecting and categorizing research abstracts on folktales as appeared 

in master theses by students who studied in both government and private universities during the period of 1997 

-2017. Data were collected from 70 abstracts both via the electronic database from ThaiLis, The Chulalongkorn 

University Intellectual Repository and Google. The study results revealed that there were 21 institutions which 

studied folktales and in 6 programs of master studies. The collected data fell under 3 categories: written 

folktales, oral folktales, and mixed-type folktales. Among theses, written folktales were the most popular.                 

As for concepts, it was found that there were 10 concepts: 1) Buddhist philosophy, 2) folk wisdom concept,  

3) learning innovation concept, 4) anthropological concept, 5) cultural concept, 6) social concept, 7) literal 

element concept, 8) comparative concept, 9) linguistic concept, and 10) aesthetic concept. Among these, 

Buddhist philosophy concept was the most popular. The study also revealed that the trend on folktale studies 

was rather unchanged. Researchers tended to analyze the contents rather than the widespread of the folktales. 

In the future, it should, therefore, be necessary for researchers to use various types of data and concepts as well 

as the integration of information with other sciences in order make the study of folktales become more 

interesting.  

 
Keywords: status of research, folktales, two decades 
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บทน า 
นิทานพื้นบ้าน หรือนิทานท้องถิ่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งท่ีสืบทอดต่อกันมานานหลาย                   

ชั่วอายุคน และผลิตผลทางปัญญาของมนุษย์ท่ีได้สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนภาพต่าง ๆ  ของมนุษย์ เช่น นิทานภูมินามท่ี
กล่าวถึงการตั้งชื่อของสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น หรือนิทานท่ีให้คติธรรมในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน
ตนเองให้เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่าง สงบสุข และนิทานพื้นบ้านเป็นท่ีนิยมเล่ากันทุกคน ทุกกลุ่มชนในสังคมโลก                
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนชั้นสูงหรือชนชั้นต่ า แต่ละกลุ่มชนต่างก็มีวิธีการในการถ่ายทอดวิธีการเล่านิทานตามแบบฉบับของ
ตนเองและในท านองเดียวกันในแต่ละกลุ่มชนต่างก็อนุรักษ์นิทานในกลุ่มของตนเองเอาไว้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  บางกลุม่ชน
ก็อนุรักษ์ด้วยวิธีการแบบมุขปาฐะ บางกลุ่มชนก็อนุรักษ์แบบเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น นิทานพื้นบ้านเป็นหนึ่งใน
รายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันการเรียนรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นสาขาภาษาไทย สาขาไทยคดี
ศึกษา และสาขาวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างแพร่ เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยามหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาทักษิณ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยในสังกัดราชภัฏ
ท่ัวประเทศ การเปิดสอนสาขาเหล่านี้นับเป็นการเปิดมุมมองให้ผู้คนได้เข้าไปศึกษาวิจัยในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับนิทาน
พื้นบ้าน หรือนิทานท้องถิ่น และวรรณกรรมท้องถิ่นมากย่ิงขึ้น แตอ่ย่างไรก็ตามการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีผ่านมานั้น พบว่ามีประเด็นท่ีนิยมศึกษายังมีขอบเขตท่ีจ ากัดอย่างไม่กว้างขวาง ส่วนใหญ่มุ่งศึกษา
คุณธรรมและจริยธรรมในนิทานพื้นบ้านจึงส่งผลให้นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีแนวทางในการท าวิจัยครั้งต่อไป             
โดยการศึกษาสถานภาพงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน หรือนิทานท้องถิ่นก็ยังไม่มีการศึกษาอย่างลึกซึ้ง ถึงแม้จะมี            
ผู้รวบรวมไว้บ้างแล้วก็ตามแต่เป็นการศึกษาในภาพรวม เช่น ทิศทางการท าวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ในรอบสอง
ทศวรรษ (พ.ศ. 2540-2560) ของพัชลินจ์ จีนนุ่น เป็นการรวบรวมบทคัดย่องานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีใช้ข้อมูล
วรรณกรรมท้องถิ่นในการท าวิจัย ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลวรรณกรรมท้องถิ่นหมด ไม่ได้เจาะจงเฉพาะวรรณกรรม
ประเภทใด 

ด้วยเหตุนี้  ผู้ เขียนจึงสนใจรวบรวมบทคัด ย่อ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                            
จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีให้บริการสืบค้นข้อมูล 
ได้แก่ โครงการเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย (ThaiLIS) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(The Chulalongkorn University Intellectual Repository) และกูเกิล (Google) เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นิสิต
นักศึกษาได้น าข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ไปสร้างองค์ความรู้หรือใช้เป็นแนวทางคิดประเด็นการวิจัยนิทานท้องถิ่น            
หรือการวิจัยด้านวรรณกรรมท้องถิ่น โดยใช้แนวทางการวิจัยของพัชลินจ์ จีนนุ่น (2561) ทิศทางการวิจัยวรรณกรรม
ท้องถิ่นภาคใต้ในรอบสองทศวรรษ (พ.ศ. 2540-2560) ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อรวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชน  
ช่วง พ.ศ. 2540-2560 

2. เพื่อวิเคราะห์จัดกลุ่มประเด็นการศึกษานิทานท้องถิ่นในวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชน ช่วง พ.ศ. 2540 – 2560 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้เขียนจะศึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองท่ีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในช่วงพ.ศ. 2540 -2560 
โดยรวบรวมบทคัดย่อจากงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาท้ังวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งจะเก็บข้อมูล
จากโครงการเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย (ThaiLIS-Thai Library Integrated System) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(The Chulalongkorn University Intellectual Repository) และกูเกิล (Google)             
ได้ท้ังหมด 70 เรื่อง ต่อมาจึงน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาจัดกลุ่มการศึกษาตามขอบเขตข้อมูล และขอบเขตของแนวคิด
ทฤษฎี โดยการแบ่งข้อมูลออกเป็นสามช่วง ได้แก่ ระยะแรก (ช่วง พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2546) ระยะท่ีสอง (ช่วง พ.ศ. 
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2547 ถึง พ.ศ. 2553) และระยะสุดท้าย (ช่วง พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560) หลังจากการแบ่งช่วงสามารถน าขอบเขต
ข้อมูลมาจัดกลุ่มตามประเภทของกลุ่มข้อมูลนิทานท้องถิ่น ซ่ึงสามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ นิทานท้องถิ่นประเภท
ลายลักษณ์อักษร นิทานท้องถิ่นประเภทมุขปาฐะ และประสมประสานประเภทข้อมูลนิทานท้องถิ่น และสุดท้ายผู้เขียน
จะท าการจ าแนกขอบเขตแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาของแต่ละประเภทว่ามีการใช้แนวคิดทฤษฎีอะไรบ้างในการ
ท างานวิจัยนิทานท้องถิ่นในรอบสองทศวรรษ (พ.ศ. 2540-2560) 
 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาสถานภาพการวิจัยนิทานท้องถิ่นในรอบสองทศวรรษ (พ.ศ. 2540-2560) พบว่ามีข้อมูลนิทาน
ท้องถิ่นจากวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน 70 เรื่อง มีประเด็นดังนี้ 

1. สถาบันและสาขาวิชาที่ใช้ข้อมูลนิทานท้องถิ่น  
สถาบันท่ีน าข้อมูลนิทานท้องถิ่นไปใช้ในการวิจัยมีท้ังสถาบันภาครัฐและเอกชนในระดับปริญญาโท   

และปริญญาเอก จ านวน 21 สถาบัน ท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยท่ีมุ่งศึกษานิทานท้องถิ่นมาก
ท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเปิดสูตรท้ังหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบัน
ท่ีน าข้อมูลนิทานท้องถิ่นมาใช้ศึกษารองลงมา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ส่วนมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ก็นิยมใช้กลุ่ม
ข้อมูลนิทานท้องถิ่นเช่นเดียวกันโดยมหาวิทยาลัยท่ีเปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาก็มักจะน าข้อมูลนิทานท้องถิ่นท่ี
เป็นตัวบทมาใช้ในการท าวิจัย หลักสูตรท่ีใช้ข้อมูลนิทานท้องถิ่น จ าแนกได้ 5 กลุ่มดังนี้ 1) กลุ่มภาษาไทย ภาษาและ
วรรณกรรมไทย 2) กลุ่มวัฒนธรรมศึกษา ไทยคดีศึกษา วัฒนธรรมศาสตร์ 3) กลุ่มการสื่อสารมวลชน 4) กลุ่มหลักสูตร
และการสอน การสอนภาษาไทย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5) กลุ่มเขมรศึกษา ซึ่งสาขาท่ีท าวิจัยนิทานท้องถิ่น
มากท่ีสุด คือ สาขาภาษาไทย และสาขาไทยคดีศึกษาท่ีมีการเปิดการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งผลให้งานวิจัยในท้ังสาขานี้มากเป็นพิเศษ เช่น วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต               
ของพรทิพย์ สารปรัง (2540) สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นิทานพื้นบ้านบ้านมะค่า                 
บ้านนาสีนวน บ้านท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ของอังคณา               
บุญสุวรรณ์ (2541) สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง วิเคราะห์จริยธรรมในนิทานพื้นบ้าน เขตภาคเหนือ
ตอนล่าง  

การศึกษาสาขาท่ีท าวิจัยนิทานท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ท าให้เห็นถึงความนิยมในการใช้กลุ่มขอ้มลู
นิทานท้องถิ่น ซึ่งมีปริมาณท่ีแตกต่างกันไปดังนี้ 1) สาขาภาษาไทย ภาษาและวรรณกรรมไทย จ านวน 32 เรื่อง                 
2) สาขาไทยคดีศึกษา วัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมศาสตร์ จ านวน 11 เรื่อง 3) สาขาเขมรศึกษา จ านวน 1 เรื่อง                 
4) สาขาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 เรื่อง  5) สาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนา จ านวน 4 เรื่อง  6) สาขาวิชาการสื่อสาร 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง  เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จ านวน 5 เรื่อง 7) สาขาวิจัย
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 2 เรื่อง  และ8) สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน การสอนภาษาไทย จ านวน 14 เรื่อง           
รวมท้ังหมดท่ีพบ 70 เรื่อง ซึ่งได้ท าการคิดตามสัดส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 1 สาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีใชข้้อมูลนิทานท้องถิน่ 
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2. ประเภทของกลุ่มข้อมูลนิทานท้องถิ่น สามารถจ าแนกได้  3 กลุ่ม ดังนี้ 1) นิทานท้องถิ่นประเภทลาย
ลักษณ์อักษร จ านวน 38 เรื่อง 2) นิทานท้องถิ่นประเภทมุขปาฐะ จ านวน 24 เรื่อง และ3) ประสมประสานประเภท
ข้อมูลนิทานท้องถิ่น จ านวน 8 เรื่อง ประเภทของนิทานท้องถิ่นท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด คือ นิทานท้องถิ่นประเภท
ลายลักษณ์อักษร เก็บข้อมูลจากตัวบทท่ีมีการรวบรวมไว้ โดยทิศทางการวิจัยส่วนใหญ่จะศึกษาเชิงพุทธปรัชญา 
คุณธรรมและจริยธรรม และนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ สยุมพร คล้ายประเสริฐ (2541) วิเคราะห์คุณธรรม 4 ประการ                 
ในนิทานพื้นบ้านเขตการศึกษา 7 ตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              
ปรียา อภัยรัตน์ (2553) การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน นิทานพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ รองลงมาคือ นิทานท้องถิ่นประเภทมุขปาฐะ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามจาก
การเล่านิทานของชาวบ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ โดยทิศทางการวิจัยจะศึกษาเชิงสังคม ศึกษาเชิงคติชน ได้แก่                         
อรุณ แก้วพิชัย (2542) วิเคราะห์นิทานพื้นบ้านอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และท่ีได้รับความ
นิยมน้อยท่ีสุดคือ ประสมประสานประเภทข้อมูลนิทานท้องถิ่น เป็นการเก็บข้อมูลท้ังเอกสารและเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โดยทิศทางการวิจัยจะศึกษาเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ พรพิมล ค้าขาย (2548) การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากนิทาน
พื้นบ้านของอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ภาพที่ 2 ประเภทของกลุ่มข้อมูลนิทานท้องถิน่ 

3. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายข้อมูลนิทานท้องถิ่น 
แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาสามารถแบ่งได้ 10 แนวคิด ได้แก่ 1) แนวคิดเชิงพุทธปรัชญา จ านวน 16 เรื่อง 

2) แนวคิดเชิงคติชน จ านวน 12 เรื่อง 3) แนวคิดเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จ านวน 11 เรื่อง 4) แนวเชิง
มานุษยวิทยา จ านวน 7 เรื่อง 5) แนวคิดเชิงวัฒนธรรม จ านวน 10 เรื่อง 6) แนวคิดเชิงสังคม จ านวน 6 เรื่อง                      
7) แนวคิดองค์ประกอบวรรณกรรม จ านวน 3 เรื่อง 8) แนวคิดเชิงเปรียบเทียบ จ านวน 2 เรื่อง 9) แนวคิดเชิง
ภาษาศาสตร์ จ านวน 2 เรื่อง และ10) แนวคิดเชิงสุนทรียศาสตร์ จ านวน 1 เรื่อง ซึ่งแนวคิดท่ีได้รับความนิยมท่ีน ามา
ศึกษานิทานท้องถิ่น คือ 1) การวิจัยด้านพุทธปรัชญา งานกลุ่มนี้จะเป็นการศึกษาตัวบทเพื่อดูว่าตัวบทวรรณกรรมทีการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมหรือพุทธปรัชญาด้านใดบ้าง แต่น่าเสียท่ีงานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งบูรณาการกับสังคม                
แต่น ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน เช่น สุยมพร คล้ายประเสริฐ (2541) วิเคราะห์คุณธรรม 4 ประการในนิทาน
พื้นบ้านเขตการศึกษา 7 ตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดชฯ                    
อังคณา บุญสุวรรณ์ (2541) วิเคราะห์จริยธรรมในนิทานพื้นบ้านเขตภาคเหนือตอนล่าง เพ็ญศิริ ศิวิลัย (2547)                   
การวิเคราะห์คุณธรรมนิทานพื้นบ้านจังหวัดชุมพร เป็นต้น 2) การวิจัยเชิงคติชน เป็นการใช้ข้อมูลนิทานท้องถิ่น โดย
อาศัยแนวทฤษฎีทางคติชนในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การแพร่กระจายของนิทาน โครงสร้างนิทาน อนุภาคของนิทาน
พื้นบ้าน และแบบเรื่องนิทานพื้นบ้าน เช่น วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน (2545) แบบเรื่องนิทานสังข์ทอง ความแพร่หลายและ
การแตกเรื่อง ณีรนุช แมลงภู่ (2552) อนุภาคการให้รางวัลและการลงโทษในนิทานพื้นบ้านไทย ลักษณะและ
ความหมายเชิงวัฒนธรรม  เกษมศิริ วัฒโน (2556) ทฤษฎีโครงสร้างนิทานพื้นบ้านในนิทานพื้นบ้านอีสานด้านคุณธรรม 
เป็นต้น การใช้ทฤษฎีทางคติชนจะเป็นดูลักษณะนิทานท่ีเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น 3) การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ มีการน าเอาตัวบทมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนากลุ่มนักเรียน เช่น ปัจฉิมาพร อัปการัตน์ (2540) การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสานเป็นสื่อในการสอนอ่าน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี และรุ่งอรุณ หัสชู  (2553) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
รายวิชาเพิ่มเติม ท 16201 นิทานพื้นบ้าน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดวั งก์วิเวการาม                   
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อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังเกตได้ว่า การวิจัยในกลุ่มนี้นักวิจัยมักวิจัยเชิงปริมาณ และใช้สื่อนิทาน จึงควร
วิจัยในเชิงคุณภาพควบคู่ และใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายท้ังสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อท าให้งานวิจัยมีความ
น่าสนใจยิ่งขึ้น 4) การวิจัยเชิงมานุษยวิทยา เป็นการใช้ข้อมูลนิทานท้องถิ่น โดยอาศัยแนวทฤษฎีทางมานุษยวิทยาใน
การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น โครงสร้างหน้าท่ีนิยม สัญลักษณ์ เป็นต้น เช่น ขวัญใจ ฟองมูล (2557) การศึกษาโครงสร้าง
และบทบาทหน้าท่ีของนิทานพื้นบ้านไทใหญ่ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  ศุภลักษณ์ ปัญโญ (2551)                  
การศึกษาบทบาทของผีในนิทานพื้นบ้านล้านนา ภูวนาท มาตบุรม (2560) สังคมวัฒนธรรมในวรรณกรรมนิทาน
พื้นบ้านอีสานท่ีบูรณาการกับสภาพสังคมวัฒนธรรมอีสานปัจจุบัน เป็นต้น 5) การวิจัยเชิงวัฒนธรรม เป็นการมุ่งค้นหา
วัฒนธรรมด้านวิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม เช่น สมพาษท์ สุวรรณรัตน์ (2543) ศึกษาวัฒนธรรมในนิทานพื้นบ้านอ าเภอ
บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ปัทมาวดี วงษ์เกิด (2554) การวิเคราะห์ความเชื่อเชิงมายาคติเกี่ยวกับช้างท่ีปรากฏในนิทาน
พื้นบ้านไทยกูย จังหวัดสุรินทร์  จีรนันท์ คงรักษ์ (2558) การศึกษาค่านิยมท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทยพวน ต าบล
หาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น มีข้อสังเกตท่ีว่า งานวิจัยแนวนี้ไม่ได้ตีความเชิงความหมาย นักวิจัย
มักจะสนใจว่าค้นพบอะไรบ้าง แล้วจะวิเคราะห์ไปจนจบเรื่องเพื่อน าไปสู่ปลายทาง แต่ไม่ได้ตั้งค าถามใหม่ ๆ                
ท่ีแตกต่าง หรือสนใจกระบวนการท าวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การก าหนดกรอบแนวคิด 6) การวิจัยเชิงสังคม มักจะค้นหา
สังคมจากตัวบทวรรณกรรม เช่น บทบาทของสตรี โลกทัศน์วิถีชีวิตรวมไปถึงการสะท้อนภาพของสังคม เช่น                
พิสมัย โทนแจ้ง (2548) การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทสตรีในนิทานพื้นบ้านของคนเมือง ปรียาลักษณ์                    
เมฆขุนทด (2553) วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในนิทานพื้นบ้านของจังหวัดก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
และสุโขทัย เป็นต้น 7) การวิจัยองค์ประกอบวรรณกรรม เป็นการศึกษาท้ังรูปแบบของวรรณกรรม และคุณค่าต่าง ๆ 
งานวิจัยกลุ่มนี้ยังไม่ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับวงการวิชาการเท่าท่ีควร และมักจะใช้กรอบแนวคิดเหมือนกัน               
แต่เปลี่ยนเรื่องท่ีจะท าเท่านั้น เช่น อนุชา ถือสมบัติ (2558) การพัฒนาศิลปะการแสดงร่วมสมัยจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง
นางผมหอม เป็นต้น 8) การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ มักมุ่งศึกษาเปรียบเทียบแนวเรื่อง หรือองค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่ง 
เช่น ประภาพร บุญพาเกิด (2542) ศึกษาเปรียบเทียบนิทานพื้นบ้านบ้านหนองกุ้ง ต าบลกุดบง อ าเภอโพนพิสัย  
จังหวัดหนองคาย กับนิทานพื้นบ้านบ้านโนนชาย เมืองปากงึม แขวงนครเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว อ าไพ เจริญกุล (2547) การศึกษาเปรียบเทียบนิทานพื้นบ้านประเภทผีภาคอีสานและภาคใต้              
ดังนั้นการศึกษาแนวเปรียบเทียบอาจจะต้องท าการศึกษาในมิติแง่มุมใหม่ 9) การวิจัยเชิงภาษาศาสตร์ เป็นการศึกษา
ลักษณะของภาษาโดยใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์ในการศึกษาภาษา ค า เสียง ประโยค และความหมาย เช่ น รุ่งนภา             
วาวงศ์มูล (2551) การวิเคราะห์ความหมายค าศัพท์ท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทย  เป็นต้น และ10) การวิจัย               
เชิงสุนทรียศาสตร์ มักจะมุ่งเน้นการศึกษาความงาม ความไพเราะ จากตัวบทนิทานท้องถิ่น เช่น งานวิจัยกลุ่มนี้ได้แก่ 
โรสณีย์ วงศ์หมัดทอง (2554) การศึกษาเปรียบเทียบนิทานพื้นบ้านภาคใต้ของอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา              
ในอดีตกับปัจจุบัน เป็นศึกษาการใช้ค าการใช้โวหารภาพพจน์ การใช้ค าเปรียบเทียบ เป็นต้น 

ดังนั้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีสาขาต่าง ๆ น ามาใช้ในการศึกษาวิจัยพบว่า งานวิจัยใช้แนวคิดการวิจัย
ท่ีแตกต่างกันดังนี้ ใช้แนวคิดเชิงพุทธปรัชญา จ านวน 16 เรื่อง ใช้แนวคิดเชิงคติชน จ านวน 12 เรื่อง ใช้แนวคิดเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จ านวน 11 เรื่อง ใช้แนวคิดเชิงมานุษยวิทยา จ านวน 7 เรื่อง ใช้แนวคิดเชิงวัฒนธรรม 
จ านวน 10 เรื่อง ใช้แนวคิดเชิงสังคม จ านวน 6 เรื่อง ใช้แนวคิดองค์ประกอบวรรณกรรม จ านวน 3 เรื่อง ใช้แนวคิดเชิง
เปรียบเทียบ จ านวน 2 เรื่อง ใช้แนวคิดเชิงภาษาศาสตร์ จ านวน 2 เรื่อง และใช้แนวคิดเชิงสุนทรียศาสตร์ จ านวน               
1 เรื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3 แนวคดิทฤษฎีท่ีใชใ้นการอธิบายข้อมลูนิทานท้องถิ่น 
 

4. กระแสและแนวโน้มการวิจัยนิทานท้องถิ่น 
การศึกษางานวิจัยท่ีใช้ข้อมูลนิทานท้องถิ่นพบว่า มีการท ากันหลากหลายสาขาวิชาท้ังในด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ซึ่งพบว่าประเภทของกลุ่มท่ีนิยมน าข้อมูล
นิทานท้องถิ่นมาใช้คือ กลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้ข้อมูลนิทานท้องถิ่นจ านวน 70 เรื่อง ซึ่งจาก
การศึกษาพัฒนาการการใช้ข้อมูลนิทานท้องถิ่นพบว่า สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง ดังนี้ ระยะแรก คือ ช่วง พ.ศ. 2540 
ถึง พ.ศ. 2546 พบว่า นักวิจัยจะใช้ข้อมูลนิทานท้องถิ่นประเภทลายลักษณ์เป็นจ านวนมาก รองลงมาจะเป็นข้อมูล
นิทานท้องถิ่นประเภทมุขปาฐะ และน้อยท่ีสุดประสมประสานข้อมูลนิทานท้องถิ่น ซึ่งนักวิจัยได้น าข้อมูลจากประเภท
เหล่านี้มาวิเคราะห์คุณธรรมจริยธรรมท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้าน อาจจะศึกษาเพียงเรื่อง นิทานภาคเดียวหรือ
เปรียบเทียบกับนิทานภาคอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้เจาะลึกแต่เป็นเพียงแค่ศึกษาในระดับผิวยังไม่สามารถมุ่งบรูณาการกับสังคม
ได้เท่าท่ีควร แต่จะมีการใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีลุ่มลึกก็ยังปรากฏให้เห็น เช่น ทฤษฎีคติชนศึกษาอนุภาคนิทานพื้นบ้าน 
แบบเรื่องนิทานพื้นบ้าน และการแบ่งนิทาน ต่อมาระยะท่ีสอง คือ ช่วง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2553 พบว่า งานวิจัย
ในช่วงนี้ยังคงสืบทอดการวิเคราะห์แนวเดิมอยู่ แต่มีการวิเคราะห์ตัวบทนิทานท้องถิ่นท่ีอิงกับบทบาทและบริบทของ
สังคมมากขึ้น โดยมีการศึกษาบริบททางสังคมท่ีปรากฏในนิทานท้องถิ่น เช่น ด้านค่านิยม ด้านความเชื่อพิธีกรรม ภาพ
สะท้อนวิถีชีวิต นอกจากนี้ก็จะมีงานวิจัยท่ีใช้แนวคิดท่ีต่างจากเดิม เช่น แนวคิดเชิงภาษาศาสตร์และแนวคิดเชิง
มานุษยวิทยา และช่วงสุดท้ายระยะท่ีสาม คือ ช่วง พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 พบว่า การวิเคราะห์แนวเดิมยังคงมี
นักวิจัยน ามาใช้แต่ไม่มากเหมือนสองระยะท่ีผ่านมา เนื่องจากนักวิจัยมีความนิยมทดลองใช้ทฤษฎี เพิ่มมากขึ้น เช่น 
วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โครงสร้างหน้าท่ีนิยม สัญลักษณ์นิยม การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลนิทานท้องถิ่น ถ้าดูอย่างละเอียดแล้ว การวิเคราะห์ยังคงเป็นแค่การตีความข้อมูล วิเคราะห์
หาคุณธรรมจริยธรรม ความเชื่อ อนุภาคนิทานพื้นบ้าน แบบเรื่องนิทานพื้นบ้าน และองค์ประกอบของวรรณกรรม  
ส่วนการวิเคราะห์นิทานเพื่อดูวิวัฒนาการหรือการแพร่หลายของนิทานในส่ วนนี้ยังมีการท างานวิจัยอยู่น้อยมาก               
หรือการแพร่หลายของนิทานในส่วนนี้ยังมีการท างานวิจัยอยู่น้อยมาก 
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ภาพที่ 4 ช่วงเวลาการน าแนวคิดทฤษฎตี่าง ๆ มาใช้วิจยันิทานท้องถิ่น 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาสถานภาพงานวิจัยนิทานท้องถิ่นในรอบสองทศวรรษ (พ.ศ. 2540 -2560) พบว่า สถาบันและ

สาขาวิชาท่ีใช้ข้อมูลนิทานท้องถิ่น มีมหาวิทยาลัยท่ีน าข้อมูลนิทานท้องถิ่นมาศึกษา คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีพบงานวิจัยนิทานท้องถิ่นมากท่ีสุด และรองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีเปิดท้ังหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ส่วนสาขาท่ีท างานวิจัยนิทานท้องถิ่น คือ สาขาภาษาไทย 
ภาษาและวรรณกรรมไทย เป็นสาขาท่ีน าข้อมูลนิทานท้องมาศึกษาจ านวนมาก และรองลงมาคือ สาขาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนการสอนภาษาไทย และสาขาไทยคดีศึกษา วัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมศาสตร์ โดยประเภทของกลุ่ม
ข้อมูลนิทานท้องถิ่น นักวิจัยจะน าข้อมูลนิทานท้องถิ่นประเภทลายลักษณ์อักษรมาศึกษาจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
นิทานท้องถิ่นประเภทมุขปาฐะ และข้อมูลประสมประสานประเภทนิทานท้องถิ่นนักวิจัยจะใช้ข้อมูลประเภทนีม้าศกึษา
น้อยมาก ส่วนทางด้านแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนิทานท้องถิ่นนั้น เมื่อท าการเก็บข้อมูลพบว่า มักจะใช้
แนวคิดทฤษฎีเชิงพุทธปรัชญาเป็นจ านวนมากท่ีสุด เช่น แนวคิดคุณธรรมและจริยธรรม รองลงมาคือ แนวคิดเชิงคติชน 
เช่น อนุภาคนิทานพื้น บ้าน แบบเรื่องนิทานพื้น บ้าน โครงสร้างของนิทาน  การแพร่กระจายวัฒนธรรม                      
และแนวคิดท่ีพบน้อยสุดคือ แนวคิดเชิงสุนทรียภาพ ซึ่งกระแสและแนวโน้มการวิจัยนิทานท้องถิ่น ท าให้เห็นถึง
งานวิจัยนิทานท้องถิ่นในรอบสองทศวรรษ (พ.ศ. 2540 - 2560) พบว่า มีสาขาหลากหลายสาขาวิชาท่ีน าข้อมูลนิทาน
ท้องถิ่นมาใช้ในการท างานวิจัย แตยั่งคงใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเป็นแนวเดิมอยู่และยังไม่ปรากฏในการใช้แนวคดิทฤษฎแีบบ
ใหมใ่นการศึกษานิทานท้องถิ่น ดังนั้นจะสังเกตได้ว่า งานวิจัยนิทานท้องถิ่นยังคงขาดการบรูณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ 
และยังท าให้เห็นการท างานวิจัยนิทานท้องถิ่นในรอบสองทศวรรษยังไม่มีการประยุกต์ใช้ แนวคิดทฤษฎีแบบใหม่ใน             
การวิจัย และการวิจัยแนวนี้ยังไม่มีการพัฒนามากเท่าทีควรในปัจจุบัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาสถานภาพงานวิจัยนิทานท้องถิ่นในรอบสองทศวรรษ (พ.ศ. 2540 -2560) มีข้อค้นพบว่า                  
ควรวิจัยโดยการหาแนวทางใหม่ ๆ ในการศึกษาข้อมูลนิทานท้องถิ่น เช่น พื้นท่ีในการศึกษา นักวิจัยจะต้องใช้พื้นท่ี
เฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้น หรือใช้ทฤษฎีอย่างหลากหลาย เพื่องานวิจัยนิทานท้องถิ่นมีประโยชน์มากย่ิงขึ้น                      
และเพื่อให้การศึกษานิทานท้องถิ่นยังคงมีคุณค่าและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการวิชาการในการเพิ่มพูนองค์ความรู้  
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* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding author)   

ความคาดหวังของประชาชนด้านการบริการของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น
เหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
The expectation of the people in the service of personnel in Ban Nuea Hua Talay Health 

Promotion Hospital, Na Khian Sub-district, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province. 
 

*นุสรี พนัทรกิจ1 และ วิชชาญ จุลหรกิ1 

1สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษณิ 
Email: nusree2610@gmail.com 

บทคัดยอ่ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อประสิทธิภาพของบุคลากร

ต่อการให้บริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล  ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 375 คน โดยใช้
สูตรของ Taro Yamane เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ความคาดหวังของประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีมีต่อประสิทธิภาพของ
บุคลากรต่อการให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยี ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากโดยเรียงล าดับจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ าได้ดังนี้  คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้เทคโนโลยี x̄ = 3.95 
(S.D. = 0.64) ด้านขั้นตอนการผู้ ให้บริการ  x̄ = 3.88 (S.D. = 0.50) และด้านบุคลากรผู้ ให้บริการ  x̄ = 3.54  
(S.D. = 0.67)  ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ได้แก่ ควรจัดพื้นท่ีส าหรับจอดรถให้เพียงพอ 
อย่างเป็นระเบียบและมีหลังคาส าหรับกันแดดและกันฝน รองลงมาคือ ควรจัดสรรพื้นท่ีให้ เหมาะสม สามารถรองรับ
จ านวนของประชาชนผู้ใช้บริการท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และควรจะมีการส่งเสริมให้บุคลากรพร้อม ท่ีจะบริการให้
ข้อมูล ค าปรึกษา การบริการต่าง ๆด้วยจิตบริการอย่างเหมาะสม 

 
ค าส าคญั : ความคาดหวัง  ประชาชน  คุณภาพ 

 
Abstract The purpose of this research was to: 1. Study the expectations of people towards health care 

personnel in Ban Mua Hua Thale Subdistrict, Na Khian Sub-district, Mueang District, Nakhon Si Thammarat 

Province. This research is about the people in the responsibility area of Ban Nuea Hua Talay Subdistrict 

Hospital. 375 people in Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province, using the Taro Yamane formula. 

Tools used for data collection are statistic articles used in data analysis. Staff of Ban Khian Tambon Health 

Promotion Hospital, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province Providing services to health care 

workers in the hospital staff who are well cared for By sorting from the side that has a high cumulative value 

to find the lowest received, namely the materials, equipment, technology x̄ = 3.95 (SD = 0.64), service 

procedures x̄ = 3.88 (SD = 0.50) and service provider x̄  = 3.54 (SD = 0.67), respectively, for commenting and 

other proposals in an orderly manner and with a roof, sunscreen and rain down, should allocate space 

appropriately and with increasing numbers, ready to provide low-level information consultation services 

Country with appropriate service mind. 

 

Keywords: expectations, quality, people 
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บทน า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ในปี พ.ศ.2513 ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้าน

เหมืองหัวทะเลภายใต้การบริหารและความดูแลของสุขาภิบาลต าบลนาเคียน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมาในปี พ.ศ.
2525 สุขาภิบาลต าบลนาเคียนได้ถ่ายโอนภาระกิจการควบคุมดูแลสถานีอนามัยบ้านเหมืองหัวทะเลให้แก่กระทรวง
สาธารณสุข และในปี พ.ศ.2536 ก่อสร้างสถานีอนามัยบ้านเหมืองหัวทะเล กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณ
ก่อสร้างจ านวน 2,149,000 บาท อาคารส านักงานใหม่ เปิดให้บริการเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2537 ต่อมาปี พ.ศ.2539 
ต่อเติมอาคารชั้นล่างเพื่อความสะดวกแก่การให้บริการโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุน
งบประมาณ 450,000 บาท พ.ศ.2553 ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัว
ทะเลตามนโยบายรัฐบาลและให้บริการสุขภาพเป็น รพ.สต.แม่ข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเลตั้งอยู่ในหมู่ท่ี 5 บ้านนาเคียนเหนือ มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ท้ังหมด 4 หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่ท่ี 5,6,7,8 ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนด้านการให้บริการ
และปัญหาด้านประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล  ต าบลนาเคียน 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อท่ีจะน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของ
บุคลากรให้มีศักยภาพและสามารถให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในต าบลนาเคียนได้อย่างเต็มท่ีต่อไป 
 
วัตถปุระสงค ์

1.เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนท่ีมตี่อประสิทธิภาพของบุคลากรต่อการให้บริการสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1.ขอบเขตการศึกษาเรื่องความคาดหวังของประชาชนด้านการบริการของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ท าการศึกษา 3 ด้าน 
1.1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
1.3. ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยี (อ้างอิงจาก กู้ชัย ประยูรคง) 

2. ขอบเขตของประชากรเรื่องความคาดหวังของประชาชนด้านการบริการของบุคลากรในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ
ท้ังหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก ่หมู่ท่ี 5,6,7,8 มีจ านวนประชากรท้ังหมด 6,063 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้
สูตรของทาโร ่ยามาเน ่ท่ีระดับความเชื่อมัน่ 95 % และความคลาดเคลื่อนคดิเปน็ร้อยละ 5 % ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
375 คน 

3. ขอบเขตของพืน้ท่ีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเขตพืน้ท่ีรับผดิชอบท้ังหมด 4 หมู่บ้าน ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 5,6,7,8 

 4.ขอบเขตระยะเวลาการศกึษา ตั้งแต่วันท่ี 4 มกราคม จนถึง 30 พฤษภาคม 2562 
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วิธีด าเนนิการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคาดหวังของประชาชนด้านการบริการของบุคลากรในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนด
วิธีการและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ วิจัย อันประกอบไปด้วย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้  

1. การสุ่มตัวอย่าง ส าหรับการสุ่มตัวอย่าง คณะผู้ วิจัยเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก 
(Convenience sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการกระจาย ในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล  ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยการน าแบบสอบถามไปสอบถามตามจ านวนกลุ่ม ตัวอย่างท่ีได้ท าการก าหนดไว้ 

2 . เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยท่ีข้อค าถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษาและแบ่งข้อค าถาม ออกเป็น 3 
ส่วนดังนี้   

ส่วนท่ี 1 : เป็นแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพ 

ส่วนท่ี 2: เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบช่วงหรืออันตรภาค (rating scale) เกี่ยวกับความคาดหวังของ
ประชาชนด้านการบริการของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีมีต่อศักยภาพของบุคลากรต่อการให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้ค าถามแบบปลายปิด (close-ended)         

 ส่วนท่ี 3 : เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นปลายเปิด 
3การเกขบรวบรวมข้อมูล . ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลโดยการศึกษาจากทฤษฎี  แนวคิด ข้อมูล

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา โดยน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ไปสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 375 คน   

4 .การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาด าเนินการดังนี้         
1. ผู้ศึกษารวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณข์อง แบบสอบถามทุกฉบับ น า

แบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามน้ าหนักของแต่ละข้อตามท่ีก าหนด และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป     
2. วิเคราะห์ข้อมลูส่วนบุคคลของประชาชนผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลโดยหาค่าความถี่ 

(Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage)         
3. วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน โดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) โดยรวม รายด้านและรายข้อ โดยใชเ้กณฑ์การแปล ความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้  

            คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความคาดหวังระดับมากท่ีสดุ 

  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความคาดหวังระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความคาดหวังระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความคาดหวังระดับน้อย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความคาดหวังระดับน้อยท่ีสุด 
4. เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชน จ าแนกตามอายุและ วุฒิการศึกษาโดยการทดสอบค่าที 

(t-test for Independent Sample )  
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สถติิท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล   
1. สถิติพื้นฐานได้แก่ (X)   

1.1 ร้อยละ (Percentage)    
1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
1.3 ค่าร้อยละ   

2. สถิติในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือได้แก่   
 2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 

IOC)    
 3.  สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่    

3.1  การทดสอบค่าท่ี  (t-test for Independent Sample)    
 

ผลการทดลอง  
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ท่ีมีต่อประสิทธิภาพของบุคลากรต่อการให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่าความคาดหวังของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ าได้ดังนี้คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านด้านบุคลากร และด้าน
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยี ตามตารางดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกับระดับความคาดหวังของประชาชนในเขตพื้นท่ี

รับผดิชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน ท่ีมีต่อประสิทธิภาพของบุคลากร
ต่อการให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบา้นเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 
ประเดขน x̄  S.D ระดับ 

1.ด้านข้ันตอนการให้บริการ 
2.ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
3.ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยี 

ค่าเฉลี่ยรวม 

88.3 
45.3 
54.3 
77.3 

.405 

.766 

.755 

.449 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางท่ี 1  ประเด็นท่ีประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มากท่ีสุดคอื 
ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยี  มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.54 (S.D. 0.755) และรองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.88 (S.D. 0.405) และน้อยท่ีสุดคือ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.45  
(S.D. 0.766) 
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ตารางที ่2  ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกับระดับความคาดหวังของประชาชนในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน ท่ีมีต่อศักยภาพของบุคลากรต่อ

การให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านขัน้ตอนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
ประเดขน x̄   S.D ระดบั 

1. ดา้นข้ันตอนการใหบ้รกิาร 
1.1 ท่านคดิว่าขัน้ตอนในการบริการเปน็ระบบท่ีชัดเจน                                               
1.2 ท่านคดิว่าขัน้ตอนการให้บริการมคีวามเหมาะสมกบัรูปแบบของงาน 
1.3 ท่านคดิว่าเจ้าหน้าท่ีสถาน ีอนามัยให้บริการด้วย ความเป็นกันเอง 
1.4  ท่านคดิว่ามีการให้บริการโดยการจดัล าดับก่อน-หลังของผู้รับบริการท่ีชดัเจน 
1.5 ท่านคดิว่าระยะเวลาในการให้บริการมคีวามเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 
1.6 ท่านคดิว่าเจ้าหน้าท่ีสถานีอนามัยให้บริการประชาชนทุกคนโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 
รวม 

3.58 
5.28 
3.68 
3.65 
3.63 
3.64 
3.88 

.478 

.658 

.697 

.719 

.770 

.777 

.509 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงตารางด้านขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประเด็นท่ีมีความคาดหวังเชิงบวกมากท่ีสุด คือ 

ประเด็น ท่านคิดว่าขั้นตอนในการบริการความเหมาะสมกับรูปแบบของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 (S.D. 0.798) 
รองลงมาคือ ประเด็น ท่านคิดว่าขั้นตอนในการบริการเป็นระบบท่ีชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 (S.D. 0.568)  และต่ า
ท่ีสุดคือ ประเด็น ท่านคิดว่าระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.73 (S.D. 0.770)   
 

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกับระดับความคาดหวังของประชาชนในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน ท่ีมีต่อศักยภาพของบุคลากรต่อ

การให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
ประเดขน x̄   S.D ระดบั 
2. ดา้นบคุลากรผู้ใหบ้รกิาร 
2.1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสะอาด และสุภาพเรียบร้อย                                       
2.2. เจ้าหน้าท่ีพดูจาสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใสและเป็นมติร 
2.3 เจ้าหนา้ท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว กระตอืรือรน้และเอาใจใส่ 
2.4 เจ้าหนา้ท่ีให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ถูกต้อง 
2.5 เจ้าหนา้ท่ีสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
2.6 เจ้าหนา้ท่ีมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
เป็นอย่างด ี

3.67 
3.65 
3.48 
3.52 
3. 53  
3.38 

.824 

.846 

.867 

.894 

.832 

.846 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 3 แสดงตารางด้านบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประเด็นท่ีมีความคาดหวังเชิงบวกมากท่ีสุด คือ 
ประเด็น เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสะอาด และสุภาพเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 (S.D. 0.824) รองลงมาคือ ประเด็น 
เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใสและเป็นมิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 (S.D. 0.846)  และต่ าท่ีสุดคือ ประเด็น 
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 (S.D. 
0.857)   

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกับระดับความคาดหวังของประชาชนในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน ท่ีมีต่อศักยภาพของบุคลากรต่อ

การให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
ประเดขน x̄   S.D ระดบั 

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยี 
3.1 พื้นท่ีภายในสถานีอนามัยมีความ โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
3.2 โครงสร้างอาคารของสถานีอนามัยเอื้อต่อการให้บริการประชาชน 
3.3 อุปกรณ์ส าหรับให้บริการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสะอาด 
3.4 อุปกรณ์ส าหรับให้บริการมีความทันสมัย 
3.5 อุปกรณ์ส าหรับให้บริการมีความพอเพียง 
3.6 สิ่งอ านวยความสะดวกในการนั่งรอรับบริการมีจ านวนเพียงพอ 
รวม 

3.88 
5.08 
3.87 
3.86 
5.01 
3.57 
3.95 

.657 

.848 

.811 

.844 

.815 

.837 

.649 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางท่ี 5 แสดงตารางด้านวัสดุอุปกรณเ์ครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยี พบว่า ประเด็นท่ีมีความคาดหวัง

เชิงบวกมากท่ีสุด คือ ประเด็น โครงสร้างอาคารของสถานีอนามัยเอื้อต่อการให้บริการประชาชน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.08 
(S.D. 0.848) รองลงมาคือ ประเด็น อุปกรณ์ส าหรับให้บริการมคีวามพอเพียง มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.01 (S.D. 0.815)  และ
ต่ าท่ีสดุคือ ประเดน็ อุปกรณส์ าหรับให้บริการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสะอาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 (S.D. 0.811) 
 
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  

1.ข้อเสนอแนะจากประชาชนในชุมชน ดังนี้  
ควรจัดพื้นท่ีส าหรับจอดรถให้เพียงพออย่างเป็นระเบียบและมีหลังคาส าหรับกันแดดและกันฝน รองลงมา

คือ ควรจัดสรรพื้นท่ีให้เหมาะสม สามารถรองรับจ านวนของประชาชนผู้ใช้บริการท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และควรจะมี
การส่งเสริมให้บุคลากรพร้อมท่ีจะบริการให้ข้อมูล ค าปรึกษา การบริการต่าง ๆ ด้วยจิตบริการอย่างเหมาะสม  

2. ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้มีวิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย ดังนี้ ควรมีการ
จัดกิจกรรมหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพื่อเป็นการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์กับประชาชนในท้องถิ่น สร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาในศักยภาพของบุคลากรและควรจัดท า
การประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยต่าง ๆ ท่ีมีความทันสมัย เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้
แก่ประชาชนในพื้นท่ีให้มากท่ีสุด ส่งเสริมให้บุคลากร มีจิตบริการอย่างเหมาะสม ด้วยความเต็มใจเพื่อการบริการท่ีมี
คุณภาพท่ีดีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร  
ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนใน
ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จ านวน 388 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ส าหรับสถิติท่ีใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ท้ังนี้ก าหนดระดับ
นัยส าคัญไว้ท่ี .05  ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร ต.ท่าหมอไทร 
อ.จะนะ จ. สงขลา เมื่อพิจารณาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=...3 , S.D = 0.63) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (�̅� =  ...3 , S.D = 0.68) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ( �̅�= 3.35 ,  
S.D = 0.69)  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (�̅�= ..29 , S.D = 0.81) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอ่ืน ควรมีการจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจนเพื่อการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควรจัดสรรบุคลากร
ให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อการแก้ไข/
พัฒนาท่ีตรงประเด็น ควรมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การติดตามดูผลงานและสภาพปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 
ค าส าคญั : บทบาทของประชาชน  การพัฒนา  เศรษฐกิจชุมชน 
 
Abstract 

 This research aims to study the role of people in Tha Mo Sai community economic development, Tha 

Mo Sai Subdistrict, Chana District, Songkhla Province, according to demographic data. The sample group 

used in this research was 388 people in Tha Mo Sai Sub-district, Chana District, Songkhla Province. The 

researcher used questionnaires as an instrument to collect data and statistical package program to analyze data. 

The statistics applied in this research are frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test and one-way 

analysis of variance, which determines the significance level at .05. The research found that the role of the 

people toward community economic development in Tha Mo Sai, Tha Mo Sai Subdistrict, Chana District, 

Songkhla Province, the overall image is at a moderate level (�̅�=  .3.3 , S.D = 0.63) and considered from each 

aspect by sorting with the average from the highest to the least, found that the participation in the evaluation 

has the highest mean (�̅�= 3.41, S.D = 0.68), followed by participation in operations (�̅�= 3.35, S.D = 0.69), 

participation in decision making (�̅�= 3.29, S.D = 0.81) respectively. For other comments and suggestions, there 

should be a clear budget allocation for consecutively working, personnel should be allocated sufficiently for 

community economic development, there should be an opportunity for everyone to participate in presenting 

problems in the community to lead to problems solving and development at the right point, the concrete 

indicators for evaluating performance should be cleared and people to follow up work results and problems of 

the community economic development implementation should be allowed. 

 

Keywords: roles of people, development, community economy 
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บทน า 
 เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดท่ีมีความส าคัญมาก ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา เพราะถ้าหากเศรษฐกิจชุมชนมี
ความมั่นคง แข็งแรง ก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของท้ังประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงตามไปด้วย ใน
ฐานะท่ีชุมชนเป็นรากฐานของเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ท่ีผ่านมา มักพบว่าการพัฒนาดังกล่าวถูกด าเนินการแบบไร้ทิศทาง 
และเป็นไปตามความต้องการของนักวิชาการในหน่วยงานต่างๆมากกว่าเกิดขึ้นมาจากความต้องการของชุมชนเอง 
กล่าวคือ ขาดการศึกษาบริบทท่ีแท้จริงของชุมชน ขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในชุมชน ขาดจิตส านึกในการ
ธ ารงรักษา ขาดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงปัญหาท่ีส าคัญของชุมชนในทุกวันนี้ คือ ปัญหาหนี้สิน หลายครอบครัว
เป็นหนี้นอกระบบท่ีมีอัตราดอกเบ้ียสูง และเป็นหนี้ท่ีกู้ไปใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตประจ าวันของครอบครัว ซื้ออยู่ซือ้กนิ 
หรือซื้อข้าวของเครื่องใช้ท้ังท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็น ส่งผลให้เกิดปัญหาความยากจนและเกิดการเหลื่อมล้ าทางรายได้ 
รวมถึงปัญหาทางการศึกษาท่ีประชาชนในพื้นท่ีขาดโอกาสทางศึกษาท าให้ไม่สามารถน ามาพัฒนาอาชีพของตนได้ 
ฉะนั้นในฐานะผู้วิจัยเห็นว่าถ้าเศรษฐกิจชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆ และมีแนวทางการพัฒนาท่ีดกีจ็ะเป็นการชว่ย
ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ ท้ังนี้แล้วก็ย่อมเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ท่ีดี ของ
ประชาชนท้ังในปัจจุบันและอนาคต ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และปัญหาต่างๆของเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 
 
วัตถปุระสงค ์
 เพื่อศึกษาบทบาทของประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนท่าหมอไทร ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 
 

วิธีด าเนนิการวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในต าบลท่าหมอไทร โดยผู้ศึกษาใช้สถิติจ านวนประชากร
ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเกณฑ์เพื่อค านวณหาประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่ามีจ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีท้ังสิ้น12,596 คน (องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหมอไทร) 
 2. หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) จากสถิติจ านวนประชากรของต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ  
จังหวัดสงขลา การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ใช้การค านวณของวิธีการของยามาเน่ 
(Yamane. 1973) ซึ่งได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05  
 

สูตรในการค านวณ คือ  n  =  
𝐍

𝟏+𝐍𝐞𝟐
      

        โดย   n  =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
     N =  จ านวนประชากรท้ังหมด 
     e   =  ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05) 

  

      แทนค่า n     =     
𝟏𝟐𝟓𝟗𝟔

𝟏+𝟏𝟐𝟓𝟗𝟔(𝟎.𝟎𝟓)𝟐
 

     n        =  387.68  
         ดังนั้น n        ≈  388 คน 
  

2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังต่อไปนี้  
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลกับประชาชน
ท่ัวไปท่ีอาศัยอยู่ในต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แบบสอบถามแบ่งเป็น . ตอน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด ชนิด
ตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และสถานภาพ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร จ านวน 
18 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น . ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามหลักของ Likert โดยแบ่งเป็น 5  ระดับ คือ  
    ระดับ  5     หมายถึง มากท่ีสุด 
    ระดับ 4     หมายถึง มาก 
    ระดับ 3     หมายถึง ปานกลาง 
    ระดับ 2     หมายถึง น้อย 
    ระดับ 1     หมายถึง น้อยท่ีสุด 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ี เพื่อขออนุญาตใช้พื้นท่ีในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
 3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บข้อมูล มาด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่ตามลักษณะ
ของผู้ตอบ หาค่าความถี่ ร้อยละ และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย 
 2. วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร ด้วยวิธีการค านวณ 
หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อค านวณหาค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมตามแนวคิดของ    (บุญชม ศรีสะอาด : 
2553) ดังนี้ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert โดยมีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ 
    ระดับ  3     หมายถึง มากท่ีสุด 
    ระดับ .     หมายถึง มาก 
    ระดับ .     หมายถึง ปานกลาง 
    ระดับ 2     หมายถึง น้อย 
    ระดับ 3     หมายถึง น้อยท่ีสุด 
 ส าหรับการแปรความหมายของค่าท่ีวัดได ้ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ท่ีใชใ้นการให้ความหมาย โดยเฉลี่ยรายช่วง
และรายข้อดังนี ้
    ..33 - 3.00    หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
    3.51 - 4.50     หมายถึง ระดับมาก 
    2.33 - ..00     หมายถึง ระดับปานกลาง 
    3.33- 2.30     หมายถึง ระดับน้อย 
    1.00 - 1.50    หมายถึง ระดับน้อยท่ีสดุ 
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ผลการทดลอง  
บทบาทของประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลาในภาพรวม 

รวมถึงรายด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล อภิปรายผลได้ดังนี้ 

 
ตารางที1่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับบทบาทของประชาชนต่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอ

ไทร ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 
 

ประเด็น 𝒙 S.D. ระดบัความคดิเหน็ 
3. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3.29 0.81 ปานกลาง 
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3.35 0.69 ปานกลาง 
.. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.41 0.68 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.35 0.63 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 1 ประเด็นท่ีประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอ
ไทร ต.ท่าหมอไทร อสงขลา.จ จะนะ. มากท่ีสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ...3  
(S.D. 0..0) รองลงมาคือ ด้านการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ...3 (S.D. 0..9) และน้อยท่ีสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ย ..29 (S.D. 0.03)  

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการประเมินบทบาทของประชาชนต่อการพฒันาเศรษฐกิจ

ชุมชนท่าหมอไทร ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
 จากตารางท่ี 2 แสดงตารางด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ประเด็นท่ีประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆในชุมชน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนท่าหมอไทรมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ..00 (S.D. 3.2.) รองลงมาคือ ประเด็นการมีส่วนร่วมในการโต้แย้งอย่างมี

การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 𝒙 S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

3.ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆในชุมชน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร 

 
3.88 

 
1.23 

 
มาก 

2.ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนท่าหมอไทร 

 
3.14 

 
1.24 

 
ปานกลาง 

..ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อการแก้ไข/พัฒนา
ท่ีตรงประเด็น 

 
3.07 

 
1.38 

 
ปานกลาง 

..ท่านมีส่วนร่วมในการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกันใน
การประชุมตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร 

 
3.28 

 
1.05 

 
ปานกลาง 

3.ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและน าเสนอปัญหา ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร 

 
3.16 

 
1.10 

 
ปานกลาง 

..ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดขั้นตอนหรือแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

 
3.23 

 
1.18 

 
ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.29 0.81 ปานกลาง 
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เหตุผล เมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการประชุมตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 (S.D. 1.05) และประเด็นท่ีต่ าท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อ
การแก้ไข/พัฒนาท่ีตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 (S.D.1.38 ) 

 
ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการประเมินบทบาทของประชาชนต่อการพฒันาเศรษฐกิจ

ชุมชนท่าหมอไทร ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ด้านการมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 

การมีสว่นร่วมในการด าเนนิงาน 𝒙 S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

3.ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนท่าหมอไทร 

 
...3 

  
3.2. 

 
มาก 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร 

 
..3. 

 
3.02 

 
มาก 

3.ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร 

 
..22 

 
3.3. 

 
ปานกลาง 

4.ท่านมีส่วนร่วมในการคัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เมื่อมีการด าเนิน
กิจกรรมท่ีไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร 

  
...9 

 
3.0. 

 
ปานกลาง 

3.ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนท่าหมอไทร 

 
..3. 

 
3.02 

 
มาก 

..ท่านมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้คนในชุมชนเข้าร่วมปฏิบัติงานการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร 

 
..22 

 
3.3. 

 
ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม ...3 0..9 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 3 แสดงตารางด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  พบว่า ประเด็นท่ีประชาชนมีส่วนร่วมมาก
ท่ีสุด คือ ประเด็นการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61 (S.D. 1.23)  ประเด็นรองลงมา 2 ประเด็น คือ ประเด็นการมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3. (S.D. 1.02) และประเด็นการมีส่วนร่วมใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3. (S.D. 1.02) และ
ประเด็นท่ีต่ าท่ีสุด 2 ประเด็นคือ ประเด็นการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 (S.D.1.16) และประเด็นการมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้คน
ในชุมชนเข้าร่วมปฏิบัติงานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 (S.D.1.16) 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการประเมินบทบาทของประชาชนต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
ชุมชนท่าหมอไทร ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ด้านการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล 

 จากตารางท่ี 4 แสดงตารางด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า ประเด็นท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปรึกษาเพื่อเตรียมการประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ..00 (S.D. 3.27) รองลงมาคือ
ประเด็นการมีส่วนร่วมในการเสวนาและแสดงความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 (S.D. 1.24) และประเด็นท่ีต่ าท่ีสุดคือ ประเด็นการมีส่วนร่วมในการประมวลผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 (S.D. 1.05) 
 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
 ประชาชนควรมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการจัดบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรตา่งๆให้
เพียงพอและพร้อมต่อการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้  ประชาชนทุกคนควรปฏิบัติงานท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้นในเรื่อง
การเศรษฐกิจชุมท่ีวางไว้ชน เพราะจะท าให้ทราบถึงปัญหาของเศรษฐกิจชุมชนและเพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 
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การมีสว่นร่วมในการประเมินผล 𝒙 S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

1.ท่านมีส่วนร่วมในการปรึกษาเพื่อเตรียมการประเมินผลการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

3.80 1.27 มาก 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามดูผลงานและสภาพปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร 

3.33 0.95 ปานกลาง 

..ท่านมีส่วนร่วมในการประมวลผลการปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร 

3.11 1.05 ปานกลาง 

..ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับประชาชนผู้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร 

3.48 1.01 มาก 

3.ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่าหมอไทร 

3.30 1.19 ปานกลาง 

..ท่านมีส่วนร่วมในการเสวนาและแสดงความคิดเห็นของประชาชนใน
ชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผล 

3.49 1.24 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.41 0.68 มาก 
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การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding author) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะองค์การบริหารส่วนต าบลท านบ 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 
Public Participation in Waste Management, Tambon Doop Subdistrict Administration 

Organization Singha Nakhon District, Songkhla Province 
*ธิดา ม่ังมี1 และ วิชชาญ จุลหริก1 

1สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษณิ 

Email: ba789_@hotmail.co.th 
บทคัดยอ่ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย องค์การ
บริหารส่วนต าบลท านบ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลท านบ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จ านวน 366 คน โดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบียนมาตรฐาน t-test ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนต าบลท านบ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อิิจารณาเปนนรายด้านิบว่า ในด้านความ
รับผิดชอบ ด้านแรงจูงใจ ด้านความเรียบร้อย ภาิรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 3.65, S.D = 0.43) โดยเรียงล าดับจาก
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงไปหาค่าเฉลี่ยต่ าได้ดังนี้ คือ ด้านความเรียบร้อย ภาิรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅  =  4.11,S.D. = 0.61)  
รองลงมาคือ ด้านแรงจูงใจ ภาิรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥̅  = 3.26, S.D. = 1.06) และน้อยท่ีสุดคือ ด้านความ
รับผิดชอบ ภาิรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥̅  = 3.20, S.D. = 0.81)  ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ได้แก่ ประชาชนไม่เล็งเห็นความส าคัญในการแยกขยะก่อนท่ีจะน าไปท้ิงหรือก าจัด ขยะมีปริมาณ
มากท าให้เสียเวลายากต่อการแยก ขาดแนวทางหรือขาดการส่งเสริมให้ความร่วมมือในการแยกขยะ การใช้ประโยชนท่ี์
เกิดมาจากขยะ ขาดงบประมาณและขาดการให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการแยกขยะ 

 

ค าส าคญั : การมีส่วนร่วม  การจัดการ  ขยะมูลฝอย  ประชาชน  
 
Abstract 

This research aims to study of public participation in solid waste management of Thamnop Subdistrict 

Administrative Organization, Singhanakhon District, Songkhla Province. The sample group applied in this 

research was the people in Thamnop Subdistrict Administrative Organization District, Singhanakorn District, 

Songkhla Province by using the calculation formula of Taro Yamane. The instrument used for data collection 

was a questionaire, the statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test at 

statistical significance level 0.05. The participation of people in solid waste management of Tambon Donnop 

Subdistrict Administration Organization, Singhanakorn District, Songkhla Province, considering each aspect, 

it was found that the overall image in terms of responsibility, motivation and neatness were at a high level (𝑥̅ ̅ 
= 3.65, S.D = 0.43). From the aspect that has a high average to the low mean as follows: the overall image of 

neatness is at a high level (𝑥̅ ̅ = 4.11, SD = 0.61), followed by the overall image of motivation is at a moderate 

level(𝑥̅ ̅ = 3.26, SD = 1.06) and the overall image of responsibility is at a moderate level (𝑥̅ ̅ = 3.20, SD = 0.81) 

respectively. For other comments and suggestions as follows: People do not realize the importance of 

separating waste before being discarded or disposed of, there is a lot of waste that can result in waste of time 

and difficult to separate, Lack of guidelines or promotion of cooperation in waste separation and utilization of 

garbage and lack of budget and support for waste separation equipment. 

 

Keywords: participation, management, Garbage, people   
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บทน า 
องค์การบริหารส่วนต าบลท านบได้จัดตั้งเปนนองค์การบริหารส่วนต าบลท านบประกาศลงวันท่ี 10 เดือน

กุมภาิันธ์ ิ.ศ. 2540 เปนนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีศักยภาิในการให้บริการสาธารณะ โดยการ
ิัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านการบริหารงานบุคคล การจัดท าแผนิัฒนาท้องถิ่น การเงิน การคลัง และการ
บริหารจัดการ ให้เปนนไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ตาม ิ.ร.บ. ในเขติื้นท่ีของ อบต.ท านบ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท านบมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ๒,๑๘๔.๙๓ กิโลกรัม/วัน ปริมาณขยะอินทรีย์ ๑,๐๑๖.๖๗ 
กิโลกรัม/วัน ปริมาณขยะรีไซเคิล ๗๖๘ กิโลกรัม/วัน ปริมาณขยะท่ัวไป ๔๐๐ กิโลกรัม/วัน ปริมาณขยะอันตราย ๐.๒๗ 
กิโลกรัม/วัน (ใช้ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยระหว่างเดือนตุลาคม ิ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ิ.ศ. ๒๕๖๐)  ใน
การด าเนินการท่ีเปนนจุดเด่นและประสบผลส าเร็จ คือประชาชนในิื้นท่ีสามารถคัดแยกขยะจากบ้านเรื อนหรือจาก
ร้านค้าตนเองโดยแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะชนิดอ่ืนๆ โดยวิธีการคัดแยกด้วยตนเองและแยกใส่ที่เก็บเิื่อน าขยะท่ี
สามารถน ามารีไซเคิลได้ไว้ส าหรับขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลท านบได้จัดกจิกรรมการมสีว่น
ร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้การคัดแยก
ปะเภทขยะมูลฝอย กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป โดยชุมชน สถาน
ประกอบการ โรงเรียน การจัดการขยะแต่ละประเภท ได้แก่ เก็บรวบรวม หรือก าจัดหรือน าไปใช้ประโยชน์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท านบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง โดยเริ่มด าเนินเกี่ยวกับการ
จัดการขยะในปี ๒๕๕๗ เิื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในิื้นท่ีชุมชน สถานศึกษา อาคารหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ตลาดนัด ในเขติื้นท่ีของ อบต.ท านบ เิื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน/เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยและลดการก่อให้เกิดขยะในหมู่บ้าน การคัดแยกและการจัดประเภทของขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป) ท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดภายในครัวเรือนของตนเองจึงถือเปนนวิธีการท่ีจ าเปนน
อย่างมากในการจัดการขยะในชุมชน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลท านบ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยการมุ่งเน้นการจัดการขยะท่ีต้นทาง เิื่อ
การจัดการท่ีย่ังยืน เริ่มจากการส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ส่งเสริมการเิิม่มลูคา่
หรือแปรรูปขยะมูลฝอย ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในท้องถิ่นลดลง ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่ระบบการก าจัด 
 
วัตถปุระสงค ์

เิื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต าบลท านบ 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

 
วิธีด าเนนิการวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลท านบ โดยผู้ศึกษาใช้สถิติ
จ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในิื้นท่ีต าบลท านบ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เปนนเกณฑ์เิื่อค านวณหาประชากร
กลุ่มตัวอย่าง ิบว่ามีจ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในิื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท านบ อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา มีท้ังสิ้น 3,415 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลท านบ) 
 2. หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) จากสถิติจ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท านบ 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ใช้การค านวณของวิธีการของ
ยามาเน่ (Yamane. 1973) ซึ่งได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05  

สูตรในการค านวณ คือ  n  =  
𝐍

𝟏+𝐍𝐞𝟐
      

        โดย   n  =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
     N =  จ านวนประชากรท้ังหมด 
     e   =  ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05) 

1153



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

  

      แทนค่า n     =     
𝟒𝟑𝟏𝟓

𝟏+𝟒𝟑𝟏𝟓(𝟎.𝟎𝟓)𝟐
 

     n        =  366.06  
         ดังนั้น n        ≈  366 คน 
  

2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังต่อไปนี้  
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเปนนเครื่องมือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลกับประชาชน
ท่ัวไปท่ีอาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลท านบ อ าเภอสิงหนคร จังหวัด แบบสอบถามแบ่งเปนน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ มีลักษณะเปนนค าถามแบบปลายปิด ชนิด
ตรวจสอบรายการ ได้แก่ เิศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีิ รายได้และสถานภาิ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท านบ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จ านวน 19 ข้อ มีลักษณะเปนนค าถามแบบปลายปิด (Close-Ended 
Question) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามหลักของมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ โดยแบ่งออกเปนน 3 ด้าน 
ได้แก่   ด้านความรับผิดชอบ ด้านแรงจูงใจ และด้านความเรียบร้อย โดยแบ่งเปนน 5 ระดับ คือ  
    ระดับ  5     หมายถึง มากท่ีสุด 
    ระดับ 4     หมายถึง มาก 
    ระดับ 3     หมายถึง ปานกลาง 
    ระดับ 2     หมายถึง น้อย 
    ระดับ 1     หมายถึง น้อยท่ีสุด 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากประชาชนในิื้นท่ี เิื่อขออนุญาตใช้ิื้นท่ีในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในิื้นท่ีฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลท านบ  
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
 3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บข้อมูล มาด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม เิื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมิิวเตอร์ เิื่อค านวณค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาิของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่ตามลักษณะ
ของผู้ตอบ หาค่าความถี่ ร้อยละ และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย 
 2. วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลท านบ 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการค านวณ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 เกณฑ์การแปลความหมายเิื่อค านวณหาค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมตามแนวคิดของ    (บุญชม ศรีสะอาด : 
2553) ดังนี้ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert โดยมีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ 
    ระดับ  5     หมายถึง มากท่ีสุด 
    ระดับ 4     หมายถึง มาก 
    ระดับ 3     หมายถึง ปานกลาง 
    ระดับ 2     หมายถึง น้อย 
    ระดับ 1     หมายถึง น้อยท่ีสุด 
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 ส าหรับการแปรความหมายของค่าท่ีวัดได ้ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ท่ีใชใ้นการให้ความหมาย โดยเฉลี่ยรายช่วง
และรายข้อดังนี ้
    4.51 - 5.00    หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
    3.51 - 4.50     หมายถึง ระดับมาก 
    2.51 - 3.00     หมายถึง ระดับปานกลาง 
    1.51- 2.50     หมายถึง ระดับน้อย 
    1.00 - 1.50    หมายถึง ระดับน้อยท่ีสดุ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะองค์การบริหารส่วนต าบลท านบ 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะองค์การบริหารส่วนต าบล
ท านบ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยภาิรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ าได้
ดังนี้คือ ด้านความเรียบร้อย ด้านความรับผิดชอบ ด้านแรงจูงใจ ดังตางรางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะ
องค์การบริหารส่วนต าบลท านบ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 
ประเด็น x̄  S.D ระดับ 

1. ด้านความรับผิดชอบ 
2. ด้านแรงจูงใจ 
3. ด้านความเรียบร้อย 

ค่าเฉลี่ยรวม 

3.58 
3.27 
4.11 
3.65 

0.44 
0.74 
0.61 
0.43 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

จากตารางท่ี 1  ประเด็นท่ีประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะองค์การบริหารส่วน
ต าบลท านบ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มากท่ีสุดคือ ด้านความเรียบร้อย 𝑥̅ = (4.11, S.D. = 0.61) และรองลงมา
คือด้านความรับผิดชอบ 𝑥̅  = (3.58, S.D.= 0.44) และน้อยท่ีสุดคือ ด้านแรงจูงใจ 𝑥̅ = (3.27 ,S.D. = 0.74) 
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ตารางที ่2  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะองคก์าร
บริหารส่วนต าบลท านบ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้านความรับผดิชอบ  

ประเด็น x̄   S.D ระดบั 
1. ดา้น.ด้านความรบัผิดชอบ 
1.1. การรักษาความสะอาดในชุมชนเปนนหนา้ท่ีของทุกคน                                              
1.2. การท้ิงขยะลงถังเปนนหน้าท่ีท่ีทุกคนิึงปฏิบัต ิ
1.3 การคดัแยกขยะมูลฝอยในชุมชนเปนนเรื่องท่ีทุกคนตอ้งปฏิบัติ 
1.4 ปัจจุบันท่านท้ิงขยะลงท่ีจดัเก็บทุกครั้ง 
1.5 ปัจจุบันท่านคดัแยกขยะก่อนท้ิงทุกครั้ง 
1.6 ท่านร่วมกิจกรรมท่ีหน่วยงานรัฐรณรงค์เกี่ยวกับการคดัแยกขยะมูลฝอยทุกครั้ง 
1.7 ท่านมีการคัดแยกขยะอันตรายทุกครั้ง 
1.8 การท าความสะอาดในชุมชนเปนนหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ 
 

รวม 

4.02 
3.97 
3.92 
3.59 
3.33 
2.99 
3.30 
3.50 

 
3.20 

0.63 
0.72 
0.67 
0.73 
0.79 
0.98 
0.96 
1.00 

 
0.81 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงตารางด้านขั้นตอนความรับผิดชอบ ิบว่า ประเด็นท่ีมีความคิดเห็นเชิงบวกมากท่ีสุด 
คือ ประเด็น การรักษาความสะอาดในชุมชนเปนนหน้าท่ีของทุกคน 𝑥̅ = (4.02 ,S.D.= 0.63) รองลงมาคือ ประเด็น การ
ท้ิงขยะลงถังเปนนหน้าท่ีท่ีทุกคนิึงปฏิบัติ 𝑥̅  = (3.97 ,S.D. =0.72)  และต่ าท่ีสุดคือ ประเด็น ท่านมีการคัดแยกขยะ
อันตรายทุกครั้ง 𝑥̅  =(3.30 ,S.D.= 0.96)   

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการให้บริการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลท านบ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้านขัน้ตอนแรงจูงใจ  

ประเด็น x̄   S.D ระดบั 
2. ดา้นแรงจูงใจ 
2.1. ท่านได้น าขยะอินทรีย์มาท าปุ๋ยหมัก เิื่อลดค่าใชจ้า่ยของครัวเรือน                                   
2.2. ท่านมีการน าขยะรไีซเคิลกลับมาใชใ้หม่เปนนประจ า 
2.3 ขยะท่ีมีค่า ท่านได้คดัแยกขยะและน าไปจ าหน่ายทุกครั้ง 
2.4 ท่านได้น าตะกร้าไปใส่ของเมื่อซื้อของแทนถุงิลาสติก 
2.5 หากชุมชนไม่ท าการคดัแยกขยะมูลฝอยจะท าให้หน่วยงานของรัฐต้องมี
รายจ่ายเิิ่มขึน้ 
2.6 การคดัแยกขยะก่อนท้ิงท าให้เสียเวลาโดยใช่เหต ุ

รวม 

3.11 
2.99 
3.80 
2.98 
3.72 

 
3.00 
3.26 

1.20 
1.22 
0.73 
1.11 
0.89 

 
1.22 
1.06 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

จากตารางท่ี 3 แสดงตารางด้านแรงจูงใจ ิบว่า ประเด็นท่ีมีความคิดเห็นเชิงบวกมากท่ีสุด คือ ประเด็น ขยะ
ท่ีมีค่าท่านได้คัดแยกขยะและน าไปจ าหน่ายทุกครั้ง 𝑥̅  =(3.80 ,S.D.= 0.73) รองลงมาคือ ประเด็น หากชุมชนไม่ท า
การคัดแยกขยะมูลฝอยจะท าให้หน่วยงานของรัฐต้องมีรายจ่ายเิิ่มขึ้น  𝑥̅ = (3.72 ,S.D. =0.89)  และต่ าท่ีสุดคือ 
ประเด็น ท่านได้น าตะกร้าไปใส่ของเมื่อซื้อของแทนถุงิลาสติก 𝑥̅  =(2.98 ,S.D.= 1.11)  
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูล
ฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลท านบ อ าเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา ด้านขัน้ตอนความเรียบร้อย  

 
ประเด็น x̄   S.D ระดบั 

3. ด้านความเรียบร้อย 
3.1. การท้ิงขยะไม่เลือกท่ี หากคนในชุมชนท้ิงคนละชิ้นจะท าให้ขยะเกลื่อน
ชุมชนได้ 
3.2. หากทุกคนท าความสะอาดหน้าบ้านและคัดแยกขยะมูลฝอยจะท าให้
ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น 
3.3 ในท่ีสาธารณะ ท่านได้ท้ิงขยะตามประเภทของถังท่ีหน่วยงานรัฐได้
จัดเตรียมไว้ให้ทุกครั้ง 
3.4 ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยจะช่วยให้ชุมชน
สะอาด น่าอยู่ และเปนนระเบียบเรียบร้อย 
3.5 การคัดแยกมูลฝอยท าให้ลดปริมาณขยะ 

รวม 

4.05 
 

4.16 
 

3.18 
 

4.28 
 
   4.22 

4.11 

  0.74 
 

0.76 
 

1.00 
 

0.77 
 

0.76 
0.61 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางท่ี 4 แสดงตารางด้านความเรียบร้อย ิบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของประชาชนต่อด้านความ

เรียบร้อยอยู่ในระดับมาก 𝑥̅  =(4.11 ,S.D.= 0.61) ิบว่า ประเด็นท่ีมีความคิดเห็นเชิงบวกมากท่ีสุด คือ ประเด็น ท่าน
คิดว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยจะช่วยให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ และเปนนระเบียบ 𝑥̅ = (4.28 ,S.D. =0.77) 
รองลงมาคือ ประเด็น การคัดแยกมูลฝอยท าให้ลดปริมาณขยะ 𝑥̅  =(4.22 ,S.D. =0.76)  และต่ าท่ีสุดคือ ประเด็น ในท่ี
สาธารณะ ท่านได้ท้ิงขยะตามประเภทของถังท่ีหน่วยงานรัฐได้จัดเตรียมไว้ให้ทุกครั้ง 𝑥̅ = (3.18 ,S.D.= 1.00) 

 
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  
 ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยเิื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท านบให้เปนนไปอย่างมีประสิทธิภาิ ควรมีการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนได้รู้จักคัดแยกขยะเิื่อเปนนการ
สามารถน ามาสร้างรายได้และสร้างความสะอาดใหกับชุมชนได้  และส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอย 
เิื่อท่ีการท้ิงขยะลงถังและการคัดแยกขยะจะท าให้ชุมสะอาด และมีความเปนนระเบียบเรียบร้อย 
 
เอกสารอา้งอิง  
จารนุันท์ อภัย. (2550). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

กรณศีึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเปียะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา : มหาวิทยาลัยทักษณิ. 
ประสงค ์บรริักษ์. (2549). การศึกษารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการสิ่งแวดล้อมในชุมชน กรณีศกึษา 

การจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วันชัย วัฒนศัิ ท์. (2543). กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน. กรุงเทิฯ: ส านักและสังคมแห่งชาติ. 
 

1157



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที ่4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 
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การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวสังข์หยดในพื้นที่เทศบาลต าโตนดด้วน  
อ าเภอควนขนนุ จังหวัดพัทลุง 

 
Participation in Sangyodang Conservation in the Tanoduan Municipality, Khuan Khanun  

District Phatthalung 

 
*ชลธิชา ฤทธิท์อง1 และ วิชชาญ จุลหริก1 

1สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษณิ 
Email: Pangpc1101@hotmail.com 

 
บทคัดยอ่ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบล
โตนดด้วน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ประชาชนในเทศบาลต าบลโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จ านวน 366 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับสถิติท่ีใช้ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ท้ังนี้
ก าหนดระดับนัยส าคัญไว้ท่ี .05 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พันธ์ุข้าวสังข์หยดในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อพิจารณาพบว่า มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
จากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ าได้ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและน้อยท่ีสุดคือ ด้านดารีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ควรมีการจัดโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธ์ุข้าวอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามงานโครงการเพราะส่วนมากมีโครงการ
เกิดขึ้นแต่ไม่มีการติดตามงานโครงการ ควรรณรงค์เกี่ยวกับการปลูกข้าวพันธ์ุสังข์หยดให้อยู่ในพื้นท่ีไม่สูญหายไป จดัท า
โครงการอย่างต่อเนื่อง มีเงินสนับสนุนให้แก่ชาวบ้าน และให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกให้ส าเร็จ  

 
ค าส าคญั : การมีส่วนร่วม  ประชาชน  การอนุรักษ ์
 
 
Abstract 

 This research aimed 1) to study the involvement of citizens in the municipal district of Phatthalung 

palm amputated. According to demographic data The sample used in this research is in the municipal district 

of Phatthalung palm stump of 366 questionnaires were used to collect data and computer programs to analyze 

the data statistically. For statistics by frequency, percentage, average, standard deviation. T test And one way 

analysis of variance. The level of significance was set at .05. The results showed that. The participation of the 

public in the conservation of rice Sangyod Local Municipality palm Duan District Phatthalung. Considering 

that There is a high level overview. In descending order, with the average high to low as follows. The partici-

pation in the activities of a minor is involved in decision making and minimal. The Donner participation in 

decision-making respectively. For comments and suggestions, so should the project on conservation of rice 

continues. With monitoring the project because the project has a lot going on, but no follow-up project. Should 

be encouraging the planting of rice Sangyod in areas not lost. Projects ongoing Funding is provided to resi-

dents. And a knowledge of the crop to achieve. 

 

Keywords: public, participation in conservation. 
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บทน า 
ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพื้นเมืองพันธ์ุดั้งเดิมของจังหวัดพัทลุงท่ีมีการปลูฏและเป็นท่ีนิยมในท้องถิ่นมาหลายชั่ว

อายุคน โดยเป็นข้าวท่ีมีคุณภาพดีมาก สามารถต้านโรคและแมลงศัตรูพืชหลายชนิดอีกท้ังยังสามารถปรับเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดีและท่ีส าคัญเมื่อหุงสุกแล้วข้าวสังข์หยดจะมีความอ่อนนุ่มและหอมอร่อยท้ังตอนสุกใหม่ ๆ  และตอน
ท่ีหุงท้ิงไว้ เนื้อข้าวมีความอ่อนนุ่มไม่เหนียวมากท าให้ย่อยง่ายเหมาะกับผู้สูงอายุอีกท้ังยังมีสารอาหารครบถ้วนมากกว่า
ข้าวชนิดอ่ืนปัจจุบันกระแสความนิยมของผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญกับอาหารสุขภาพมากขึ้น  ข้าวสังข์หยดจึงเป็น
สินค้าท่ีได้รับความนิยมมาก แต่ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลโตนดด้วนประสบปัญหาน้ าท่วมบ่อยโดยมีสาเหตุจากฝนท่ีตก
หนักในช่วงฤดูฝนในพื้นท่ีตอนบนลุ่มน้ าบริเวณเทือกเขาบรรทัด เกิดน้ าป่าไหลหลากและน้ าท่วมฉับพลันในเขตอ าเภอ
ป่าพะยอม อ าเภอศรีบรรพต กิ่งอ าเภอศรีนครินทร์ อ าเภอกงหรา อ าเภอตะโหมด และอ าเภอป่าบอน เมื่อน้ าไหลผ่าน
ตอนกลางของพื้นท่ีลุ่มน้ าในเขตอ าเภอควนขนุน อ าเภอเมือง อ าเภอเขาชัยสน อ าเภอบางแก้ว อ าเภอตะโหมด และ
อ าเภอป่าบอน เกิดน้ าเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นท่ีสองฝั่งของล าน้ า เนื่องจากล าน้ ามีขนาดเล็กไม่สามารถรับปริมาณน้ าหลาก
ได้ จากนั้นจึงไหลลงสู่ทะเลหลวง ท าให้เกิดน้ าท่วมขังบริเวณท่ีราบลุ่มริมทะเลในเขตอ าเภอควนขนุน อ าเภอเมือง 
อ าเภอเขาชัยสน อ าเภอบางแก้ว และอ าเภอปากพะยูน พื้นท่ีน้ าท่วมซ้ าซากในเขตจังหวัดพัทลุงส่วนของต าบลโตนด
ด้วนจะประสบปัญหาน้ าท่วมบ่อยครั้งในหน้าฝน ท าให้การปลูกข้าวมีปัญหา เพราะน้ าท่วมนาข้าว ท าให้ข้าวเกิดความ
เสียหาย ฝนท่ีตกหนักท าให้ข้าวติดเมล็ดน้อยลงประกอบกับลมท่ีกระโชกแรงท าให้ข้าวท่ีออกรวงแล้วล้มและยังท าให้
เก็บเกี่ยวข้าวได้ยาก โดยเฉพาะข้าวท่ีล้มปริมาณข้าวท่ีเก็บเกี่ยวได้ก็ลดลง คุณภาพของผลผลิต ก็คงลดลง รวมถึงการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ก็แทบจะท าไม่ได้ ต้องยอมขายข้าวสด ในราคาต่ าลง งานวิจัยนี้จึงจัดท าขึ้นเพื่อต้องการ
จะทราบระดับการมีส่วนร่วมของประชากรในหมู่บ้านท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธ์ุข้าวสัังข์หยดว่ามีมากน้อยเพียงใด
และต้องการจะทราบความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเพื่อน าไปแก้ไขให้ตรงจุดและอนุรักษ์พันธ์ุข้าวสงัขห์ยดไว้ในพื้
นี่ชุมชน  
 
วัตถปุระสงค ์

เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธ์ุข้าวสังข์หยดในพื้นท่ีเทศบาลต าโตนดด้วน  อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 
 
วิธีด าเนนิการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธ์ุข้าวสังข์หยดในพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย อันประกอบไป
ด้วย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. การสุ่มตัวอย่าง ส าหรับการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience 
sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการกระจายในเขตเทศบาลต าบล
โตนดด้วน อ าเภอควนขนุน จังหวัด โดยการน าแบบสอบถามไปสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ท าการก าหนดไว้ 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ท่ีสร้างขึ้น โดยท่ีข้อค าถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษาและแบ่งข้อค าถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 : เป็นแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพและรายได้  
 ส่วนท่ี 2: เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบช่วงหรืออันตรภาค (rating scale) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พันธ์ุข้าวสังข์หยดในพื้นท่ีเทศบาลต าบลโตนดด้วน โดยใช้ค าถามแบบปลายปิด (close-ended) ส่วนท่ี 3 : 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นปลายเปิด 

1159



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที ่4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

   

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลโดยการศึกษาจากทฤษฎี  แนวคิด ข้อมูล
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา โดยน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 366 คน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล          
การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยรวบรวมและประเมินผลข้อมูลท่ีได้จากการจัดเก็บข้อมูล

ภาคสนามเพื่อช่วยให้ผลการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องแม่นย าย่ิงขึ้น  โดยผู้วิจัยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ รุ่น 11.0 ส าหรับวินโดว์ (SPSS 11.0 for windows : statistical package for the social 
science version 11.0 for windows ) และใช้เครื่องมือทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีได้ก าหนดไว้ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามทุกฉบับ 
 4.2 น าข้อมลูจากแบบสอบถามบันทึกลงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้เก็บข้อมูล 
 4.2 ใชค้ าสั่งจากโปรแกรมเพื่อเลือกค่าสถติ ิ
 4.3 ประมวลผลและน าผลท่ีได้จากการประมวลผลมาวิเคราะห์และเสนอเปน็งานวิจัย 
 
ผลการทดลอง  

จากการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พันธ์ุข้าวสังข์หยดในพื้นท่ีเทศบาลต าบลโตนด
ด้วน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ าได้ดังนี้ คือ  คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และน้อยท่ีสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มี ตามล าดับตามตารางดังต่อไปนี้ 

 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนรุักษพ์ันธ์ุข้าว 
สังข์หยดในพื้นท่ีเทศบาลต าบลโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 

ประเด็น  S.D. ระดบั 

1. ด้านการมีส่วนรว่มในการตัดสนิใจ 3.7951 .83648 มาก 

2. ด้านการมีส่วนรว่มในการด าเนินกิจกรรม 3.8525 .83149 มาก 

3.ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 3.1153 .96056 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.5876 .77238 มาก 

 
 

วิจารณผ์ลการทดลอง 

จากตารางที่ 1  ประเด็นท่ีประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พันธ์ุข้าว
สังข์หยดในพื้นท่ีเทศบาลต าบลโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มากท่ีสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8525 (S.D. .8314) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.7951 (S.D .83648) และน้อยท่ีสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1153 (S.D .96056) 
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ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนรุักษพ์ันธ์ุข้าว 

สังข์หยดในพื้นท่ีเทศบาลต าบลโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสนิใจ 
 

ประเด็น  S.D. ระดบั 

ด้านการมีสว่นรว่มในการตดัสินใจ    

1. ท่านมีส่วนร่วมในการพจิารณาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกบัการปลูกข้าว
พันธ์ุสังข์หยด 

3.63 .709 มาก 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาท่ีเกดิขึ้นเพื่อการแก้ไขหรือการ
พัฒนาท่ีตรงประเดน็ 

3.73 .761 มาก 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาและน าเสนอปัญหา 3.80 .763 มาก 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนและการใหข้้อมูลในการ
ตัดสินใจ 

3.95 .855 มาก 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดขั้นตอนหรือแผนงานการพฒันาการ
เพาะปลูกพนัธ์ุข้าว 

3.86 .847 มาก 

 
วิจารณผ์ลการทดลอง 

จากตารางที่ 2 แสดงตารางด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ประเด็นท่ีประชาชนมีส่วนร่วมมาก
ท่ีสุด คือ การส่วนร่วมในการประชุมวางแผนและการให้ข้อมูลในการตัดสินใจ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (S.D. .855) 
รองลงมาคือ ประเด็นการมีส่วนร่วมในการก าหนดขั้นตอนหรือแผนงานการพัฒนาการเพาะปลูกพันธ์ุข้าว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86 (S.D. .847) และประเด็นท่ีต่ าท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อการแก้ไขหรือการ
พัฒนาท่ีตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 (S.D. .709) 
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ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนรุักษพ์ันธ์ุข้าว 
สังข์หยดในพื้นท่ีเทศบาลต าบลโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนนิงาน 

 

ประเด็น  S.D. ระดบั 

การมีสว่นร่วมในการด าเนนิงาน    

1. ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนนิกิจกรรมหรือด าเนินงานตามแผนงาน
การอนรุักษพ์ันธ์ข้าว 

3.85 .875 มาก 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการในการด าเนนิ
กิจกรรมต่าง ๆ 

3.84 .895 มาก 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการเชิญชวนใหค้นในชุมชนเข้ารว่มปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ 

3.80 .901 มาก 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเมื่อมีกิจกรรมหรือโครงการ
เกี่ยวกับการอนรุักษพ์ันธ์ุขา้ว 

3.98 .790 มาก 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการคดัค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผลเมื่อมีการ
การด าเนนิงานท่ีไมเ่หมาะสม 

3.80 .870 มาก 

 
วิจารณผ์ลการทดลอง 

จากตารางที่ 3 แสดงตารางด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  พบว่า ประเด็นท่ีประชาชนมีส่วนร่วม
มากท่ีสุด คือ ประเด็นการส่วนร่วมในการปฏิบัติการเมื่อมีกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธ์ุข้าว มีคา่เฉลีย่
เท่ากับ 3.98 (S.D. .790) รองลงมาคือ ประเด็นการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมหรือด าเนินงานตามแผนงานการ
อนุรักษ์พันธ์ุข้าว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 (S.D. .875) และประเด็นท่ีต่ าท่ีสุด 2 ประเด็นคือ ประเด็นการส่วนร่วมในการ
คัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผลเมื่อมีการการด าเนินงานท่ีไม่เหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 (S.D. 870) และ
ประเด็นการมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้คนในชุมชนเข้าร่วมปฏิบัติงานต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 (S.D. .901) 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนรุักษพ์ันธ์ุข้าวสังข์

หยดในพืน้ท่ีเทศบาลต าบลโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้านการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล 

ประเด็น  S.D. ระดบั 

การมีสว่นร่วมในการประเมินผล    

1 ท่านมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเพื่อการประเมินผลการอนุรักษ์
พันธ์ุขา้ว 

3.37 .790 ปานกลาง 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการตดิตามดผูลงาน สภาพปัญหา และอุปสรรค
ในการด าเนนิงานการอนรุักษพ์นัธ์ุข้าว 

3.14 .951 ปานกลาง 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีความเหมาะสม 

3.07 .980 ปานกลาง 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการประมวลผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 3.03 .868 ปานกลาง 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการเสวนาแสดงความคิดเห็นของประชาชนใน
ชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผล 

2.97 .954 ปานกลาง 

 
วิจารณผ์ลการทดลอง 

จากตารางที่ 4 แสดงตารางด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า ประเด็นท่ีประชาชนมีส่วนร่วมมาก
ท่ีสุดคือ ประเด็นการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเพื่อการประเมินผลการอนุรักษ์พันธ์ุข้าว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 
(S.D. .790) รองลงมาคือประเด็นการมีส่วนร่วมในการติดตามดูผลงาน สภาพปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน
การอนุรักษ์พันธ์ุข้าว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 (S.D. .951)และประเด็นท่ีต่ าท่ีสุดคือ การส่วนร่วมในการเสวนาแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 (S.D. .954) 
 
สรุปผลการทดลอง 

จากการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พันธ์ุข้าวสังข์หยดในพื้นท่ีเทศบาลต าบลโตนด
ด้วน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ าได้ดังนี้ คือ  คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และน้อยท่ีสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  
ควรมีการจัดโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธ์ุข้าวอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามงานโครงการเพราะส่วนมากมี

โครงการเกิดขึ้นแต่ไม่มีการติดตามงานโครงการ ควรรณรงค์เกี่ยวกับการปลูกข้าวพันธ์ุสังข์หยดให้อยู่ในพื้นท่ีไม่สูญ
หายไป จัดท าโครงการอย่างต่อเนื่อง มีเงินสนับสนุนให้แก่ชาวบ้าน และให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกให้ส าเร็จ 
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บทคัดย่อ 

ในบทความชิ้นนี้ มุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์  การท ารัฐประหาร และปัญญาชนทาง
โหราศาสตร์ (โหร หมอดู) ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการออกค าท านาย ค าพยากรณ์ และเผยแพร่ชุดความรู้ความเชื่อทาง
โหราศาสตร์ โดยมองว่าค าท านาย ค าพยากรณ์มีส่วนในการลดทอนความชอบธรรมของระบอบการปกครองเดมิและใน
ขณะเดียวกันเพิ่มความชอบธรรมให้ระบอบการปกครองใหม่ท่ีจะเกิดขึ้น  

การอธิบายเหตุการณ์การท ารัฐประหารท้ัง 2 ครั้ง คือ รัฐประหารในพ .ศ.2549 และพ .ศ.2557 ท่ีเกิดขึ้นใน
การเมืองไทย โดยท่ัวไปมุ่งอธิบายหรือมุ่งความสนใจไปท่ีการประท้วงของกลุ่มชนชั้นกลาง และชนชั้นน าทางการทหาร 
โดยละเลยหรือมองข้ามประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโหราศาสตร์ การเคลื่อนไหวของการตีความและการสร้าง
องค์ความรู้ทางโหราศาสตร์ บทบาทของโหร หมอดูซึ่งเป็นปัญญาชนทางโหราศาสตร์ 

นอกจากนี้ ในบทความชิ้นนี้ไม่ได้มุ่งหรือให้ความส าคัญเกี่ยวกับความเชื่อหรือไม่เชื่อทางโหราศาสตรข์องเหลา่
นายทหารชนชั้นน าท่ีท ารัฐประหารท้ัง 2 ครั้งท่ีเกิดขึ้นล่าสุดในประเทศไทย แต่ในบทความชิ้นนี้กลับมุ่งหรือชี้ให้เห็นว่า     
ชุดค าอธิบาย องค์ความรู้ และค าท านาย ค าพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ บทบาทหน้าท่ีของปัญญาชนทางโหราศาสตร์
ไม่ได้หยุดนิ่งหรือไม่ได้มีความส าคัญในทางการเมืองไทยในแง่ของการท ารัฐประหาร แต่ในทางกลับกันชุดค าอธิบาย ค า
ท านาย   ค าพยากรณ์และบทบาทหน้าท่ีของปัญญาชนทางโหราศาสตร์ล้วนแต่มีความเคลื่อนไหวในโลกสมัยใหม่ของ
การเมืองไทย 
 
ค าส าคัญ:  การท ารัฐประหาร  โหราศาสตร์  ค าท านาย  ค าพยากรณ์  ปัญญาชนทางโหราศาสตร์ 
 
Abstract 

In this article, it explains the relationship between astrology, coup d’état, and astrology intellectual 

(astrologist, fortuneteller) who have roles in providing sets of prophecy and dissemination of knowledge in 

astrological beliefs. It is believed that prophecy has contributed to the reduction of the legitimacy of the old 

regime and, at the same time, increasing the legitimacy of the new regime. 

The explanation of the two coup events was a coup in year 2006 and year 2014 that took place as part 

of the political movements in Thailand. Regarding the mentioned coup events, many people would normally 

discuss and focus on the protests and demonstration led by the Thai middle class people including the military 

elites and overlook the issues related to astrology implications to the movement, the interpretation and creation 

of astrology and its calculations, the roles of astrologist and fortuneteller, who are astrology intellectual. 

 In addition, this article does not focus or emphasize on the astrological belief of the elite military 

officers who made the last two coups in Thailand, rather the article tries to point out that the set of knowledge 

and predictions of astrological prophecies, the roles of astrology intellectual have significant implications and 

could be considered a relatively important influence upon Thai politics, in terms of the coup trigger. Moreover, 

the set of explanations, prophecies, and roles of astrology intellectual are involving in the modern world of 

Thai politics. 

 

Keywords: coup d’état, astrology, prophecy, astrology intellectual 
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บทน า  
ทหารเข้ามามีบทบาททางการเมืองผ่านการท ารัฐประหาร ในปีพ.ศ. 2549 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็น

หัวหน้าคณะมนตรีความมั่นคง (คมช.) โดยท ารัฐประหารทหาร ยึดอ านาจจากรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร  และอยู่ในอ านาจ
รวมระยะเวลาแล้ว 15 เดือน 4 วัน กว่าจะน าการเมืองไทยกลับเข้าสู้การเลือกตั้ง หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2557 ทหาร
กลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองอย่างเปิดเผยอีกครั้ง โดยการท ารัฐประหาร ท่ีมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมระยะเวลาแล้ว 58 เดือน 18 วัน (นับจากวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึง
เป็นรัฐประหาร นับจนถึงวันท่ี 9 เมษายน 2562 ซึ่งในขณะนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชายังอยู่ในอ านาจเช่นเดิม) 
ค าอธิบายในทางโหราศาสตร์นั้น อธิบายปรากฎการณ์การท ารัฐประหารนี้  ในท านองว่าทหารมีความเกี่ยวข้องกับ
การเมือง และเป็นผู้เข้ามาปกครอง กอบกู้บ้านเมือง ซึ่งผูกโยงกับเรื่องดวงชะตาเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ ชุดค าอธิบาย
ทางโหราศาสตร์ท่ีอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการเมืองไทยนั้น ถูกผลิตและเผยแพร่โดยปัญญาชนทาง
โหราศาสตร์ (โหร หมอดู) เป้าหมายของปัญญาชนทางโหราศาสตร์ (โหร หมอดู) เพื่อสร้างความยินยอมให้เกิดขึ้นใน
พื้นท่ีสังคมส่วนใหญ่ เพื่อลดความชอบธรรมในระบอบการปกครองเดิมและเพิ่มความชอบธรรมให้ระบอบการปกครอง
ใหม่ 
บทความชิ้นนี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาเพื่อท าความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับการท ารัฐประหารท่ีสัมพันธ์กับ
โหราศาสตร์ ท้ังในแง่บทบาท หน้าท่ีของค าท านาย ค าพยากรณ์ และปัญญาชนทางโหราศาสตร์ (โหร หมอดู) ในช่วง
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษา ท าความเข้าใจและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กับปรากฎการณ์การท ารัฐประหารใน
การเมืองไทย ในช่วงพ .ศ.2549 - พ .ศ.2557  

 
วิธีด าเนินการ 

ขอบเขตการศึกษา งานวิจัยนี้เป็นงานเชิงคุณภาพ โดยมีการก าหนดขอบเขตการศึกษา เหตุการณ์การท า
รัฐประหารในการเมืองไทย 2 ครั้ง คือ ในช่วงก่อนและหลังการท ารัฐประหาร ปีพ .ศ.2549 และปีพ .ศ.2557 
เปรียบเทียบกัน เพื่อให้เห็นถึงบทบาทของโหราศาสตร์ ค าท านาย ค าพยากรณ์และปัญญาชนทางโหราศาสตร์  

วิธีการเก็บข้อมูล  
1. เก็บข้อมูลจากเอกสารชั้นต้น  เช่น ค าแถลงการณ์ของคณะรัฐประหาร  
เก็บข้อมูลจากเอกสารชั้นรอง  เช่น หนังสือท่ีเกี่ยวกับทหารกับการเมืองและโหราศาสตร์   หนังสือสารคดี

การเมือง บันทึกเหตุการณ์ทางการเมือง วิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
2. เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โหรหรือหมอดูจ านวนหนึ่ง ท่ีพยากรณ์หรือท านายดวงเมือง 

 
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

อธิบายค าจ ากัดความและทฤษฎี ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน ปีพ2554 .ศ. ให้ความหมายของค า
ว่า “โหราศาสตร์” หมายถึง วิชาว่าด้วยการพยากรณ์โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลัก  โหร หมายถึง ผู้
พยากรณ์โดยอาศัยดวงดาวเป็นหลักหรือผู้ให้ฤกษ์และพยากรณ์โชคชะตาราศี ส่วนหมอดู หมายถึง ผู้ท านายโชคชะตา
ราศี ส าหรับโหราศาสตร์ในความคิดของคนท่ัวๆ ไป ไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวเพียงอย่างเดียวแต่คน
ในสังคมไทยโดยท่ัว ๆ ไป มีความเข้าใจและสนใจเกี่ยวกับโหราศาสตร์ใน 1 กล่าวคือ แง่มุม 2.ในแง่มุมของการท านาย
ทายทัก หรือพยากรณ์อนาคต เช่น ให้ค าปรึกษาในหน้าท่ีการงานหรือการช่วยตัดสินใจในบางสถานการณ์  (ภิญโญ, 
2543: 81) และ 2. ในแง่มุมพิธีกรรม เช่น การแก้ไขกรรมท่ีเคยได้กระท ามาในอดีตหรือการเสริมบุญบารมีเพื่อสิ่งดี ๆ 
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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โหราศาสตร์ในความเข้าใจของคนท่ัวไปในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีอ านาจเหนือธรรมชาติ การทรงเจ้าเข้าทรง การ
ใช้ไพ่ยิปซีในการท านาย รวมไปถึงการใช้ศาสตร์อ่ืน ๆ  ท่ีสามารถท านายหรือพยากรณ์ได้ ถูกเข้าใจและรับรู้โดยท่ัวไปว่า
เป็นเรื่องของโหราศาสตร์  ดังนั้นความหมายของโหราศาสตร์ โหร หมอดู ของคนท่ัวไปในสังคมจึงมีลักษณะท่ีไม่ได้
เป็นไปตามนิยามท่ีราชบัณฑิตยสถานให้ความหมาย 

ความเข้าใจเกี่ยวกับโหราศาสตร์ โหรกับหมอดูในความหมายของ แนวความคิดเรื่องการครองอ านาจน า 
(Hegemony) และ ปัญญาชน (Intellectual)  ตามแนวคิดของอัตโตนีโอ กรัมช่ี (Antonio Gramsci)  

แนวความคิดเรื่อง การครองอ านาจน า  (Hegemony) เป็นแนวความคิดท่ีกรัมชี่ให้ความส าคัญมากกว่านัก
มาร์กซิสต์คนอ่ืน ๆ หรือกล่าวในอีกแบบคือ กรัมชี่เป็นนักทฤษฎีมาร์กซิสต์คนแรกท่ีได้พยายามศึกษาและให้
ความส าคัญแก่บทบาทโครงสร้างส่วนบนอย่างจริงจังในฐานะเป็นจักรกลส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง (สุรพงษ์, 2557: 
136) การครองอ านาจน า (Hegemony) เป็นเรื่องของอุดมการณ์ ซึ่งมีอิทธิพลก าหนดความเป็นไปของกลุ่มคนหรือ
มวลชนได้ แนวความคิดเรื่องการครองอ านาจน าอยู่ในส่วนของโครงสร้างส่วนบน ซึ่งพื้นท่ีโครงสร้างส่วนบนถูกแบ่ง
ออก เ ป็น  2  ส่ วนคื อ  พื้ น ท่ี สั งคมการ เมื อง  (political society) และพื้ น ท่ีปร ะชาสั งคม  (civil society) 
(Schwarzmantel, 2015: 201) พื้นท่ีสังคมการเมือง (Political society) เป็นพื้นท่ีท่ีใช้ก าลังในการบังคับ รัฐเป็นผู้
ผูกขาดอ านาจ (Coercion exercised by the state) ซึ่งเป็นลักษณะของการไม่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกส่วนใหญ่
ในประชาสังคม โดยใช้เครื่องมือหรือกลไกของรัฐในการบีบบังคับ ในขณะท่ีพื้นท่ีประชาสังคม (Civil society) เป็น
พื้นท่ีไม่มีรัฐเข้ามาผูกขาด แต่ถึงกระนั้นก็เป็นพื้นท่ีเอกชนของรัฐ (สุรพงษ์, 2557: 137) และเป็นพื้นท่ีท่ีรวมเอา
วัฒนธรรม ศีลธรรม ศาสนา ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน และเป็นพื้นท่ีท่ีกลุ่มผู้ปกครองไว้ส าหรับสร้างการครองอ านาจน า 
(Schwarzmantel, 2015: 202) พื้นท่ีประชาสังคมเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถวัดได้ว่าชนชั้นใดจะครองอ านาจน าเหนือชนชั้น
อ่ืน เนื่องจากการจะครองอ านาจน าเหนือชนชั้นอ่ืนได้ ต้องได้รับการยอมรับ (consent) จากสมาชิกส่วนใหญ่ในประชา
สังคม (great masses) และพื้นท่ีประชาสังคมยังเป็นพื้นท่ีท่ีท าให้เกิดการ “เผยแพร่อุดมการณ์” ของชนชั้นท่ีครอง
อ านาจน า  

สงครามแสวงหาฐานท่ีมั่น  (War of position) คือ การสร้างความคิดหรืออุดมการณ์ของกลุ่มตัวเอง ให้กลุ่ม
อ่ืนยอมรับ เพื่อยึดครองความคิด ความคิดในท่ีนี้คือฐานท่ีมั่น ท่ีมีความส าคัญและเป็นชัยชนะท่ีถาวรมากกว่าการรบ
แบบยึดอ านาจรัฐหรือการรบแบบใช้ก าลัง ดังนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการสร้าง มีความยืดเย้ือ และการได้ชัยชนะใน
สงครามแสวงหาฐานท่ีมันคือการชนะท่ีเด็ดขาด (Mouffe, 1979: 198) 

จากทฤษฎีการครองอ านาจน า (hegemony) และสงครามแสวงหาฐานท่ีมั่นของกรัมชี่ท่ีกล่าวมาข้างต้น ใน
บทความชิ้นนี้  มีมุมมองว่า โหราศาสตร์ถือเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีอยู่ในพื้นท่ีของประชาสังคม  (civil society) และ
โหราศาสตร์ยังถูกท าให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการครองอ านาจน า (hegemony) การแย่งชิงหรือช่วงชิงพื้นท่ีประชา
สังคม และเผยแพร่อุดมการณ์ความคิดไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ ยังมีตัวแสดงท่ีส าคัญท่ีขาดไม่ได้ คือ โหร หมอดู ซึ่งจะกล่าวถึง
ต่อไปนี ้ 

โหร หมอดู ในความหมายของปัญญาชน (Intellectual) ทางโหราศาสตร์  
แนวความคิดเรื่องปัญญาชนของกรั่มชี่นั้น เขามองว่า “ทุกคนเป็นปัญญาชน แต่ไม่ใช่ปัญญาชนทุกคนจะมี

หน้าท่ีทางสังคม” (Schwarzmantel, 2015: 73) ส าหรับปัญญาชนนั้น กรัมชี่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.ปัญญาชนท่ี
สังกัดและรับใช้ระบอบเดิม (Traditional intellectual) 2. ปัญญาชนก้าวหน้าท่ีสังกัดและรับใช้ระบอบใหม่ (Organic 
intellec-tual) ปัญญาชนท้ัง 2 ประเภทนี้ต่างมีต าแหน่งหน้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีโครงสร้างส่วนบน (super structure) 

ปัญญาชนในแนวคิดของกรัมชี่คือผู้ท่ีท าหน้าท่ีผลิตความรู้ (producing knowledge) โดยท่ีการผลิตความรู้
นั้นสัมพันธ์กับเง่ือนไขประสบการณ์ชีวิต (life experienced) ของผู้คนในห้วงเวลานั้น และปัญญาชนเป็นเรื่องของการ
ใช้แรงงานสมอง มากกว่าการใช้แรงงานทางกาย (brain rather than brawn) ในขณะท่ีความเป็นปัญญาชนเองก็ไม่ได้
หมายความว่าจะต้องมีการศึกษาสูงเพียงอย่างเดียว แต่ความเป็นปัญญาชนนี้ต้องมีหน้าท่ีในทางสังคม ซึ่งเป็นการ
แบ่งแยกให้เห็นถึงความชัดเจนว่า “ปัญญาชนไม่ใช่ใครก็ได้” สิ่งท่ีปัญญาชนผลิตขึ้นมาและเผยแพร่นั้น เป็นการ
พยายามสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมา ในทางหนึ่งเพื่อรับใช้ชนนั้นน า และในทางหนึ่งต้องการครอบง าชนชั้นท่ีอยู่ใต้การครอบง า 
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ส าหรับปัญญาชนทางโหราศาสตร์นั้น ไม่ว่าจะเป็นโหราจารย์ หมอดู ท่ีมีความรู้ทางโหราศาสตร์ ใช้ความรู้
ทางโหราศาสตร์ในการอธิบายปรากฎการณ์ทางการเมืองผ่านพื้นท่ีสาธารณะ ในบทความชิ้นนี้ ท้ังหมดนี้อาจจะกล่าว
ได้ว่าเป็นปัญญาชนท่ีสังกัดและรับใช้ระบอบเดิม (Traditional intellectual) เนื่องจากค าอธิบายหรือค าพยากรณ์ของ
โหร หมอดูมีแนวโน้มกลับไปยังระบอบการปกครองเช่นเดิม ท่ีตนเองนั้นสังกัดอยู่หรือท่ีบรรดาโหรหรือหมอดูยึดโยงอยู่ 
เช่น การอธิบายเรื่องดวงเมืองท่ีมีทหารเป็นใหญ่ หรือทหารต้องเป็นผู้ปกครองประเทศ เป็นต้น  

ปัญญาชนทางโหราศาสตร์สามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็น  ปัญญาชนทางโหราศาสตร์ท่ีเป็นโหร และ
ปัญญาชนทางโหราศาสตร์ท่ีเป็นหมอดู ซึ่งท้ังสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันทางด้านวิธีการในการได้มาซึ่งค าท านาย
หรือค าพยากรณ์ กล่าวคือ ปัญญาชนทางโหราศาสตร์ท่ีเป็นโหร เป็นผู้ท่ีใช้หลักการค านวณการโคจรของดวงดาว เป็น
หลัก พร้อมใช้ต าราทางโหราศาสตร์เข้ามาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งค าท านายหรือค าพยากรณ์  

ส่วนปัญญาชนทางโหราศาสตร์ท่ีเป็นหมอดู เป็นผู้ที่ใช้หลักการอ่ืน ๆ นอกไปจากการค านวณหาต าแหน่งของ
ดวงดาว เช่น การนั่งทางใน การติดต่อกับสิ่งท่ีมองไม่เห็น เป็นร่างทรง รวมไปถึงการใช้นิมิตในการท านายบนพื้นฐาน
ของบุญ – กรรม ถึงแม้ว่าโหร หมอดูจะใช้วิธีการมาซึ่งค าท านาย ค าพยากรณ์ท่ีแตกต่างกัน แต่ในงานชิ้นนี้ท้ังโหร และ
หมอดู ล้วนเป็นปัญญาชนทางโหราศาสตร์ท่ีสังกัดและรับใช้ระบอบเดิม (Traditional intellectual) ท้ังสิ้น 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กับการเมืองในอดีตและ
ความสัมพันธ์ของโหราศาสตร์ในโลกสมัยใหม่ ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้เป็นผลการศึกษาค้นคว้าท่ีจะปูทางให้เข้าใจลักษณะ
ของความสัมพันธ์ของโหราศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในการเมืองไทย 2. เป็นการอธิบายเกี่ยวกับ โหราศาสตร์กับการท า
รัฐประหารในประเทศไทยร่วมสมัย กรณีศึกษา การท ารัฐประหารในปีพ.ศ. 2549 และปีพ.ศ. 2557 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กับการเมืองในอดีต ความสัมพันธ์ของโหราศาสตรใ์นยุคเริม่ตน้ของกรงุ
รัตนโกสินทร์ เป็นเรื่องการรบ การเคลื่อนทัพ และการก่อสร้างบ้านเมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับต าราพิชัยสงคราม (สวรรค์, 
2558: 103) การสร้างบ้านเมืองในรัชกาลที่ 1 มีการวางเสาหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 21 เมษายน 
พ.ศ. 2325 รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างเมืองกรุงเทพฯ ให้สอดคล้องกับต าราพิชัยสงครามในรูปแบบนาคนาม ในขณะนั้นมีท้ัง
ค าบอกเล่าท่ีสืบต่อกันมาเกี่ยวกับพระราชพิธีวางเสาหลักเมือง กล่าวคือ เมื่อน าเสาหลักเมืองลงสู่ก้นหลุม ปรากฏว่ามีงู
เล็ก 4 ตัวอยู่ท่ีก้นหลุม แต่ไม่อาจหยุดพระราชพิธีได้ เพราะจะเสียพระฤกษ์ดี ดังนั้นงูท้ัง 4 ตัวจึงถูกกลบอยู่ในก้นหลุม
ด้วย หลังจากงานพระราชพิธีฝังเสาหลักเมืองเสร็จสิ้น รัชกาลท่ี 1 ทรงเรียกประชุมเหล่าเสวกามาตย์ราชบัณฑิต 
ปุโรหิตาจารย์ พระราชาคณะและบรรดาผู้รู้ท้ังปวง ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกันว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นในแผ่นดิน  
ค าท านาย ค าพยากรณ์ท่ีผู้คนในสังคมพูดถึงและให้ความสนใจกันมาก เช่น ค าพยากรณ์ดวงชะตากรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมี
ใจความว่า “เราได้ยกพระไตรปิฎก เทวดาให้โอกาสแก่เรา ต่อเสียเมืองจึงจะเสียปราสาท ด้วยชะตาเมืองคอดกิ่วใน 7 
ปี 7 เดือน เสร็จสิ้นพระเคราะห์เมืองจะถาวรล าดับกษัตริย์ถึง 150 ปี” (พระจุลจอมเกล้า, พระบาทสมเด็จ2526: 18) 
และค าพยากรณ์ 10 ยุค ค าท านาย ค าพยากรณ์ดังกล่าว ยังคงมีอิทธิพลส่งผลต่อมาในการเมืองในโลกสมัยใหม่ของไทย 
ซึ่งค าพยากรณ์ดังกล่าวถูกเชื่อมโยงกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475   

ความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กับการเมืองในโลกสมัยใหม่ พระมหาชนกเป็นพระราชนิพนธ์ของรชักาล
ท่ี 9 ซึ่งด าเนินเรื่องตามนิบาตชาดกในคัมภีร์พระไตรปิฎก ก่อนท่ีจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นมีท้ัง
ตัดเนื้อหาบางส่วนและเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนเข้าไปด้วย รัชกาลที่ 9 ทรงเพิ่มเติมความเป็นพระองค์ลง เช่น พระองค์
ทรงเพิ่มเติมวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วงท่ีถูกโค่น 9 วิธี (กระทรวงวัฒนธรรม, 2561: 13-17) รวมไปถึงรัชกาลที่ 9 ทรงวาดแผน
ท่ีฝีพระหัตถ์ 4 ภาพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ เช่น  แผนท่ีภาพ Mani Mekhala 24 April พยากรณ์ว่าจะ
บรรลุท่ีหมายอันเลิศอย่างไม่คาดฝัน แม้จะล่าช้าไปบ้าง และต้องฝ่าฟันอันตรายนานัปการ (รื่นฤทัย, 2560: 39-41) 
ภาพแผนท่ีฝีพระหัตถ์ของรัชกาลท่ี 9 แสดงให้เห็นถึงการรวมศาสตร์ความรู้  หลายๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน อย่างเช่น 
โหราศาสตร์ การท าแผนท่ี อุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร์ เพื่อสร้างแผนท่ีและค านวณวันท่ีเกิดเหตุเรืออับปาง  
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นอกจากนั้นพระองค์ทรงตระหนักถึงอุปนิสัยของคนไทยท่ีมีความเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ และนับถือเป็นเครือ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจ ดังนั้น พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญพระมหาชนกขึ้นคู่กับหนังสือพระราชนิพนธ์
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธ์ิ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในยามท้อแท้ พระองค์ทรง
ประกอบพระราชพิธีชัยมังคลาภิเษกเหรียญศักดิ์สิทธ์ินี้ด้วย (รื่นฤทัย, 2560: 42) 
  2.โหราศาสตร์กับการท ารัฐประหารในประเทศไทยร่วมสมัย กรณีศึกษา การท ารัฐประหารในปีพ.ศ. 
2549 และปีพ.ศ. 2557 ในงานวิชาการในงานของชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ท่ีศึกษาเรื่อง “Supernatural prophecy 
in Thai politics: The role of a spiritual cultural element in coup decisions” จากผลการศึกษาระบุว่า ความ
เชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติไม่ได้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีทหารจะตัดสินใจให้ท ารัฐประหารหรือไม่ท ารัฐประหาร  แต่สิ่งท่ี
ส าคัญคือ การท ารัฐประหารนั้นมีปัจจัยเรื่องความเป็นเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น หรือความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
มากกว่าความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ และปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท ารัฐประหาร คือ สถานการณ์หรือเง่ือนไข 
สิ่งท่ีทหารเชื่อคือ การรัฐประหารเป็นหน้าท่ีของทหารในทางการเมือง แต่ถึงกระนั้นหลังจากท่ีท ารัฐประหารไม่ส าเร็จ 
ทหารท่ีมีส่วนร่วมในการท ารัฐประหารมีส่วนหนึ่งท่ีกลับมาหรือหันกลับมาให้ความสนใจกับเรื่องศาสนาหรือแม้แต่สิ่ง
เหนือธรรมชาติ เพื่ออธิบายสิ่งท่ีล้มเหลวไปแล้ว ศาสนาและความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติถูกน ากลับมาใช้บรรเทา
ความวิตกกังวล ถึงแม้ว่าความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติจะไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท ารัฐประหาร
แต่ก็ถูกน ามาใช้ในรูปแบบของการลดความเสี่ยงมากกว่าจะเป็นความเชื่อท่ีจะท าให้ตัดสินใจจะท ารัฐประหารหรอืไมท่ า
รัฐประหาร 

ส าหรับบทความชิ้นนี้มีข้อเสนอหลัก (Argument) โดยท่ัวไป มีแต่ความเข้าใจว่าการท ารัฐประหารท้ัง 2 ครั้ง
ท่ีผ่านมาว่ามีความเชื่อมโยงกันของตัวแสดงหลักคือ ชนชั้นกลาง (กลุ่มคนเสื้อเหลือง กลุ่มกกปส. และการเคลื่อนไหว
ของหมู่ชนชั้นน าทางการทหาร) กลุ่มเดียวเพียงเท่านั้น แต่ในงานชิ้นนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของการ
ตีความและการสร้างองค์ความรู้ทางโหราศาสตร์  บทบาทของโหร หมอดูซึ่งเป็นปัญญาชนทางโหราศาสตร์ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว  

ในบทความชิ้นนี้ ไม่ได้สนใจหรือให้ความส าคัญกับวิธีการได้มาซึ่งค าท านายหรือค าพยากรณ์ของบรรดา
ปัญญาชนทางโหราศาสตร์ เนื่องจากวิธีการอาจจะมาจากการใช้หลักการทางโหราศาสตร์ท่ีผูกโยงกับการเคลื่อนท่ี การ
โคจรของดวงดาว หรือใช้วิธีการติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  การนั่งทางใน เพื่อให้ได้มาซึ่งค าท านาย ค าพยากรณ์ 
บทความชิ้นนี้ศึกษาและเก็บข้อมูลจากข่าว ซึ่งปัญญาชนทางโหราศาสตร์เป็นท่ีรู้จักในทางสังคม เช่น ความถี่ในการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองท่ีเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ ระยะเวลาหรือความยาวนานท่ีท าหน้าท่ีเป็นโหร หมอดูใน
สังคม โดยแบ่งประเด็นหลักดังนี้ 

1. ช่วงก่อนและหลังการท ารัฐประหาร พ.ศ. 2549  
รัฐประหารป ี
พ.ศ. 2549 

ค าท านาย ค าพยากรณห์ลัก สถานการณท์างการเมือง 

ก่อนรัฐประหาร 
ดวงเมือง 

 
 
 

 
- ดวงเมืองไมด่ี  เหตุการณ์ประท้วง 
เดินขบวน การใชค้วามรนุแรงต่อผู้ชุมนุมจะ
เกิดขึ้น ใหร้ะวังจะมีเหตุการณ์เสียเลือดเนื้อ 
- อาจจะวิกฤติรัฐสภา หรือ รัฐบาลอาจจะ
ต้องยุบสภา  

 
- มีกระแสการทุจรติคอรร์ัปชัน่ของรฐับาล
พ.ต.ท. ทักษณิ ท้ังขายหุน้ใหแ้ก่บริษัทเท
มาเส็ก 
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รัฐประหารป ี
พ.ศ. 2549 

ค าท านาย ค าพยากรณห์ลัก สถานการณท์างการเมือง 

ดวงนายกรัฐมนตร:ี  
พ.ต.ท. ทักษณิ ชินวัตร 
 

- ดวงนายกฯ ไม่ด ีมีปัญหา นายกฯ น่าจะ
เว้นวรรค บ้านเมืองจะไดไ้ม่เกดิการแตกแยก 
ไม่เกิดเรื่องยุ่งยาก ปัญหาจะคลีค่ลายได้เร็ว
ขึ้น   
- ดวงเมืองร้อน ดวงผู้น าก็ตกมาก อาจจะ
เกิดเหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมขึน้
ไม่สามารถรักษาต าแหน่งได้ ต้องลาออก 
หรือยุบสภา 
- ดวงของ พ.ต.ท.ทักษณิอยู่ในเคราะห์ 
ประเทศชาติก็ต้องมีเคราะห์กรรมวุ่นวาย
ด้วย 

- นักวิชาการบางกลุ่มออกมา
วิพากษ์วิจารณ์ว่าอยู่ภายใต้ "ระบอบ
ทักษิณ"  
- มีการกล่าวหารฐับาลทักษณิซึ่งเชื่อมโยง
ไปถึงสถาบันเบื้องสูง และมีการชุมนุม
ใหญต่่อต้านรฐับาลในเวลาต่อมา 
- พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวัตร ประกาศยุบสภา
ฯ และจัดให้มีการเลือกตั้งในวันท่ี 2 
เมษายน พ.ศ. 2549 พรรคไทยรักไทยได้
จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว 

หลังรัฐประหาร 
การอธิบายเหตุการณ ์
การรฐัประหาร 

 
 

 
- ฤกษ์การปฏิวัติเปน็ฤกษด์ตี่อดวงเมือง และ
ผู้น าก็มีส่วนส าคัญ คือ พล.อ.สนธิ บุญย
รัตกลิน ท่ีอยู่ในช่วงดวงดีส่วนหลังจากนี้
ภาพรวมของประเทศจะค่อยๆ ดีขึน้ 
- ดาวท ามุมเป็นกากบาทกันจึงเป็นวัน
เปลี่ยนแปลง 

 
- มีกลุ่มประท้วงต่อต้านการรัฐประหาร
เกิดขึ้นในหลายพืน้ท่ี  
- วันท่ี 1 ตุลาคม ประกาศใช ้รฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ. 2549 และแต่งตั้ง พล.อ.สรุยุทธ์ จุ
ลานนท์ เปน็นายกรัฐมนตร ี
- มีการชุมนุมประท้วงของกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยขับไล่เผดจ็การ (นปก) เพื่อ
กดดนัใหล้าออกจากต าแหน่งประธาน
องคมนตรี  
- วันท่ี 30 พฤษภาคม พรรคไทยรักไทย 
พรรคพัฒนาชาตไิทย และพรรคแผน่ดนิ
ไทยถูกยุบ ในข้อกล่าวหาเป็นปฏิปักษ์ต่อ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
- วันท่ี 19 สิงหาคม 2550 วันออกเสียงลง
ประชามติ ผลคือ เหน็ชอบร่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 
- วันท่ี 23 ธันวาคม 2550 เป็นวันเลือกตั้ง
สภาผูแ้ทนราษฎร และพรรคพลัง
ประชาชนเป็นฝา่ยชนะเลือกตั้ง 

ดวงเมือง 
 

- สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ดีขึน้ มี
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีการชุมนุมใหญ่
จนอาจจะเกดิจลาจลใจกลางเมืองอาจต้อง
ใช้ก าลังทหารเข้าแก้ปัญหา 
- มีปัญหาทางเศรษฐกิจ การเงินยังวุ่นวาย 

ดวงนายกรัฐมนตร:ี  
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

 
 
 

- การจะล้างระบอบทักษิณให้หมดไป จะใช้
เวลาเพียงปีเดียวไม่สามารถท าได ้เนื่องจาก
มีการหมดเม็ดเอาไว้มาก 
- โหงวเฮ้ง มั่นคง บ่งบอกถึงดวงชะตาว่าย่ิง
แก่ย่ิงดี ท างานใหญไ่ดส้ าเร็จ ท าให้ยังคงมี
บทบาททางการเมืองต่อไปจนถึงสิน้ปี 
- ดวงรฐับาลในตอนนี้ไม่ค่อยดี ท าอะไรก็
มักจะเจอแต่ปัญหาและความวุ่นวาย 
เหตุการณ์บ้านเมืองจะแรงและวุ่นวายอีก
ครั้ง จะต้องมีการปฏิวัตเิกิดขึ้นอีกครั้ง
บ้านเมืองถึงจะด ี

การเลือกตั้ง 23 
ธันวาคม 2550 

- พรรคพลังประชาชนจะชนะการเลือกตั้ง 
และนายสมคัร สุนทรเวช จะได้เปน็
นายกรัฐมนตร ี
- อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ จะได้เปน็แกนน าจดัตั้ง
รัฐบาล 
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รัฐประหารป ี
พ.ศ. 2549 

ค าท านาย ค าพยากรณห์ลัก สถานการณท์างการเมือง 

- นายสมัคร สนุทรเวช จะท าหน้าท่ีเปน็ฝ่าย
ค้าน 

 

อธิบายตาราง เป็นการศึกษาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2550  
ช่วงก่อนการท ารัฐประหาร : การพยากรณ์ของปัญญาชนทางโหราศาสตร์  (โหร หมอดู)  มีค าท านาย 

พยากรณ์หลัก คือ ดวงเมืองไม่ดี ดวงนายกรัฐมนตรีไม่ดี การเมืองมีความวุ่นวาย เช่น อาจจะเกิดการยุบสภา การ
ลาออก อย่างไรต้องเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นทางการเมือง การด ารงต าแหน่งทางการเมืองของพ.ต.ท.ทักษิณ ยากท่ี
จะฝืนการเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งสิ่งนี้เป็นเพียงแค่สถานการณ์หรือพื้นท่ีทางโหราศาสตร์เพียงเท่านั้น ถือว่าในช่วง
ก่อนจะเกิดรัฐประหารขึ้น พื้นท่ีทางโหราศาสตร์ค่อนข้างรุนแรง และตอกย้ าชัดเจนว่าพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี ไม่สามารถจะด ารงต าแหน่งนี้ได้อีกต่อไป 

ช่วงหลังการท ารัฐประหาร : ท่าทีการท านาย การพยากรณ์ของปัญญาชนทางโหราศาสตร์เปลี่ยนแปลงไป มี
แนวโน้มท่ีจะอธิบายว่า การรัฐประหารเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นสิ่งท่ีได้รับอิทธิพลจากดวงดาว และในขณะเดียวกัน
ท้ังการท านาย การพยากรณ์ยังอธิบายอนาคตว่า ประเทศจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนดี น าพา
ประเทศไปข้างหน้าได้ ถึงแม้ว่าบ้านเมือง ดวงเมืองจะแย่ แต่ดวงพล.อ.สุรยุทธ์ นายกรัฐมนตรียังดีอยู่  ยังท าหน้าท่ี
บริหารบ้านเมืองได้อยู่ ส่วนเรื่องการเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นในปลายปีนั้น  ปัญญาชนทางโหราศาสตร์มีการท านาย 
พยากรณ์ท้ังผิดและถูก แต่ประเด็นใหญ่คือถึงแม้ว่าการท านาย การพยากรณ์ของปัญญาชนทางโหราศาสตร์ท่ีผิดไปเขา
เหล่านั้นก็ยังมีบทบาทในสังคมอยู่ 

2. ช่วงก่อนและหลังการท ารัฐประหาร พ.ศ. 2557 
รัฐประหารป ี 
พ .ศ . 2557 

ค าท านาย ค าพยากรณห์ลัก สถานการณท์างการเมือง 

ก่อนรัฐประหาร 
ดวงเมือง 

 
 
 

- สถานการณ์ทางการเมืองน่าจะรุนแรง การ
ปะทะกัน ความขดัแย้งทางการเมืองอาจขยาย
ไปสู่การเปลี่ยนแปลง และการยึดอ านาจ อาจมี
ผลถึงการยุบสภาหรืออาจมีการปฏิวัติ
รัฐประหาร หรืออาจมีการปฏิวัติจากประชาชน
ท่ีรวมตัวกันขับไลร่ัฐบาล   
- ดวงเมืองตอนนี้วุ่นวายมีการเปลี่ยนรัฐบาล
อย่างฉับพลนั อีกท้ังยังมีทหารเป็นตัวแปรท่ีท า
ให้ราบรื่น ทหารคือคีย์ในการแก้ปัญหา 

- มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาล
เกี่ยวกับการแกไ้ข พ.ร.บ.นริโทษกรรม 
และมีการปะทะกันของกลุ่มผู้ชุมนุม 
 
- วันท่ี 9 ธันวาคม 2556 รัฐบาล
ประกาศยุบสภา ฯ 
 
- กลุ่มกกปส. ซึ่งใช้ยุทธศาสตร ์
“shutdown กรุงเทพฯ” เพื่อให้
รัฐบาลรักษาการย่ิงลักษณ์ ฯออกจาก
ต าแหน่ง และเกดิความรนุแรงขึน้
หลายครั้งในพื้นท่ีชุมนุม  
- วันท่ี 2 กุมภาพนัธ์ เปน็วันเลือกตั้ง
ท่ัวไป ศาลฯ ตัดสินว่าการเลือกตั้งเปน็
โมฆะ 
- วันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 รัฐบาล
รักษาการย่ิงลักษณ์ฯ ถูกศาลธรรมนูญ

ดวงนายกรัฐมนตร ี: 
ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 

 
 
 

- รัฐบาลยังคงอยู่ต่อไปจนถึงสิ้นปีและภายในปีนี้
จะไม่มีการยุบสภาและการปฏิวัตเิกิดขึน้แน่นอน 
- ดวงผู้น า และรัฐบาลเข้าเคราะห์เปน็ส่วนใหญ ่
ดังนั้นเมื่อผู้บริหารบ้านเมืองเข้าเคราะห์
บ้านเมืองก็มีปัญหา ทางเลือก คือ การลาออก 
หรือจะลงแบบต้องถูกบีบบังคับจากประชาชน 
หรือถูกปฏิวัติรฐัประหาร 
- ดวงคุณย่ิงลักษณ์เป็นมรณะกับดวงเมือง และ
ดวงก าลังตกอย่างขนาดหนักคงจะหลดุพน้จาก
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รัฐประหารป ี 
พ .ศ . 2557 

ค าท านาย ค าพยากรณห์ลัก สถานการณท์างการเมือง 

ต าแหน่ง และจะไม่ได้กลับมาเป็นนายกรฐัมนตรี
อีก 

ตัดสินว่าใช้อ านาจโดยมชิอบในการ
แต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศร ี

เลือกตั้ง 2 กุมภาพนัธ์ 
2557 

- การเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ คงเกิดขึน้ได้
ยาก เกิดเหตรุุนแรงในวันเลือกตั้ง เกรงจะเป็น
เลือกตั้งเลือดมากกว่า ควรจะเลื่อนเลือกตั้ง
ออกไป 

หลังรัฐประหาร 
การอธิบายเหตุการณ ์
การรฐัประหาร 

 
 

- วันเวลาประกาศ "กฎอัยการศึก" ของทหาร
และฤกษ์วันรัฐประหารถือเปน็ฤกษ์ด ีฤกษ์บนดี 
ปัญหาการเมืองในประเทศชาติจะคลีค่ลายไป
ในทางท่ีดขีึ้น 
- เป็นเรื่องของดวงดาว เปน็เรื่องของ
โหราศาสตร์ ซึ่งระบุว่าการปฏิวัติ รัฐประหาร
เป็นสิ่งจ าเป็น ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี ้

- มีการเรียกตัวบุคคลไปปรับทัศนะคติ 
และด าเนินคดีกับผู้ชุมนุมประท้วงท่ี
ต่อต้านการท ารัฐประหาร  
 
- การเลือกตั้งตามโรดแมป (road 
map) ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีพ.ศ.
2558 – ตน้ปีพ.ศ. 2559  
 
- มีการจัดกิจกรรมทางการเมือง เปน็
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ ์เชน่ “เลือกตั้ง
ท่ี (รัก) ลัก”  กิจกรรมวันครบรอบ
รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557  
 
- สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ลงมติไม่
รับร่างรัฐธรรมนญูฉบับนายบวรศักดิ ์
อุวรรณโณ ท าให้ต้องมีการร่าง
รัฐธรรมนญูฉบับอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

ดวงเมือง 
 

- ความวุ่นวายและความรนุแรงจะมแีนน่อน มี
การสร้างสถานการณ์บางอย่างขึ้นมาเรื่อย ๆ 
อาจมีการจลาจลนองเลือดจนเกิดความ
ระส่ าระสาย 
- ดวงเมือง เราต้องการทหารคนในเครื่องแบบ 
เข้ามาปกครอง ทหารจะอยู่ในแนวหน้าตลอดไป 

ดวงนายกรัฐมนตร ี: 
พล .อ .ประยุทธ์ จันทร์
โอชา 

 
 
 

- เข้ามาในช่วงนี้เปน็เวลาท่ีฤกษ์เมืองเกดิ ถือว่า
จะเกิดสิ่งท่ีดขีึ้น ในช่วงนีด้วงเมืองไทยต้องให้
ทหารน าถึงจะดี ดวงเมืองไทยมีดวงทหารเป็น
ใหญ่อยู่แล้ว และต้องการจะอยู่กี่ปีก็อยู่ได้  
- แม้จะเจอความวุ่นวายแต่ท าอะไรไมไ่ด ้เพราะ
พล.อ.ประยุทธ์ มาเพื่อกอบกู้ชาติบ้านเมือง 
- จะด าเนินงานราบรืน่ ควบคุมสถานการณ์ได้ด ี
เศรษฐกิจจะกระเตื้องดีย่ิงขึ้น บ้านเมืองจะ
เจรญิรุ่งเรือง มัน่คง 

การเลือกตั้ง - ถ้ามีการเลือกตั้งก่อนปี 2560 เหตุการณ์ปี 
2553 จะกลับคืนมาจะเกดิการฆ่าฟันกนัขึน้  
- การเลือกตั้งในปี 2559 จะต้องเลื่อนออกไป 
เลือกตั้งชา้ก็จะดีกว่าเพื่อบ้านเมืองจะสงบและดี
ขึ้น 

 

อธิบายตาราง เป็นการศึกษาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2558 
ช่วงก่อนการท ารัฐประหาร : ค าท านาย ค าพยากรณ์ของปัญญาชนทางโหราศาสตร์ ไม่เป็นเสียงเดียวกัน 

กล่าวคือ แนวโน้มค าท านาย ค าพยากรณ์เกี่ยวกับดวงนายกรัฐมนตรีมีท้ังดวง นต้องออกจากต าแหน่ง ย่ิงลักษณ์ตก.ส.
ค า ถ้าน าค าท านาย ถึงอย่างไรแล้ว ย่ิงลักษณ์ยังสามารถบริหารประเทศชาติได้อยู่ .ส.หรือดวงน นายกรัฐมนตรี
ก็มีค พยากรณ์ดวงเมืองเข้ามาอธิบายด้วยวามเป็นไปได้ว่าจะต้องเหตุการณ์บางอย่างขึ้นรัฐบาลชุดนี้ต้องหยุดบริหาร
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ประเทศชาติบ้านเมือง ส่วนเรื่องการเลือกตั้งปัญญาชนทางโหราศาสตร์มองว่าควรเลื่อนการเลือกตั้งออกไป เพราะจะ
เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น 

ช่วงหลังการท ารัฐประหาร : ค าท านาย ค าพยากรณ์ในช่วงหลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร ปัญญาชนทาง
โหราศาสตร์มีแนวโน้มในการอธิบายว่า เป็นเรื่องอิทธิพลของดวงดาว และการเกิดรัฐประหารขึ้นแล้ว ประเทศชาติ
บ้านเมืองจะดีขึ้น อีกท้ังดวงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ คือ พลพร้อมท้ัง จะน าพาประเทศชาติไปได้ จันทร์โอชา ประยุทธ์.อ.
ถ ยังอยู่ในต าแหน่งนี้อีกนาน ึงแม้ว่าความรุนแรงทางการเมืองอาจจะเกิดขึ้น ความวุ่นวายทางการเมืองยังมี แต่สิ่งส าคญั
คือ ปัญญาชนทางโหราศาสตร์อธิบายว่า นายกรัฐมนตรีสามารถรับมือได้ ส่วนเรื่องการเลือกตั้งปัญญาชนทาง
โหราศาสตร์มีแนวโน้มว่าควรเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อน เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข 
 
ผลการศึกษา  

จะเห็นได้จากตารางค าท านาย ค าพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยข้างต้น ปัญญาชน
ทางโหราศาสตร์ มีค าอธิบายทางโหราศาสตร์ ท้ังค าท านาย ค าพยากรณ์ มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ  
การอธิบายของปัญญาชนทางโหราศาสตร์มีลักษณะหรือมีแนวโน้มท่ีพยายามสร้างความยินยอม )consentโดยการ (
 เผยแพร่ชุดค าอธิบายทางโหราศาสตร์ให้ปรากฎขึ้นบนพื้นท่ีกลุ่มคนฝ่ายต่างๆ ในสังคม โดยสามารถแบ่งการอธิบาย
ของปัญญาชนทางโหราศาสตร์ออกเป็น 2 แบบ กล่าวคือ 1. ค าท านาย ค าพยากรณ์ทางโหราศาสตร์มีส่วนในการลด
ความชอบธรรมของระบอบการปกครองเดิม เช่น นายกรัฐมนตรีลาออกจากต าแหน่งเพื่อรักษาหรือให้ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก หรือค าท านาย ค าพยากรณ์ท่ีอธิบายถึงอาการดวงตกของนายกรัฐมนตรี ซึ่งท า
ให้รู้สึกเหมือนนายกรัฐมนตรีคนดังกล่าวไม่จะบริหารงาน หรืออยู่ในอ านาจจะไม่ได้สร้างผลประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติได้เท่าเดิม และการสร้างค าอธิบายในท านองว่า นายกรัฐมนตรีดวงตกจะท าให้ประเทศย่ าแย่ไปด้วยหรือ
เกิดความไม่ดีขึ้นกับบ้านเมือง การอธิบายในลักษณะนี้เมื่อเผยแพร่ออกไปท าให้ความน่าเชื่อถือในเรื่องการบริหาร
ประเทศของนายกรัฐมนตรีและความชอบธรรมในการท าหน้าท่ีของรัฐบาลก็ถูกท าให้ลดน้อยลงไปด้วย  

2. ค าท านาย ค าพยากรณ์ทางโหราศาสตร์มีส่วนในการเพิ่มความชอบธรรมของระบอบการปกครองใหม่  เช่น 
ก่อนท่ีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี มีค าอธิบายทางโหราศาสตร์ว่า ดวง
พลเป็นผู้เข้ามา จันทร์โอชา ประยุทธ์.อ.กอบกู้บ้านเมือง ท าให้เกิดความสงบสุขเกิดขึ้นในบ้านเมือง หรือพล.อ.
การอธิบายถึงเหตุการณ์การท า และย่ิงไปกว่านั้น จันทร์โอชาต้องอยู่ในต าแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานขึ้น ประยุทธ์
โดยท กลายเป็นเรื่องท่ีถูกท าให้ผู้คนในสังคมพยายามยอมรับถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น รัฐประหาร ี่ผู้คนในสังคมไม่รู้สึก
ตกใจเมื่อจะเกิดเหตุการณ์รัฐประหารจริง ๆ ขึ้น พร้อมกันนั้นค าท านาย ค าพยากรณ์ยังท าหน้าท่ีให้ผู้คนในสังคมมี
ความรู้สึกได้ว่า ระบอบใหม่ ผู้น าคนใหม่ท่ีท าการรัฐประหารนั้นจะท าให้อนาคตข้างหน้าดีกว่าวิกฤตท่ีเจอในบ้านเมือง
อยู่ในขณะนี้  
ในบทความนี้พยายามจะชี้ให้เห็นถึง บทบาทหน้าท่ีของปัญญาชนทางโหราศาสตร์ท่ีท าหน้าท่ีท้ังผลิตและเผยแพร่ค า
ท านาย ค าพยากรณ์ซึ่งเป็นชุดการอธิบายทางโหราศาสตร์เพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ทางการเมือง และยังท าหน้าท่ีการ
ประสานระหว่างชนชั้นน ากับชนชั้นล่างให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน ซึ่งการเผยแพร่ค าท านายของโหร หมอดูเป็นการ
สร้างหรือท าให้เกิดขึ้นในพื้นท่ีทางประชาสังคมท่ีไม่ใช่การบังคับให้เชื่อ แต่เป็นการสร้างให้เกิดความเชื่อในหมู่ผู้คนใน
พื้นท่ีประชาสังคม เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือการได้รับความยินยอม )consentเพื่อสร้ ของผู้คนในสังคม (างระบอบใหม่
ให้เกิดขึ้น การได้มาซึ่งความยินยอม )consentแต่การสร้างและใช้ชุด เป็นเรื่องท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการสร้าง (
เพราะมีพื้นฐานความเชื่อในเรื่องสิ่ง ค าอธิบายทางโหราศาสตร์ในสังคมของประเทศไทยไม่ได้มีความยากเย็นมากนัก
เหนือธรรมชาติผูกพันมายาวนาน และการได้รับความยินยอม )consentๆ จากกลุ่มคนในสังคมกลุ่มอ่ืน ( เป็นการกา
รันตีได้ว่าการก้าวขึ้นสู่อ านาจของระบอบใหม่ จะมีความมั่นคงมากขึ้น ซึ่งต่างจากการก้าวเข้าสู่อ านาจของระบอบใหม่
ท่ียึดอ านาจรัฐเพียงอย่างเดียว โดยการบังคับท่ีปราศจากการยินยอมในหมู่กลุ่มคนในสังคม   
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สรปุผลการวิจัย  

จากการศึกษา ค้นพบว่า ปัญญาฃนทางโหราศาสตร์มีบทบาทและหน้าท่ีในพื้นท่ีประชาสังคมส่วนใหญ่ของ
สังคม ซึ่งผลิตและเผยแพร่ชุดความรู้ทางโหราศาสตร์เพื่อท านาย พยากรณ์เหตุการณ์ทางการเมือง การรัฐประหารท้ัง 
 ครั้งล่าสุดของประเทศไทย 2มักมองข้ามหรือไม่ได้ให้ความสนใจกับกลุ่มปัญญาชนทางโหราศาสตร์ และโดยท่ัวไปมุ่ง
แต่ศึกษาและให้ความส าคัญกับนายทหารชั้นน า กลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลอย่างกกปสแต่จากการศึกษาท าให้เห็น เป็นต้น .
นอกจากนั้นยังมีบทบา ถึงความเคลื่อนไหวของชุดความรู้และชุดค าอธิบายทางโหราศาสตร์ท หน้าท่ีของปัญญาชนท่ี
ผลิตและเผยแพร่ชุดความรู้และชุดอธิบายทางโหราศาสตร์ด้วย ซึ่งค าพยากรณ์ ค าท านายทางโหราศาสตร์ เป็นท้ังการ
ลดทอนความชอบธรรมของระบอบการปกครองเดิม และเพิ่มความชอบธรรมให้ระบอบการปกครองใหม่เพื่อใหร้ะบอบ
การปกครองใหม่เป็นท่ียอมรับในพื้นท่ีประชาสังคมหรือพื้นในท่ีสังคม  
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Pork Attributes affecting Consumer’s Buying Decision in Southern Thailand  
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรของผูบ้รโิภค
ในภาคใต้ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) ซึ่งข้อมูลท่ีใช้วิเคราะห์เป็นข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในภาคใต้ จ านวน 450 ราย ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะ
ท่ีกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเนื้อสุกรในภาคใต้ให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ตรารับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย รองลงมา 
คือ การตรวจสอบย้อนกลับ สีของเนื้อสุกร และ ราคาของเนื้อสุกร ตามล าดับ 

 
ค าส าคญั: มาตรฐานอาหารปลอดภัย  การตรวจสอบย้อนกลับ  เนื้อสุกร 
 
Abstract 

 The objective to this research was to study consumer behaviour and attributes that affecting pork 

buying decision of consumer in southern Thailand. The conjoint analysis was applied to quantify the data 

which were obtained from 450 consumers in southern Thailand by questionnaire. The result of the study 

indicated that the most important attribute for southern consumers was food safety certify which has relative 

importance value 46.86%. The second importance attribute was traceability label which has relative 

importance value 20.29%. The colour of pork and price were the third and fourth importance attribute which 

has relative importance value equal to 19.93% and 12.93%, respectively.   

 

Keywords: Food Safety, Traceability, Pork Meat 

 
บทน า 

เนื้อสุกรนับว่าเป็นแหล่งอาหารหลักหรือเป็นแหล่งโปรตีนหลักของประชากรโลก โดยในปี พ.ศ. 2560 
ปริมาณการผลิตและการบริโภคเนื้อสุกรท่ัวโลกเท่ากับ 111.03 และ 110.59 ล้านตัน ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 
2556 ท่ีมีการผลิตและการบริโภคเท่ากับ 108.85 และ 108.47 ล้านตัน ตามล าดับ ส าหรับประเทศไทยมีปริมาณการ
ผลิตสุกรเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก แต่การผลิตและการบริโภคก็มีสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 
พ.ศ. 2560 ปริมาณการผลิตและการบริโภคเนื้อสุกรในประเทศไทยมีจ านวน 1.44 และ 1.4 ล้านตัน ตามล าดับ เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2556 ท่ีมีการผลิตและการบริโภค 1.06 และ 1.07 ล้านตัน ตามล าดับ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 
2561) 
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เมื่อพิจารณาการผลิตสุกรภายในประเทศไทยเป็นรายภาค พบว่าภาคใต้มีก าลังการผลิตน้อยท่ีสุด โดยในปี 
พ.ศ. 2560 ภาคใต้มีจ านวนผู้เลี้ยงสุกรท้ังหมด 20,435 ราย แต่มีปริมาณการผลิตสุกรเพียง 1,000,129 ตัว ในขณะท่ี
ภาคกลางมีจ านวนผู้เลี้ยงสุกรท้ังหมด 13,836 ราย แต่มีปริมาณการผลิตสุกรสูงท่ีสุดเท่ากับเท่ากับ 5,007,371 ตัว ถึง
อย่างไรก็ตามปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรของผู้บริโภคในภาคใต้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ท าให้การผลิตสุกรใน
ภาคใต้นั้นยังมีความส าคัญท่ีจะต้องผลิตสุกรให้เพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2560) และในส่วนพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ รวมถึงเนื้อสุกรนั้น ประชากรในประเทศ
ไทยมีสัดส่วนในการบริโภคเฉลี่ยร้อยละ 86.4 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของการบริโภคเนื้อสัตว์ท่ีค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็
ตามพบว่าประชากรในภาคใต้มีสัดส่วนในการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปน้อยท่ีสุด โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 78.27 ของประชากรในภาคใต้ ในขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มีสัดส่วนในการบริโภคมากท่ีสุด 
ร้อยละ 92.77 และ 91.01 ตามล าดับ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) 

หากพิจารณาราคาเฉลี่ยของสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 – 2560 พบว่ามีแนวโน้ม
การปรับตัวท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 40 บาทต่อกิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2540 เป็น 60 บาทต่อกโิลกรัม ในปี พ.ศ. 2560 
และเมื่อพิจารณาราคาเฉลี่ยของสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเป็นรายภาค จะพบว่าในปี พ.ศ. 2561 ภาคใต้มีราคาเฉลี่ยของ
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสูงท่ีสุด เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ โดยมีราคาสูงถึง 72 บาทต่อกิโลกรัม (สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ, 
2561) นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเล ท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถบริโภคทดแทนเนื้อสุกรได้ โดยราคาอาหารทะเลใน
ภาคใต้นั้นจะมีราคาเฉลี่ยถูกกว่าภาคอ่ืนๆ ท าให้ผู้บริโภคในภาคใต้ มีความยืดหยุ่นหรือมีทางเลือกในการบริโภค
เนื้อสัตว์มากกว่าภาคอื่นๆ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภคมีหลายปัจจัย โดยท่ัวไปแล้วแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยหลัก 
ปัจจัยแรกคือ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น ส่วนปัจจัยท่ีสองคือ คุณลักษณะของเนื้อสุกร ได้แก่ 
ราคา สีของเนื้อสุกร ตรารับรองคุณภาพ และ การตรวจสอบย้อนกลับ  เป็นต้น โดยราคาและสีของเนื้อสุกรคือ
คุณลักษณะท่ัวไปท่ีผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกร โดยท่ัวไปแล้วผู้บริโภคจะเลือกเนื้อสุกรท่ีมีราคาถูกและเนื้อ
สุกรมีสีชมพู เนื่องจากแสดงได้ถึงความสดใหม่และปลอดสารเร่งเนื้อแดง ส่วนตรารับรองคุณภาพหมายถึง ตรา
สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงมาตรฐานหรือความปลอดภัยของสินค้าซึ่งมีหลากหลายประเภทด้วยกัน แต่เป็นท่ีน่าสนใจอย่างย่ิง
ส าหรับตรารับรองสุขภาพดี เริ่มท่ีอาหารปลอดภัย (Safe Food Good Health) หรือเป็นท่ีรู้จักกันในตราอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) จะเป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้กับอาหารสด อาหารแปรรูป อาหารปรุงจ าหน่าย โดยมีกระบวนการ
ตรวจสอบสารเคมี รวมถึงสารเร่งเนื้อแดงท่ีอยู่ในเนื้อสุกร ซึ่งตราอาหารปลอดภัยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีสามารถชว่ย
ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าท่ีมีความปลอดภัยได้ (กระทรวงสาธารณะสุข, 2549) ส่วนการตรวจสอบย้อนกลับ หมายถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีบันทึกและแสดงข้อมูลส าหรับแต่ละชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
มาจนถึงสถานท่ีจ าหน่าย ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความปลอดภัยหรือมีความมั่นใจในการซื้อสินค้านั้น แม้ว่าประเทศ
ไทยยังไม่มีการใช้กับเนื้อสุกร แต่การตรวจสอบย้อนกลับอาจจะเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะท่ีผู้บริโภคต้องการ ไว้ส าหรับ
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อเนื้อสุกรร่วมกับคุณลักษณะด้านอ่ืนๆ โดยงานวิจัยในประเทศจีนของ (Linhai et al., 
2015) ได้มีการศึกษาความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภค ท่ีมีต่อการตรวจสอบย้อนกลับของคุณภาพเนื้อสุกรและคุณลักษณะ
ของเนื้อสุกร โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญต่อคุณภาพของเนื้อสุกรและการตรวจสอบ
ย้อนกลับ ท้ัง 2 คุณลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงส าหรับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นคุณลักษณะท่ี
ท าให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงความปลอดภัยของสินค้า ท าให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจส าหรับการตัดสินใจซื้อมากขึ้น (Hobbs, 
2004) 

จากความส าคัญข้างต้น ท าให้การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสุกรของภาคใต้เป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะท า
ให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการทราบถึงพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผู้เลี้ยงสุกร ผู้ท าหน้าท่ีทาง
การตลาด และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเนื้อสุกร ในการเป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงห่วงโซ่
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คุณค่าของสุกรในภาคใต้ ท้ังรูปแบบของการเลี้ยงสุกร การแปรรูป ตลอดจนการจัดจ าหน่ายเนื้อสุกร เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสุกรของผู้บริโภคในภาคใต้ 
2.เพื่อวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภคในภาคใต้ 
 

ประโยชน์ของงานวิจัย 
            เพื่อเปน็ประโยชนต์่อผู้ประกอบการ ผูเ้ลี้ยงสกุร ผู้ท าหน้าท่ีทางการตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
เนื้อสุกร ในการเปน็ข้อมลูเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาท้ังรูปแบบของการเลี้ยงสุกร การแปรรูป ตลอดจนการจดั
จ าหน่ายเนื้อสุกร เพื่อใหผู้้บริโภคไดร้ับความพึงพอใจสูงสุด 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
          ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาถึงคุณลักษณะท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภคในภาคใตแ้ละ
วิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) ในกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเนื้อสุกรในภาคใต้รวมถึงศึกษาระดับความ
พึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อเนื้อสุกร โดยจะเก็บข้อมูลจากผู้บริโภค 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์
ธานี ตรัง ชุมพร และ พัทลุง เนื่องจากมีสัดส่วนของประชากรท่ีสามารถบริโภคเนื้อสุกรได้สูงสุด รวมท้ังหมด 450 คน 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)   โดยเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 25 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 เพื่อน ามาก าหนดคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะท่ีใช้ในการวิจัย  
 จากการท า Presurvey ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเนื้อสุกรในภาคใต้ จ านวน 30 ตัวอย่าง พบว่าคุณลักษณะ
ท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญและพึงพอใจสูงสุด 4 คุณลักษณะดังตารางท่ี 1 โดยชุดลักษณะท้ังหมดท่ีมีความเป็นไปได้คือ 
3×2×2×2 = 24 รูปแบบ ซึ่งมีมากเกินไปจึงต้องลดจ านวนลง โดยใช้วิธี Orthogonal Factorial Design ในการลด
จ านวนคุณลักษณะ 
 

ตารางที่ 1 คณุลักษณะและระดับคณุลักษณะของผลติภณัฑ์เนื้อสุกรท่ีใช้ในการวิจัย 
 

คณุลกัษณะ (Attribute) ระดบั (Level) 

1.ราคาของเนื้อสุกร 120 

 130 

  140 

2.สีของเนื้อสุกร  สีชมพ ู 
  สีแดง 

3.เครื่องหมายรับรองคณุภาพ  มีเครื่องหมายรับรองคณุภาพ  

(Food Safety) ไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 

4.การตรวจสอบย้อนกลับ มีการตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) ไม่มีการตรวจสอบย้อนกลับ 
ท่ีมา: จากการสอบถามผู้บริโภคเบื้องต้น, 2562 

1177



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวขอ้ง 
แนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 
แนวคิดพื้นฐานของ (Conjoint Analysis) มาจากทฤษฎีอุปสงค์ของ Lancaster ซึ่งกล่าวว่าอรรถประโยชน์

จากการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคไม่ได้มาจากตัวสินค้าโดยตรง แต่ได้มาจากความพึงพอใจในคุณลักษณะต่างๆของตัว
สินค้า ทฤษฎีนี้สมมติว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งๆประกอบด้วยคุณลักษณะท่ีหลากหลาย โดยผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมทางเลือก
จากความพึงพอใจและจะตอบสนองกับลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์นั้น ทฤษฎีอรรถประโยชน์พื้นฐานกล่าวว่า 
สินค้าหรือกลุ่มสินค้าและบริการจะถูกประเมินตามอรรถประโยชน์ทางอ้อม โดยคุณค่าท่ีได้จะก าหนดจากคุณลักษณะ
สินค้าและบริการท่ีผู้บริโภครับรู้ (Lancaster, 1971 อ้างใน จินดานาท  กิตติสมบูรณ์สุข, 2558) 
     ทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior) 

การตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและบริการของผู้บริโภค จะอยู่ภายใต้สมมติฐานท่ีว่า ผู้บริโภคเป็นบุคคลที่มี
เหตุผล และท าการตัดสินใจบริโภคเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด ภายใต้งบประมาณท่ีมีจ ากัด และสามารถจัดล าดับ
ความชอบส าหรับสินค้าแต่ละชนิดได้อย่างชัดเจน โดยทราบว่าสินค้าและบริการใดจะตอบสนองความพึงพอใจของ
ตนเองได้มากกว่ากัน ซึ่งสินค้าและบริการชนิดเดียวกัน จ านวนเท่ากัน อาจจะมีอรรถประโยชน์ท่ีแตกต่างกันส าหรับ
ผู้บริโภคในแต่ละคน (สันติ แสงเลิศไสว อ้างใน ภารดีและคณะ, ม.ป.ป, 2549) 

 
สรุปผลการวิจัย  
1.ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภคเนื้อสุกรในภาคใต ้

จากการลงพื้นท่ีเก็บตัวอย่างแบบสอบถาม ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.9 0 และ
รองลงมาเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 23.10 ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมา
ได้แก่ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.80 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.30 
รองลงคือมัธยมปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 13.80 และพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับรายได้ช่วง 10 ,000-20,000 
บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 43.10 รองลงมาคือระดับรายได้ท่ีต่ ากว่า 10 ,000 บาท บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
32.90 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 22.20 รองลงมา ได้แก่ พนักงานข้าราชการ คิด
เป็นร้อยละ 17.30 ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 ข้อมลูทั่วไปของผู้บริโภค 

ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค จ านวน(ราย) ร้อยละ 

จ านวนตัวอย่าง 450 100.00 

เพศ   

ชาย 104 23.10 

หญิง 346 76.90 

ช่วงอายุ   

ต่ ากว่า 20 ปี 12 2.70 

21-30 ปี 70 15.60 

31-40 ปี 163 36.20 

41-50 ปี 125 27.80 

51-60 ปี 64 14.20 

61-70 ปี 13 2.90 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค จ านวน(ราย) ร้อยละ 

71 ปีขึ้นไป 3 7.00 

อาชีพ   

นิสติ/นักศึกษา 17 3.80 

ข้าราชการ 117 26.00 

รัฐวิสาหกิจ 21 4.70 

ธุรกิจส่วนตัว 100 22.20 

พนักงานบริษัท 18 4.00 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน 29 6.40 

รับจ้างท่ัวไป 67 14.90 

พนักงานราชการ 78 17.30 

อ่ืนๆ 3 0.70 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

ต่ ากว่า 10000 บาท 148 32.90 

10000-20000 บาท 194 43.10 

20001-30000 บาท 72 16.00 

30001-40000 บาท 14 3.10 

40001-50000 บาท 17 3.80 

สูงกว่า 50000 บาท 5 1.10 

ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่าประถม 7 1.60 

ประถมศึกษา 49 10.90 

มัธยมต้น 34 7.60 

มัธยมปลาย/ปวช. 62 13.80 

อนุปริญญา/ปวส. 38 8.40 

ปริญญาตร ี 222 49.30 

ปริญญาโท 37 8.20 

สูงกว่าปริญญาโท 1 0.20 

ท่ีมา: จากการเก็บข้อมูล 
 

จากการลงพื้นท่ีเก็บแบบสอบถามจ านวน 450 ตัวอย่าง พบว่ามีผู้บริโภค 428 คน ท่ีมีการซื้อเนื้อสุกรแบบ
เขียง โดยชิ้นส่วนท่ีผู้บริโภคซื้อบ่อยท่ีสุดคือ สามชั้น คิดเป็นร้อยละ 50.00 ปริมาณน้ าหนัก 1 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 
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76.64 ความถี่ในการซื้อ 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50.23 ย่ีห้อหรือแบรนด์ท่ีซื้อคือ ไม่มีย่ีห้อหรือเป็นการซื้อใน
ตลาดสด คิดเป็นร้อยละ 88.79 ดังตารางท่ี 3     
 

ตารางที่ 3 พฤติกรรมในการซื้อเนื้อสุกรแบบเขียง 

พฤตกิรรมในการซ้ือเนือ้สุกร (แบบเขียง) จ านวน(คน) ร้อยละ 

จ านวน  428 100 
ช้ินส่วนของเนื้อสกุรที่ซ้ือบ่อยที่สุด    
  สามชั้น  214 50.00 
ปริมาณน้ าหนัก (กิโลกรัม)   
  1  328 76.64 
ความถีใ่นการซ้ือ   
  1 ครั้ง/สัปดาห์ 215 50.23 
ยี่ห้อ/แบรนด ์    

  ไม่มี/ซื้อในตลาดสด 380 88.79 

ท่ีมา: จากการเก็บข้อมูล 
 
2.การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 
 การใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม จากการเก็บแบบสอบถามผู้บริโภคเนื้อสุกรในภาคใต้ 450 ตัวอย่าง 
โดยคุณลักษณะท่ีน ามาใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ คุณลักษณะด้านราคา คุณลักษณะด้านสีของเนื้อสุกร คุณลักษณะด้านตรา
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และคุณลักษณะด้านการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ได้จากการเก็บ
ข้อมูล Presurvey 
 จากการวิเคราะห์แบบจ าลองดังกล่าว เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของแบบจ าลอง จากค่าสถิติ Pearson’s 
R และ Kendall’s tau ซึ่งแสดงถึงความสอดคล้องของค่าความพึงพอใจที่ได้จากแบบจ าลองกับค่าความพอใจที่ได้จาก
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค่า Pearson’s R และ Kendall’s tau เมื่อแปลงเป็นค่าร้อยละ พบว่า มีค่าความพึงพอใจท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.1 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 99.20 และ 100.00 ตามล าดับ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุประดับความพึงพอใจขององค์ประกอบร่วมคุณลักษณะท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภคในภาคใต้ ได้ดังนี้ ความส าคัญของคุณลักษณะท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญ ( Importance 
Summary) เมื่อพิจารณาความส าคัญของคุณลักษณะด้านต่างๆของเนื้อสุกรท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อ พบว่า คุณลักษณะท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือ ตรารับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 35.07 รองลงมาคือ การตรวจสอบย้อนกลับ คิดเป็น
ร้อยละ 34.83 สีของเนื้อสุกร คิดเป็นร้อยละ 15.60 และ ราคา คิดเป็นร้อยละ 14.50 ตามล าดับ โดยระดับของ
คุณลักษณะท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ เนื้อสุกรท่ีมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ รองลงมาคือ 
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได ้เนื้อสุกรสีชมพ ูและราคา 120 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์อรรถประโยชนแ์ละความส าคัญของคุณลักษณะของเนื้อสุกร 

คุณลักษณะ ระดับ  อรรถประโยชน ์ ความส าคญั 

(Attribute) (Level) (Utility) (Relative Importance) 
     (%) 

1.ราคาของเนื้อสุกร 120 -0.70 

14.50  130 -0.76 

  140 -0.82 

2.สีของเนื้อสุกร  สีชมพู  0.24 
15.60 

  สีแดง -0.24 

3.เครื่องหมายรับรองคุณภาพ  มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ  2.96 
35.07 

(Food Safety) ไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 1.48 

4.การตรวจสอบย้อนกลับ มีการตรวจสอบย้อนกลับ 3.00 
34.83 

(Traceability) ไม่มีการตรวจสอบย้อนกลับ 1.50 
หมายเหตุ: ค่าคงท่ีเท่ากับ 0.77 
ท่ีมา: จากการค านวณ          
 
คุณลักษณะท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภคในภาคใต้ สามารถเขียนแบบจ าลองได้ดังนี้ 

𝑈(𝑋) = 0.77 − 0.70𝑃𝑟1 − 0.76𝑃𝑟2 − 0.82𝑃𝑟3 + 0.24𝐶𝑙𝑝 − 0.24𝐶𝑙𝑟 + 2.96𝐹𝑆

+ 1.48𝑁𝐹𝑆 + 3.00𝑇𝑟 + 1.50𝑁𝑇𝑟 
 

โดยท่ี 𝑈(𝑋) คือ อรรถประโยชน์รวม 
  𝑃𝑟1 คือ ราคา 120 บาทต่อกิโลกรัม 
  𝑃𝑟2 คือ ราคา 130 บาทต่อกิโลกรัม 
  𝑃𝑟3 คือ ราคา 140 บาทต่อกิโลกรัม 
  𝐶𝑙𝑝 คือ เนื้อสีชมพู 
  𝐶𝑙𝑟 คือ เนื้อสีแดง 
  𝐹𝑆 คือ มีตรารับรองอาหารปลอดภัย 
  𝑁𝐹𝑆 คือ ไม่มีตรารับรองอาหารปลอดภัย 
  𝑇𝑟 คือ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
  𝑁𝑇𝑟 คือ ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

 
ส าหรับการพิจารณาค่าอรรถประโยชน์แต่ละชุดคุณลักษณะ ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 8 ชุด สามารถค านวณได้

โดยน าค่าอรรถประโยชน์ของแต่ละระดับคุณลักษณะมารวมกัน เช่น คุณลักษณะท่ี 1 มีค่าอรรถประโยชน์ ดังนี้ 
ราคา    มีค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ -0.70 
สีของเนื้อสุกร   มีค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ -0.24 
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ  มีค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ 1.48 
การตรวจสอบย้อนกลับ  มีค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ 1.50 
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ดังนั้นค่าอรรถประโยชน์รวมของชุดคุณลักษณะท่ี 1 เท่ากับ 0.77 - 0.70 - 0.24 + 1.48 + 1.50 เท่ากับ 
2.81 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 5 

ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าชุดคุณลักษณะท่ีกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ชุดคุณลักษณะท่ี 8 มีค่า
อรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 6.28 รองลงมา คือ ชุดคุณลักษณะท่ี 7 มีค่าอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 5.79 ในส่วนของชุด
คุณลักษณะท่ีกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ ชุดคุณลักษณะท่ี 1 มีค่าอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 2.81 รองลงมา 
คือ ชุดคุณลักษณะท่ี 2 มีค่าอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 3.30 
 

ตารางที ่5 ค่าอรรถประโยชน์โดยรวมของแต่ละชดุคณุลักษณะ 

ชุดคุณ- ระดบัคณุลกัษณะ ค่าอรรถ ล าดบั 

ลักษณะ ราคา สีเนื้อสกุร เครื่องหมาย การตรวจ ประโยชน ์ ความพึงพอใจ 

    รับรองคณุภาพ สอบยอ้นกลบั   

1 120 แดง ไม่ม ี ไม่ม ี 2.81 8 

2 120 ชมพ ู ไม่ม ี ไม่ม ี 3.30 7 

3 140 แดง มี ไม่ม ี 4.17 6 

4 140 ชมพ ู ไม่ม ี มี 4.68 4 

5 130 แดง ไม่ม ี มี 4.25 5 

6 130 ชมพ ู มี ไม่ม ี 4.72 3 

7 120 แดง มี มี 5.79 2 

8 120 ชมพ ู มี มี 6.28 1 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
อภิปรายผล 
1. พฤติกรรมในการซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภคในภาคใต้ 

จากการศึกษาพฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภคในภาคใต้  กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในวัยท างาน ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน
พฤติกรรมของผู้บริโภคพบว่าชิ้นส่วนท่ีผู้บริโภคซื้อบ่อยท่ีสุดคือ สามชั้น ชิ้นส่วนของเครื่องในท่ีซื้อบ่อยคือ ตับ 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปท่ีซื้อบ่อยคือ กุนเชียงและไส้กรอก โดยผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อเนื้อสุกร 1 ครั้ง/สัปดาห์ สถานท่ีซื้อ
คือตลาดนัดประจ าสัปดาห์ โดยเหตุผลท่ีพิจารณาอันดับแรกคือ ความสะอาด  
2. การวิเคราะห์ชุดคุณลักษณะของเนื้อสุกร 

จากการวิเคราะห์ชุดคุณลักษณะ โดยพิจารณาจากค่าน้ าหนักความส าคัญท่ีผู้บริโภคให้ต่อชุดคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ของเนื้อสุกร พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้าน การมีตรารับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ การตรวจสอบย้อนกลับ สีของเนื้อสุกร และราคา ตามล าดับ โดยชุดคุณลักษณะท่ีผู้บริโภคมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือเนื้อสุกรท่ีมีราคา 120 บาทต่อกิโลกรัม มีเนื้อสีชมพู มีตรารับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
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ข้อเสนอแนะ  
จากการศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยใช้เทคนิควิเคราะห์

องค์ประกอบร่วม ท าให้ได้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ผู้เลี้ยงสุกร ผู้ท าหน้าท่ีทางการตลาด และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเนื้อสุกร ดังต่อไปนี้ 

1. ถ้าผู้ประกอบการต้องการพัฒนาการตลาดของเนื้อสุกร ควรเจาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นเพศหญิง วัยท างาน โดย
เน้นจ าหน่ายชิ้นส่วนของเนื้อสุกรประเภทเนื้อสามชั้น ส่วนของเครื่องในคือ ตับ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคือ กุนเชียง
และไส้กรอก เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนท่ีผู้บริโภคซื้อบ่อยท่ีสุด  

2. ผู้ประกอบการควรใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในเรื่องของตรารับรอ ง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อให้ความรู้แก้ผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญในเรื่องของตรา
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยมากท่ีสุด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าในส่วนของเนื้อสุกรท่ีมีตรารับรองได้   

3. ผู้ประกอบการควรมีการแสดงถึงตรารับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยตามสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสุกรให้
ผู้บริโภคสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน  
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  จ านวน 369 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วย T- test และ F –Test ผลการวิจัย
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง  
อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  ในภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก (  �̅� =3.60 , S.D. = 0.19)   และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า  หลักความโปร่งใสความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  �̅� =3.67 , S.D. = 0.42)  หลักคุณธรรม
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (�̅� =3.61 , S.D. = 0.48) หลักความคุ้มค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก               
( �̅� =3.61 , S.D. = 0.33)   หลักความรับผิดชอบความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( �̅� =3.60 , S.D. = 0.33)   
หลักการมีส่วนร่วมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( �̅� =3.60 , S.D. = 0.35)และหลักนิติธรรมความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก( �̅� =3.49 , S.D. = 0.46) ตามล าดับ ท้ังนี้เพื่อให้การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง อ าเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา  มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรก าหนดแนวทางวิธีการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณให้มีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ   ควรก าหนดแนวทางวิธีการหรือช่องทางให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการน าไปใช้ในการบริหารหรือการวางแผนงาน/โครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  

 
ค าส าคญั : ทัศนคต ิ ประชาชน  การบริหาร  หลักธรรมาภิบาล 
 
Abstract 

This research is quantitative, which aims to study the attitudes of people towards the management of 

good governance of the Bor Daeng Subdistrict Administration Organization, Sathing Phra District, Songkhla 

Province. The sample consisted of 369 people living in Bor Daeng Subdistrict, Sathing Phra District, Songkhla 

Province. The researcher used the questionnaire as a tool to collect data, the package program for processing, 

data analysis using statistics, frequency distribution, percentage, mean and standard deviation and hypothesis 

testing by using T- test and F –Test. The results showed that the people were satisfied with the management 

according to the good governance principles of the Bor Daeng Subdistrict Administration Organization, 

Sathing Phra District, Songkhla Province in overall aspect at a high level (  �̅� = .60  , S.D. =  619)   and 

considering each aspect, it was found that the principle of transparency, satisfaction was at a high level (  �̅� 

=.607 , S.D. =  642) .     The satisfaction of the moral principle was at a high level (�̅� =.601 , S.D. =  648). 

The satisfaction of the principle of value was at a high level ( �̅� =.601 , S.D. =  6..). The Satisfaction on 

responsibility was at a high level ( �̅� =.60  , S.D. =  6..) . The satisfaction on the principle of participation 

was at a high level ( �̅� =.60  , S.D. =  6.5)and the satisfaction on the principle of law was at a high level            

( �̅� =.649 , S.D. =  640)  respectively. 
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In this way, to allow the administration of the Bor Daeng Subdistrict Administration Organization, 

Sathing Phra District, Songkhla Province more efficient, there are suggestions as follows.  Monitoring of 

budget expenditures for cost-effectiveness and efficiency in management  should  be  defined. There should 

be guidelines or opportunity for people to participate in the budget management for use in the administration 

or planning of projects or any project of the Sub- 

district  Administrative  Organization. 

 

Keywords : opinion, people, management, good governance 

 

บทน า 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ขนาดเล็ก  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล     พ ศ.2537 
มีภารกิจตามหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ตลอดระยะเวลาท่ี    ผ่านมาได้
ประสบปัญหาท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กร  เนื่องจากผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงขาดการน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จนท าให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง  ท่ีผ่านมามักถูกประชาชนในต าบลบ่อแดงวิพากษ์วิจารณ์ในด้านการบริหารด้าน
นโยบายองค์กรอยู่เสมอ สภาพปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการปลดล็อควาระการด ารงต าแหน่งของ
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  ให้สามารถเลือกตั้งได้โดยไม่มีการก าหนดวาระอีกต่อไป โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มี
บทบาทหน้าท่ีในการควบคุมและรับผิดชอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมาย  และเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งอ านาจดังกล่าวมีความส าคัญอย่างย่ิงในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย  เพื่อน าชุมชนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าหรือสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  และองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อแดงกลับประสบปัญหาเรื่องการบริหารงานและท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างการ
ท างานของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลกับผู้น าต าบล  ก็คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีแสดงความคิดเห็นว่าการบริหารใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงไม่มีความโปร่งใส  มีการทุจริตในโครงการต่างๆ ท่ีด าเนินการอยู่  ผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
แดง  อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  เพื่อน าผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถปุระสงค ์

เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน  
ต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
          กลุ่มประชากรเป้าหมายคือ ประชาชนท่ัวไปในพื้นท่ีต าบลบ่อแดง อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  โดยผู้ศึกษา
ใช้สถิติจ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีต าบลต าบลบ่อแดง อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นเกณฑ์เพื่อ
ค านวณหาประชากรกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีจ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ต าบลบ่อแดง อ าเภอสทิงพระ     จังหวัด
สงขลา  มีท้ังสิ้น 4,755 คน 
 หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) จากสถิติจ านวนประชากรของต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ   จังหวัด
สงขลา การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ใช้การค านวณของวิธีการของ ทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamana) ซึ่งได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  05.สูตรในการค านวณคือ 

สูตร    n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒2)
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n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดให้               

มีค่าเท่ากับ 05. 

   แทนค่าสูตร    n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 

แทนค่า          n   = 
4,755

1+4,755(0.05)2     

              n   =  368.962   คน 
                                             n  ≈ 369  คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามชนิดมีโครงสร้าง (structured questionnaire) 
ซึ่งประกอบด้วยค าถามปลายปิด (close-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) โดย
เนื้อหาของแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ค าถามปลายปิด  เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในเขตต าบลบ่อแดง อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา ได้แก ่เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา 

ส่วนท่ี 2 ค าถามปลายปิดเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา จ านวน 6 ด้าน ท้ังนี้ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประเมินค่าโดย
ก าหนดมาตร (Scale) ในการเลือกตอบเป็น 5 ระดับตามวิธีการของ บุญชม ศรีสะอาด ในแต่ละข้อมีค าตอบให้เลือก 5 
ระดับ 

ทัศนคติของประชาชน  คะแนน 
   5   มากท่ีสุด 
   4   มาก 
   3   ปานกลาง 
   2   น้อย 
   1   น้อยท่ีสุด  

ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์คะแนนส าหรับการแปลผลค่าเฉลี่ยในการสรุปผลโดยการหาพิสัยของคะแนนเฉลีย่   ซึง่
มีวิธีค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้  
 

อันตรภาคชั้น =  คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ าสุด
จ านวนคะแนน

             

   =  
5 − 1

5
 

                        =  0.80 
 จะได้ช่วงระหว่างชั้นเท่ากับ 0.80 คะแนน สามารถจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยและเกณฑ์ความหมายของระดับ
ค่าเฉลี่ย ได้ดังนี้ 
 คะแนนค่าเฉลี่ยในช่วง  4.21-5.00 มีระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนค่าเฉลี่ยในช่วง  3.41-4.20 มีระดับมาก 
 คะแนนค่าเฉลี่ยในช่วง  2.61-3.40 มีระดับปานกลาง 
 คะแนนค่าเฉลี่ยในช่วง  1.81-2.60 มีระดับน้อย 
 คะแนนค่าเฉลี่ยในช่วง  1.00-1.80 มีระดับน้อยท่ีสุด 
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ส่วนท่ี 3 ค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาท่ีพบหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ท าการส ารวจข้อมูลต่างๆเบ้ืองต้น โดยการลงพื้นท่ีจริงเพื่อให้ผู้วิจัยได้ทราบเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของพื้นท่ี
ในแต่ละหมู่บ้านภายในต าบลบ่อแดง อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษาด้วยตนเอง โดยน าแบบสอบถาม
ท่ีได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ท าการแจกแบบสอบถามกับประชาชนท่ัวไปใน ต าบลบ่อแดง อ าเภอสทิงพระ  จังหวัด
สงขลา จ านวน 369 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์น าไปวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ  แปลผล 
และสรุปผล ตามล าดับ ส่วนข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามน าไปสรุปผลเชิงเนื้อหาต่อไป 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยจะน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามท้ังหมดจากกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์และประมวลผล ดังนี้ 
 1.การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความสมบูรณ์ของ
ค าตอบจากแบบสอบถามท้ังหมดและคัดเอาเฉพาะแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์เท่านั้น 
 2.การลงรหัส (Coding) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาลงรหัสตามท่ีก าหนดไว้ 
 3.การประมวลข้อมูล (Data Processing) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีท าการลงรหัสเรียบร้อยแล้วมาบันทึกลง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลข้อมูลและใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
ประกอบด้วย 

3.1. ข้อมูลส่วนบุคคลใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาความถี่  (Frequency) และ ร้อยละ (Percent) ในการ
อธิบายข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ  อาชีพ รายได้  ระดับการศึกษา สถานภาพ 

3.2 ทัศนคติของประชาชนทีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน         
ต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  ใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s .d.) 
การวัดสาเหตุใช้มาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีลักษณะค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุดไปยังน้อยท่ีสุด 

3.3 ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที (t- test) ใช้ทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบเพศของประชาชนกับ
ทัศนคติของประชาชนทีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง  อ าเภอ
สทิงพระ  จังหวัดสงขลา    

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนทาง (One Way ANOVA) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัย
ท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนทีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ บริหารส่วน     
ต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา       โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ าได้ดังนี้คือ หลักคุณธรรม  หลักความคุ้มค่า  
หลักความรับผิดชอบ  หลักการมีส่วนร่วม  หลักนิติธรรม  ตามตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกับระดับทัศนคตขิองประชาชนท่ีมตี่อการบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน ต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 

หัวข้อการประเมิน 𝒙 S.D. ระดบั 
1.หลักนติิธรรม 3.4970 .46487 มาก 
2.หลักคณุธรรม 3.6195 .48167 มาก 
3.หลักความโปร่งใส 
4.หลักการมสี่วนร่วม 
5.หลักความรับผิดชอบ 
6.หลักความคุ้มค่า 

3.6786 
3.6054 
3.6098 
3.6184 

.42733 

.35135 

.33640 

.33344 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.6048 .19178 มาก 
 

จากตารางท่ี 1  ประเด็นท่ีประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มากท่ีสุดคือ ในหลักความ
โปร่งใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67  รองลงมาคือ หลักคุณธรรม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 หลักความคุ้มค่า   มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61 หลักความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 หลักการมีส่วนร่วม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60  และในหลัก นิติ
ธรรม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 

 
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกับระดับทัศนคตขิองประชาชนท่ีมตี่อการบริหารจดัการตาม

หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา หลักนิติธรรม 
หลักนติิธรรม 𝒙 S.D. ระดับ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงมีการตรากฎหมาย  กฎ
ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัย 

3.41 735. มาก 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงบริหารงานโดยยึดหลักความ
เป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของประชาชน 

3.36 686. ปานกลาง 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงจัดท าระเบียบข้อบังคับให้เป็น
แนวทางให้ปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงมีการปกครองภายใต้กฎหมาย
ไม่ใชต่ามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงจัดให้มีการท าประชาพจิารณ์
หรือเปดิโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับ
ต่างๆท่ีจะมี ผลบังคับใช้กับชุมชน 

3.73 
 

3.55 
 

3.44 

791. 
 

874. 
 

705. 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.4970 .46487 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงตารางหลักนิติธรรม พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงจัดท าระเบียบข้อบังคับให้
เป็นแนวทางให้ปฏิบัติสืบทอดกันต่อไปอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 (S.D.=.791) และองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อแดงบริหารงานโดยยึดหลักความเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของประชาชนต่ าท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36        
(S.D.=. 686) 
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ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกับระดับทัศนคตขิองประชาชนท่ีมตี่อการบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา หลักคุณธรรม 

หลักคณุธรรม 𝒙 S.D. ระดับ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงยึดมั่นในความถูกตอ้งดีงาม 3.64 732. มาก 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงรณรงคใ์ห้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึด
หลักคณุธรรมอย่างเคร่งครดั 

3.64 985. มาก 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงจัดสรรงบประมาณครอบคลุม
พื้นท่ีด้วยความยุติธรรม 
4. คณะผู้บริหารและสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้องซื่อสตัย์สุจรติและมีจติส านึกของ
ความเป็นผูแ้ทน 
5.องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงมีการให้บริการประชาชนอย่าง
เสมอภาค 

3.49 
 

3.72 
 
 

3.61 

684. 
 

814. 
 
 

847. 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 3.6195 .48167 มาก 
จากตารางท่ี 3 แสดงตารางหลักคุณธรรม พบว่า คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ

แดงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตส านึกของความเป็นผู้แทนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.72 (S.D.=.814)  และองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงจัดสรรงบประมาณครอบคลุมพื้นท่ีด้วยความยุติธรรมต่ าท่ีสุด        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 (S.D. =.684) 

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกับระดับทัศนคตขิองประชาชนท่ีมตี่อการบริหารจดัการตาม

หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา หลักความโปร่งใส 
 

หลักความโปร่งใส 𝒙 S.D. ระดับ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงบริหารจดัการด้วยความ
โปร่งใสมีการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนอย่างจริงใจ 
2. ประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารไดส้ะดวกซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อแดงให้ความเปน็กันเอง 

3.55 
 

3.76 
 

871. 
 

715. 

มาก 
 

มาก 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงมีการปรับปรุงกลไกการ
ท างานขององค์การให้มีความโปร่งใส 

3.61 
 

714. มาก 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงมีการด าเนินการจดัซื้อจดัจ้าง
ด้วยความโปร่งใส 
5.องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงมีการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา 

3.82 
 

3.65 

803. 
 

831. 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.6786 .42733 มาก 
 
จากตารางท่ี 4 แสดงตารางหลักความโปร่งใส พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยความโปร่งใสอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 (S.D. =.803) และองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงบริหาร
จัดการด้วยความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนอย่างจริงใจ ต่ าท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55        
(S.D. =.871) 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกับระดับทัศนคตขิองประชาชนท่ีมตี่อการบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา หลักการมีส่วนร่วม 

หลักการมสี่วนร่วม 𝒙 S.D. ระดับ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรับรู้การบริหารงาน 
2. ประชาชนมีโอกาสเสนอความคดิเห็นในการตัดสินใจปัญหา
ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง 

3.49 
 

3.47 

763. 
 

722. 

มาก 
 

มาก 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงเปิดเวทีประชาพิจารณ ์เพื่อให้
ประชาชนเสนอแนะการบริหารจดัการขององค์การ 

3.62 
 

702. มาก 

4. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมท ากิจกรรมต่างๆเพื่อสรา้งรายไดแ้ก่
หมู่บ้าน เช่น สนิค้าพื้นบ้าน 
5.องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงได้จดัท าประชาคมเพื่อแถลง
ผลงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

3.78 
 

3.67 

671. 
 

709. 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.6054 .35135 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 แสดงตารางหลักการมีส่วนร่วม พบว่า เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมท ากิจกรรมต่างๆเพื่อสร้าง
รายได้แก่หมู่บ้าน เช่น สินค้าพื้นบ้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 (S.D. =.671) และประชาชนมีโอกาส
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงต่ าท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47  
(S.D. =.722) 

 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกับระดับทัศนคตขิองประชาชนท่ีมตี่อการบริหารจดัการตาม

หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา หลักความรับผดิชอบ  
 

หลักความรับผิดชอบ 𝒙 S.D. ระดับ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงตระหนักในสิทธิหน้าท่ีความ
ส านึกความรับผดิชอบต่อประชาชนเป็นใหญ ่
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงใสใ่จปัญหาสาธารณะของเขต
พื้นท่ีท่ีดแูลและสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได ้

3.63 
 

3.49 

790. 
 

766. 

มาก 
 

มาก 

3. พนกังานส่วนต าบลปฏิบัติงานตรงต่อเวลาและมีความ
รับผดิชอบต่อหน้าท่ี 

3.72 
 

734. มาก 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงให้ความเคารพในความคิดเหน็
ท่ีแตกต่างของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
5.องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงใส่ใจปัญหาสาธารณะของเขต
พื้นท่ีท่ีดแูลและสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได ้

3.62 
 

3.59 

746. 
 

598. 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.6098 .33640 มาก 
 
จากตารางท่ี 6 แสดงตารางหลักความรับผิดชอบ พบว่า พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติงานตรงต่อเวลาและมี

ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72(S.D. =.734)  และองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง
ใส่ใจปัญหาสาธารณะของเขตพื้นท่ีท่ีดูแลและสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ต่ าท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49        (S.D. 
=.766) 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกับระดับทัศนคตขิองประชาชนท่ีมตี่อการบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา หลักความคุ้มคา่ 

หลักความคุ้มค่า 𝒙 S.D. ระดับ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงบริหารจดัการโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัดเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสดุแก่สว่นรวม 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงมีการสร้างสรรค์สนิค้าบริการ
ในเขตพืน้ท่ีท่ีมีคุณภาพและสามารถแข่งขันไดใ้นเวทีระดับจังหวัด
ระดับประเทศ 

3.59 
 

3.54 

739. 
 

751. 

มาก 
 

มาก 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงมีการบริหารจดัการองค์การ
โดยมีการจดัระบบเปดิ-ปิดเครื่องปรับอากาศเปน็เวลาโดยค านึงถึง
ความประหยัดขององค์การ 

3.76 
 

733. มาก 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงจัดให้มีการอบรมประชาชน
เพื่อให้มีจิตส านึกถึงการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติในหมูบ้านให้
สมบูรณ์ย่ังยืน 
5.องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงจดัให้มีการประชาสมัพันธ์ ให้
ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3.75 
 
 

3.75 

718. 
 
 

733. 

มาก 
 

 
มาก 

รวม 3.6184 .33344 มาก 
                   

จากตารางท่ี 7 แสดงตารางหลักความคุ้มค่า  พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงมีการบริหารจัดการ
องค์การโดยมีการจัดระบบเปิด –ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลาโดยค านึงถึงความประหยัดขององค์การอยู่ในระดบัมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 (S.D. =.733)  และองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่ าท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 (S.D. =.733) 

 
อภิปรายผล 

หลักนิติธรรม ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในหลักนิติธรรมโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.49 และเมื่อพิจารณาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงจัดท าระเบียบข้อบังคับให้เป็นแนวทางให้ปฏิบั ติสืบ
ทอดกันต่อไปอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73   

หลักคุณธรรม ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในหลักคุณธรรม โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.61 และเมื่อพิจารณาพบว่า คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตส านึกของความเป็นผู้แทนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72    

หลักความโปร่งใส ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา หลักความโปร่งใสโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67 และเมื่อพิจารณาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส
อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.82 

หลักการมีส่วนร่วม ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา หลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.60 และเมื่อพิจารณาพบว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมท ากิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างรายได้แก่หมู่บ้าน เช่น 
สินค้าพื้นบ้านอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78   

หลักความรับผิดชอบ ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา หลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และเมื่อพิจารณาพบว่าพนักงานส่วนต าบลปฏิบัติงานตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72  

หลักความคุ้มค่า  ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อแดง  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา หลักความคุ้มค่า  โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61 และเมื่อพิจารณาพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดงมีการบริหารจัดการองค์การโดยมีการจัดระบบ
เปิด –ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลาโดยค านึงถึงความประหยัดขององค์การอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76   
 
ข้อเสนอแนะ 

1.ควรก าหนดแนวทางวิธีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 

2.ควรก าหนดแนวทางวิธีการหรือช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ
น าไปใช้ในการบริหารหรือการวางแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่ วนต าบล รวมท้ังจัดให้มีกิจกรรมท่ี
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มมากขึ้น  
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บทคัดยอ่ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    

เขารูปช้างท่ีส่งผลต่อการให้บริการแก่ประชาชน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลเขารูป
ช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 396 คน  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล                  
การประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วย T-test และ F-test โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขารูปช้างท่ีส่งผลต่อการให้บริการ
ประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.08 , S.D. = 0.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่าด้านการบริหารมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (�̅� = 4.21 , S.D. = 0.42) รองลงมาคือด้านบุคลากร 
(�̅� = 4.18 , S.D. = 0.49) และด้านบริการสุขภาพ (�̅� = 3.86 , S.D. = 0.70)  และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีวิธีการ
และขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาระหว่างการด าเนินงานมีการจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจนเพื่อการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง จัดสรรก าลังของบุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพให้กับประชาชนทุกสัปดาห์เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ 

 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  บริการ 
 
Abstract 

 The objective of this research is to study the efficiency of the administration of khaoroopchang health 

promoting hospital which affects the public service. The sample group was 396 people living in khaoroopchang 

Subdistrict, Mueang District, Songkhla Province. The researcher used the questionnaire as an instrument to 

collect data, the package program for processing, data analysis using frequency distribution table, percentage, 

mean and standard deviation and hypothesis testing by using T-test and F-test, determining statistical 

significance at the level of 0.05. The results showed that the overall image of efficiency of the administration 

of khaoroopchang health promoting hospital affecting the public service was at a high level ( �̅�  = 4.08,  

S.D. = 0.42) and considering each aspect by sorting from the highest to least, found that the administrative 

aspect has the highest mean (�̅� = 4.21, S.D. = 0.42), followed by personnel aspect (�̅� = 4.18, S.D. = 0.49) and 

health services aspect (�̅� = 3.86, S.D. = 0.70) respectively. Nevertheless, there are suggestions that there should 

be a method and procedure to solve problems during the operation. There is a clear budget allocation for 

consecutively working. The allocation of personnel is sufficient to provide services to the people including 

providing health promotion activities to the public every week in order to provide people with good health and 

prevent disease. 

 
Keywords: efficiency, district health promotion hospital, service 
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บทน า 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นสถานพยาบาลประจ าต าบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในหมวด 9 การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาตรา 284 มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ ได้รับการยกฐานะจากสถานีอนามัยให้เป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล แต่เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นสถานพยาบาลขนาดเล็ก แต่ต้องให้บริการ
ประชาชนเป็นจ านวนมาก กล่าวคือ ด้านบุคลากร มีจ านวนไม่สัมพันธ์กับผู้รับบริการ จึงจ าเป็นจะต้องมีการก าหนด
ขอบเขตการท างานของบุคลากรท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะตอ้งมบีรกิาร
สุขภาพท่ีครอบคลุมในด้านต่างๆท้ังนี้ก็เพื่อสามารถให้บริการได้ตรงต่อความต้องการของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการ
ตรวจรักษาพยาบาลขั้นต้น การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การให้วัคซีนเด็ก การดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และบริการอ่ืนๆ โดยถึงแม้ว่าการจัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะส่งผลดีในหลายๆด้าน เช่น 
ช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้ารับการบริการด้านสุขภาพได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ก็ต้องประสบกับ
ปัญหาอีกมากเช่นกัน โดยส่วนใหญ่บุคลากรท่ีมาท าการรักษาก็ไม่ใช่แพทย์หรือเป็นพยาบาลวิชาชีพโดยตรง แต่จะเป็น
อาสาสมัครในท้องถิ่นซึ่งก็อาจจะท าให้ประสิทธิภาพในการรักษาไม่ดีเท่าท่ีควร ฉะนั้นในฐานะผู้วิจัยเห็นว่าถ้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆ และมีแนวทางการพัฒนาท่ีดีก็จะเป็นการช่วยยกระดับ
และเพิ่มประสิทธิภาพต่อการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ ท้ังนี้แล้วก็ย่อมเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของ
ประชาชนท้ังในปัจจุบันและอนาคต ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมา   เพื่อศึกษากระบวนการบริหารงาน 
และปัญหาต่างๆของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขารูปช้าง 

 
วัตถปุระสงค ์
 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขารูปช้างท่ีส่งผลต่อการให้บริการ
แก่ประชาชน 
  
วิธีด าเนนิการวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนท่ีอาศัยในต าบลเขารูปช้างและเคยรับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเขารูปช้าง โดยผู้ศึกษาใช้สถิติจ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา เป็นเกณฑ์เพื่อค านวณหาประชากรกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีจ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีต าบลเขารูปช้าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีท้ังสิ้น 39,192 คน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง. 2558) 
 2. หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) จากสถิติจ านวนประชากรของต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ใช้การค านวณของวิธีการของยามาเน่ 
(Yamane. 1973) ซึ่งได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05  

สูตรในการค านวณ คือ  n  =  
𝑵

𝟏+𝑵𝒆𝟐
      

        โดย   n  =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
     N =  จ านวนประชากรท้ังหมด 
     e   =  ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05) 

  

      แทนค่า n     =     
𝟑𝟗𝟏𝟗𝟐

𝟏+𝟑𝟗𝟏𝟗𝟐(𝟎.𝟎𝟓)𝟐
 

     n        =  395.95  
         ดังนั้น n        ≈  396 คน 
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2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังต่อไปนี้  
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลกับประชาชน
ท่ัวไปท่ีอาศัยอยู่ในต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด ชนิด
ตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และสถานภาพ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านระดับความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขา
รูปช้างท่ีส่งผลต่อการให้บริการแก่ประชาชน จ านวน 18 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านบุคลากร และด้านบริการสุขภาพ  เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามหลักของ Likert โดยแบ่งเป็น 5  ระดับ คือ  
    ระดับ  5     หมายถึง มากท่ีสุด 
    ระดับ 4     หมายถึง มาก 
    ระดับ 3     หมายถึง ปานกลาง 
    ระดับ 2     หมายถึง น้อย 
    ระดับ 1     หมายถึง น้อยท่ีสุด 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขารูปช้าง ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อขออนุญาตใช้
พื้นท่ีในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขารูปช้าง 
ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
 3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บข้อมูล มาด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่ตามลักษณะ
ของผู้ตอบ หาค่าความถี่ ร้อยละ และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย 
 2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขารปูชา้งท่ี
ส่งผลต่อการให้บริการแก่ประชาชน ด้วยวิธีการค านวณ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อค านวณหาค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมตามแนวคิดของ    (บุญชม ศรีสะอาด : 
2553) ดังนี้ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert โดยมีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ 
    ระดับ  5     หมายถึง มากท่ีสุด 
    ระดับ 4     หมายถึง มาก 
    ระดับ 3     หมายถึง ปานกลาง 
    ระดับ 2     หมายถึง น้อย 
    ระดับ 1     หมายถึง น้อยท่ีสุด 

1196



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที ่4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

     
 

 ส าหรับการแปรความหมายของค่าท่ีวัดได ้ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ท่ีใชใ้นการให้ความหมาย โดยเฉลี่ยรายช่วง
และรายข้อดังนี ้
    4.51 - 5.00    หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
    3.51 - 4.50     หมายถึง ระดับมาก 
    2.51 - 3.00     หมายถึง ระดับปานกลาง 
    1.51- 2.50     หมายถึง ระดับน้อย 
    1.00 - 1.50    หมายถึง ระดับน้อยท่ีสดุ 
 
ผลการทดลอง  

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อประสิทธิภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขารูปช้าง ในภาพรวม 
รวมถึงรายด้านการบริหาร ด้านบุคลากร และด้านบริการสุขภาพ อภิปรายผลได้ดังนี้ 

 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพของ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขารูปชา้ง ในรายด้านและภาพรวม 
หัวข้อการประเมิน 𝒙 S.D. ระดบั 

1. ด้านการบริหาร 4.21 0.42 มาก 
2. ด้านบุคลากร 4.18 0.49 มาก 
3. ด้านบริการสขุภาพ 3.86 0.70 มาก 

รวม 4.08 0.42 มาก 

 จากตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์ พบว่าค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อประสิทธิภาพของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขารูปช้างในด้านการบริหารอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.21, S.D.= 0.42) รองลงมา 
คือ ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.18, S.D.= 0.49) และด้านบริการสุขภาพอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.86,     
S.D.= 0.70)  

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพของ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขารูปชา้ง ด้านการบริหาร 
ด้านการบริหาร 𝒙 S.D. ระดบั 

1. หน่วยงานมีการจดัท าแผนเพื่อให้บรรลตุามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายการด าเนินงานท่ีก าหนด 4.38 0.52 มาก 

2. หน่วยงานมีการสื่อสารให้กับบุคลากรท่ีรับผดิชอบในการปฏบัิติตามแผนทราบ 4.20 0.56 มาก 
3. หน่วยงานมีโครงสรา้งองค์กรท่ีชดัเจน 4.12 0.57 มาก 
4. มีการระบุบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรอย่างชดัเจน 4.07 0.55 มาก 
5. มีการให้บริการท่ีตรงต่อความต้องการของประชาชน 4.09 0.59 มาก 
6. ปรับปรุงสถานท่ีให้บริการให้สะอาดและได้มาตรฐานอยู่เสมอ 4.46 0.55 มาก 

รวม 4.21 0.42 มาก 
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จากตารางท่ี 2 การศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    เขารูปช้าง
ด้านการบริหาร เมื่อจ าแนกพิจารณารายข้อพบว่า การปรับปรุงสถานท่ีให้บริการให้สะอาดและได้มาตรฐานอยู่เสมออยู่
ในระดับมาก (�̅� = 4.46 , S.D.= 0.55) รองลงมา คือ หน่วยงานมีการจัดท าแผนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการด าเนินงานท่ีก าหนดอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.38 , S.D.= 0.52) หน่วยงานมีการสื่อสารให้กับบุคลากร
ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนทราบอยู่ในระดับมาก  (�̅� = 4.20 , S.D.= 0.56) หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กรท่ี
ชัดเจนอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.12 , S.D.= 0.57) มีการให้บริการท่ีตรงต่อความต้องการของประชาชนอยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 4.09, S.D.= 0.59) และมีการระบุบทบาทหน้าท่ีของบุคลากร อย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.07, 
S.D.= 0.55) 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขารูปชา้ง ในด้านบุคลากร 

ด้านบุคลากร 𝒙 S.D ระดบั 

1. บุคลากรเพียงพอต่อจ านวนผูใ้ช้บริการ 4.35 0.60 มาก 
2. บุลากรมคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกับงานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

4.19 0.65 มาก 

3. บุลากรปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น 4.01 0.61 มาก 
4. บุคลากรแนะน าขั้นตอนการให้บริการอย่างชดัเจน 3.96 0.57 มาก 
5. บุลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส ่ 4.22 0.64 มาก 
6. บุลากรให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน 4.37 0.65 มาก 

รวม 4.18 0.49 มาก 

 จากตารางท่ี 3 การศึกษาระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อประสิทธิภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
เขารูปช้างด้านบุคลากร เมื่อจ าแนกพิจารณารายข้อพบว่า บุลากรให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยนอยู่ในระดับมาก  
(�̅� = 4.37 , S.D.= 0.65) รองลงมา คือ บุคลากรเพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.35 , 
S.D.= 0.60) บุลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.22 , S.D.= 0.64) บุลากรมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมายอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.19 , S.D.= 0.65) บุลากรปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้นอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.01 , S.D.= 0.61) และบุคลากรแนะน าขั้นตอนการให้บริการอย่าง
ชัดเจนอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.96 , S.D.= 0.57) 
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ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขารูปชา้ง ในด้านบรกิารสขุภาพ 
ด้านบริการสุขภาพ 𝒙 S.D. ระดบั 

1. อุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอต่อการให้บริการ 4.19 0.72 มาก 
2. อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีใช้ในการรักษามคีวามทันสมัย 3.93 0.70 มาก 
3. มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดแูลสขุภาพแก่ประชาชน 3.82 0.70 มาก 
4. จัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 3.58 0.81 มาก 
5. จัดกจิกรรมสุขศึกษาแก่มารดาและหญิงมีครรภใ์ห้ทราบถึงการ
ปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง 3.67 0.85 มาก 

6. จัดกจิกรรมก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันอุบัติเหตแุละมลพิษต่างๆ 3.98 1.00 มาก 

รวม 3.86 0.70 มาก 

 จากตารางท่ี 4 การศึกษาระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อประสิทธิภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
เขารูปช้างด้านบริการสุขภาพ เมื่อจ าแนกพิจารณารายข้อพบว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอต่อการให้บริการอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.19 , S.D.= 0.72) รองลงมา คือ จัดกิจกรรมก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและมลพิษ
ต่างๆอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.98 , S.D.=1.00) อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีใช้ในการรักษามีความทันสมัยอยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 3.93 , S.D.= 0.70) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนอยู่ในระดับมาก        
(�̅� = 3.82 , S.D.= 0.70) จัดกิจกรรมสุขศึกษาแก่มารดาและหญิงมีครรภ์ให้ทราบถึงการปฏิบัติตนท่ีถูกต้องอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 3.67 , S.D.= 0.85) และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.58 , 
S.D.= 0.81) 
 
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  
 ควรมีการจดับุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และทรัพยากรตา่งๆให้เพียงพอและพร้อมต่อการ
ปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไว้ เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลเป็นหน่วยบริการสขุภาพระดับปฐมภูมิท่ีใกล้ชดิ
กับประชาชนมากท่ีสุด และก็เพื่อให้ประชาชนไดร้ับบรกิารท่ีมีคณุภาพ 
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บทคัดยอ่ 
 การส่ารวจปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นกระบวนการที่ต้องท่าอย่างต่อเน่ืองและสม่่าเสมอเพ่ือให้
นักเรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีได้ต้ังเป้าหมายเอาไว้ งานวิจัยเล่มน้ีจึงมีจุดประสงค์เพ่ือส่ารวจปัญหาการพูดภาษาอังกฤษ
และเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาแพทย์ปีที่หน่ึงในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง
จ่านวน ๔๐ คน โดยนักศึกษาจะต้องตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ท่าให้เกิดปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้ง
นักศึกษาจะต้องตอบค่าถามปลายเปิดเพ่ือให้ข้อเสนอแนะหรือวิธีการส่าหรับเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้ดี ข้ึน ผล
การ ศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกับเพ่ือนในห้องเรียนเน่ืองจากขาดความมั่นใจในการใช้
โครงสร้างไวยกรณ์และค่าศัพท์ นอกจากน้ีความประหม่าเมื่อต้องสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ท่าให้
นักศึกษาไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ดังน้ันผู้สอนภาษาควรน่าปัญหาเหล่าน้ีไปพิจารณาและหาแนวทางการแก้ไขเพ่ือใช้ใน 
การสอนต่อไป 

ค าส าคญั : ปัญหาการพูด  ภาษาอังกฤษ  การสอน  ประชุมวิชาการ 

Abstract 

Exploring students’ problems in studying English is an ongoing process that should be done 

consistently and regularly in order to have students successfully reached the objectives. This study aimed to 

investigate students’ speaking problems and to find the methods to solve them. The participants of the study 

were 40 first-year medical students of a private university. They were asked to complete a questionnaire 

regarding problems that cause ineffective English skills. They were also asked to answer open-ended questions 

to give suggestions or to share ways to improve speaking English skills. Findings showed that students rarely 

spoke English to their friends in class because they lacked confidence in using grammatical structures and 

vocabulary. Anxiety in expressing ideas in target language was another factor that could discourage them to 

speak English. Thus, teachers should take these issues in consideration and later find ways for teaching 

improvements. 
 

Keywords: Speaking Problems, English Language, Teaching, Conference 
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Introduction 
English is now gaining ground as a global lingua franca. Many countries such as the United States, 

the United Kingdom, Ireland, Australia, Canada, a few Caribbean nations and New Zealand use English as the 

mother language. English subject is, therefore, significant for everyone to learn. For younger children, learning 

English early can help them develop their communication skills, basic math and basic reading. For college 

students, having proper skills in English enable them to write more effectively and understand more complex 

English language (Jennifer, 2014). 
Brown (1994) argued that speaking is the procedure of encoding and decoding message. The meaning 

of the message sent depends on the context of the sender and receiver. Speaking is not only focusing on the 

sentence structure, articulation or vocabulary but it also includes comprehension. According to Widdowson 

(1994), a person who speaks to others with a foreign language which composes of communication skills, 

grammar, pronunciation and vocabulary has good command in speaking.  

Thai students have studied English since kindergarten, and English has been a central subject in every 

Thai school for decades. However, many Thai students still lack English speaking competencies because 

English instruction is not new (Kaewmala, 2012). Khamkien (2010)’s study agrees with this fact that English 

education modules in Thailand have not had standards required. Thai English language learners also agree that 

speaking is the most difficult part in the process of learning as English is not the official language they use in 

daily life.  

Khamkien (2010) argued that English learning occurred in a country where English is not an official 

language such as in Thailand. According to Kakkar (2013), English subject is usually taught by Thai teachers 

who often use Thai language as the medium of teaching. All of these have demotivated Thai students to learn 

English and could cause low levels of English speaking skills. 

Thammajaree and Sa-ngiamwiboon (2014) found that students could not apply their knowledge of 

grammar and syntax in translating English. They also struggled with cohesion when speaking. These reasons 

made them lack of confidence in their language abilities. 

According to Hosni (2014), many students have limited vocabulary to make sentences for speaking. 

Insufficient vocabulary can be problem for English speaking. In order to be proficient, learners should have 

adequate exposure to English vocabulary. For this reason, as teachers, the learners’ speaking problems need to 

be surveyed, and their solutions to those problems should be considered.  
 

Objectives 
The present research aimed to investigate English speaking problems that medical students have and 

their suggestions to solve them.  
 

Methodology 

The participants were 40 first-year medical students at a private university. The majority of 

participants were males (N= 21, 51%) as opposed to females (N=20, 49%). Ages ranged from 18-29 years old. 

In order to answer the research questions, questionnaires of closed and open-ended questions were distributed 

to the participants to investigate their English speaking problems; the questionnaire was adopted from the study 

of Srisang (2014) as related to the purpose of the study. The participants were asked to mark their opinions 

regarding problems that cause ineffective English skills. A five-point Likert Scale from ‘strongly agree’ (5) to 

‘Strongly disagree’ (1) was used to rate which best described their opinions. For the last part, open-ended 

questions were used to gather information from the respondents about suggestions to improve speaking. 
 

Findings and Discussion 

The collected data were analyzed in accordance with the research objectives in order to find the 

medical students’ opinions on problems when speaking English. The speaking problems are given in Table 1.  
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Table 1 Student’s problems speaking English 

 

The table above shows that the overall level problem was at moderate (x̅=3.01). It can be clearly seen 

that the students always speak Thai to their friends in class (x̅=4.22). They also rated that they tend to speak 

Thai when asking the teachers questions (x̅=3.59), despite the fact that they know the structure of the sentence, 

but they cannot speak correctly (x̅=3.41).  

According to the results, students reported various speaking problems. Speaking Thai to friends in 

was ranked the most agreed problem by them. The students may feel very shy and nervous to English with 

their classmates. This finding is in accordance with the study by Anyadubalu (2010) in which it showed that 

students are very shy and anxious when speaking in the class since English is not the language used in everyday 

life. With that English language anxiety, it could affect their overall performance in the English language class.  

Followed by the problem that students speak Thai when asking the teachers questions, they pointed 

out that they know the English sentence structure. They still cannot speak correctly in real conversation or ask 

questions. Similarly, Wei & Zhang (2013) found that students have difficulties choosing proper words or 

forming sentence structure and always make mistakes in doing that. This problem is considered a barrier that 

hinders students’ oral English learning.  

To improve speaking skills, some students suggested that teachers should teach them some basics 

English grammar since they think their grammatical knowledge is weak. It may begin with learning necessary 

English structures or instructing them to make simple sentences correctly. After that, they would watch English 

movies to learn more vocabulary. They believed that repeating this process could enhance their speaking skills.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Description Mean S.D. Level of 

Agreement 

11. I always speak Thai to my friends in class. 4.22 1.06 Very high 

12. I speak Thai when asking the teachers questions. 3.59 1.02 High 

6. I know the structure of the sentence, but I cannot speak 

correctly in real conversation. 

3.41 1.20 High 

15. I find it difficult to speak English because I have limited 

vocabulary. 

3.39 1.24 Moderate 

1. My English language teachers speak Thai as the medium of 

instruction. 

3.32 0.93 Moderate 

2. Use of Thai in English language class is excessive. 3.24 1.02 Moderate 

9. Classes do not regularly focus on speaking. 3.24 1.18 Moderate 

14. I cannot choose the proper words to complete sentences. 3.07 1.35  Moderate 

5. Classes are so large that speaking cannot be demonstrated. 2.98 1.27 Moderate 

13. I study English lessons only to prepare for exams. 2.95 1.34 Moderate 

20. I cannot express my ideas in English clearly. 2.95 1.20 Moderate 

3. I speak English only in the classroom. 2.93 1.17 Moderate 

8. I cannot form correct sentences. 2.93 1.15 Moderate 

10. I speak English only when I am called upon in class 2.90 1.18 Moderate 

18. I have limited exposure to spoken English language. 2.80 1.01 Moderate 

7. My grammar is good, but I have poor speaking skills. 2.71 1.08 Moderate 

19. I do not like to raise questions in class because I am afraid 

to ask. 

2.63 1.22 Moderate 

16. I can hardly understand what the teachers say when they 

speak English in class. 

2.37 1.22 Low 

4. My family members cannot speak English. 2.34 1.17 Low 

17. I cannot ask questions in English in class. 2.24 1.02 Low 

Average  3.01 1.15 Moderate 

1202



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

Table 2 Factors contributing to low levels of English speaking skills 

 

Description Mean S.D. Level of 

Agreement 

35. I am very nervous when speaking English in front of the 

class. 

3.00 1.38 Moderate 

34. I lack confidence when speaking English. 

 

2.73 1.18 Moderate 

38. I am shy to respond when I do not understand the message 

that the speaker sent. 

2.68 1.37 Moderate 

31. English language teachers do not encourage students to 

speak English. 

2.63 1.41 Moderate 

32. English language teachers do not give clear explanations 

in the lessons. 

2.59 1.36 Low 

36. I am afraid that people will laugh if I make mistakes while 

speaking English. 

2.49 1.19 Low 

37. I am afraid to speak English with foreigners because I 

think they will not understand my pronunciation. 

2.44 1.32 Low 

33. I do not feel comfortable when speaking with a native 

instructor in the classroom. 

2.37 1.18 Low 

29. English language teachers do not speak English in the 

classroom. 

2.24 1.20 Low 

23. English is difficult. 2.27 1.18 Low 

26. I can still find a good job even though my English is not 

good. 

2.12 1.17 Low 

40. I do not enjoy speaking English with my classmates 

because we cannot speak English very well. 

2.12 1.21 Low 

28. I do not like to learn by myself except what is taught in 

class. 

2.07 1.13 Low 

27. I study English only because it is a compulsory subject. 2.05 1.22 Low 

30. English language teachers do not have good 

pronunciation. 

2.02 1.06 Low 

39. I am not sure if speaking English will ensure a good career 

in the future. 

2.00 1.05 Low 

24. I have not enjoyed learning since I first started. 1.73 1.00 Very low 

25. I do not need to use English to make friends from other 

countries. 

1.56 0.87 Very low 

42. I do not need to speak English as my career does not 

require it. 

1.66 1.02 Very low 

22. English is a boring subject. 1.54 0.84 Very low 

41. I have no interest in speaking English. 1.41 0.84 Very low 

21. English is not an important subject. 1.24 0.49 Very low 

Average 2.14 1.22 Low 

 

Table 2 reports that the overall level problem was at low (x̅=2.14). The biggest factor is that students 

are nervous when speaking English in front of the class (x̅=3.00). They also lack confidence when speaking 

English, which was ranked the second most important factor (x ̅=2.73). Moreover, they are shy to respond when 

they do not understand the message that the speaker sent (x̅=2.68), which is slightly lower than them not being 

confident when speaking English.  

Regarding students’ nervousness in speaking a foreign language, Pawapatcharaudom (2007) 

confirmed that students may be anxious when speaking in front of their peers as they would be afraid of making 

mistakes or receiving negative feedback from their classmates and teachers. According to Sadighi&Dastpak 

(2017), “fear of making mistakes” is likely to be the most significant cause of anxiety among the possible 

sources of foreign language speaking anxiety, the impact of which can lead to the lack of confidence in 

speaking the target language.  
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Conclusion 
This study aimed to examine English speaking problems among first-year medical students and their 

suggestions of how to solve them. The findings revealed that the students always used Thai to their friends 

when speaking in class. They tend to be nervous when communicating in English with classmates as the 

language used in daily life is Thai. The possible factor that might cause them stress would be the lack of 

knowledge of English structure. The students suggested teachers to teach them some basic structures or useful 

expressions. Enriching vocabulary can be done by watching more English movies or series. In addition to low 

levels of English structure and vocabulary, anxiety in speaking a foreign language—fear of making mistakes 

or receiving negative feedback—could affect the confidence in speaking the target language. This could be the 

future research on how to reduce it. 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการท างานเชิงรุก
ของพนักงานบริษัทเอกชน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการท างานเชิงรุก
ของพนักงานบริษัทเอกชน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย เป็น พนักงานบริษัทเอกชนกลุ่มธุรกิจอุตสาห กรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ รวมจ านวน 280 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วน
การรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานบริษัทเอกชน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างดี 2) การรับรู้บรรยากาศ
องค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานเชิงรุก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
(r = .672) โดยการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้านตัวตน ด้านรางวัล ด้าน
ความอบอุ่น และด้านความขัดแย้ง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานเชิงรุก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (r = .427, .508, .350, .397, .598 และ .634) ตามล าดับ 
 
ค าส าคญั : พฤติกรรมการท างานเชิงรุก การรับรู้บรรยากาศองค์การ 
 
Abstract 

The objectives of this research are 1) to study the level of organizational climate and proactive work 

behavior of employees in Private Companies, and 2) to study relationship between organizational climate and 

proactive work behavior of employees. The samples used in the study were 280 employees in private 

companies. Research instrument was questionnaires. Statistics was used to analyze data was frequency, 

average, percentage, standard derivation and Pearson’s correlation coefficient. The results revealed that 1) The 

mean of proactive work behavior was at high level and the organizational climate was at quite good level,  

2) organizational climate positively correlated with proactive work behavior of employees at the statistical 

significance level of .01 (r = .672) The facet of organizational climate: structure, responsibility, identity, 

reward, warmth and conflict positively correlated with proactive work behavior of employees at the statistical 

significance level of .01 (r = .427, .508, .350, .397, .598 and .634) respectively. 
 

Keywords: Proactive Work Behavior, Organizational Climate 
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บทน า 
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท าให้การ

ด าเนินงานขององค์การต่างๆ มีการแข่งขันกันสูงกว่าในอดีต การจะท าให้องค์การประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน
นั้น ต้องอาศัยการท างานท่ีมีประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์การ ซึ่งต้องท างานภายใต้สถานการณ์ท่ีหลากหลาย ต้อง
ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี ต้องสามารถท างานได้บนสภาพความไม่แน่นอนต่าง ๆ ควบคู่ไป
กับการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกเมื่อ และเรียนรู้ปัญหาท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อรับมือป้องกันทุก
สถานการณ์ได้เสมอ 

การท างานเชิงรุก (Proactive approach) คือการมุ่งมั่นท่ีจะให้งานประสบผลส าเร็จ ด้วยการวางแผนงานไว้
ล่วงหน้าเสมอ การคิดท่ีจะพัฒนาระบบงานและความรู้ความสามารถของตนอยู่ตลอดเวลา ความไม่ย่อท้อหรือหว่ันไหว
ต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น และการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการเพิ่มมูลค่าหรือค่างาน ( Job values) ให้
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ, 2552) การท างานท่ีมีการวางแผนเพื่อเตรียมรับกับปัญหาและป้องกัน
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นรวมถึงสร้างโอกาสให้กับตัวเองโดยการบริหารเวลา สร้างทัศนคติท่ีดีในการท างาน และพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ (สิรินภา นามพรหม, 2555) โดยหากบุคลากรไม่มีพฤติกรรม
การท างานเชิงรุก โดยท างานตามหน้าท่ีท่ีตนเองได้รับมอบหมายให้งานเสร็จไปวัน ๆ  ก็จะส่งผลเสียต่อท้ัง องค์การ และ
ตัวบุคลากรเอง โดยผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้นในด้านขององค์การอาจจะท าให้ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าและบริการช้ากว่า
เวลาท่ีก าหนด งานและสินค้าไม่ได้คุณภาพ อัตราความพึงพอใจของผู้บริโภคลดลง จ านวนผู้บริโภคท่ียกเลิกการใช้
สินค้าและบริการมากขึ้น หรือจ านวนผู้บริโภคท่ีหันไปซื้อสินค้าและบริการจากคู่แข่งมากขึ้น ส่วนผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้น
ในด้านของตัวบุคลากรจะส่งผลให้บุคลากรไม่พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเกิดความผิดพลาดในการท างานมาก
ขึ้น ประสิทธิภาพการท างานลดลง การเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรช้าลง ระยะเวลาการเติบโตในสายอาชีพต้องใช้เวลา
มากกว่าคนอ่ืน ซึ่งการท างานแบบตั้งรับ อาจไม่เพียงพอและไม่ตอบโจทย์ต่อการด าเนินงานท่ีจะท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จในระยะยาว 

โดยได้มีเอกสารกล่าวว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การ ถือเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความพึงพอใจในงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ (อาทิยา หมื่นเดช, 2550) บรรยากาศขององค์การจะส่งผลต่อ
จิตใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ถ้าเป็นบรรยากาศท่ีเอื้ออ านวยให้บุคลากรท างานได้อย่างเต็มท่ี จะก่อให้เกิดผลดี
ต่อประสิทธิภาพและผลผลิตขององค์การ แต่ในทางตรงกันข้าม หากบรรยากาศองค์การไม่ดี ย่อมจะเป็นสิ่งท่ีบ่ันทอน
ความสามารถของบุคลากร ไม่จูงใจให้ตั้งใจท างานเท่าท่ีควรเป็นเหตุให้งานล่าช้าหรือเสียหายได้ บรรยากาศองค์การ จงึ
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์การให้ประสบผลส าเร็จ ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลต่อองค์การ (มะลิวรรณ อรรคเศรษฐัง, 2559) ดังนั้นบรรยากาศในองค์การ จึงเป็นหนึ่งในการด ารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีค่า องค์การต้องการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรู้ มีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีเข้ามาร่วม
ท างานจะท าให้องค์การด ารงอยู่ได้ ซึ่งผู้บริหารต้องรักษาบุคลากรขององค์การให้อยู่กับองค์การนานท่ีสุด เพื่อให้
องค์การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จในการบริหารงาน 

ดังนั้น จากความส าคัญข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การ
และพฤติกรรมการท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน เพื่อน าผลการศึกษาครั้งนี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมบรรยากาศในองค์การและพัฒนาเพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมการท างานเชิงรุกมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการท างานเชิงรุกและการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานบริษัทเอกชน 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการท างานเชิงรุกของพนักงาน

บริษัทเอกชน 
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วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ พนักงานบริษัท สยามคาลโซนิค จ ากัด จ านวน 434 คน และพนักงาน บริษัท สึ

บาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด จ านวน 406 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มกราคม 2562) รวมจ านวน 840 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย คือ พนักงานบริษัท สยามคาลโซนิค จ ากัด และพนักงานบริษัท สึบาคิโม

โตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์
แกน (พิสณุ, 2552) ได้จ านวน 265 คน ท้ังนี้ในการแจกแบบสอบถามผู้วิจัยค านวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนได้กลุ่ม
ตัวอย่าง บริษัท สยามคาลโซนิค จ ากัด จ านวน 137 คน และบริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
จ านวน 128 คน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 265 คน ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามเพิ่มจากยอดกลุ่มตัวอย่างท่ี
ค านวณได้ จ านวน 15% แยกเป็นบริษัท สยามคาลโซนิค จ ากัด จ านวน 157 คน และบริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด จ านวน 147 คน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีแจกจริง 304 คน ในการแจกแบบสอบถามผู้วิจัยใช้การ
เลือกแบบสะดวก (Convenience sampling) 
2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้สร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ีศึกษา เพื่อก าหนดเป็นนิยาม
ศัพท์และเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม พร้อมท้ังก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

2.2 ก าหนดข้อค าถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ กรอบแนวคิดและตัวแปรท่ีใช้ในการท าวิจัย 
2.3 ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง 
2.4 น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อความให้

ตรงตามนิยามศัพท์ หลังจากได้รับการพิจารณาตรวจสอบแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอต่าง ๆ ไปปรับปรุงแก้ไข 
2.5 น าแบบสอบถามฉบับร่างท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในส านวนการใช้ภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับข้อความ
และพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยให้คะแนน 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อความนั้นสามารถวัดได้
ตามนิยามค าศัพท์ของแบบสอบถาม ให้ 0 เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อความนั้นสามารถวัดได้ตามนิยามค าศัพท์ของ
แบบสอบถาม และ -1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อความนั้นไม่สามารถวัดได้ตามนิยามค าศัพท์ของแบบสอบถาม เมื่อได้รับการ
พิจารณาและตรวจสอบแล้ว ผู้วิจัยจึงหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อความ (Index of Item - Objective Congruence : IOC) จากนั้นคัดเลือกข้อความท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 (พิสณุ, 2552) และปรับปรุงแก้ไขด้านส านวนภาษา ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  

2.6 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไขแล้วให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสาร
นิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 

2.7 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับพนักงานบริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด ซึ่งไม่ใช่
พนักงานท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแต่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยจ านวน 30 คน 

2.8 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้การทดสอบแบบ (Item - Total Correlation) ด้วย
การน าแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 มาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์แล้ววิเคราะห์ผลซึ่งผลท่ีได้ต้องมีค่า r มากกว่า 
.20 ขึ้นไป แต่ถ้าข้อใดมีค่า r น้อยกว่าผู้วิจัยด าเนินการตัดข้อนั้นท้ิงแต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าข้อความนั้นหากตัดท้ิง
อาจจะกระทบต่อนิยามศัพท์ ผู้วิจัยจะปรับข้อความนั้นใหม่ 

2.9 ผู้วิจัยน าข้อความมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาช 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) หากพบว่าค่าอัลฟ่าตั้งแต่ .70 ขึ้นไป กล่าวได้ว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้  
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2.10 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน ามาสร้างเป็นข้อค าถาม โดยลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล แบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในบริษัทนี้ตั้งแต่เริ่มเข้าท างานจนถึงปัจจุบัน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานเชิงรุก จ านวน 23 ข้อ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จ านวน 6 ข้อ ด้าน
การน าเสนอความคิดเห็น จ านวน 7 ข้อ ด้านการสร้างสิ่งใหม่ จ านวน 5 ข้อ ด้านการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา จ านวน 5 
ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้บรรยากาศองค์การ จ านวน 32 ข้อ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
มาตรประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ จ านวน 6 ข้อ ด้านความ
รับผิดชอบ จ านวน 4 ข้อ ด้านตัวตน จ านวน 4 ข้อ ด้านรางวัล จ านวน 5 ข้อ ด้านความอบอุ่น จ านวน 7 ข้อ ด้านความ
ขัดแย้งจ านวน 6 ข้อ 

ตารางที่ 1 ค่าอ านาจจ าแนกและความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

จ านวน (ข้อ) 
ค่าอ านาจ
จ าแนก 

ค่าความ
เชื่อมั่น 

พฤติกรรมการท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน 23 .454 - .855 .951 
การรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานบริษัทเอกชน 32 .267 - .720 .915 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ส าหรับการประมวลผลข้อมลูทางสถติ ิสถติิ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
 4.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 4.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์อธิบายถึง
พฤติกรรมการท างานเชิงรุกและการรับรู้บรรยากาศองค์การ 
 4.3 การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพัน ธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient) ใช้ ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการท างานเชิงรุก 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล พบว่าลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 280 
คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จ านวน 138 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.29 ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 51.07 ส่วนใหญ่ มีรายได้
ต่อเดือน15,000 - 20,000 จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 31.79 และส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 - 5 ปี 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 48.21 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานเชิงรุกและการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงาน
บริษัทเอกชน  

1208



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน พบว่า พฤติกรรม
การท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.61, SD = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืน คือ ด้านการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา  อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.81,  
SD = 0.55) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน คือ ด้านการน าเสนอความคิดเห็น  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(x̄ = 3.47, SD = 0.53) 

2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานบริษัทเอกชน พบว่าการรับรู้
บรรยากาศองค์การของพนักงานบริษัทเอกชน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างดี (x̄ = 3.73, SD = 0.39) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืน คือ ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับค่อนข้างดี (x̄ = 3.89, 
SD = 0.54) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน คือ ด้านรางวัล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างดี (x̄ = 3.53, SD = 0.58) 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการท างานเชงิ
รุกของพนักงานบริษัทเอกชน 

 
ตารางที ่2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการท างานเชิงรุกของพนักงาน

บริษัทเอกชน 

การรับรู้บรรยากาศองค์การ 
พฤติกรรมการท างานเชิงรุก 
r p 

ด้านโครงสร้างองค์การ .427** .000 
ด้านความรับผิดชอบ .508** .000 
ด้านตัวตน .350** .000 
ด้านรางวัล .397** .000 
ด้านความอบอุ่น .598** .000 
ด้านความขดัแย้ง .634** .000 
การรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวม .672** .000 

** มนีัยส าคญัทางสถติิท่ีระดับ .01 
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การและ

พฤติกรรมการท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชนพบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานเชิงรุก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง 
(r = .672) การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานเชิงรุก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r = .427) การรับรู้บรรยากาศองค์การ
ด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r = .508) การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านตัวตน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ า (r = .350) การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านรางวัลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ระดับค่อนข้างต่ า (r = .397) การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความอบอุ่น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง  
(r = .598) และการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความขัดแย้ง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานเชิงรุก
ของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง (r = .634)  
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สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผล 

1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล พบว่าลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
280 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จ านวน 138 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.29 ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 51.07 ส่วนใหญ่ มี
รายได้ต่อเดือน15,000 - 20,000 จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 31.79 และส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
1 - 5 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 48.21 

1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานเชิงรุกและการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงาน
บริษัทเอกชน  

1.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน พบว่า 
พฤติกรรมการท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.61, SD = 0.45)  

1.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานบริษัทเอกชน พบว่าการรับรู้
บรรยากาศองค์การของพนักงานบริษัทเอกชน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างดี (xˉ = 3.73, SD = 0.39)  

1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การและพฤติกรรม 
การท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการท างาน
เชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ท างานเชิงรุก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .672) โดยการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างองค์การ 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านตัวตน ด้านรางวัล ด้านความอบอุ่น และด้านความขัดแย้ง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการท างานเชิงรุก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .427, .508, .350, .397, .598 และ.634) 
ตามล าดับ 
2. อภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 การรับรู้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานเชิงรุกของพนักงาน
บริษัทเอกชน 

ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานเชิง
รุก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Litwin 
& Stringer (1968) พบว่า องค์การท่ีมีบรรยากาศการร่วมประสานสัมพันธ์และเน้นความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันในหมู่
สมาชิก สภาพบรรยากาศขององค์การท่ีมุ่งการประสานสัมพันธ์ดังกล่าว จะมีผลท าให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึง
พอใจในงาน มีทัศนคติท่ีดีต่อบุคลากรในองค์การ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และในองค์การท่ีมีบรรยากาศมุ่ง
ผลส าเร็จของงาน กล่าวคือ มุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลผลิตสูง ซึ่งบรรยากาศ
องค์การจะมีผลท าให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจในงานและงานบรรลุผลส าเร็จ รวมท้ังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ชิติกร (2550) พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาตนเองของพนักงาน 
 สมมติฐานท่ี 1.1 การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างาน
เชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน 
 ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการ
ท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
ผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ มนฤดี (2550) พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้าง
ขององค์การ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของพยาบาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลการศึกษา
ของ เรืองศักดิ์ (2542) พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อการ
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ปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยองค์ประกอบด้านโครงสร้างองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รวมถึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
พรพรรณ (2554) พบว่าบรรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุดรธานี 
 สมมติฐานท่ี 1.2 การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานเชงิ
รุกของพนักงานบริษัทเอกชน 
 ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
ผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของเรืองศักดิ์ (2542) พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงาน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยองค์ประกอบด้านความ
รับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของพนักงานนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการศึกษาของ มานิดา (2544) พบว่า บรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รวมถึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรพรรณ (2554) พบว่าบรรยากาศ
องค์การ ด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุดรธานี 
 สมมติฐานท่ี 1.3 การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านตัวตนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานเชิงรุกของ
พนักงานบริษัทเอกชน 
 ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านตัวตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานเชิง
รุกของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ า ผลการวิจยั
นี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของเรืองศักดิ์ (2542) พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านการได้รับการยอมรับ 
โดยเรืองศักดิ์ได้ให้นิยามค าว่า การยอมรับหมายถึง องค์การเห็นคุณค่าให้โอกาสพนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็นและ
ความสามารถของตน องค์การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
 สมมติฐานท่ี 1.4 การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านรางวัลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานเชิงรุกของ
พนักงานบริษัทเอกชน 
 ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านรางวัลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานเชิง
รุกของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ า ผลการวิจยั
นี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรพรรณ (2554) พบว่าศึกษาบรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจาก
องค์การ ด้านรางวัล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดอุดรธานีและสอดคล้องกับผลการศึกษาของอัครัช (2560) พบว่าปัจจัยบรรยากาศองค์การสามารถ
พยากรณ์แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน ของพนักงานประจ าส านักงาน บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด สาขา
นครราชสีมา โดยบรรยากาศองค์การด้านการชื่นชม ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี ระดับ .01 
 สมมติฐานท่ี 1.5 การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความอบอุ่นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานเชิงรุก
ของพนักงานบริษัทเอกชน 
 ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความอบอุ่น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Litwin & Stringer (1968) พบว่าบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรกัน
ฉันท์พี่น้อง (Affiliative Climate) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ต่อกันอันดีระหว่างพนักงานมักน าไปสู่ความพึงพอใจในงานสูง 
ทัศนคติต่อกลุ่มท างานเป็นไปในทางบวก มีพฤติกรรมในการสร้างสรรค์พอสมควร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ประจักษ์ (2545) พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความอบอุ่น สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการท างาน
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โดยรวมของพนักงาน ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 รวมถึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัครัช (2560) 
พบว่าบรรยากาศองค์การด้านความรู้สึกผูกพัน ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .01 
 สมมติฐานท่ี 1.6 การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความขัดแย้งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานเชิงรุก
ของพนักงานบริษัทเอกชน 
 ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความขัดแย้ง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง 
ผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรพรรณ (2554) พบว่าบรรยากาศองค์การ ด้านความขัดแย้ง มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุดรธานี 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มะลิวรรณ (2559) ผลการศึกษาพบว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดการความขัดแย้ง 
3. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

3.1 จากผลการวิจัยท่ีพบว่าพฤติกรรมการท างานเชิงรุกของพนักงานด้านการน าเสนอความคิดเห็นมี 
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน ดังนั้นองค์การควรให้ความส าคัญและส่งเสริมพฤติกรรมการท างานเชิงรุกของพนักงานในดา้น
การน าเสนอความคิดเห็น โดยองค์การควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ผู้บริหารและหวัหนา้
งานต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ ค าแนะน าของพนักงาน เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีจะความเชี่ยวชาญใน
งานท่ีพวกเขารับผิดชอบ พนักงานจึงสามารถให้ค าแนะน ากับผู้อ่ืนได้ รวมท้ังการให้ค าแนะน าในเรื่องขั้นตอนหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เมื่อพนักงานได้แสดงความคิดเห็นจะน าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้าง
ความหลากหลายให้กับการท างาน ท้ังยังเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่พนักงาน เมื่อความคิดเห็นของเขาได้การยอมรับอีก
ด้วย 
 3.2 จากผลการวิจัยท่ีพบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านรางวัล มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน ดังนั้นองค์การ
ควรให้ความส าคัญและส่งเสริมบรรยากาศองค์การในด้านการให้รางวัล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของค าชม ค่าตอบแทน 
รางวัลตอบแทนการท างาน รวมถึงโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งท่ียุติธรรม เมื่อพนักงานท าผลงานได้ดี เพราะ
ในบริบทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวัลถือเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญอย่างย่ิงส าหรับการใช้จัดการกับ
พนักงาน และยังมีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานต่างๆ ภายในองค์การ เนื่องจากการให้รางวัลเป็นรากฐานของการสร้าง
ความส าพันธ์ในการจ้างงาน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย 
 3.3 จากผลการวิจัยท่ีพบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความขัดแย้งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มากกว่าด้านอ่ืน ดังนั้นองค์การจึงควรให้
ความส าคัญกับบรรยากาศองค์การในด้านความขัดแย้ง โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความขัดแย้งในองค์การ 
และการบริหารความขัดแย้ง เพื่อให้พนักงานสามารถน าความรู้ท่ีได้ ไปปรับใช้ในการบริหารงานในองค์การ เน้นให้
ผู้บังคับบัญชาเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาขององค์การเพื่อให้เกิดความร่วมมือ เพื่อให้การท างานมีความก้าวหน้าและประสิทธิภาพต่อไป 
 3.4 จากผลการวิจัยท่ีพบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความอบอุ่นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท างานเชิงรุกของพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์รองจากด้านความขัดแย้ง ดังนั้นองค์การควร
ให้ความส าคัญกับความอบอุ่น ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงาน และมิตรภาพท่ีดี
ระหว่างเพื่อนร่วมงานในองค์การเดียวกันให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างสบายใจเพื่อให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น 
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บทคัดยอ่ 

งานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การเล่าเรื่องของซีรีส์ท่ีท าให้เน็ตฟลิกซ์ประสบความส าเร็จ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
บริบทของเน็ตฟลิกซ์ในประเทศไทย แนวเนื้อหาของซีรีส์ และกลยุทธ์การเล่าเรื่องของซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์ โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะของการวิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและการวิเคราะห์การเล่าเรื่อง
ของออริจินัลซีรีส์เน็ตฟลิกซ์ท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทยจ านวน 6 เรื่อง โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเล่าเรื่องเป็น
เครื่องมือ ผลการวิจัยพบว่าเน็ตฟลิกซ์เป็นสื่อบันเทิงท่ีก าลังได้รับการยอมรับและเป็นท่ีนิยมอย่างมากในประเทศไทย 
อันเนื่องมาจากการปรับตัวของเน็ตฟลิกซ์ท่ีน าสื่อใหม่และเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการท่ี
ตอบสนองความต้องการของผู้ชมท้ังในด้านช่องทางการน าเสนอ รูปแบบการให้บริการท่ีทันสมัย และเหมาะกับไลฟ์
สไตล์ ค่านิยม และการด าเนินชีวิตของคนไทย ส าหรับแนวเนื้อหาของเน็ตฟลิกซ์พบว่าออริจินัลซีรีส์ของเน็ตฟลิกซ์มี
เนื้อหาแนวดราม่าอาชญากรรม และคอมเมดี้ดราม่ามากท่ีสุด ด้านกลยุทธ์การเล่าเรื่องพบว่าออริจินัลซีรีส์เน็ตฟลกิซท้ั์ง 
6 เรื่องมีการน าเสนอท่ีเป็นเอกลักษณ์ วิเคราะห์ตามองค์ประกอบการเล่าเรื่อง ได้แก่ 1. โครงเรื่องมักเน้นการน าเสนอ
ตัวละครท่ีโดดเด่น และเป็นโครงเรื่องแบบเชิงซ้อน 2. เน้นความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร 3. ตัวละครมีลักษณะ
แบบมิติเดียว เพื่อสร้างเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นและชัดเจนของตัวละคร 4. แก่นความคิดของเรื่องเน้นแง่คิดท่ีสะท้อน
ปัญหาสังคมและความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อนของมนุษย์ 5. ฉากถูกก าหนดด้วยยุคสมัยและสภาพแวดล้อมท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิต 6. เน้นสัญลักษณ์ทางภาพท่ีสื่อถึงยุคสมัย สังคม ความรู้สึกต่าง ๆ ของตัวละคร และ 7. มุมมองการเล่า
เรื่องใช้การเล่าเรื่องแบบสรรพนามบุรุษท่ีหนึ่งและบุรุษท่ีสามสลับกัน 

 

ค าส าคญั : การเลา่เรื่อง  ออรจิินลัซีรสี์  เนต็ฟลิกซ ์  
 
Abstract 

 The purpose of Narrative Strategies of Netflix Series Lead to Success is subject to do a research, 

analyzed by the qualitative research, about the commercial influence of Netflix in Thailand, catchy content 

and fictionalized methods. According to related information and analyzed original content of Netflix, which 

there are 6 series being popular in Thailand, the result is shown that Netflix becoming mainstream and well-

known in commercial media of Thailand’s commerce recently. In consequences of innovation of 

telecommunications, Netflix has satisfied Thai consumer's demand in order to service representation in 

convenient ways. The most original contents that Netflix represents are criminal and comedy dramas. 6 Netflix 

series are analyzed by narrative strategies theory into 7 topics. For instance, 1. presentation of outstanding 

characters and complex stories, 2. self-contradiction of main character, 3. flat character technique to create 

catchy performer, 4. core concept of the story reflects social problem and mundane complex relationship, 5. 

setting specifies particular event and social surrounding, 6. visual symbol describes period, society and 

emotions of the characters and 7. shuffle of first and third person to narrate the content. 
 
Keywords:  Narrative, Original Series, Netflix   
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บทน า 
 ปัจจุบันคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในด้านการรับชมความบันเทิง 
ภาพยนตร์และซีรีส์ต่าง ๆ ผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 ในงาน ETDA สู่ปีท่ี 8 
“Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big Chance” พบว่าคนไทยใช้เวลาไปกับการดู
ภาพยนตร์ ซีรีส์  ในระบบสตรีมมิ่งต่าง ๆ เฉลี่ยอยู่ท่ี 2 ชั่วโมง 35 นาทีต่อวัน (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2561) อีกท้ังธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งยังคงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PwC) ได้
เปิดเผยรายงาน PwC’s Global entertainment and media outlook 2017-2021 ท่ีได้ส ารวจทิศทางอุตสาหกรรม
สื่อและบันเทิงท่ัวโลก คาดว่ารายได้จากธุรกิจวิดีโอจากการสตรีมม่ิงบนอินเทอร์เน็ตของไทยจะเติบโตรวดเรว็เป็นอันดบั
ท่ีสาม เติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 11.4 แตะ 38 ล้านเหรียญฯ หรือ 1,260 ล้านบาท และรายได้จะแซงหน้าวิดีโอท่ีรับชม
ทางบ้านเป็นครั้งแรกในปี 2562  (PWC Thailand, 2561) ซึ่งเน็ตฟลิกซ์เป็นผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งท่ีได้เข้ามาเปิด
ตลาดในไทยตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งคาดว่าจะเติบโตในประเทศไทย ขยายฐานกลุ่มผู้ชมท่ีชอบรับชมภาพยนตร์  และซีรีส์ได้
เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าสื่อบันเทิงต่างประเทศก าลังเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นคู่แข่งในด้านความบันเทิงท่ีน่าจับ
ตามองในสังคมไทยในอนาคต รวมถึงการชมซีรีส์ในระบบสตรีมม่ิงก าลังเติบโตเป็นอย่างมาก คนไทยให้ความสนใจและ
นิยมชมภาพยนตร์ ซีรีส์ต่าง ๆ ผ่านระบบสตรีมม่ิงมากขึ้นโดยเฉพาะการชมซีรีส์ของเน็ตฟลิกซ์   
 เน็ตฟลิกซ์เป็นผู้น าในการให้บริการความบันเทิงทางอินเทอร์เน็ตระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาท่ีมีสมาชิกถึง 
130 ล้านคนในจ านวนกว่า 190 ประเทศ ในช่วง 2 - 3 ปีท่ีผ่านมาเน็ตฟลิกซ์ผลิตออริจินัลซีรีส์และสร้างสรรค์เนื้อหาใน
รูปแบบใหม่ ๆ มากมาย ซีรีส์หลาย ๆ เรื่องโด่งดังเป็นท่ีนิยม และประสบความส าเร็จอย่างมากในประเทศไทย  
(Mangozero, 2560) ซึ่งปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เน็ตฟลิกซ์ประสบความส าเร็จคงหนีไม่พ้นกลยุทธ์การ เล่าเรื่อง การ
สร้างสรรค์เนื้อหาท่ีแปลกใหม่ การเล่าเรื่องเป็นหัวใจส าคัญของคนท างานสื่อ อาทิ นักท าหนัง นักท าละคร แนวคิดเรื่อง
การเล่าเรื่องจึงเป็นเสมือนเครื่องมือหลักในการผลิตเนื้อหาสื่อท่ีส าคัญ เพราะไม่ว่าผลงานสื่อจะถูกผลิตออกมาใน
รูปแบบใดไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ข่าวหนังสือพิมพ์ กระท่ังรายการสนทนาทางวิทยุ ก็มักให้ความส าคัญ
กับการเล่าเรื่องเสมอ (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2558) การเล่าเรื่องเป็นหัวใจส าคัญในการถ่ายทอดเรื่องราว ท่ีบ่งบอกถึง
ความส าเร็จของการเล่าเรื่องนั้น ๆ ว่าผู้รับสารมีความชอบ ความสนใจ ความรู้สึกซาบซึ้ง สนุก ประทับใจต่อการเล่า
เรื่องนั้น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้เล่าหรือไม่ นอกจากนี้ไม่เพียงแค่เทคนิคการเล่าเรื่องเท่านั้นท่ีจะช่วยท าให้ซีรีส์
ประสบความส าเร็จ แต่ช่องทางในการเผยแพร่กลายเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้รับสาร ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากท่ีสุด โดยช่องทางในการเผยแพร่ท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างมากคือสื่อให้ความบันเทิงประเภทวิดีโอสตรีมม่ิง ซึ่งเป็นสื่อ
ออนไลน์ท่ีสามารถชมภาพยนตร์ ซีรีส์ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยคุณภาพความคมชัดระดับสูง รวดเร็ว และสะดวกในการ
รับชม เพราะสามารถรับชมได้ทุกท่ีทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย อาทิ สมาร์ทโฟน สมาร์ททีวี ซึ่งตรงกับ
พฤติกรรมของคนไทยท่ีมักใช้สื่ออินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ในการรับชมภาพยนตร์และซีรีส์  
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาบริบทของเน็ตฟลิกซ์ในประเทศไทย แนวเนื้อหาของซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์ และกลยุทธ์
การเล่าเรื่องของซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์ เพื่อให้ทราบถึงแนวเนื้อหาของซีรีส์ท่ีเป็นท่ีนิยมของเน็ตฟลิกซ์ กลยุทธ์และ
โครงสร้างการเล่าเรื่องของซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์ ซึ่งสามารถน ามาต่อยอด เป็นแนวทางในการพัฒนา สร้างสรรค์ และผลติ
คอนเทนต์ หรือเนื้อหาของภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือละครของไทยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีรูปแบบและแนวเนื้อหาท่ี
น่าสนใจและหลากหลายมากย่ิงขึ้น เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ท่ีสนใจงานด้านการผลิตสื่อบันเทิงภาพยนตร์ ละคร 
และซีรีส์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รูปแบบ เนื้อหา และการเล่าเรื่องของซีรีส์จาก
ต่างประเทศมากย่ิงขึ้น รวมท้ังองค์กรหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการผลิตสื่อให้ความบันเทิง สามารถน าไปเป็นแนวทาง
วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดในการน าเสนอ โปรโมท และช่องทางในการรับชมละครและซีรีส์ เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากย่ิงขึ้นด้วย 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาบริบทของเน็ตฟลิกซ์ในประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษาแนวเนื้อหาของซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์ 
 3. เพื่อศึกษากลยุทธ์การเล่าเรื่องของซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์ 
 
วิธีด าเนนิการวิจัย  
 ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ท้ังหมดเพื่อศึกษา
บริบทของเน็ตฟลิกซ์ในประเทศไทย แนวเนื้อหาของซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์ และกลยุท ธ์การเล่าเรื่องของซีรีส์จากเน็ต 
ฟลิกซ์โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2 ประเภทดังนี้ 
 1. ประเภทเอกสาร 
 การศึกษาบริบทของเนต็ฟลิกซ์ในประเทศไทยและแนวเนื้อหาของซีรีสจ์ากเน็ตฟลิกซ์ ศึกษาโดยการวิเคราะห์
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องไดแ้ก่ บทความ บทสัมภาษณ์ หนังสอื วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ รวมท้ังงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 2. ประเภทซีรสี ์
 การศึกษากลยุทธ์การเล่าเรื่องของซีรสี์จากเนต็ฟลิกซ์ ศกึษาจากซรีีส์ซึ่งมีเกณฑใ์นการคัดเลือก ดังนี้ 
 2.1 เป็นออริจินัลซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์ท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยพิจารณาจากความคิดเห็น 
(comment) เกี่ยวกับออริจินัลซีรีส์ที่คนไทยชื่นชอบผ่านทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ ได้แก่    
  2.1.1 Fanpage Facebook Netflix รีวิว ผู้ วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแคมเปญการส ารวจความ
คิดเห็น “ขอ 3 อันดับซีรีส์ที่ชอบท่ีสุดในเน็ตฟลิกซ์ของคุณในปี 2018 !” และ “Netflix Challenge in 2018 เรื่องไหน
ของคุณคือท่ีสุดในปีนี้” รวมท้ังหมด 480 ความคิดเห็น   
  2.1.2 กลุ่ม Facebook Netflix Thai Club ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากโพสต์ การส ารวจความคิดเห็น 
“Top 3 ซีรีส์ในเน็ตฟลิกซ์” รวมท้ังหมด 242 ความคิดเห็น  
  2.1.3 กระทู้ Pantip จ านวน 7 กระทู้ รวม 174 ความคิดเห็น  
 ผู้วิจัยนับจ านวนความคิดเห็น และจัดอันดับซีรีส์ที่มีผู้ชมกล่าวถึงมากท่ีสุด จากนั้นคัดเลือกซีรีส์ที่ผู้วิจัยเห็นว่า
มีเนื้อหาและการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ 
 2.2 ไม่นับรวมออริจินัลซีรีส์ประเภทการ์ตูน สารคดี เรียลลิตี้ วาไรตี้ และทอร์คโชว์  
 จากเกณฑ์ดังกล่าวผู้วิจัยได้คัดเลือกออริจินัลซีรีส์ในการศึกษาดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ออรจิินลัซีรสี์เน็ตฟลิกซ์ท่ีผู้วิจัยเลือกศึกษา 

 

ท่ี ชื่อเรื่อง ประเภทซรีีส ์ วันท่ีออกอากาศ จ านวน
ตอน 

ความยาว 
(นาที) 

1 
2 
 
3 
4 
 
5 
6 

Stranger Things 
Black Mirror  

(San Junipero) 
Narcos 

The Haunting of Hill 
House 

13 Reasons Why 
The End of the 
F***ing World 

Sci-Fi, Horror, Drama 
Sci-Fi, Thriller, Drama  

 
Crime, Drama 

Horror, Mystery, Drama 
 

Mystery, Drama  
Adventure, Comedy, 

Drama 

15 กรกฎาคม 2016 
21 ตุลาคม 2016 

 
28 สิงหาคม 2015 
12 ตุลาคม 2018 

 
31 มีนาคม 2017 
5 มกราคม 2018 

8 
6 (เลือก  
1 ตอน) 

10 
10 
 

13 
8 

42-55 
61 
 

43-60 
42-71 

 
49-61 
18-22 
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 การศึกษากลยุทธ์การเล่าเรื่องของซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการชมซีรีส์ โดยท าการสมัคร
เป็นสมาชิกเน็ตฟลิกซ์ประเทศไทย เลือกแพคเกจระดับพรีเมียมซึ่งรองรับภาพแบบ HD และ Ultra HD สามารถดู
พร้อมกันได้ 4 เครื่อง ค่าบริการ 420 บาทต่อเดือน โดยใช้ทฤษฎีการเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ซึ่งมี
โครงสร้างการเล่าเรื่องในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ โครงเรื่อง (Plot)  ความขัดแย้ง (Conflict) ตัวละคร (Character) แก่น
ความคิด (Theme)  ฉาก (Setting) สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol)  และมุมมองการเล่าเรื่อง (Point of view)  
 
ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง   
 1. บริบทของเนต็ฟลกิซ์ในประเทศไทย 
 เน็ตฟลิกซ์เริ่มต้นด้วยการเป็นร้านเช่าวิดีโอธรรมดาในปี 1997 โดยการให้เช่ายืม DVD , Bluray ของ
ภาพยนตร์ผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการชมภาพยนตร์ในรูปแบบของสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) 
คือเป็นสื่อภาพยนตร์ท่ีท าหน้าท่ีส่งสารท้ังภาพและเสียง แต่ผู้รับสารไม่สามารถตอบกลับทางตรงไปยังผู้ส่งสารได้ หรือ
เป็นการสื่อสารทางเดียว ผู้ชมหรือผู้รับสารอยู่ในฐานะของ Passive Receivers คือเป็นผู้รับสารฝ่ายเดียว แต่เมื่อยุค
สมัยท่ีเปลี่ยนไป มีสื่อใหม่ (New Media) เข้ามา มีการพัฒนาของเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เกิดเป็นสื่อใหม่ในรูปแบบของ
สื่อออนไลน์และมีอินเทอร์เน็ตท่ีผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ท าให้ความนิยมของการเช่าวิดีโอลด
น้อยลง ผู้รับสารกลายเป็น Active Seeker เกิดการสื่อสารแบบสองทางขึ้นมา กล่าวคือผู้รับสารสามารถจะมีปฏิกิริยา
ต่อท้ังตัวข่าวสาร และ ผู้ผลิต ผู้ส่งข่าวสารได้ ผู้ชมสามารถแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ และไม่มี
ข้อจ ากัดด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นผู้ชมจึงสามารถค้นหาความบันเทิง 
ภาพยนตร์และซีรีส์ต่าง ๆ  ได้ตามความต้องการด้วยตัวเองผ่านสื่อออนไลน์โดยไม่ต้องเช่าวิดีโอให้เสียเวลา เน็ตฟลิกซจ์งึ
ต้องปรับตัวตามสื่อและรูปแบบการใช้งานของเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย รวมท้ังปรับเปลี่ยนตามพฤติกรร มของ
ผู้บริโภคท่ีมีรูปแบบการใช้สื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วย ท าให้เน็ตฟลิกซ์เปลี่ยนจากการเช่าวิดีโอเป็นการให้บริการดู
ภาพยนตร์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือท่ีเรียกว่าวิดีโอสตรีมม่ิง (Video Streaming) 
 สื่อใหม่อย่างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกสบายให้กับผู้ชม และเอื้อต่อ
การน ามาใช้พัฒนารูปแบบของสื่ออย่างเน็ตฟลิกซ์ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ท่ีหลากหลายเพื่อรับชมภาพยนตร์ได้ทุก
กลุ่มของผู้บริโภค นั่นท าให้ใครก็ตามท่ีมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงเน็ตฟลิกซ์ได้ เมื่ออินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกคนท่ัวโลก
ท าให้ผู้ชมดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นภาพและมีเสียงประกอบเป็น video หรือ audio จากอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งบางครั้ง
ใช้เวลานานในการการดาวน์โหลดข้อมูลท้ังหมด จึงเกิดเทคโนโลยีการสตรีมมิ่ง (Streaming) เพื่อความรวดเร็วในการ
ดาวน์โหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ต เน็ตฟลิกซ์จึงได้พัฒนาการให้บริการในรูปแบบของการสตรีมมิ่งเพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายแก่ผู้ชมท่ีสามารถชมภาพยนตร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการดาวน์โหลด  
 เมื่อมีการพัฒนาเน็ตฟลิกซ์ให้เป็นรูปแบบของสื่อความบันเทิงท่ีทันสมัยแล้ว คอนเทนต์หรือเนื้อหาของความ
บันเทิง เป็นสิ่งท่ีเน็ตฟลิกซ์ให้ความส าคัญอย่างมาก จากบทสัมภาษณ์ของหัวหน้าฝ่ายการสื่อสารผู้บริโภคประจ า
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจประจ าบริษัทเน็ตฟลิกซ์ ภูมิภาคเอเชียแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของการสร้างสรรค์คอนเทนต์ท่ีดีมีคุณภาพเพื่อให้ผู้ชมได้รับชมความบันเทิงท่ีดีท่ีสุด 
 เน็ตฟลิกซ์ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทย และเข้ากับพฤติกรรมของคนไทยท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ต และ
รับชมภาพยนตร์ ซีรีส์ รายการต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์กันมาก We Are Social และ Hootsuite เผยผลส ารวจ 
“Global Digital 2019” ท่ีอัพเดตสถานการณ์การใช้งานดิจิทัล และอินเทอร์เน็ต ประจ าปี 2019 ท่ีรวบรวมท่ัวโลก 
รวมท้ังประเทศไทย พบว่าคนไทยโดยเฉลี่ยแล้วใช้อินเทอร์เน็ต 9 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวัน (นับรวมทุกอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์) และใช้เวลาดู Online Streaming หรือ Video On Demand กว่า 3 ชั่วโมง 44 นาทีต่อวัน นอกจากนี้
ผลส ารวจ Mobile App Ranking ท่ีท ารายได้สูงสุดในปี 2018 อันดับ 1 คือ “LINE” ส่วนอันดับ 2 คือ “Netflix” สถิติ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าออนไลน์สตรีมมิ่งอย่างเน็ตฟลิกซ์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย
ลักษณะของคนไทยท่ีใช้งานอินเทอร์เน็ตกันมากถึง 9 ชั่วโมงต่อวัน ก็ไม่ใช่เรื่องยากท่ีจะสามารถเข้าถึงเน็ตฟลิกซ์ได้หาก
มีอินเทอร์เน็ต 
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 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของอัจฉริยา ทุ่งแจ้ง ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่าคนไทยจะเลือกชมรายการผ่านสื่อออนไลน์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๆ คือ
ปัจจัยด้านช่องทางการน าเสนอ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบสมัยใหม่ซ่ึงจากผล
วิจัยดังกล่าวเชื่อมโยงให้เห็นว่าเน็ตฟลิกซ์มีรูปแบบของการเป็นสื่อออนไลน์ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ชมท้ัง 3 
ด้าน คือ 
 1. ปัจจัยด้านช่องทางการน าเสนอ เราสามารถเข้าถึงการใช้งานของเน็ตฟลิกซ์ได้อย่างง่ายดาย สะดวกและ
รวดเร็ว ด้วยการเข้าเว็บไซต์เน็ตฟลิกซ์ หรือโหลดแอพลิเคชั่นเน็ตฟลิกซ์ และสมัครใช้บริการตามขั้นตอน เนต็ฟลกิซเ์ขา้
ใจความต้องการของผู้ชมท่ีชอบความสะดวกสบาย และอยากชมซีรีส์เรื่องโปรดได้ทุกท่ีทุกเวลาผ่านอุปกรณ์เพียงแค่
สมาร์ทโฟนท่ีคนพกพาตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเดินทางไปท่ีใด สมาชิกเน็ตฟลิกซ์ก็จะไม่พลาดรับชมความบันเทิงอย่าง
แน่นอน  
 2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เน็ตฟลิกซ์ให้บริการในรูปแบบวิดีโอสตรีมม่ิง (Video Streaming) ซึ่งสามารถชมได้
ทันทีและทุกท่ีทุกเวลาโดยไม่ต้องรอการดาวน์โหลด หรือสามารถโหลดเก็บไว้รับชมแบบออฟไลน์ได้เช่นกัน มีความ
คมชัดของภาพในระดับ HD แบบ 4k ผลิตเนื้อหาความบันเทิงหลายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผลงานของเน็ตฟลิกซ์ท่ี
ชนะรางวัล ซีรีส์ที่เน็ตฟลิกซ์ผลิตเอง ภาพยนตร์เรื่องยาว สารคดี การ์ตูน รายการทีวีและอีกมากมาย ซึ่งสามารถเข้าถึง
กลุ่มคนได้ทุกเพศทุกวัย สิ่งส าคัญท่ีโดดเด่นคือปล่อยซีรีส์แบบรวดเดียวครบท้ังซีซั่นและไม่มีโฆษณาคั่น  
 3. ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบสมัยใหม่ ค่านิยม และกลุ่มอ้างอิง เน็ตฟลิกซ์กลายเป็นกระแสโด่ง
ดังในไทย เนื่องจากซีรีส์ท่ีโดนใจผู้ชม เห็นได้จากเรื่อง Stranger Things Season 2 ได้ส่งให้ไทยเป็นประเทศท่ีมี
จ านวนนักดูมาราธอนมากท่ีสุดในเอเชีย-แปซิฟิก กลายเป็นซีรีส์ท่ีท าให้คนไทยเริ่มรู้จักเน็ตฟลิกซ์ และด้วยการท า
การตลาดท่ีท าให้คนไทยแชร์ต่อกันในในสื่อออนไลน์ ท าให้กลายเป็นกระแสในโซเชียลที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเน็ตฟลิกซ์ 
ภาพยนตร์และซีรีส์ต่าง ๆ มากมายท้ังจากเพจเฟซบุ๊คของเน็ตฟลิกซ์ประเทศไทย กลุ่มเพจเฟซบุ๊คท่ีมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนคามคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์และซีรีส์เรื่องต่าง ๆ และในทวิตเตอร์ ท าให้เกิดเป็นค่านิยมของการรับชม
ของรูปแบบการชมแบบสตรีมม่ิงท่ีท าให้ทุกคนนึกถึงเน็ตฟลิกซ์เป็นอันดับแรก 
 จากรูปแบบสื่อของเน็ตฟลิกซ์ท้ังหมดซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของคนไทย การปรับตัว การปรับเปลี่ยน
รูปแบบจากสื่อดั้งเดิม มาเป็นสื่อใหม่ และใช้เทคโนโยลีของสื่อใหม่ในการพัฒนารูปแบบสื่อให้ตรงความต้องการของ
ผู้ชม ท าให้มียอดสมัครการใช้บริการเน็ตฟลิกซ์เพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูลจาก statista พบว่าในปี 2018 มียอดสมัคร
สมาชิกในประเทศไทยประมาณ 213,000 คน และคาดว่าในปี 2019 จะมียอดสมาชิกเน็ตฟลิกซ์ประเทศไทยราว ๆ 
358,000 คน และในปี 2020 จะมียอดสมัครถึง 546,000 คน แสดงให้เห็นว่าเน็ตฟลิกซ์ในประเทศไทยก าลังได้รับการ
ยอมรับ และเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ 
 2. แนวเนื้อหาของซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์ 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์แนวเนื้อหาของออริจินัลซีรีส์เน็ตฟลิกซ์ท่ีสร้างตั้งแต่ปี 2012 - 2018 เพื่อศึกษาว่าออริจินัลซี
รีส์เป็นแนวเนื้อหาประเภทใดบ้าง เน็ตฟลิกซ์นิยมผลิตเนื้อหาแนวใด โดยไม่นับรวมรายการส าหรับเด็ก รายการประเภท
การ์ตูน (Animation) สารคดี (Documentary) เรียลลิตี้ (Reality) และ ทอร์คโชว์ (Talkshow) โดยผู้วิจัยศึกษาข้อมูล
จาก “List of original programs distributed by Netflix” จาก https://en.wikipedia.org/ ซึ่งได้รวบรวมออริ
จินัลซีรีส์ท้ังหมดของเน็ตฟลิกซ์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ นับจ านวน หาค่าร้อยละ และแบ่งแนวเนื้อหาของออริจินัลซีรีส์ ดังนี้ 
 จากการศึกษาเน็ตฟลิกซ์มีออริจินัลซีรีส์ทั้งหมด 278 เรื่อง แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ  คือ ดราม่า (Drama) 
และคอมเมดี้ (Comedy) 
 เน็ตฟลิกซ์มีออริจินัลซีรีส์ประเภทดราม่า (Drama) มากท่ีสุดรวม 188 เรื่อง หรือร้อยละ 67 และประเภท
คอมเมดี้ (Comedy) จ านวน 90 เรื่อง หรือร้อยละ 33 ซึ่งท้ังสองประเภทยังแบ่งเป็นประเภทย่อย ๆ ของออริจินัลซีรีส์
ได้ดังนี้ 
 1. ออริจินัลซีรีส์ประเภทดราม่า (Drama) เป็นแนวซีรีส์ท่ีมีมากท่ีสุดในเน็ตฟลิกซ์ท่ีเน้นเกี่ยวกับชีวิตของ
มนุษย์ การด าเนินชีวิตของตัวละคร โดยเน้นด้านอารมณ์ต่าง ๆ  การพัฒนาอารมณ์และความสัมพันธ์ของตัวละครท่ี
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เหมือนชีวิตจริง โดยท าให้เกิดปัญหา อุปสรรคในชีวิตของตัวละครท่ีต้องฟันฝ่า แก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปได้มักบอก
เล่าเรื่องราวการต่อสู้ของมนุษย์อย่างซื่อสัตย์ ซึ่งแนวดราม่ามักจะให้อารมณ์สะเทือนใจ เศร้า สลดใจ แก่ผู้ชม โดยเน็ต 
ฟลิกซ์สร้างออริจินัลซีรีส์แนวดราม่าหลากหลายแนวโดยแนวท่ีมมีากท่ีสุดคือแนวดราม่าอาชญากรรม (Crime Drama) 
จ านวน 67 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 35.64 ซึ่งมีรูปแบบเนื้อหาหนัก เข้มข้น และสลับซับซ้อน ด้วยเหตุการณ์การฆาตกรรม 
สืบสวน สอบสวนแบบมีชั้นเชิง ตัวละครมักเป็นทหาร เจ้าหน้าท่ีต ารวจ และคนร้าย 
 2. ออริจินัลซีรีส์ประเภทคอมเมดี้ (Comedy) เป็นแนวออริจินัลซีรีส์ท่ีสร้างรองลงมาจากแนวดราม่า มีเนื้อหา
ท่ีเบากว่าแนวดราม่า เน้นความตลก สนุกสนาน คลายเครียดให้กับผู้ชม แต่ยังเน้นความคิดและสาระจากการด าเนิน
ชีวิตของตัวละคร โดยเป็นแนวคอมเมดี้ดราม่ามากท่ีสุดจ านวน 45 เรื่อง หรือร้อยละ 50  
 
 3. กลยุทธ์การเล่าเรื่องของซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์ 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์กลยุทธ์การเล่าเรื่องของออริจินัลซีรีส์เน็ตฟลิกซ์ท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทยท้ัง 6 เรื่อง 
ได้แก่ Stranger Things, Black  Mirror (San Junipero) , Narcos, The Huanting of Hill House, 13 Reasons 
Why และ The End of the F***king World พบว่าท้ังหมดเป็นแนวดราม่า (Drama) หรือแนวชีวิต โดยสิ่งท่ีโดดเด่น
ท่ีท าให้ออริจินัลซีรีส์ทั้ง 6 เรื่องเป็นท่ีนิยมคือการสร้างเอกลักษณ์ท่ีท าให้เป็นท่ีจดจ า ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 เอกลักษณ์ท่ีโดดเดน่ของออริจินลัซรีีส์เนต็ฟลิกซ์ท้ัง 6 เรื่อง 

 
 เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละเรื่อง กลายเป็นจุดส าคัญอย่างแรกท่ีท าให้เรื่องราวน่าสนใจ เปรียบเสมือนจุด
ขายท่ีท าให้ผู้ชมอยากรู้เรื่องราวต่อว่าคืออะไร นอกจากนี้ทุกเรื่องยังเน้นความสมจริงของการด าเนินชีวิต การเกิดวิกฤติ 
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการแก้ปัญหาของตัวละคร โดยเล่าเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆโดยมีแง่คิดจากมุมมอง และ
ทัศนคติ ผ่านการกระท า และบทสนทนาของตัวละคร เล่าเรื่องราวแบบซับซ้อน เพื่อให้น่าติดตาม ท าให้ผู้ชมรู้สึกคาด
เดาไม่ได้กับเหตุการณ์ท่ีก าลังจะเกิดขึ้น โดยวิเคราะห์สรุปแยกแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบการเล่าเรื่องได้ดังนี้ 
 1. โครงเรื่องเป็นแบบเชิงซ้อนและเน้นตัวละคร 
 โครงเรื่องมักเป็นแบบเชิงซ้อนคือมีเหตุการณ์หลายชุดเชื่อมโยงกัน และเน้นตัวละครท่ีมีบุคลิกโดดเด่นในการ
ด าเนินเรื่องราว และมักจบด้วยเหตุการณ์คลี่คลายไปในทางท่ีดี แต่มีปมหรือเหตุการณ์บางอย่างท่ีน าไปสู่เรื่องราวใน  
ซีซั่นต่อไป  
 2. เน้นความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร  
 ตัวละครหลักมักมีปมภายในจิตใจ เป็นความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจากจิตใจของตัวละครเอง อันเกิดจากปัญหาต่าง 
ๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านครอบครัวและความรัก 
 3. ตัวละครแบบมิติเดียว   
 ตัวละครมีบุคลิก ลักษณะนิสัย ความคิด พฤติกรรมท่ีโดดเด่นชัดเจน โดยจะมีบทบาทแตกต่างกันตามวัยและ
สถานภาพ เช่น บทบาทการเป็นลูก การเป็นนักเรียน การเป็นพ่อแม่  
 4. แก่นความคิดเน้นสะท้อนปัญหาสังคมและความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อนของมนุษย์ 

เรื่อง เอกลักษณ ์
Stranger Things 

Black Mirror  
Narcos 

The Haunting of Hill House 
13 Reasons Why 

The End of the F***ing World 

ช่วงเวลาในยุค 80s และปีศาจ 
เทคโนโลยีล้ าสมัย 

เรื่องจริงของพ่อค้ายาเสพตดิท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในโคลอมเบีย 
บ้านผีสิงสดุหลอน 

ปัญหาการฆ่าตัวตายและ Cyberbullying 
ตัวละครวัยรุน่โรคจติ และต่อต้านสังคม 
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  จุดเด่นของท้ัง 6 เรื่องคือการน าเสนอแง่คิดในด้านต่าง ๆ โดยเน้นปัญหาท่ียังคงเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
โดยเฉพาะปัญหาทางสังคมและปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่นได้แก่ ปัญหาเรื่องการยอมรับทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ ยา
เสพติด ความรุนแรง และความสัมพันธ์ของมนุษย์โดยเน้นความสัมพันธ์ของครอบครัว ความรัก การเข้าใจซึ่งกันและ
กัน 
 5. ฉากแบ่งตามยุคสมัยและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม  
 ฉากถูกก าหนดด้วยช่วงเวลาและยุคสมัย เช่น ช่วงเวลาในยุค 80s ฉากต่าง ๆ และองค์ประกอบต่าง ๆ จะอยู่
ในยุค 80s ท้ังการแต่งกายและของใช้ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเน้นสภาพแวดล้อมท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจ าของตัวละคร 
อาทิ ถนน บ้าน โรงเรียน ท่ีท างาน เป็นต้น 
 6. เน้นสัญลักษณ์ทางภาพท่ีสื่อความหมายถึงสภาพทางสังคมและความรู้สึกของมนุษย์  
 สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในเรื่องมักใช้สัญลักษณ์ทางภาพสื่อความหมาย โดยสามารถแบ่งหลัก ๆ ได้ 2 แบบ คือ 1.
สภาพสังคมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงยุคสมัย และ 2. การด าเนินชีวิตของมนุษย์ความรู้สึกต่าง ๆ ได้แก่ ความกลัว ความเศร้า 
ความรัก การสูญเสีย ความเป็นอิสระ 
 7. มุมมองการเล่าเรื่องโดยใช้สรรพนามบุรุษท่ี 1 และบุรุษท่ี 3  
 ทุกเรื่องใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบผู้เล่าเรื่องแบบสรรพนามบุรุษท่ี 1 ท่ีเป็นผู้เล่าประสบการณ์ของตนเอง (l-
protagonist) คือตัวละครในเรื่องถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเอง เพื่อให้ผู้ชมได้รู้สึกใกล้ชิดกับตัวละคร รวมท้ังใช้ผู้เล่า
แบบผู้เล่าเรื่องแบบสรรพนามบุรุษท่ี 3 มี (Third Person) เป็นมุมองจากภายนอกเข้ามาท่ีเรื่องโดยเห็นเหตุการณ์
ท้ังหมด คือให้ผู้ชมได้มองเห็นเหตุการณ์ท้ังหมดสลับไปมา ท้ังรู้เรื่องราวท้ังหมดโดยท่ีตัวละครเองไม่รู้ และรู้ไปพร้อม ๆ 
กับตัวละคร 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท าให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อใหม่ท่ีท าให้อุตสาหกรรมด้านความบันเทิงต้องปรับตัวให้ทันสมัย
และเข้ากับความต้องการของผู้ชมมากท่ีสุด เนื่องจากต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการสตรีมม่ิงวิดีโออ่ืน ๆ  นอกจากจะปรับตัว
ให้ตรงกับความต้องการของผู้ชม โดยเฉพาะในเรื่องช่องทางการรับชมท่ีมีหลากหลาย ไม่มีโฆษณาคั่น สามารถชมได้
โดยไม่ต้องรอการดาวน์โหลด สามารถกดหยุด หรือชมต่อจากเดิมได้ในทันที เน็ตฟลิกซ์ยังให้ความส าคัญกับการสร้าง
คอนเทนต์ของตัวเองเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งท่ีได้เปรียบของเน็ตฟลิกซ์ในการลงทุนสร้างคอนเทนต์ หรือท่ีเรียกว่าออริ
จินัลคอนเทนต์ของตัวเอง โดยออริจินัลซีรีส์ประเภทดราม่าเป็นแนวท่ีเน็ตฟลิกซ์สร้างมากท่ีสุด หลาย ๆ เรื่องกลายเป็น
ท่ีนิยมและโด่งดังไปท่ัวโลก รวมท้ังในประเทศไทยก็นิยมชมออริจินัลคอนเทนต์ของเน็ตฟลิกซ์เช่นกัน ซึ่งถือเป็นจุดเด่น
ท่ีท าให้คนสนใจและสมัครใช้บริการเพราะการจะชมออริจินัลคอนเทนต์ได้ต้องสมัครใช้บริการเน็ตฟ ลิกซ์เท่านั้น 
การศึกษากลยุทธ์การเล่าเรื่องของออริจินัลซีรีส์เน็ตฟลิกซ์ท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทย ท าให้มองเห็นภาพถึง
รสนิยมและความชอบของคนไทย ท่ีสนใจชมออริจินัลซีรีส์ประเภทดราม่าเข้มข้น โครงเรื่องแปลกและมีจุดเด่นท่ีผู้ชม
จดจ า เรื่องราวลึกลับ สลับซับซ้อนท่ีคาดเดาไม่ได้ ตัวละครต้องมีลักษณะท่ีโดดเด่น รวมท้ังเรื่องราวสะท้อนปัญหา
บางอย่างท่ีเชื่อมโยงกับปัญหาในชีวิตจริง อาจจะเป็นปัญหาสังคม หรือด้านอารมณ์ และความรู้สึก ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว ความรัก ท่ีท าให้ผู้ชมรู้สึกถึงอารมณ์และเรื่องราวได้ง่าย เพราะสะท้อนถึงชีวิตของมนุษย์ท่ีต้องพบเจอ เน็ต 
ฟลิกซ์ไม่ได้สร้างแค่ความบันเทิงให้แก่ผู้ชม แต่ยังมอบคุณภาพและประสบการณ์ใหม่ ๆ ผ่านซีรีส์ ผู้ชมจะไม่เพียงรับแต่
ความบันเทิงแต่ยังได้แง่คิด มุมมองใหม่ ๆ จากซีรีส์ด้วย 
 การศึกษากลยุทธ์การเล่าเรื่องของออริจินัลซีรีส์เน็ตฟลิกซ์ท าให้เห็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานท่ีท าให้
เน็ตฟลิกซ์ได้รับความนิยม รูปแบบการน าเสนอ แนวคิดต่าง ๆ  ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ซีรีสข์องไทยได ้
โดยจุดร่วมส าคัญของออริจินัลซีรีส์ท้ัง 6 เรื่อง คือการสร้างจุดสนใจ โดยการน าเสนอผ่านตัวละครท่ีโดดเด่น และ
สอดแทรกแง่คิดให้กับผู้ชม ดังนี้ 
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 1. Stranger Things สร้างจุดสนใจด้วยการย้อนเรื่องราวไปยังยุค 80s พร้อมกับเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับปีศาจ 
น าเสนอผ่านกลุ่มตัวละครเด็กเป็นหลักท่ีมีบุคลิกโดดเด่น อาทิ ตัวละครอีเลฟเว่น เด็กสาวทรงผมสกินเฮดท่ีมีพลังวิเศษ 
โดยสอดแทรกแง่คิดในเรื่องมิตรภาพ ความรักของเพื่อน หนุ่มสาวและครอบครัวท่ีสวยงาม 
 2. Black Mirror ตอน ซาน จูนิเปโร่ สร้างจุดสนใจด้วยการน าเสนอการใช้เทคโนโลยีท่ีล้ าสมัยอันส่งผลต่อ
การใช้ชีวิตของมนุษย์ ผ่านตัวละครหญิงสาวสองคนท่ีมีความรักให้กัน น าเสนอแง่มุมการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ท่ี
สามารถช่วยเหลือมนุษย์ และสะท้อนปัญหาการยอมรับทางเพศ 
 3. Narcos สร้างจุดสนใจด้วยการน าเสนอชีวิตจริงของพ่อค้ายาเสพติดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในโคลอมเบีย 
ด้วยการตัดสลับภาพและคลิปจากชีวิตของปาโบล เอสโกบาร์ พร้อมกับสะท้อนสภาพสังคมของปัญหายาเสพติดและ
ความรุนแรงได้อย่างสมจริง 
 4. The Haunting of Hill House สร้างจุดสนใจด้วยบ้านผีสิง เล่าเรื่องราวของครอบครัวท่ีต้องเผชิญกับ
โศกนาฏกรรม ผ่านตัวละครท่ีมีปมทางจิตใจอันเกิดจากบ้านผีสิงท่ีพวกเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ เรื่องราวไม่ได้เน้นถึงความ
สยองขวัญอย่างเดียว แต่ให้แง่คิดในด้านความสัมพันธ์ของครอบครัวท่ีต้องเปิดใจ เข้าใจ และรับฟังเพื่อท่ีจะแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
 5. 13 Reasons Why สร้างจุดสนใจด้วยการเน้นปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น และการแกล้งกันในโรงเรียน 
ผ่านตัวละครวัยรุ่น ท่ีสะท้อนแง่คิดปัญหาการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่าง ๆ ท้ังการละเมิดทางเพศ การกลั่นแกล้ง การ
ใช้สารเสพติด และความรุนแรงในครอบครัว 
 6. The End of the F***king World สร้างจุดสนใจด้วยการสร้างตัวละครวัยรุ่นโรคจิตและต่อต้านสังคม 
จนน าไปสู่การเกิดอาชญากรรม น าเสนอปัญหาของวัยรุ่นเกี่ยวกับความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และ
ความสัมพันธ์ของครอบครัว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยศึกษาออริจินัลซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์เพียง 6 เรื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของออริจินัลซีรีส์ท้ังหมด ดังนั้นควร
ศึกษาออริจินัลซีรีส์เรื่องอ่ืนในหลาย ๆ ประเภทเพื่อเปรียบเทียบว่ามีลักษณะท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร หรือ
เปรียบเทียบกับซีรีส์จากผู้ให้บริการสตรีมม่ิงอ่ืน ๆ ว่ามีลักษณะ รูปแบบการน าเสนอ การเล่าเรื่องอย่างไร อีกท้ังผู้วิจัย
ศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารต่าง ๆ และซีรีส์โดยตรง แต่ไม่ได้ท าการศึกษาผู้รับสารถึงทัศนคติ ความคิดเห็น หรือ
ความชอบท่ีมีต่อเน็ตฟลิกซ์ ดังนั้นควรศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้รับสารประกอบเพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
ของผู้ชมท่ีจะสามารถน าไปพัฒนารูปแบบการน าเสนอให้ตรงกับความต้องการมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดยอ่ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบพาราโบลาโดมของเกษตรกรพื้นท่ี
อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก วิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) ผลการส ารวจประชากรผู้ผลิตกล้วยตาก 
จ านวน 61 ราย ท้ังมีพาราโบลาโดมและด้วยวิธีอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา  
มีประสบการณ์การผลิตกล้วยตากอยู่ท่ี 11-20 ปี นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่มักจ าหน่ายกล้วยตากให้กับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่โดยตรง และไม่มีการขอมาตรฐานการผลิต เช่น อย. หรือ GMP เป็นต้น โดยเมื่อเปรียบเทียบ
เกษตรกรท่ีผลิตกล้วยตากโดยใช้พาราโบลาโดมคิดเป็นร้อยละ 65.57 ส่วนใหญ่สามารถจ าหน่ายกล้วยตากได้ราคา
มากกว่า 40 บาทต่อกิโลกรัม และมีรายได้มากกว่า 25,001 บาท ซึ่งเกษตรกรท่ีผลิตกล้วยตากด้วยวิธีอ่ืน ๆ สามารถ
จ าหน่ายได้ราคาต่ ากว่า และมีรายได้น้อยกว่า ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบพาราโบลาโดม พบว่า 
ทัศนคติท่ีดีต่อระบบพาราโบลาโดมของเกษตรกร ระยะทางจากบ้านถึงศูนย์การเรียนรู้ท่ีใกล้ท่ีสุด และรายได้จากการ
ขายกล้วยตาก มีผลต่อการยอมรับระบบพาราโบลาโดม ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนปัจจัยของการสนับสนุน 
การลงทุนก่อสร้างระบบพาราโบลาโดมของภาครัฐต่อการลงทุนก่อสร้างเครื่องมืออบแห้งของเกษตรกร ไม่มีผลต่อ 
การยอมรับเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการลงทุนระบบพาราโบลาโดม ส่งผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง แต่ภาครัฐควรสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติม เช่น การวิจัยเพื่อลดต้นทุนการก่อสร้างระบบ
พาราโบลาโดม เนื่องจากการก่อสร้างพาราโบลาโดมมีราคาสูง และเกษตรกรจ าเป็นต้องตัดสินใจเพื่อการลงทุนอย่างมาก
ถึงแม้ว่าภาครัฐจะร่วมสนับสนุนการก่อสร้างด้วยก็ตาม โดยพาราโบลาโดมเป็นเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลด
ระยะเวลาการผลิต ลดความเสียหายจากการผลิต และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นท่ีต้องการของ
เกษตรกรและผู้ประกอบการต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต นอกจากนี้  การสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถวางแผน 
ด้านการตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จะส่งผลใหเ้กษตรกรสามารถประกอบอาชีพการผลิตกล้วยตากได้อย่างย่ังยืน  

 

ค าส าคญั : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก  พาราโบลาโดม  กล้วยตาก  อบแห้ง 
 
Abstract 

This study aims to analyze factors affecting the adoption of the Parabola Dome solar dryer technology 

of farmers in Bang Krathum District, Phitsanulok Province. This study applied a logit model analysis. The 

survey results of 61 dried banana producers reveals that used Parabola Domes and other methods found that 

the majority of the producers are female, with a primary school education level, and have 11-20 years of 

experience in the production of dried bananas. Furthermore, most farmers usually sell dried bananas to large 

local entrepreneurs and do not request for production standards such as Food and Drug Safety (FDA) or Good 

Manufacturing Practice (GMP). From the study, farmers that produce dried bananas by using Parabola Dome 

add up to 65.57 percent, and most of them sell the products for more than 40 baht per kilogram. Thus, their 

estimated monthly income is more than 25,001 baht which is higher than farmers that produce dried bananas 

with other methods. As for the analysis of factors affecting the adoption of the Parabola Dome, it was found 

that positive attitude towards the Parabola Dome of the farmers, came from the short distance from home to 

the nearest learning center and the good income. This boosted the level of confidence up to 95 percent. 

However, it is noticed that with or without the government sector’s support on the technology, the adoption of 

the technology by farmers was not affected. Yet, the promotion of investment in the Parabola Dome is 

beneficial for the economy, society and environment. Therefore, the government sector should support
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additional research such as research to reduce the cost of building a Parabola Dome, since the domes are very 

expensive and require huge investment decisions from farmers. Although the government has already pledged 

to support the construction, the emphasis and promotion of this technology will help farmers improve their 

marketing and product processing in a more sufficient way. This is because the Parabola Dome is an efficient 

technology for reducing production time, and cuts out damage risk. Moreover, this technology will help add value 

needed by farmers and entrepreneurs to change production methods. 

 
Keywords: The Parabola Dome, Solar Dryer Technology, Banana Dried, Farmer Banana Processed  

 
บทน า 

การผลิตกล้วยตากเป็นการแปรรูปเพื่อถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยมีพื้นท่ีอ าเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลกเป็นชุมชนท่ีมีการผลิตกล้วยตากเชิงอุตสาหกรรมใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ท่ีผ่านมาเกษตรกรผลิต
กล้วยตากอบแห้งโดยวิธีการตากแดดธรรมชาติ และมักประสบปัญหาการปนเปื้อนฝุ่นละออง แมลง และการเสียหาย
จากการเปียกฝน ส่งผลให้ผลผลิตเกิดความเสียหายแลไม่ได้มาตรฐาน (เสริม จันทร์ฉาย, 2558, 15) จึงมีการแก้ไข
ปัญหาจากการผลิตดังกล่าว โดยผู้ผลิตกล้วยตากรายแรกท่ีน าเทคโนโลยีการอบกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งาน 
ในอ าเภอบางกระทุ่มคือ ก านันประภาส สิงหลักษณ์ ในปี พ.ศ. 2527 โดยเครื่องอบแห้งใช้หลักการพาความร้อน
ธรรมชาติ (Natural Convection Solar Dryer) สามารถอบแห้งกล้วยได้ครั้งละ 10 กิโลกรัม การใช้งานเชิงพาณิชย์
ต้องใช้เครื่องอบแห้งจ านวนมาก ท้ังยังเสียเวลาและแรงงานในการตากอีกด้วย  ต่อมา มีการพัฒนาเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์อ่ืนๆ ได้แก่ ปี พ.ศ. 2538 คณะนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับคณะ
นักวิจัยจากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พัฒนาเครื่องอบแห้งและสามารถใช้งานได้ในช่วงแรก จนกระท่ัง
หยุดด าเนินการ ต่อมา ปี พ.ศ. 2544 คณะนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด าเนินการพัฒนา
ระบบจนกระท่ังเกษตรกรเจ้าของสถานท่ีได้ใช้ระบบอบแห้งดังกล่าวอยู่หลายปีจนระบบทรุดโทรม เป็นต้น  

ท่ีผ่านมาพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้ง ยังเกิดปัญหาหลายด้านและไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้คิดค้นระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก หรือพาราโบลาโดม โดยได้รับทุน
สนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อพัฒนาการอบแห้งให้มี
ประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาการผลิตกล้วยตากท่ีไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยพาราโบลาโดมจ านวน 4 ขนาด ได้แก่ 
ขนาดเล็ก (6.00x8.20 ตร.ม.) ขนาดกลาง (9.00x12.40 ตร.ม.) ขนาดใหญ่ (9.00x20.80 ตร.ม.) และขนาดใหญ่พิเศษ 
(9.00x27.10 ตร.ม.) ซึ่งมีก าลังการผลิตมากกว่าเทคโนโลยีอ่ืน ๆ สามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
ใช้ระยะเวลาในการอบแห้งน้อยกว่า วัสดุท่ีใช้ในการสร้างระบบอบแห้งมีความคงทน และมีระบบความร้อนเสริมส าหรับ
การอบแห้งในฤดูฝน โดยจากการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว พพ. ได้ส่งเสริมการใช้งานไปยังพื้นท่ีอ าเภอบางกระทุ่ม  
เพื่อเป็นชุมชนตัวอย่าง “บางกระทุ่มโมเดล” และมีการใช้พาราโบลาโดมอย่างแพร่หลายในชุมชน (เสริม จันทร์ฉาย 
และคณะ, 2558)  

นอกจากการส่งเสริมพาราโบลาโดมในพื้นท่ีอ าเภอบางกระทุ่มแล้ว พพ. ยังได้ส่งเสริมไปยังพื้นท่ีท่ีมีการอบแห้ง
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ัวประเทศมากกว่า 300 ระบบ ภายใต้โครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน ซึ่ง พพ.  
มีเป้าหมายส่งเสริมการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 75,000 ตร.ม. หรือเทียบเท่าการผลิตพลังงานความร้อน 
5 ktoe ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, 2558, 11) โดยพาราโบลาโดมเป็นระบบท่ีมีการลงทุนสูง และมีการใช้งบประมาณจ านวนมาก จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพาราโบลาโดมของเกษตรกรผู้แปรรูปกล้วยตาก พื้นท่ี
อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ภาครัฐ เอกชน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการวางแผนวิจัย 
และการส่งเสริมระบบพาราโบลาโดมในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ และน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 
วัตถปุระสงค ์

เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลตอ่การยอมรับระบบพาราโบลาโดมของเกษตรกรพื้นท่ีอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
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อุปกรณแ์ละวิธีการทดลอง 
1. การรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยครั้งนี้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้การศึกษาจากประชากรผู้ผลิตกล้วยตาก อ าเภอ 

บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 100 ราย (เสริม จันทร์ฉาย และบุศรากรณ์ มหาโยธี, 2559, 318) สามารถ
สอบถามประชากรผู้ผลิตกล้วยตากได้  จ านวน 61 ราย เครื่องมือ ท่ีใช้ ในการรวบรวมคือแบบสอบถาม 
(Questionnaires) ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการผลิตกล้วยตาก เช่น ระยะทางจากบ้านถึงศูนย์การเรียนรู้ท่ีใกล้ท่ีสุด ขนาดพาราโบลาโดมท่ีเหมาะสมต่อการผลิต
กล้วยตาก และการสนับสนุนการลงทุนก่อสร้างระบบพาราโบลาโดมของภาครัฐต่อการลงทุนก่อสร้างเครื่องมืออบแห้งของ
เกษตรกร ส่วนท่ี 3 ต้นทุน และรายได้สุทธิจากการจ าหน่ายกล้วยตาก และส่วนท่ี 4 ทัศนคติท่ีมีต่อระบบพาราโบลาโดม 
เป็นข้อค าถามด้านความคิดเห็นหรือมุมมองท่ีมีต่อการผลิตกล้วยตากโดยใช้พาราโบลาโดม แต่ละข้อเป็นมาตรวัดระดับ 
5 ระดับ (Likert Scale) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพท่ัวไปของประชากร

ผู้ผลิตกล้วยตาก  
2.2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) วิเคราะห์หาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบ

พาราโบลาโดมของเกษตรกรพื้นท่ีอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี 
Maximum Likelihood โดยใช้แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) เขียนได้ดังนี้  

 

Pi=E (Y=
1

Xi
) =

1

1+e-Zi
 

ก าหนดให ้ 
Pi คือ โอกาสความน่าจะเป็นของเกษตรกรแต่ละราย (i) ท่ีจะตัดสินใจใช้เทคโนโลยีระบบพาราโบลาโดม  
Y คือ เกษตรใช้เทคโนโลยีระบบพาราโบลาโดม โดยท่ี  

 Y = 1 คือ ผู้ผลิตกล้วยตากท่ียอมรับเทคโนโลยีระบบพาราโบลาโดม  
 Y = 0 คือ ผู้ผลิตกล้วยตากท่ีไม่ยอมรับเทคโนโลยีระบบพาราโบลาโดม  

 
ดังนั้น สามารถแสดงแบบจ าลองทางเศรษฐมิติได้ดังนี้ 

 
Y = f (Attitude, Price, Distance, Size, Income, Subsidyratio) 

 
ก าหนดให้ f คือ Logistic Function  
 
โดยท่ี  
Attitude  คือ ทัศนคติท่ีดีต่อระบบพาราโบลาโดมของเกษตรกร (คะแนน Likert Scale)  
Price  คือ ราคาการจ าหน่ายกล้วยตาก (บาท/กิโลกรัม) 
Distance คือ ระยะทางจากบ้านถึงศูนย์การเรียนรู้ท่ีใกล้ท่ีสุด (กิโลเมตร) 
Size  คือ ขนาดของพาราโบลาโดมท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้งาน โดย  

     0 = ขนาดอ่ืน ๆ ได้แก่ ขนาดเล็ก (พื้นท่ี 6.00x8.20 ตารางเมตร) ขนาดกลาง  
           (พื้นท่ี 9.00x12.40 ตารางเมตร) และขนาดใหญ่ (พื้นท่ี 9.00x20.80 ตารางเมตร) 

       1 = ขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นท่ี 9.00x27.10 ตารางเมตร) 
Income คือ รายได้จากการขายกล้วยตาก (10,000 บาทต่อเดือน) 
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Subsidyratio คือ อัตราส่วนการสนับสนุนการลงทุนก่อสร้างระบบพาราโบลาโดมของภาครัฐ (บาท)  
ต่อการลงทุนก่อสร้างเครื่องมืออบแห้งของเกษตรกร (บาท) 
 
ผลการทดลอง  

1. ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยตาก ในจังหวัดพิษณุโลก 
ในการส ารวจเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยตากในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 61 ราย แบ่งเป็น 

เกษตรกรผู้ผลิตกล้วยตากโดยใช้พาราโบลาโดม จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.57 ส่วนใหญ่มีอายุและประสบการณ์
ในการผลิตกล้วยตากน้อยกว่าเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยตากโดยไม่ใช้พาราโบลาโดม และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการผลิต
กล้วยตากเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 80.00 ส่วนเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยตากโดยไม่ใช้พาราลาโดม จ านวน 21 ราย 
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  34.43 ป ร ะกอ บอาชี พ ก า ร ผ ลิ ต ก ล้ ว ยต าก เ ป็ น อ า ชี พ ร อ ง  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  85.71  
แต่เกษตรกรท้ังหมดโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.85 และจบการศึกษาในชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
67.21 ส่วนใหญ่ไม่มีการเข้าร่วมกลุ่ม หรือเป็นสมาชิกกลุ่มการผลิตกล้วยตาก คิดเป็นร้อยละ 67.21 

ในส่วนของลักษณะการลงทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีผลิตกล้วยตาก พบว่า เกษตรกรท่ีใช้
พาราโบลาโดมส่วนใหญ่มีปริมาณการผลิตกล้วยตากมากกว่า 2,000 กิโลกรัมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 62.50 สามารถ
จ าหน่ายกล้วยตากได้ในราคามากกว่า 40 บาทต่อกิโลกรัม  คิดเป็นร้อยละ 85.00 และส่วนใหญ่มีรายได้จากการ
จ าหน่ายกล้วยตากมากกว่า 25,001 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 67.50 เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรท่ีผลิตโดยไม่ใช้
พาราโบลาโดม ทุกรายมีก าลังการผลิตน้อยกว่า 2,000 กิโลกรัมต่อเดือน และร้อยละ 95.24 สามารถจ าหน่ายกล้วย
ตากได้ราคาต่ ากว่า 40 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ร้อยละ 90.48 มีรายได้จากการจ าหน่ายกล้วยตากน้อยกว่า 
10,000 บาทต่อเดือน แต่เกษตรกรท้ังท่ีใช้พาราโบลาโดมและไม่ใช้พาราลาโดม ร้อยละ 86.89 มักจ าหน่ายกล้วยตาก
ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่โดยตรง และไม่มีการขอมาตรฐานการผลิต เช่น อย. หรือ GMP คิดเป็นร้อยละ 93.44  

การส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยตากโดยใช้และไม่ใช้พาราโบลาโดม พบว่า เกษตรกรท่ี
ใช้พาราโบลาโดมร้อยละ 77.50 ให้ความเห็นว่าเป็นเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความสะอาดมากกว่าใช้เทคโนโลยี
อ่ืนในการผลิต เกษตรกรมากกว่าครึ่งสามารถขายกล้วยตากได้ราคาสูง ใช้ระยะเวลาในการผลิตท่ีลดลง เพราะสามารถ
เพิ่มก าลังการผลิตได้ดีกว่าการใช้เทคโนโลยีอ่ืนในการผลิต ส าหรับเกษตรกรท่ีไม่ใช้พาราโบลาโดมให้ความเห็นทุก
ประเด็นสอดคล้องกับเกษตรกรท่ีมีพาราโบลาโดม ยกเว้นประเด็นด้านราคากล้วยตากท่ีมีความเห็นตรงกันข้าม 

 
2. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบพาราโบลาโดม 

ในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรผู้แปรรูปกล้วยตากในการยอมรับระบบ
พาราโบลาโดม พื้นท่ีศึกษาอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีประชากรผู้ผลิตกล้วยตาก จ านวน 61 ราย   
ผลการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) และประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธี Maximum Likelihood 
ได้ผลการศึกษาดังตารางท่ี 1 พบว่า ทัศนคติท่ีดีต่อระบบพาราโบลาโดมของเกษตรกร (Attitude) ระยะทางจากบ้าน
ถึงศูนย์การเรียนรู้ท่ีใกล้ท่ีสุด (Distance) และรายได้จากการขายกล้วยตาก (Income) มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95   
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ตารางที่ 1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบพาราโบลาโดม 

Variable Coefficient Z-Statistic Prob. Marginal Effect 
Attitude 0.303027 2.34 0.019** 0.002628 
Price -0.030773 - 0.78 0.437 - 0.000267 
Distance -1.274527 - 2.02 0.043** - 0.011055 
Size 0.767253 0.50 0.614 0.007847 
Income 1.447933 2.01 0.044** 0.012559 
Subsidyratio -1.702150 - 0.60 0.548 - 0.014763 
constant -13.660950 - 2.42 0.016  

 จ านวนตัวอย่าง (n) 61 
 Log likelihood -9.9126093 
 LR chi2 (8) 58.72 
 Prob>chi2 0.0000 
 Pseudo R2 0.7476 

หมายเหตุ: ** ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบพาราโบลาโดมสามารถอธิบายไดด้ังนี้  
ทัศนคติที่ดีต่อระบบพาราโบลาโดมของเกษตรกร (Attitude): ประกอบด้วย กล้วยตากมีความสะอาด

กว่าการผลิตโดยวิธีอ่ืน สามารถขายได้ราคาดีกว่าการผลิตด้วยวิธีอ่ืน สามารถลดระยะเวลาการผลิต สามารถเพิ่มก าลัง
การผลิตได้มากกว่าการผลิตด้วยวิธีอ่ืน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันต่อการยอมรับพาราโบลาโดม กล่าวคือ 
เกษตรกรท่ีมีคะแนนด้านทัศนคติท่ีดีต่อระบบพาราโบลาโดมเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะมีการยอมรับพาราโบลาโดมเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ 0.26 

ระยะทางจากบ้านถึงศูนย์การเรียนรู้ที่ใกล้ที่สุด (Distance): มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามต่อ
การยอมรับพาราโบลาโดม กล่าวคือ เกษตรกรท่ีมีระยะทางจากบ้านห่างจากศูนย์การเรียนรู้น้อยลง 1 กิโลเมตร จะมี
การยอมรับพาราโบลาเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 1.10  

รายได้จากการขายกล้วยตาก (Income): มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันต่อการยอมรับพาราโบลาโดม 
กล่าวคือ เกษตรกรท่ีมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 10,000 บาท จะมีการยอมรับพาราโบลาโดมเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 1.26 
 
วิจารณผ์ลการทดลอง 

เทคโนโลยีระบบพาราโบลาโดม เป็นการแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งท่ีประสบปัญหาการ
ปนเปื้อนฝุ่น ละออง แมลง การเปียกฝน และผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานจากการตากแดดธรรมชาติ โดยเมื่อพัฒนาแล้ว
เทคโนโลยีมีก าลังการผลิตมากกว่าเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ใช้ระยะเวลาในการอบแห้งน้อยกว่า วัสดุท่ีใช้ในการสร้างระบบ
อบแห้งมีความคงทน และมีระบบความร้อนเสริมส าหรับการอบแห้งในฤดูฝน ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดอัตราความ
เสียหายจากการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต และเพิ่มราคาการจ าหน่ายกล้วยตาก (กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, 2561) การ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบพาราโบลาโดมของเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยตาก อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 61 ราย โดยใช้การวิเคราะห์โลจิต (Logit Model) โดยปัจจัยเรื่องรายได้จากการขายกล้วยตาก 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Kuwornu, Egyir and Anyinam (2011) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีอบแห้งของเกษตรกรในประเทศกานา ซึ่งพบว่า รายได้ การสร้างแรงจูงใจ และขนาดเทคโนโลยีมีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ ปัจจัยในขนาดของพาราโบลาโดมท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้งาน ไม่มีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีระบบพาราโบลาโดม เนื่องจากเกษตรกรมีก าลังผลิตท่ีแตกต่างกัน จึงต้องการพาราโบลาโดมในขนาด
ท่ีแตกต่างกันด้วย 
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นอกจากนี้ ในส่วนของปัจจัยการสนับสนุนการลงทุนก่อสร้างระบบพาราโบลาโดมของภาครัฐต่อการลงทุน
ก่อสร้างเครื่องมืออบแห้งของเกษตรกร (Subsidyratio) ไม่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี เนื่องจากการก่อสร้างพาราโบลาโดม 
มีราคาสูง เกษตรกรต้องตัดสินใจเพื่อการลงทุนเงินส่วนตัวจ านวนมากในการก่อสร้างพาราโบลาโดม ถึงแม้ว่าภาครฐัจะรว่ม
สนับสนุนการลงทุนก่อสร้างด้วยก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2561 พพ. ให้การสนับสนุนเงินลงทุนก่อสร้างพาราโบลาโดม 
ขนาดเล็ก 119,556 บาทต่อโดม ขนาดกลาง 241,056 บาทต่อโดม และขนาดใหญ่ 404,352 บาทต่อโดม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 
ของราคากลางท่ีประเมินเท่านั้น และเกษตรกรต้องลงทุนเอง ร้อยละ 70 ของราคากลาง (บุศรากรณ์ มหาโยธี และ 
ยุทธศักดิ์ บุญรอด, 2561, 9)  

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการลงทุนระบบพาราโบลาโดมของภาครัฐ ส่งผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง โดยจากการศึกษาของ ชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย และปิติณัตต์ ตรีวงศ์ (2560) และกัมปนาท 
วิจิตรศรีกมล (2561) พบว่า มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ท่ีสูงกว่าการลงทุน โดยพาราโบลาโดมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจ ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด ปลอดภัย ไม่เกิดมลพิษและการรบกวนชุมชนรอบข้าง สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนท้ังทางตรงและทางอ้อม  
 
สรุปผลการทดลอง 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบพาราโบลาโดม ของเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยตาก อ าเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 61 ราย โดยใช้การวิเคราะห์โลจิต (Logit Model) พบว่า ทัศนคติท่ีดีต่อระบบพาราโบลาโดม
ของเกษตรกร ระยะทางจากบ้านถึงศูนย์การเรียนรู้ท่ีใกล้ที่สุด และรายได้จากการขายกล้วยตาก ส่งผลต่อการยอมรับ
พาราโบลาโดม 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. หน่วยงานภาครัฐ เช่น พพ. และมหาวิทยาลัยศิลปากร ควรสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติม เช่น การวิจัยเพื่อ 
ลดต้นทุนการก่อสร้างระบบพาราโบลาโดม หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาแผ่นโพลีคาร์บอเนตท่ีมีคุณภาพสูงทดแทนการน าเขา้
จากต่างประเทศ เป็นต้น เนื่องจากการลงทุนครั้งแรกมีต้นทุนสูงมากเมื่อเทียบกับการก่อสร้างเทคโนโลยีอบแห้งวิธีอ่ืน ๆ 
ถึงแม้ว่าภาครัฐจะร่วมสนับสนุนการลงทุนก่อสร้างด้วยก็ตาม  
 2. การส่งเสริมเทคโนโลยีพาราโบลาโดมไปยังชุมชนบางกระทุ่ม ก่อให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย  
แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังจ าหน่ายกล้วยตากแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในชุมชนเพียงไม่กี่ราย และไม่มีการหาลู่ทาง
จ าหน่ายกล้วยตากเพิ่มเติม ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญในพื้นท่ี ก่อให้เกิดการผูกขาดกับผู้ประกอบการรายใหญ่ หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถวางแผนด้านการตลาด การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อการขอมาตรฐาน เช่น อย. หรือ GMP จะส่งผลให้เกษตรกรในพื้นท่ีสามารถประกอบ
อาชีพการผลิตกล้วยตากได้อย่างย่ังยืน 
 3. หน่วยงานรัฐควรลดสนับสนุนการลงทุนพาราโบลาโดม เนื่องจากพาราโบลาโดมเป็นเทคโนโลยี 
ท่ีมีประสิทธิภาพและมีความต้องการอย่างมากในกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งต่าง ๆ การเสริมสร้างทัศนคติในการใช้
งานพาราโบลาโดมต่อผู้ใช้อ่ืน ๆ และสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เห็นความส าคัญต่อการใช้งาน จะส่งผลให้มีการใช้งาน
พาราโบลาโดมเพิ่มมากขึ้น 

4. หน่วยงานรัฐควรรักษามาตรฐานการก่อสร้างให้ดีอยู่เสมอ และควรติดตามจัดเก็บฐานข้อมูลการก่อสร้าง
พาราโบลาโดมไว้เป็นระบบจากเกษตรกรและผู้ประกอบการท้ังท่ีเข้าร่วมโครงการของ พพ. และการก่อสร้างพาราโบลาโดม
โดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีมากในผู้ประกอบการรายใหญ่ จะท าให้ได้เป้าหมายการตดิตัง้พาราโบลาโดมเพิม่มากขึ้น  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาช่อน และการประเมินความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการแปลงใหญ่ปลาน้้าจืด (ปลาช่อน) ของกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง จ้านวน 74 ราย ในพื้นท่ี 
2 จังหวัด ได้แก่ 1) อ้าเภอขาณุวรลักษณบุรี จังหวัดก้าแพงเพชร 2) อ้าเภอวิเศษณ์ชัยชาญ สามโก้ และโพธ์ิทอง จังหวัด
อ่างทอง รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ท้าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา  (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และใช้หลักการส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Economic Surplus) ซึ่งอาศัยตัวชี้วัด ได้แก่ มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราส่วนต้นทุนและผลตอบแทน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  

 ผลการศึกษา พบว่า สภาพท่ัวไปของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาช่อนนั้น ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 54.05 มีอายุระหว่าง 40-65 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 52.70 และมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาช่อน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.70 น้้าหนักปลาช่อนท่ีเกษตรกรจังหวัด
ก้าแพงเพชรขายท้ังหมดเฉลี่ย 496.27 กิโลกรัม มูลค่าการขายเฉลี่ย 30,250.00 บาท ราคาขายเฉลี่ย 59.11 บาทและ
รายได้เหนือต้นทุนท้ังหมดเฉลี่ย 8,433.41 บาท แต่พื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง มีน้้าหนักปลาท่ีขายท้ังหมดเฉลี่ย 1,669.74 
กิโลกรัม มูลค่าการขายเฉลี่ย 105,449.37 บาท ราคาขายเฉลี่ย 63.15 และรายได้เหนือต้นทุนท้ังหมดเฉลี่ย 25,861.62 
บาท ก้าไรสุทธิของเกษตรกรจังหวัดอ่างทองมากกว่า เนื่องจากลูกพันธ์ุปลาท่ีสนับสนุนไม่แข็งแรงและมีสัตว์เลื้อยคลาน
เข้าไปกินปลาในบ่อ ไม่สามารถขายผลผลิตได้ อีกท้ังปัญหาการตลาดด้านราคาตกต่้าในพื้นท่ี จึงต้องน้าไปขายท่ีจังหวัด
อ่ืน ท้าให้มีต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้น รายได้ลดลง แตเ่กษตรกรจังหวัดอ่างทองได้รับราคาขายสูงกว่า มีพ่อค้าคนกลางมา
รับซื้อปลาท่ีบ่อ ไม่ต้องเสียค่าขนส่ง  

ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าฯ พบว่า โครงการฯเกิดความคุ้มค่า ซึ่งให้ค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NVP) 
750,465.78 บาท อัตราส่วนต้นทุนและผลตอบแทน (BCR) 5.28 และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 0.37     
 

ค้าส้าคัญ : ปลาช่อน  การประเมินความคุ้มค่า 
 
Abstract 

The study aims to survey farmer’s general information and ex-post evaluation of a large land plot of 

freshwater fish (sneak-head fish) project. The data were collected by questionnaire 74 farmers in two provinces 

i.e. 1)  Khanu Woralaksaburi District, Kamphaeng Phet province 2)  Wiset Chaichan, Samko and Pho Thong 

District, Ang Thong Province. Statistics used for analyzing the data were Descriptive Statistics were frequency, 

percentage, mean and Economics surplus used indicators i.e. Net present value ( NPV) , Benefit Cost Ratio 

(BCR) and Internal Rate Ratio (IRR)  

The results showed that farmer’s general information almost are male 54.05 percent, age between 40-

65 years old 50.00 percent, Education level were in elementary school level 52.70 percent and had experience 

in snakehead fish farming 1-5 years 52.70 percent. Weight of snakehead fish that farmers in Kamphaeng Phet 

province sold averaging 496.27 kilograms, the average sales value 30,250.00 baht, the average selling price 

59.11 and income above the total cost, average 8,433.41 baht, but Ang Thong province area had weight 

1,669.74 kilograms, the average sales value is 105,449.37 baht, the average selling price is 63.15, and the 

income above the total cost is 25,861.62 baht. The results of the average net profit of farmer in Ang Thong
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province were more than Kamphaeng Phet province. Some of farmer gave information that they received weak 

supporting fishes and reptiles came to eat fish in the pond. In addition to the marketing problems that farmers 

faced with falling prices in the area therefore farmers had to sell fish to other provinces and transportation costs 

were increased. Farmer in Ang thong got a higher selling price, there were middlemen to bought fish at the 

pond so do not pay for transportation. 

 The results of the economic evaluation analysis of the project showed that the project was 

worthwhile. It got the net present value (NVP) 750,465.78 baht, benefit cost ratio (BCR) 5.28 and internal rate 

of return (IRR) 0.37. 

 
Keywords: Sneak-Head Fish, Impact Evaluation 

 
บทน้า 

ประมงเป็นอาชีพหนึ่งท่ีมีความส้าคัญต่อประเทศไทย ท้ังในด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชากรใน
ประเทศ ซึ่งในแต่ละปีอาชีพประมงสามารถสร้างรายได้ในกับประเทศมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี มีความเกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในทุกภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยมีท้ังแหล่งน้้าจืดและน้้าเค็ม จึงมีปลาและสัตว์
น้้าต่างๆเป็นแหล่งอาหารท่ีส้าคัญ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีประกอบอาชีพประมงนั้นเป็นเกษตรกรรายเล็ก 
ส่งผลให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น การขาดแคลนปัจจัยการผลิต ท้าให้มีต้นทุนการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นหรือมี
การผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ การขาดอ้านาจการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางส่งผลให้เกษตรกรโดนกดราคาขาย เป็นต้น 

ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากลักษณะการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรรายเล็กนั้น ส่งผลให้รัฐบาลต้องจัดท้านโยบาย
เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันเพาะเลี้ยงและการจ้าหน่าย จึงเกิดเป็นโครงการแปลงใหญ่ปลาน้้าจืดขึ้น เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยการสนับสนุนให้เกษตรกรในพืน้ท่ีใกลเ้คยีงกนัท่ีมกีาร
ผลิตสัตว์น้้าจืดชนิดเดียวกัน รวมกลุ่มกันผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น ท้ังในด้านการผลิตและการตลาด 
เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นท่ีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดจ้านวนมาก กรมประมงจึงได้ด้าเนินการส่งเสริมโครงการแปลง
ใหญ่ปลาน้้าจืด ซึ่งเริ่มด้าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 แล้วนั้น ได้ท้าการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการฯในหลายพื้นท่ีท่ัวประเทศ มีพันธ์ุปลาหลายชนิด ซึ่งปลาช่อนเป็นปลาชนิดหนึ่งท่ีน้ามาเข้าร่วมใน
โครงการฯนี้ด้วยเช่นกัน  

โครงการแปลงใหญ่ปลาน้้าจืด (ปลาช่อน) เป็นโครงการท่ีเกิดขึ้นครั้งแรกภายใต้การดูแลของกรมประมง ใน
ปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากปลาช่อนมีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจเป็นล้าดับท่ี 5 ในสัตว์น้้าจืดท้ังหมด มีพื้นท่ีท่ีได้รับ
การส่งเสริม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก้าแพงเพชรและอ่างทอง เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาช่อนเชิง
พาณิชย์อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน โดยกรมประมงได้ท้าการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธ์ุปลาช่อน 1,500 ตัว 
ให้กับเกษตรกรทุกรายท่ีเข้าร่วมโครงการฯ (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด, 2561) 

นโยบายหรือโครงการการส่งเสริมของรัฐบาลล้วนมีความส้าคัญท้ังสิ้น แต่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์กับ
เกษตรกรมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรงบประมาณต้องค้านึงถงึความสา้คญั
ของนโยบายก่อนและหลัง เนื่องจากการจัดท้าโครงการต้องอยู่ภายใต้เวลาและงบประมาณท่ีมีอย่างจ้ากัด ท้ังนี้ การ
ด้าเนินการของโครงการปลาช่อนแปลงใหญ่ได้ด้าเนินการจนสิ้นสุดระยะของโครงการแล้ว การประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น สามารถเป็นตัวบ่งบอกความส้าเร็จของโครงการฯ เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของการด้าเนิน
โครงการต่างๆต่อไปในอนาคต เพื่อช่วยให้ภาครัฐหรือองค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้องใช้ผลการศึกษาในการตัดสินใจตามลา้ดบั
ความส้าคัญของโครงการภายใต้สถานการณ์ต่างๆต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงปลาช่อนในโครงการแปลงใหญ่ปลาน้้าจดื (ปลาช่อน)  
2. ประเมนิความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกดิขึ้นจากโครงการแปลงใหญ่ปลาน้้าจืด (ปลาช่อน)   
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การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การรวบรวมข้อมูล  
การศึกษานี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Questionnaires) 

ประกอบไปด้วย แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ต้นทุนและรายได้ท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดในการ
เพาะเลี้ยงปลาช่อนท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการแปลงใหญ่ปลาน้้าจืด (ปลาช่อน) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจากโครงการแปลงใหญ่ปลาน้้าจืด (ปลาช่อน) ปี พ.ศ.2561 ได้ท้าการสนับสนุน
ในพื้นท่ีอ้าเภอขาณุวรลักษณบุรี จังหวัดก้าแพงเพชร อ้าเภอวิเศษณ์ชัยชาญ สามโก้ และอ้าเภอโพธ์ิทอง จังหวัด
อ่างทอง มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 78 ราย ท้ังนี้มีเกษตรกรท่ีสะดวกมาให้ข้อมูลได้ จ้านวน 74 ราย  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

ในการอธิบายข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาช่อนในโครงการฯ ใช้หลักการวิเคราะห์ส่วนเกินทางเศรษฐกิจ 
(Economic Surplus) ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนเกินผู้บริโภค (Consumer Surplus) และส่วนเกินของผู้ผลิต 
(Producer Surplus) การศึกษาในครั้งนี้ ก้าหนดให้ส่วนเกินผู้บริโภคคงท่ี เนื่องจากเป็นการส่งเสริมทางด้านการผลิต 
ผลการวิเคราะห์จึงสามารถชี้วัดความส้าเร็จของโครงการได้อย่างชัดเจน (สุวรรณา  ประณีตวตกุล, 2552) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้อาศัยตัวชี้วัดทางการเงิน ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value :NPV) อัตราส่วนต้นทุน
และผลตอบแทน (Benefit Cost Ratio :BCR) และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate Ratio :IRR) 

 
ผลการศึกษา  
 เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ปลาน้้าจืด (ปลาช่อน) ในจังหวัดก้าแพงเพชร จ้านวน 47 ราย จังหวัด
อ่างทอง จ้านวน 27 ราย รวมท้ังสิ้น 74 ราย ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาช่อนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
ในพื้นท่ีจังหวัดก้าแพงเพชร ส่วนใหญ่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.32 อายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.55 ระดับ
การศึกษาชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.83 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
31.91 ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาช่อน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.96 ในพื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง ส่วนใหญ่เพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 51.85 อายุ 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.67 ระดับการศึกษาชั้นประถมและมัธยม คิดเป็นร้อยละ 74.08 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 48.15 เกษตรกรไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาช่อน คิดเป็นร้อยละ  55.56  
แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาช่อนท่ีเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ปลาน้้าจืด (ปลาชอ่น)  
พ.ศ. 2561 

รายการ 
จังหวัดก้าแพงเพชร จังหวัดอ่างทอง รวม 

จ้านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ้านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ้านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

เพศ       

  ชาย 26 55.32 14 51.85 40 54.05 

  หญิง 21 44.68 13 48.15 34 45.95 

อายุ (ปี)       

  ไม่เกิน 25 ปี - - 2 7.41 2 2.70 
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รายการ 
จังหวัดก้าแพงเพชร จังหวัดอ่างทอง รวม 

จ้านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ้านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ้านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

  26-40 ปี 8 17.02 4 14.81 12 16.22 

  41-60 ปี 19 40.43 18 66.67 37 50.00 

  มากกว่า 60 ปี 20 42.55 3 11.11 23 31.08 

ระดบัการศกึษา       

  ไม่ได้ศึกษา 4 8.51 - - 4 5.41 

  ประถมศึกษา 30 63.83 10 37.04 39 52.70 

  มัธยมศึกษา 7 14.89 10 37.04 18 24.32 

  ปวส./ปวช. 5 10.64 3 11.11 8 10.81 

  ปริญญาตร ี 1 3.70 4 14.81 5 6.76 

ประสบการณก์ารเล้ียง 
ปลาช่อน 

    
  

  ไม่มีประสบการณ ์ 8 17.02 15 55.56 23 31.08 

  1-5 ปี 31 65.96 8 29.63 39 52.70 

  5-10 ปี 8 17.02 4 14.81 12 16.22 

รวม 47 100.00 27 100.00 74 100.00 

 
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาช่อนในโครงการฯพื้นท่ีจังหวัดก้าแพงเพชร มีน้้าหนักปลาท่ีจับขายได้ท้ังหมดเฉลี่ย 

496.27 กิโลกรัม มูลค่าการขายเฉลี่ย 30,250.00 บาท ราคาขายเฉลี่ย 59.11 และรายได้เหนือต้นทุนท้ังหมดเฉลี่ย 
8,433.41 บาท ส้าหรับพื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง มีน้้าหนักปลาท่ีจับขายได้ท้ังหมดเฉลี่ย 1,669.74 กิโลกรัม มูลค่าการขาย
เฉลี่ย 105,449.37 บาท ราคาขายเฉลี่ย 63.15 บาท และรายได้เหนือต้นทุนท้ังหมดเฉลี่ย 25,861.62 บาท  แสดงดัง
ตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  น้้าหนักปลาท่ีจับได้ท้ังหมดเฉลี่ย มลูค่าการขายเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ยและรายไดเ้หนือต้นทุนท้ังหมดเฉลี่ย
ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาช่อนในโครงการแปลงใหญ่ปลาน้้าจดื (ปลาช่อน) 

จังหวัด 
น้้าหนกัปลาที่จับขายได้

ทั้งหมดเฉลี่ย (กก.) 
มูลค่าการขาย
เฉลี่ย (บาท) 

ราคาขายเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

รายได้เหนือตน้ทุน
ทั้งหมดเฉลี่ย หรือก้าไร

สุทธิ (บาท) 

ก้าแพงเพชร                496.27      30,250.00             59.11              8,433.41  

อ่างทอง              1,669.74    105,449.37             63.15             25,861.62  

การประเมินความคุ้มค่าของโครงการแปลงใหญ่ปลาน้้าจืด (ปลาช่อน) ครั้งนี้ ได้ท้าการรวบรวมข้อมูลจาก
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการท้ัง 2 จังหวัด ซึ่งมีเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังหมด 78 ราย โดยกรมประมงได้แจกลูก
พันธ์ุปลาจ้านวน 1,500 ตัวต่อราย ราคาตัวละ 1.5 บาท คิดเป็นค่าลูกพันธ์ุปลาช่อนท้ังหมด 175,500 บาท เกษตรกร
สามารถเพาะเลี้ยงลูกพันธ์ุปลาจนได้ขนาดตลาดแล้วจ้าหน่าย ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในพื้นท่ีจังหวัดก้าแพงเพชร 
227,702.12 บาท จังหวัดอ่างทอง 698,263.66 รวมผลประโยชน์ท้ังหมด 925,965.78 บาท ซึ่งให้ค่ามูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (Net Present Value :NPV) 750,465.78 บาท ค่าอัตราส่วนต้นทุนและผลตอบแทน (Benefit Cost Ratio 
:BCR) 5.28 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate Return :IRR) 0.37 ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3  ผลการประเมนิความคุ้มค่าของโครงการแปลงใหญ่ (ปลาช่อน) ในจังหวัดกา้แพงเพชรและอ่างทอง พ.ศ.2561 

รายการ พ.ศ. 2561  

 ต้นทุน (Cost)    

 ค่าลูกพันธ์ุปลาช่อน  175,500.00 บาท 

 ต้นทุนท้ังหมด (Total Cost)  175,500.00 บาท 

 มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนสุทธิ (Net Present Cost)  175,500.00 บาท 

 ผลประโยชน์ (Benefit)    

 1. รายได้จากการเลี้ยงปลาช่อนขนาดตลาด ก้าแพงเพชร   227,702.12  บาท 

 2. รายได้จากการเลี้ยงปลาช่อนขนาดตลาด อ่างทอง   698,263.66  บาท 

 ผลประโยชน์ท้ังหมด (Total Benefit)   925,965.78  บาท 

 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (Net Present Benefit)   925,965.78  บาท 

 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value :NPV)   750,465.78   

 อัตราส่วนต้นทุนและผลตอบแทน (Benefit Cost Ratio :BCR)            5.28   

 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate Return :IRR)            0.37   

 พ.ศ. 2561  

  750,465.78   

           5.28   

           0.37   
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วิจารณผ์ลการศึกษา 
 ด้านข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ปลาน้้าจืด (ปลาช่อน) พ.ศ.2561 พบว่า เกษตรกร
เป็นเพศชายและเพศหญิงในอัตราส่วนท่ีใกล้เคียงกัน ส่วนมากอยู่ในระดับการศึกษาชั้นประถมและมัธยม มีอายุตั้งแต่ 
40 ปีขึ้นไป ส้าหรับประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงปลาช่อนนั้น พบว่า เกษตรกรในจังหวัดก้าแพงเพชรมีประสบการณ์
ในการเลี้ยงปลาช่อนมากกว่า  
 ท้ังนี้ รายได้เหนือต้นทุนท้ังหมดหรือก้าไรสุทธิของเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เมื่อเฉลี่ยเป็นมูลค่าต่อรายแล้ว
มากกว่าเกษตรกรในจังหวัดก้าแพงเพชร เนื่องจากเกษตรกรให้ข้อมูลว่าลูกพันธ์ุปลาท่ีได้รับการสนับสนุนนั้น มีลักษณะ
ท่ีไม่แข็งแรงและมีสัตว์เลื้อยคลานเข้ามากินปลาในบ่อของเกษตรกรหลายราย ส่งผลให้ปลาตายเกือบท้ังหมด ไม่
สามารถขายผลผลิตได้ อีกท้ังปัญหาทางด้านการตลาดท่ีเกษตรกรต้องเผชิญกับราคาตกต่้าในพื้นท่ี เกษตรกรจึงต้องน้า
ปลาไปขายจังหวัดอ่ืน ส่งผลให้มีต้นทุนในการขนส่งเพิ่มขึ้น รายได้ของเกษตรกรจึงลดลง ซึ่งแตกต่างจากเกษตรกร
จังหวัดอ่างทอง ท่ีเกษตรกรได้รับราคาขายสูงกว่า มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อปลาท่ีบ่อ ไม่ต้องเสียค่าขนส่ง  

อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินความคุ้มค่าของโครงการฯในภาพรวม พบว่า โครงการเกิดความคุ้มค่า ควรมี
การสนับสนุนให้เกิดการด้าเนินโครงการในระยะต่อไป เช่นเดียวกับงานของฐานัส คุณาไพศาล (2559) ในการ
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการลงทุนวิจัยและพัฒนาพันธ์ุปาล์มลูกผสมสุราษฏร์ธานี และกมลทิพย์ อาระวิล 
(2558) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัยและพัฒนาการแก้ปัญหาโรคใบขาวอ้อย จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า การลงทุนของโครงการท้ังสองเกิดความคุ้มค่า แล้วควรให้มีการสนับสนุนโครงการฯต่อไป ซึ่งแตกต่างจากงาน
ของวิรงรอง ลี้อัศรามาศ (2549) ศึกษาการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการลงทุนท้าวิจัยด้านไม้ผลของมูลนิธิ
โครงการหลวง พบว่า เมื่อประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแล้วโครงการยังไม่คุ้มทุน แต่จะคุ้มทุนต่อไปในอนาคต ซึ่งผลการ
ประเมินของโครงการแปลงใหญ่ปลาน้้าจืด (ปลาช่อน) ในครั้งนี้ควรได้รับการสนับสนุนต่อไป แต่ควรมีการดูแลปัจจัย
การผลิตท่ีจะสนับสนุนก่อนท่ีจะส่งมอบให้กับเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรบางรายสามารถน้าลูกพันธ์ุปลาไปต่อยอด
เป็นพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเพาะเลี้ยงปลาช่อนในรุ่นต่อ ๆไปได้ ลดการสูญเปล่าของต้นทุนการผลิต การค้านึงถึงการตลาดของ
ปลาช่อนเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีมีความส้าคัญ ควรเพิ่มช่องทางการตลาด การกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น 
ก่อนการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงให้กับเกษตรกร เพราะเมื่อมีการส่งเสริมเพิ่มขึ้นจะท้าให้เกิดอุปทานส่วนเกิน (Excess 
Supply) ในตลาดได้  
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาสภาพท่ัวไปของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ปลาน้้าจืดส่วนใหญ่ เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.05 มีอายุระหว่าง 40-65 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 52.70 มีประสบการณ์การเลี้ยงปลาช่อนระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.70 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผลการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ พบว่า โครงการดังกล่าวเกิดความ
คุ้มค่า ซึ่งให้ค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value :NPV) 750,465.78 บาท ค่าอัตราส่วนต้นทุนและผลตอบแทน 
(Benefit Cost Ratio :BCR) 5.28 หมายความว่า เมื่อลงทุนการผลิตไป 1 บาท จะได้ผลตอบแทนกลับมา 5.28 บาท 
อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate Return :IRR) 0.37 หรือ 37%แสดงว่า ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้กับเกษตรกรต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามหน่วยงานท่ีสนับสนุนควรท่ีจะค้านึงถึงด้านการตลาดก่อนสนบัสนนุใหก้บั
เกษตรกร เพื่อการสนับสนุนนั้นเกิดผลประโยชน์สูงท่ีสุด 
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บทคัดยอ่ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบรรยากาศ คุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ และ
ภาพลักษณ์ร้านอาหารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ และการรับรู้ความคุ้มค่าของผู้ใช้บริการร้านอาหารริมน้้า และ (2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจและการรับรู้ความคุ้มค่าท่ีส่งผลต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านอาหารริมน้้า โดย
การส้ารวจเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้บริการร้านอาหารริมน้้าด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก 
จ้านวน 175 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง และความเที่ยงแล้ว 
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และใช้สถิติเชิงพรรณนาและใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
แบบพหุคูณท่ีระดับนัยส้าคัญ .05 ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ
ระหว่าง 20 – 24 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจ้างองค์กรเอกชน รายได้เฉลี่ยไม่
เกิน 10,000 บาทต่อเดือน มีความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารริมน้้าเฉลี่ยในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมาน้อยกว่า 1 ครั้งต่อ
เดือน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์ร้านอาหาร และบรรยากาศส่งผลทางบวกต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าร้านอาหารริมน้้า ภาพลักษณ์ร้านอาหาร คุณภาพการบริการ และคุณภาพอาหารส่งผล
ทางบวกต่อการรับรู้ความคุ้มค่าของลูกค้าร้านอาหารริมน้้า  ความพึงพอใจและการรับรู้ความคุ้มค่าส่งผลทางบวกต่อ
พฤติกรรมของลูกค้าร้านอาหารริมน้้า 

 
ค้าส้าคัญ : ความพึงพอใจ  การรับรู้ความคุ้มค่า  ความตั้งใจด้านพฤติกรรม ร้านอาหารริมแม่น้้า 
 
Abstract 

 This study aimed (1) to study ambiance, food quality, service quality and image factors that influence 

satisfaction, perceived value and behavioral intention of customers of riverside restaurants and (2) to study 

satisfaction and perceived value that influence behavioral intention of riverside restaurant customers by using 

structured questionnaire, having proven with validity and reliability test, as the tool to collect data from the 

sample group of 175 people. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, average, standard 

deviation and multiple regression analysis, at .05 significance level, were applied for testing hypotheses. The 

results indicated that the majority of sample group was Female, aged between 20 – 24 years old, single, 

Bachelor’s degree holders, private company employees and earning monthly income of less than 10,000 baht. 

The sample had used a service in riverside restaurants in the past 6 months with the frequency of less than 1 

time per month. The hypothesis testing results revealed that (1) service quality, restaurant image and ambiance 

positively affect customer satisfaction (2) restaurant image, service quality and food quality positively affect 

customer perceived value (3) customer satisfaction and customer perceived value positively affect behavioral 

intentions. 

 

Keyword: Customer satisfaction, Customer perceived value, Behavioral intentions, Ambiance, Riverside 

Restrurant 

 
 

                                                             
 

1237



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

บทน้า 
ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้มีการวิเคราะห์ว่า มูลค่าตลาด

ธุรกิจร้านอาหารในปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 4-5 จากปี 2560 มูลค่าอยู่ท่ี 411,000-415,000 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุ
ของการขยายตัว ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลจากการผลักดันต้นทุนท่ีส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจ้าเป็นต้องตั้งราคา
อาหารในระดับท่ีสูง เพื่อให้ครอบคลุมภาระต้นทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2560 มีผู้ประกอบการร้านอาหารท่ีจดทะเบียน
นิติบุคคลรวมจ้านวนท้ังสิ้น 12,630 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 9 ส้าหรับปี 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การ
ใช้บริการร้านอาหารท่ัวไป ท่ีมุ่งตอบโจทย์การรับประทานอาหารในชีวิตประจ้าวัน อย่างร้านอาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 
และข้าวแกง น่าจะยังคงทรงตัว ส่วนร้านอาหารระดับบน รวมไปถึงร้านอาหารระดับกลาง จะยังคงมีผู้ใช้บริการอย่าง
คึกคักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) 
 ร้านอาหารริมน้้าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจร้านอาหารท่ีก้าลังเติบโต เนื่องมาจากการได้รับอานิสงค์จากขยายตัวของ
ธุรกิจท่องเที่ยวทางน้้า ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของกลุ่มสยามพิวรรธน์ และกลุ่มซีพีท่ีมีมูลค่ากว่า 5.4 หม่ืนล้านบาท เพื่อ
สร้างแหล่งท่องเท่ียวริมแม่น้้าเจ้าพระยา หรือผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายรายท่ีเริ่มหันมาลงทุนในธุรกิจ
ร้านอาหารริมน้้าด้วยเช่นกัน อาทิ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ้ากัด (มหาชน) ท่ีมีแผนจะเปิดให้บริการร้านอาหารทะเล
ระดับพรีเมียมริมน้้าเจ้าพระยา เป็นต้น (ประชาชาติธุรกิจ(ออนไลน์), 2560) 
 การเติบโตของร้านอาหารริมน้้าไม่จ้ากัดเฉพาะแค่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือริมน้้าเจ้าพระยาเท่านั้น ใน
ต่างจังหวัดร้านอาหารริมน้้าต่างจังหวัดก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน แม้กระท่ังในต่างประเทศเอง ร้านอาหารริมน้้าก็
ได้รับความนิยม จากการจัดอันดับร้านอาหารท่ีดีท่ีสุดในโลกประจ้าปี 2561 ของเว็บไซต์  theworlds50best.com 
ร้าน Mirazur ซึ่งเป็นร้านอาหารริมทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน จากประเทศฝรั่งเศส ได้รับรางวัลร้านอาหารท่ีดีท่ีสุดของโลก
เป็นอันดับท่ี 3 ด้วยท่ีตั้งบนเนินเขาติดทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ท้าให้สามารถชมวิวและซึมซับกับบรรยากาศริมทะเลเมดิ
เตอร์เรเนี่ยนไปพร้อมกับเมนูอาหารตามฤดูกาล ท้าให้ร้านอาหารริมน้้าแห่งนี้ได้รับการโหวตติดอับดับ 1 ใน 50 
ร้านอาหารท่ีดีท่ีสุดในโลกทุกปี (The World's 50 Best Restaurants, 2561) 
 จากการขยายตัวของร้านอาหาร และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของร้านอาหารริมน้้า  ผู้ วิจัยจึงสนใจ
ท้าการศึกษาภาพลักษณ์ และปัจจัยคุณภาพท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ การรับรู้ความคุ้มค่าและความตั้งใจด้าน
พฤติกรรมของลูกค้าร้านอาหารริมแม่น้้า เพื่อน้าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบกิจการหรือผู้ท่ี
สนใจเปิดกิจการรา้นอาหารรมิน้้าในการปรบัปรุง และพัฒนาการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการร้านอาหารริมน้้าในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบรรยากาศ คุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ร้านอาหารท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารริมแม่น้้า 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบรรยากาศ คุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ร้านอาหารท่ีส่งผลต่อ
การรับรู้ความคุ้มค่าของผู้ใช้บริการร้านอาหารริมแม่น้้า 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และการรับรู้ความคุ้มค่า ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
ร้านอาหารริมแม่น้้า  
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ขอบเขตของงานวิจัย 
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้บริการร้านอาหารริมน้้า ซึ่งไม่ทราบ

จ้านวนท่ีแน่นอน โดยเลือกจากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 175 คน จากการเลือกแบบสะดวก บริเวณสถานีรถไฟฟ้า 
ห้างสรรพสินค้า การวิจัยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 รวมระยะเวลาท้ังสิ้นประมาณ 
2 เดือน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  ได้แก่ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความตั้งใจด้านพฤติกรรม 
(Behavioral intentions) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ บรรยากาศ (Ambiance) คุณภาพอาหาร 
(Food quality) คุณภาพการบริการ (Service Quality) ภาพลักษณ์ร้านอาหาร (Restaurant Image) โดยมีตัวแปร
คั่นกลางคือ ความพึงพอใจ และ การรับรู้ความคุ้มค่า 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 H1 บรรยากาศในร้านอาหารริมน้้าส่งผลต่อความพึงพอใจ 
 H2 คุณภาพอาหารของร้านอาหารริมน้้าส่งผลต่อความพึงพอใจ 
 H3 คุณภาพการบริการของร้านอาหารริมน้้าส่งผลต่อความพึงพอใจ 
 H4 ภาพลักษณ์ของร้านอาหารริมน้้าส่งผลต่อความพึงพอใจ 
 H5 บรรยากาศในร้านอาหารริมน้้าส่งผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่า 
 H6 คุณภาพอาหารของร้านอาหารริมน้้าส่งผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่า 
 H7 คุณภาพการบริการของร้านอาหารริมน้้าส่งผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่า 
 H8 ภาพลักษณ์ของร้านอาหารริมน้้าส่งผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่า 
 H9 ความพึงพอใจส่งผลต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรมต่อร้านอาหารริมน้้า 
 H10 การรับรู้ความคุ้มค่าส่งผลต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรมต่อร้านอาหารริมน้้า 

 
ภาพที่ 1 กรอบความคดิในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้วิจัยใช้วิธีก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 20 เท่าของตัวแปร
อิสระในกรอบความคิด ซึ่งตามกรอบความคิดในการวิจัยนี้มีตัวแปรอิสระท้ังสิ้น 6 ตัว ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 6x20 
= 120 ท่ีมุ่งตรวจสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อความ
สะดวกในการก้าหนดโควตาผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นเป็นจ้านวน 175 คน  ด้านการเลือก
ตัวอย่างด้วยวิธีแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างด้วยความสะดวก ด้วยการเลือกแจกแบบสอบถาม
เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่สมัครใจตอบแบบสอบถามตามแหล่งชุมชน เช่น บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า โดย

1239



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

ใช้ค้าถามคัดคุณสมบัติเพื่อเลือกเฉพาะผู้ท่ีเคยใช้บริการร้านอาหารริมน้้าในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมาในการตอบ
แบบสอบถาม 

ผลการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) พบว่าแบบสอบถามแต่ละส่วนแปร มีค่าความเชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่าง .700-1.00 ดังรายละเอียด
ในตารางท่ี 1 โดยพบว่าไม่มีค่าความเชื่อมั่นในส่วนใดท่ีต่้ากว่า .700 และแบบสอบถามนี้ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีเรียบร้อย จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสามารถน้าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 

ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

ปัจจัย จ้านวนคา้ถาม Cronbach’s Alpha Coefficient 
1. ด้านบรรยากาศ 
2. ด้านคณุภาพอาหาร 
3. ด้านคณุภาพการบริการ 
4. ด้านภาพลักษณ์รา้นอาหาร 

7 
6 
7 
5 

.904 

.892 

.936 

.884 
5. การรับรูค้วามคุ้มค่า 
6. ความพึงพอใจ 

5 
4 

.901 

.952 
7. ความตั้งใจด้านพฤติกรรมในอนาคต 6 .908 

ค่าความเช่ือม่ันรวม 40 .977 
 

ในส่วนของสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ท้าวิจัยได้ก้าหนดค่าสถิติส้าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของ
การศึกษาครั้งนี้ไว้ดังนี้ คือ 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ส้าหรับการอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ และความถี่ในการใช้บริการ และใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบาย
ข้อมูลตัวแปร ได้แก่ บรรยากาศ คุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์ร้านอาหาร การรับรู้ความคุ้มค่า ความ
พึงพอใจ และความตั้งใจด้านพฤติกรรมในอนาคต 

2. การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามจ้านวน 1 ตัว
แปร กับตัวแปรอิสระ ตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป 

 

ผลการศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ้านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 84.6 มีสถานภาพโสดโสด 

จ้านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 81.1 มีอายุระหว่าง 20-24 ปีจ้านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีจ้านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 68.6 ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างองค์กรเอกชนจ้านวน 80 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยไม่เกิน 10,000 บาท จ้านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และมีการใช้
บริการร้านอาหารริมน้้าเฉลี่ยในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมาน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน จ้านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 68 
รองลงมาคือ 1-2 ครั้งต่อเดือน จ้านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 และมากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน จ้านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.3 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านบรรยากาศ
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีระดับ 3.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ .724 ระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพ
อาหารในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีระดับ 4.04 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ .696 ระดับความคิดเห็นด้าน
คุณภาพการบริการในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีระดับ 4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ .784 ระดับความ
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คิดเห็นด้านภาพลักษณ์ร้านอาหารในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีระดับ 3.93 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 
.726 ระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้ความคุ้มค่าในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีระดับ 3.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีค่าเท่ากับ .721 ระดับความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีระดับ 3.97 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ .776 และระดับความคิดเห็นด้านความตั้งใจด้านพฤติกรรมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีระดับ 
3.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ .801  
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุพบว่าคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์ร้านอาหาร และบรรยากาศมีอิทธิ
ทางบวกต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยส้าคัญ โดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจได้ร้อยละ 66.2 โดย
ภาพลักษณ์ร้านอาหารมีค่ามาตรฐานของสัมประสิทธ์ิน้้าหนักอิทธิพลท่ี .435 คุณภาพการบริการมีค่ามาตรฐานของ
สัมประสิทธ์ิน้้าหนักอิทธิพลท่ี .278 ในขณะท่ีบรรยากาศมีค่ามาตรฐานของสัมประสิทธ์ิน้้าหนักอิทธิพลท่ี .131 
รายละเอียดของผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านบรรยากาศ คณุภาพอาหาร คณุภาพการบริการ และ  
ภาพลักษณร์้านอาหารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 

 B S.E. ß t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) .231 .218  1.060 .291   
ด้านบรรยากาศ .141 .069 .131 2.033 .044* .476 2.101 
ด้านคุณภาพอาหาร .059 .096 .053 .619 .537 .269 3.711 
ด้านคุณภาพการบริการ .275 .077 .278 3.593 .000* .330 3.026 
ด้านภาพลักษณร์้านอาหาร .465 .087 .435 5.341 .000* .299 3.342 
R=.814a R2=.662, F=83.412, p<0.05 

 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุพบว่าภาพลักษณ์ร้านอาหาร คุณภาพการบริการ และคุณภาพอาหารมี
อิทธิทางบวกต่อการรับรู้ความคุ้มค่าอย่างมีนัยส้าคัญ โดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความการรับรู้ความคุ้มค่า
ได้ร้อยละ 62 โดยภาพลักษณ์ร้านอาหารมีค่ามาตรฐานของสัมประสิทธ์ิน้้าหนักอิทธิพลที่ .388 คุณภาพการบริการมีค่า
มาตรฐานของสัมประสิทธ์ิน้้าหนักอิทธิพลท่ี .219 ในขณะท่ีคุณภาพอาหารมีค่ามาตรฐานของสัมประสิทธ์ิน้้าหนัก
อิทธิพลที่ .223 รายละเอียดของผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านบรรยากาศ คณุภาพอาหาร คณุภาพการบริการ และ

ภาพลักษณร์้านอาหารท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่า 
 B S.E. ß t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) .541 .215  2.519 .013   
ด้านบรรยากาศ .026 .068 .026 .374 .709 .476 2.101 
ด้านคุณภาพอาหาร .231 .094 .223 2.447 .015* .269 3.711 
ด้านคุณภาพการบริการ .201 .076 .219 2.663 .008* .330 3.026 
ภาพลักษณร์้านอาหาร .385 .086 .388 4.487 .000* .299 3.342 
R=.787a R2=.620, F=69.293, p<0.05 

 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุพบว่าความพึงพอใจ และการรับรู้ความคุ้มค่ามีอิทธิทางบวกต่อความตั้งใจ
ด้านพฤติกรรมอย่างมีนัยส้าคัญ โดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจด้านพฤติกรรมได้ร้อยละ 65.1 โดย
ความพึงพอใจมีค่ามาตรฐานของสัมประสิทธ์ิน้้าหนักอิทธิพลท่ี .542 ในขณะท่ีการรับรู้ความคุ้มค่ามีค่ามาตรฐานของ
สัมประสิทธ์ิน้้าหนักอิทธิพลที่ .303 รายละเอียดของผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านบรรยากาศ คณุภาพอาหาร คณุภาพการบริการ และ  

ภาพลักษณร์้านอาหารท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่า 
 B S.E. ß t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) .255 .204  1.251 .213   
ความพึงพอใจ .559 .079 .542 7.062 .000* .345 2.898 
การรับรูค้วามคุ้มค่า .337 .085 .303 3.952 .000* .345 2.898 
R=.807a R2=.651, F=160.388, p<0.05 

 
จากผลการวิเคราะห์สรุปว่า บรรยากาศ คุณภาพด้านการบริการ และภาพลักษณ์ร้านอาหารมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านอาหารริมน้้า ท่ีระดับนับส้าคัญทางสถิติท่ี 0.05 คุณภาพอาหาร คุณภาพการ
บริการ และภาพลักษณ์ร้านอาหารมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้ ความคุ้มค่าของลูกค้าร้านอาหารริมน้้า ท่ีระดับ
นัยส้าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ความพึงพอใจ และการรับรู้ความคุ้มค่า มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรมต่อ
ร้านอาหารริมน้้า  ท่ีระดับนัยส้าคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 
อภิปรายผล 
 บรรยากาศในร้านอาหารริมน้้าส่งผลต่อความพึงพอใจ เนื่องจากผู้ใช้บริการร้านอาหารริมน้้าเห็นว่า วิว
ทิวทัศน์บริเวณท่ีรับประทานอาหาร เป็นส่วนส้าคัญของบรรยากาศท้าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกพอใจกับประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากการใช้บริการร้านอาหารริมน้้า ซึ่งผลดังกล่าวมีความสอดคล้องงานวิจัยของ Heung and Gu (2012) ท่ีศึกษาเรื่อง 
อิทธิพลของบรรยากาศในร้านอาหารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ และความตั้งใจด้านพฤติกรรม ผลการวิจัยดงักลา่วพบว่า
บรรยากาศท่ีน่าสนใจสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในเรื่องของการสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารท่ีดี สร้างความภักดี และการพูดปากต่อปากในเชิง
บวก 
 คุณภาพอาหารของร้านอาหารริมน้้าไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ โดยเฉพาะการตกแต่งจาน คุณค่าตามหลัก
โภชนาการ และความหลากหลายของเมนู อาจไม่ใช่ปัจจัยส้าคัญท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหาร สิ่ง
ส้าคัญคือการรับรู้ภาพลักษณ์ร้านอาหารด้านรายการอาหารต่าง ๆ ว่ามีขั้นตอนการปรุงท่ีดีเหมาะสม และมีราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ อาจสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการร้านอาหารริมน้้าได้ 
 คุณภาพการบริการของร้านอาหารริมน้้าส่งผลต่อความพึงพอใจ เนื่องจากการบริการของพนักงานในเรื่อง
ความถูกต้องของการเสิร์ฟอาหารตามรายการอาหารท่ีสั่ง เป็นส่วนส้าคัญของคุณภาพการบริการ ซึ่งผลดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Canny (2013) ท่ีศึกษาเรื่อง บทบาทของคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ และความตั้งใจด้านพฤติกรรมในอนาคตของลูกค้าร้านอาหาร
ประเภท Casual Dining ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่าคุณภาพการบริการ ทัศนคติของพนักงานร้านอาหารท่ีกระตือรือร้น 
และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือลูกค้าด้วยความเป็นมิตรคือการบริการท่ีส้าคัญท่ีสุดท่ีท้าให้ลูกค้าร้านอาหารพึงพอใจ 
 ภาพลักษณ์ของร้านอาหารริมน้้าส่งผลต่อความพึงพอใจ เนื่องจากร้านอาหารริมน้้าท่ีมีเมนู หรือรายการ
อาหารท่ีขึ้นชื่อ เป็นส่วนส้าคัญของภาพลักษณ์ร้านอาหาร ท้าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกพอใจกับประสบการณ์ท่ีได้รับจากการ
ใช้บริการร้านอาหารริมน้้า ซึ่งผลดังกล่าวมีความขัดแย้งกับงานวิจัยของ Ryu, Lee, and Kim (2012) ท่ีศึกษาเรื่อง 
อิทธิพลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คุณภาพอาหาร และคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ร้านอาหาร 
การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ และความตั้งใจด้านพฤติกรรม ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่าภาพลักษณ์ของร้านอาหารไม่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ถึงแม้ว่าการรับรู้คุณค่าจะเป็นตัวก้าหนดความพึงพอใจ แต่ภาพลักษณ์ของ
ร้านอาหารไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความพึงพอใจของลูกค้า 
 บรรยากาศในร้านอาหารริมน้้าไม่ส่งผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่า เนื่องจากวิวทิวทัศน์บริเวณท่ีรับประทาน
อาหาร ไม่ได้เป็นส่วนส้าคัญของบรรยากาศ ท้าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าร้านแห่งนี้มีราคาท่ีไม่เหมาะสมกับคุณภาพท่ีได้รับ 
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ซึ่งผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ryu, Lee, and Kim (2012) ท่ีศึกษาเรื่อง อิทธิพลด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ คุณภาพอาหาร และคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ร้านอาหาร การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ 
และความตั้งใจด้านพฤติกรรม ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่าแม้คุณภาพอาหารจะเป็นปัจจัยส้าคัญในการรับรู้คุณค่าของ
ลูกค้า แต่สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการบริการไม่ได้มีนัยส้าคัญต่อการรับรู้ความคุ้มค่าของลูกค้า 
 คุณภาพอาหารของร้านอาหารริมน้้าส่งผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่า เนื่อ งจาก รสชาติของอาหาร เป็นส่วน
ส้าคัญของคุณภาพอาหาร ท้าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าร้านแห่งนี้มีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพท่ีได้รับ ซึ่งผลดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ryu, Lee, and Kim (2012) ท่ีศึกษาเรื่อง อิทธิพลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
คุณภาพอาหาร และคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ร้านอาหาร การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ และความ
ตั้งใจด้านพฤติกรรม ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่าคุณภาพอาหารเป็นปัจจัยส้าคัญในการรับรู้คุณค่าของลูกค้า 
 คุณภาพการบริการของร้านอาหารริมน้้าส่งผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่า เนื่องจากการบริการของพนักงานใน
เรื่องความถูกต้องของการเสิร์ฟอาหารตามรายการอาหารท่ีสั่ง เป็นส่วนส้าคัญของคุณภาพการบริการ ท้าให้ผู้ใช้บริการ
รู้สึกว่าร้านแห่งนี้มีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพท่ีได้รับ ซึ่งผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ryu, Lee, and 
Kim (2012) ท่ีศึกษาเรื่อง อิทธิพลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คุณภาพอาหาร และคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ร้านอาหาร การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ และความตั้งใจด้านพฤติกรรม ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่าคณุภาพ
การบริการเป็นปัจจัยส้าคัญในการรับรู้คุณค่าของลูกค้า 
 ภาพลักษณ์ของร้านอาหารริมน้้าส่งผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่า เนื่องจากร้านอาหารริมน้้าท่ีมีเมนู หรือรายการ
อาหารท่ีขึ้นชื่อ เป็นส่วนส้าคัญของคุณภาพการบริการ ท้าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าร้านแห่งนี้มีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ
ท่ีได้รับ ซึ่งผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ryu, Lee, and Kim (2012) ท่ีศึกษาเรื่อง อิทธิพลด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ คุณภาพอาหาร และคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ร้านอาหาร การรับรู้คุณค่า 
ความพึงพอใจ และความตั้งใจด้านพฤติกรรม ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่าการรับรู้คุณค่าของลูกค้าได้รับอิทธิพลมาจาก
ภาพลักษณ์ร้านค้าอย่างมีนัยส้าคัญ 
 ความพึงพอใจส่งผลต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรมต่อร้านอาหารริมน้้า เนื่องจากความพอใจกับประสบการณท่ี์
ได้รับจากการใช้บริการ จะเป็นปัจจัยส้าคัญท่ีท้าให้ลูกค้าจะพูดถึงสิ่งท่ีดีของร้านนี้กับคนอ่ืน ๆ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Ryu & Han (2010) ท่ีศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณภาพอาหาร การบริการ และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีส่งผลความพึงพอใจ และความตั้งใจด้านพฤติกรรมของลูกค้าร้านอาหารจานด่วน ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า
คุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยส้าคัญในการสร้างความพึงพอใจให้
ลูกค้า ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซื้ออย่างมีนัยส้าคัญ 
 การรับรู้ความคุ้มค่าส่งผลต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรมต่อร้านอาหารริมน้้า เนื่องจาก ร้านอาหารริมน้้าท่ีมี
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ จะเป็นปัจจัยส้าคัญท่ีท้าให้ลูกค้าจะพูดถึงสิ่งท่ีดีของร้านนี้กับคนอ่ืน ๆ ซึ่ง ผลดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ryu, Lee, and Kim (2012) ท่ีศึกษาเรื่อง อิทธิพลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
คุณภาพอาหาร และคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ร้านอาหาร การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ และความ
ตั้งใจด้านพฤติกรรม ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่าการรับรู้ความคุ้มค่าเป็นตัวก้าหนดความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจยั
เสริมอิทธิพลเชิงบวกของความพึงพอใจของลูกค้าต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อ 
 
สรุป 

การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยส้าคัญท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ การรับรู้ความคุ้มค่าและ
ความตั้งใจด้านพฤติกรรมของลูกค้าร้านอาหารริมแม่น้้า พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 175 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 20-24 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง
องค์กรเอกชน มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยไม่เกิน 10,000 บาท มีการใช้บริการร้านอาหารริมน้้าเฉลี่ยในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับภาพลักษณ์ และปัจจัยคุณภาพท่ีท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจ การรับรู้ความคุ้มค่าและความตั้งใจด้านพฤติกรรมของลูกค้าร้านอาหารริมแม่น้้า ซึ่งประกอบไปด้วย บรรยากาศ 
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คุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์ร้านอาหาร การรับรู้ความคุ้มค่า ความพึงพอใจ ความตั้งใจด้าน
พฤติกรรมต่อร้านอาหารริมน้้า ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก 

ผลการศึกษา และวิเคราะห์สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานพบว่าบรรยากาศ คุณภาพด้านการบริการ และ
ภาพลักษณ์ร้านอาหารมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านอาหารริมน้้า คุณภาพอาหาร คุณภาพการ
บริการ และภาพลักษณ์ร้านอาหารมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้ความคุ้มค่าของลูกค้าร้านอาหารริมน้้า และความพึง
พอใจ และการรับรู้ความคุ้มค่า มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรมต่อร้านอาหารริมน้้า 

 

ข้อเสนอจากการวิจัย 

จากผลการวิจัยท่ีพบว่าบรรยากาศ คณุภาพการบริการ ภาพลกัษณ ์ ส่งผลโดยตรงและทางบวกต่อความพึง
พอใจ และคณุภาพอาหาร คณุภาพการบริการ ภาพลักษณ์ ส่งผลโดยตรงและทางบวกต่อการรับรูค้วามคุ้มค่า ผู้วิจัยจึง
มีข้อเสนอแนะเพื่อการน้าผลการวิจัยนีไ้ปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

1. ด้านภาพลักษณ์ น้าเสนอจุดเด่นของร้าน เมนูอาหารท่ีขึ้นชื่อให้เป็นท่ีรู้จัก เพื่อให้เกิดการบอกต่อ อีกท้ัง
ควรก้าหนดราคาของอาหารให้มีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของร้านเพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ และเกิดความพึงพอใจกับประสบการณ์ท่ีได้รับ 

2. ด้านคุณภาพการบริการ ความถูกต้องของรายการอาหาร และรายการเก็บเงินเป็นสิ่งส้าคัญควรตรวจสอบ
ให้รอบคอบ รวมไปถึงการเสิร์ฟอาหารถูกต้องตามรายการอาหารท่ีสั่ง และพนักงานควรมีความรู้ในเรื่องรายการอาหาร
ของร้าน สามารถแนะน้ารายการอาหารให้ผู้ใช้บริการได้ 

3. ด้านคุณภาพอาหาร เน้นท่ีรสชาติของอาหาร วัตถุดิบท่ีน้ามาท้าอาหารควรมีความสดใหม่ จะช่วยสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีให้ผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจ รู้สึกคุ้มค่ากับเงินท่ีเสียไป มีราคาท่ีเหมาะกับคุณภาพ ไม่ได้รู้สึกว่า
จ่ายแพงเกินไปกว่าท่ีคาดการณ์ไว้  

4. ด้านบรรยากาศ บริเวณรับประทานอาหาร ควรจัดให้มีความสะอาด และมีการออกแบบท่ีดึงดูด เพลงท่ี
เล่นภายในร้านควรเลือกเพลงท่ีฟังแล้วรู้สึกสบาย เข้ากับบรรยากาศของร้าน จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ
มากย่ิงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการ
ร้านอาหารริมน้้า อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ การบอกต่อ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนส้าหรับการวางแผนท้ากลยุทธ์
ทางการตลาดของร้านอาหารริมน้้าต่อไป 

2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเพิ่มค้าถามปลายเปิด เช่น ข้อเสนอแนะ หรือข้อปรั บปรุงเข้าไปใน
แบบสอบถามด้วย เพื่อท่ีจะได้น้าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงส่วนท่ีต้องแก้ไขในในการท้าธุรกิจ
ร้านอาหารริมน้้า เพื่อให้สอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุดมากขึ้น 

3. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลแค่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ท้า ให้ผลการวิจัยท่ีได้ไม่
สามารถใช้เป็นตัวแทนของประชากรท่ัวประเทศได้ เนื่องจากพฤติกรรม และสภาพแวดล้อมของแต่ละภูมิภาคมีความ
แตกต่างกัน การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในประเทศไทย เพื่อให้ได้
ผลการวิจัยท่ีหลากหลาย และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานวิจัย เพื่อน้าผลท่ีได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท้า
ธุรกิจร้านอาหารริมน้้าให้ได้มากท่ีสุด 
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บทคัดยอ่ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการธนาคารตน้ไมบ้้านท่าลี ่

โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ประธานและสมาชิกของโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ จังหวัดขอนแก่น โดย
ศึกษาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของหมู่บ้านท่าลี่ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาการจัดการทรพัยากร
ป่าไม้ท่ีผ่านมาของชุมชน ส าหรับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้มูลค่าปัจจุบัน
ของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ณ อัตราคิด
ลดร้อยละ 0.5 (อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ส าหรับเกษตรกรชั้นดีของ ธ.ก.ส.) ในการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ แบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ 1.การวิเคราะห์ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน (Ex-post Evaluation) ตั้งแต่ปีท่ีก่อตั้งโครงการฯ 
จนถึงปัจจุบัน พบว่ามูลค่าปัจจุบัน ณ ปี พ.ศ. 2562 ของ NPV และ BCR เท่ากับ -29,075,208 บาท และ 0.0716  
2.การวิเคราะห์ผลประโยชน์ในอนาคตระยะยาว (Ex-ante Evaluation) ตั้งแต่ปีท่ีก่อตั้งโครงการฯ จนถึงปี พ.ศ. 2575 
พบว่ามูลค่าปัจจุบัน ณ ปี พ.ศ. 2575 ของ NPV BCR และ IRR เท่ากับ 13,320,958 บาท 1.27 และร้อยละ 7.04 
ตามล าดับ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ จังหวัดขอนแก่น มี
ความคุ้มค่าในการลงทุนในระยะยาว 
 

ค าส าคญั : ธนาคารตน้ไม ้ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์ 
 
Abstract 

This study aims to analyze the economic evaluation of Tree Bank Project, Ban Tha Li branch using 

primary data in form of interviews with the president and members of the Bank. The studying forest resource 

management of Ban Tha Li village Nong Ruea District Khon Kaen To consider the past forest resource 

management of the community. The criteria employed in this study are Net Present Value (NPV), Benefit-

Cost Ratio (BCR), and Internal Rate of Return (IRR) at 0.5 per cent discount rate (loan interest rate for farmers, 

BAAC) 

The economic evaluation of Tree Bank Project, Ban Tha Li branch, as this study reveals, can be 

categorized into 2 types: Firstly, the ex-post evaluation since the establishment of the project until now found 

that the present value of the year 2019 of NPV and BCR is -29,075,208 baht and 0.0716. Secondly, the ex-ante 

evaluation since the establishment of the project until 2032 found NPV, BCR, and IRR is 13,320,958, 1.27, 

118 baht, 1.22, and 7.04 percent respectively. Conclusively from these analyses, the economic evaluation of 

Tree Bank Project, Ban Tha Li branch can be seen as a worthwhile investment in the long term. 

 
Keywords: Tree Bank, Economic Evaluation 
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บทน า 
ระบบนิเวศป่าไม้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญช่วยให้โลกอยู่ได้อย่างสมดุลและ อ านวยประโยชน์  

ต่าง ๆ  นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ซึ่งประโยชน์เหล่านี้มีความส าคัญไม่น้อยกว่าประโยชน์ท่ีได้จากเนื้อไม้
โดยเฉพาะการท าหน้าท่ีเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าไม้แล้วน าไปกักเก็บในรูปของคาร์บอนท่ีสะสม
ในเนื้อไม้ ท่ีผ่านมามนุษย์ได้ให้ความส าคัญกับป่าในมูลค่าทางผลผลิตจากเนื้อไม้เป็นหลักจึงท าให้มีการตัดต้นไม้ เพื่อ
ผลิตไม้ซุงเป็นจ านวนมากจนท าให้ระบบนิเวศของป่าสูญเสียไป ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าในช่วงปี พ.ศ. 2504 ประมาณ
ร้อยละ 53.3 ของพื้นท่ีท้ังหมด (เสน่ห์ จามริก และ ยศ สันติสมบัติ, 2549) จากประโยชน์ของป่าไม้ท่ีมีต่อมนุษย์อย่าง
มากมายมนุษย์จึงมีการบุกรุกท าลายป่าเพื่อหาประโยชน์จากป่าเพื่อการด ารงชีวิต ท าให้จ านวนป่าไม้ลดลงอย่างมาก 
ในช่วงปี พ.ศ. 2541 ประเทศไทยมี พื้นท่ีป่าเหลืออยู่เพียง 80.94 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.28 ของพื้นท่ีปะเทศไทย 
(กรมป่าไม้, 2549) 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 1-6 ท่ีเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเป็นฐานการผลิต ท าให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งท าความ
เสียหายแก่แหล่งต้นน้ าล าธารและความสมดุลของธรรมชาติ ปัญหาการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ได้กลายเป็นปัญหาท่ี
ทวีความรุนแรงขึ้น การลดลงของพื้นท่ีป่าไม้มีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายขนาดท่ีดินท ากินของ
เกษตรกร การท าไร่เลื่อยลอยของชาวเขา การบุกรุกตัดไม้อย่างผิดกฎหมายโดยนายทุนและราษฎรท่ัวไป ซึ่ง รัฐได้
พยายามจัดการปัญหาด้วยการอ้างสิทธิของรัฐเหนือพื้นท่ีป่า ดังเช่นพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507 รวมท้ังการใช้
อ านาจทางกฎหมายในการเข้าไปก าหนดพื้นท่ี และควบคุมการใช้ประโยชน์ การยกเลิกสัมปทาน และการก าหนด
นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) ด้วยการเพิ่มสัดส่วนพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
เป็นร้อยละ 25 ของพื้นท่ีประเทศ เพื่อรักษาพื้นท่ีป่าไม้ท่ีเหลือให้คงอยู่ ทว่าการด าเนินการดังท่ีกล่าวมากลับไม่เป็นผล 
และท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในเรื่องการซ้อนทับท่ีท ากินของประชาชนตามมาจากพืน้ท่ีป่า
ของประเทศท่ีเคยเหลืออยู่ประมาณ 171 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.3 ของเนื้อท่ีประเทศ ในปี 2504 ได้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องกว่าร้อยละ 20 ภายในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งศตวรรษ ท าให้ในปี 2549 ประเทศไทยเหลือเนื้อท่ีป่าไม้อยู่เพียง 
99.2 ล้านไร่ หรือร้อยละ 30.92 ของเนื้อท่ีประเทศ (กรมป่าไม้, 2552)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 8 ได้ก าหนดแนวนโยบายพื้นฐานการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวมโดยให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลอย่างย่ังยืน ในปี พ.ศ. 2543 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการส ารวจวางแผนและก าหนดความ
เหมาะสมการใช้ท่ีดินโดยอาศัยข้อมูลท่ีปรากฏในรูปถ่ายทางอากาศมาตราส่วน  1: 50,000 และ 1: 4,000 ภายใน
ขอบเขตของพื้นท่ีป่า เพื่อจัดท าเป็นแผนท่ีและวางแผนก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเป็นกรอบพื้นท่ีด าเนินการ จาก
การส ารวจด้วยวิธีการใหม่ท าให้ทราบว่าในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่า 106.3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.15 
ของพื้นท่ีประเทศ และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 9-12 ได้มีการน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
แนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ช่วยให้สังคมไทยยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
และย่ังยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะแสดงให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าไม้เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 : การเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีป่าไม้เปรียบเทียบกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ท่ีมา : ดัดแปลงจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561)  

และกรมป่าไม ้(2561) 
 

สถานการณ์ป่าของประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤติเนื่องจากการสูญเสียพื้นท่ีป่าอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐได้ให้
ความส าคัญในการป้องกันและการท าลายป่า ดังนั้น การจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ีให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม จึง
เป็นแนวทางท่ีหลายฝ่ายต่างให้การยอมรับ และหยิบยกขึ้นมาเพื่ อใช้เป็นแนวทางในการจัดการกับวิกฤตปัญหา
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ โดยเน้นประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีผู้อยู่ในฐานะปัจเจกชนท่ีใกล้ชิดกับป่าและมีส่วนไดส้ว่นเสยี
มากท่ีสุด แต่ทว่าจะท าอย่างไรท่ีจะท าให้เกิดความร่วมมือและได้รับความสนับสนุนจากประชาชน เพราะการเปิด
โอกาสเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอท่ีจะสามารถจูงใจที่น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมได้ (นิวัติ เรืองพานิช, 2548) โดยโครงการอนุรักษ์ต่าง ๆ และการด าเนินงานของนโยบายภาครัฐท่ี
ผ่านมายังไม่สามารถแก้ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไม้ หรือเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ดังท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้ (อภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ, 2557) 

แนวคิดหนึ่งท่ีชื่อว่า “ธนาคารต้นไม้” มีสาระส าคัญท่ีน่าสนใจอยู่ท่ีการให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรปลูก
ต้นไม้เพื่อสร้างทรัพย์ในท่ีดินท ากิน โดยท้ังต้นไม้และท่ีดินจะได้รับรองสิทธิความเป็นเจ้าของ และประเมินค่าเป็นทรัพย์
ออมเก็บไว้ในรูปแบบบัญชีธนาคารเหมือนกับเงินตราท่ัวไป และสามารถใช้ทรัพย์ดังกล่าวช าระหนี้ หรือใช้เป็น
หลักทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการท าธุรกรรมทางการเงินระหว่างรัฐกับประชาชน ด้วยกลยุทธ์ส าคัญ คือ การให้ประชาชน 
และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และด าเนินงานด้วยตนเอง ดังนั้นสาระส าคัญของธนาคารต้นไม้ จึง
เปรียบเสมือนเป็นแนวทางท่ีสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนได้เห็นประโยชน์จากการปลูกต้นไม้รวมท้ังสร้างแนวทางการ
บริหารจัดการแบบพึ่งตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ีให้ประชาชนและชุมชนในทุกพืน้ท่ี ไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมเป็นก าลังส าคัญในการผลักดันให้พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศค่อยๆ กลับคืนมาสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง 

จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดท่ีมีขนาดพื้นท่ีใหญ่เป็นอันดับท่ี 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีประมาณ 
6.8 ล้านไร่ มีสภาพภูมิประเทศท่ีลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและทิศใต้ บริเวณท่ีสูงทางด้านตะวันตกมี
สภาพพื้นท่ีเป็นเขาหินปูนตะปุ่มตะป ่าสลับกับพื้นท่ีเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีพื้นท่ีป่าไม้ในเขตจังหวัดขอนแก่นมี
ท้ังหมด 2.17 ล้านไร่ ประกอบด้วย 1. ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 22 ป่า พื้นท่ีรวม 1.69 ล้านไร่ 2. ป่าอนุรักษ์ 
ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ จ านวน 4 แห่ง และ วนอุทยาน จ านวน 2 แห่ง รวมพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ 480,000 ไร่ (กรม
ป่าไม,้ 2561) 

ปัญหาป่าเสื่อมโทรมของจังหวัดขอนแก่น มีสาเหตุมาจาก กลุ่มนายทุนว่าจ้างราษฎรตัดไม้เพื่อการแปรรูป ท า
ให้ราษฎรบุกรุกลักลอบตัดไม้ การแผ้วถางป่าเป็นพื้นท่ีท ากิน การท าถนนและแหล่งน้ า ไฟป่า ขาดแคลนเครื่องมือ
เครื่องใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรักษาป่า ราษฎรขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยมีความรนุแรงมากนอ้ย
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ี (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) , 2561) ปัจจุบันมีกิจกรรมหรือโครงการ
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เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภายในจังหวัดขอนแก่นมากมาย เช่น โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนว
พระราชด าริอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน โครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้และคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ าชี เป็นต้น โดยโครงการ
ธนาคารต้นไม้ ธ.ก.ส. เป็นหนึ่งในโครงการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยโครงการธนาคารต้นไม้ 
ธ.ก.ส. ก่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยมีชุมชนท่ีเข้าร่วมเป็นธนาคารต้นไม้ต้นแบบรวม 84 ชุมชนท่ัวประเทศ ในปัจจุบันมี
ชุมชนเข้าร่วมท้ังสิ้น 6,804 ชุมชนและมีสมาชิกเข้าร่วมท้ังโครงการท้ังสิ้น 115,217 ราย ได้ด าเนินการปลูกต้นไม้น ามา
ฝากธนาคารต้นไม้แล้วท้ังสิ้น 11,790,000 ต้น และมีชุมชนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 
(Low Emission Support Scheme: LESS) และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (Letter Of Recognition: LOR) จ านวน 
2 ชุมชน คือ บ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี และบ้านท่าลี่ จังหวัด (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2561) 

ธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เข้ามาส่งเสริมให้ชุมชนปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 โดย ธกส. ประสานศูนย์เพาะช ากรมป่า
ไม้ และมีเงินกองทุนธนาคารต้นไม้มอบให้จ านวน 5,000 บาท เนื่องจากการเริ่มต้นโครงการจะต้องท าเรือนเพาะช า 
ระบบน้ า และเพาะกล้าไม้ ขณะท่ีคนในชุมชนไปเก็บเมล็ดพันธ์ุไม้มาเพาะขาย เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยท่ีชุมชนมี
ส่วนร่วมและร่วมกันก่อตั้งธนาคารต้นไม้ขึ้นมา ณ ปีก่อตั้งมีสมาชิกท้ังหมด 30 ราย ในปัจจุบันธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่มี
สมาชิกจ านวน 58 ราย (ประธานโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่, 2562) 

ปัจจุบัน ธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดรางวัลเทพารักษ์ ธนาคาร
ต้นไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยผู้อ านวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
ขอนแก่นเป็นผู้มอบรางวัลเทพารักษ์ มอบเงินโครงการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ และได้มอบเงินดอกเบ้ียให้กับสมาชิก
ธนาคารต้นไม้ท่ีเข้าโครงการ และธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ยังสร้างผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิดท่ีเป็นผลพลอยได้การ
การด าเนินโครงการธนาคารต้นไม้ออกมาวางจ าหน่าย เช่น แชมพู ครีมนวดผม และสบู่เหลวถ่านชาโคล น้ าส้มควันไม้ 
ลิปสติก และเซรั่มชาโคล เป็นต้น นอกจากนี้ธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ยังเป็นธนาคารต้นไม้แห่งแรกของประเทศท่ีร่วมกัน
ปลูก ดูแลรักษาต้นไม้ให้ท าหน้าดูดซับกักเก็บคาร์บอนลดโลกร้อน มีการค านวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์น าเสนอให้
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ "อบก." รับรองพร้อมเสนอขายคาร์บอนเครดิตตามโครงการ LESS จ านวน 
380 ตันคาร์บอน (ประธานโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่, 2562) 

การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการหาแนวทางเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดขอนแก่นตาม
รูปแบบของ โครงการธนาคารต้นไม้โดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการธนคารต้นไม้จากผล
การด าเนินงานท่ีผ่านมา และวิเคราะห์โอกาสในการจ าหน่ายคาร์บอนท่ีกักเก็บในเนื้อไม้ของโครงการ เพื่อน าไปสู้
แนวทางในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยใช้แรงจูงใจทางการเงินตามแนวทางโครงการธนาคารต้นไม้ 
และเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอ่ืน ๆ  ท่ีมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ เนื่องจากธนาคารต้นไม้บ้านท่าลีม่ี
เป็นตัวอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามโครงการธนาคารต้นไม้ ธ.ก.ส หากสามารถขยายผลการด าเนินงานของโครงการ
ธนาคารต้นไม้ซึ่งเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยใช้แรงจูงใจทางเศรษฐกิจได้ จะสามารถน าไปปฏิบัติ
ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ได้ 
 
วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ีผ่านมาของชุมชนบ้านท่าลี่ ต าบลบ้าน
กง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

2. เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยวัดจากต้นทุนและผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดของ
โครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ 
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อุปกรณแ์ละวิธีการทดลอง 
การศึกษาครั้งนี้ได้พิจารณาเกณฑ์ในการวัดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการประกอบด้วย 

 
(1) มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) 
วิธีการค านวณ 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐵𝑡 − 𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 
เมื่อ  Bt คือ ผลประโยชนข์องโครงการท่ีเกิดขึน้ในปีท่ี t 
  Ct คือ ตน้ทุนของโครงการท่ีเกดิขึน้ในปีท่ี t 
  r คือ อัตราคิดลด 
  t คือ ระยะเวลาของโครงการ ( 0,1,2,3,…..,n ) 

ค่า NPV สามารถน ามาพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้ โดยค่า NPV ท่ีมีค่ามากกว่า 0 หรือ
มีค่าเป็นบวกแสดงว่าโครงการนั้น ๆมีความเหมาะสมในการลงทุน เพราะผลประโยชน์จากโครงการมีค่ามากกว่าต้นทุน 
นอกจากนี้ยังสามารถน าค่า NPV มาเปรียบเทียบจัดล าดับความส าคัญของโครงการท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยโครงการ
ท่ีมีค่า NPV ท่ีสูงกว่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่าโครงการท่ีมีค่า NPV ต่ ากว่า 

(2) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio หรือ BCR) 
วิธีการค านวณ 

𝐵𝐶𝑅 =  

∑
𝐵𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡−0

∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡−0

 

 
เมื่อ  Bt คือ ผลประโยชนข์องโครงการท่ีเกิดขึน้ในปีท่ี t 
  Ct คือ ตน้ทุนของโครงการท่ีเกดิขึน้ในปีท่ี t 
  r คือ อัตราคิดลด 
  t คือ ระยะเวลาของโครงการ ( 0,1,2,3,…..,n ) 

 หลักการตดัสินใจว่าโครงการใดมีความคุ้มค่าในการลงทุนโดยใช้ BCR มีดังนี ้
  BCR > 1 แสดงว่า โครงการมีความคุ้มค่าแก่การลงทุน 
  BCR < 1 แสดงว่า โครงการไม่มีความคุ้มค่าแก่การลงทุน 
  BCR = 1 แสดงว่า โครงการยังมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

(3) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) 
วิธีการค านวณ 

𝐼𝑅𝑅 =  ∑
𝐵𝑡 − 𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡−0

= 0 
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เมื่อ  Bt คือ ผลประโยชนข์องโครงการท่ีเกิดขึน้ในปีท่ี t 
  Ct คือ ตน้ทุนของโครงการท่ีเกดิขึน้ในปีท่ี t 
  r คือ อัตราคิดลด 
  t คือ ระยะเวลาของโครงการ ( 0,1,2,3,…..,n ) 

 หลักการตดัสินใจว่าโครงการใดมีความคุ้มค่าในการลงทุนคือ การน าค่า IRR ไปเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย
หรือค่าเสียโอกาสของการลงทุนท่ีลงไปในโครงการซึ่งหลักในการตัดสินใจลงทุนมีดังนี้ 
  IRR > r แสดงว่า โครงการมีความคุ้มค่าแก่การลงทุน 
  IRR < r แสดงว่า โครงการไม่มคีวามคุ้มคา่แก่การลงทุน 
  IRR = r แสดงว่า โครงการยังมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
 
ผลการทดลอง  

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่จังหวัดขอนแกน่ แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน  

(1) การวิเคราะห์ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน (Ex-post Evaluation)  
เมื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่จังหวัดขอนแก่นโดยพิจารณา

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน (Ex-post Evaluation) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้น
ตั้งแต่ปีท่ีมีการก่อตั้งโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน ปีพ.ศ. 2562  

 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตรข์องโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่จังหวัดขอนแก่น  

กรณ ีEx-post Evaluation 
เกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมินปีฐาน พ.ศ. 2562 

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) -29,075,208 
อัตราส่วนผลประโยชนต์่อตน้ทุน (BCR) 0.0716 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) - 
หมายเหตุ : ก าหนดอัตราคิดลด เท่ากับ ร้อยละ 5 

(2) การวิเคราะห์ผลประโยชน์ในอนาคตระยะยาว (Ex-ante Evaluation)  
เมื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่จังหวัดขอนแก่นโดยพิจารณา

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในอนาคตระยะยาว (Ex-ante Evaluation) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนท่ีเกดิขึน้
ตั้งแต่ปีท่ีมีการก่อตั้งโครงการฯ จนถึงปีพ.ศ. 2575 

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตรข์องโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่จังหวัดขอนแก่น  

กรณ ีEx-ante Evaluation 
เกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมินปีฐาน พ.ศ. 2562 

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) 13,320,958 
อัตราส่วนผลประโยชนต์่อตน้ทุน (BCR) 1.27 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 7.04 
หมายเหตุ : ก าหนดอัตราคิดลด เท่ากับ ร้อยละ 5 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
 โครงการธนาคารต้นไม้ภายใต้การส่งเสริมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก่อตั้ง
ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าการเกษตรจากเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่
เกษตรผสมผสาน และส่งเสริมให้ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นท่ีเกษตรและน าไม้ยืนต้นเหล่านั้นมาประเมินมูลค่าขณะยังไม่ตัด
ฟัน โดยทางโครงการธนาคารต้นไม้หวังว่ามูลค่าจากการปลูกต้นไม้ดังกล่าวจะแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรไป
พร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงต้องการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ของโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการฯจากการปลูกและดู
และต้นไม้รอบตัดฟันสั้นและต้นไม้รอบตัดฟันยาว นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการจ าหน่าย
คาร์บอนท่ีกักเก็บได้ในโครงการอีกด้วย 
 อย่างไรก็ตาม โครงการธนาคารต้นไม้ภายใต้การส่งเสริมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ส่งผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง โดยจากการศึกษาของ อภิวัฒน์ เอื้ออารี
เลิศ (2557) พบว่า มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ท้ังเกษตรกรท่ีปลูกพืชเชิงเดี่ยวและผสมผสาน โดย
โครงการธนาคารต้นไม้ นอกจากจะแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรแล้วยังสามารถส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สรุปผลการทดลอง 

จากผลผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การวิเคราะห์ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน (Ex-post Evaluation) ตั้งแต่ปีท่ีก่อตั้ง
โครงการฯ จนถึงปัจจุบัน พบว่ามูลค่าปัจจุบัน ณ ปี พ.ศ. 2562 ของ NPV และ BCR เท่ากับ -29,075,208 บาท และ 
0.0716 2.การวิเคราะห์ผลประโยชน์ในอนาคตระยะยาว (Ex-ante Evaluation) ตั้งแต่ปีท่ีก่อตั้งโครงการฯ จนถึงปี 
พ.ศ. 2575 พบว่ามูลค่าปัจจุบัน ณ ปี พ.ศ. 2575 ของ NPV BCR และ IRR เท่ากับ 13,320,958 บาท 1.27 และร้อย
ละ 7.04 ตามล าดับ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ จังหวัด
ขอนแก่น มีความคุ้มค่าในการลงทุนในระยะยาว 
 
กิตตกิรรมประกาศ 

ในการศึกษาครั้ งนี้ ข้ าพ เจ้ าขอขอบพระคุณ ผู้ ช่ วยศาสตราจาร ย์  ดร .กัมปนาท วิจรศรีกมล  
นางสาวสุวนันท์ ฉัตรเกษตรกุล และคณะกรรมการโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ จังหวัดขอนแก่น  ท่ีได้ให้ความ
อนุเคราะห์และให้ค าปรึกษา 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและความจ าเป็นของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู้น าชุมชนและเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชน โดย
ใช้ผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) ซึ่งประกอบด้วย
ผู้น าชุมชนท่ีเป็นผู้น าท่ีเป็นทางการ และผู้น าท่ีไม่เป็นทางการ จ านวน 3 แห่งในจังหวัดสุรินทร์ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษาได้แก ่1) แบบบันทึกแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 2) แบบการวิเคราะห์ SWOT 
3) แบบประเมินความพึงพอใจ พบว่าผู้น าชุมชนท้ัง 3 แห่ง มีความต้องการและความจ าเป็นของสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้น าชุมชนให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาชุมชนใหเ้ข้มแข็งและการพึ่งพาตนเอง แต่ยังมีข้อจ ากัดในด้าน การขาดทักษะการสื่อสาร ขาด
องค์ความรู้ด้านการตลาด ขาดความรู้ด้านกฎหมาย ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการ
พัฒนาชุมชน ขาดผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งข้อจ ากัดนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารส าหรับผู้น าชุมชน” เพื่อพัฒนาสมรรถนะท่ีผู้น าชุมชนด้านการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสนทนาผ่านแอพพลิเคชั่น 
Line หรือ Facebook หลังการฝึกอบรม พบว่า ผู้น าชุมชนมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ ( x = 4.41) 
ระดับมากท่ีสุดรองลงมาได้แก่สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ได้ ( x = 4.39) อยู่ในระดับมาก 

 

ค าส าคญั : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สมรรถนะของผูน้ าชุมชน 
 
Abstract 

The purposes of this study were 1) to study the needs and necessity of competency in information and 

communication technology and 2)  to develop competency in information and communication technology of 

community leaders in Surin province. The participants of the present study were formal and informal leaders 

of the communities in Surin Province.  The study employed a participatory action research method. The 

instruments used in the study were participants’ notes and questionnaire.  

The findings suggested that the community leaders reported having the capacity to coordinate with 

state agencies. Most of them viewed the application of communication and information technology essential 

to community development and the establishment community identity and strengths. However, they reported 

restrictions, for example, lack of communication skills, knowledge in laws, knowledge in applying 

communication and information technology in community development, and insufficient skills in coordinating 

with other working units. Furthermore, the questionnaire showed that the overall satisfaction of the participants 

with the project was high ( x = 4.41). They also reported being able to apply the knowledge earned from the 

workshop ( x  = 4.39). 

 
Keywords: information and communications technology, community leaders competency

1254



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

 

บทน า 
   การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ท้ังภายในและจากภายนอกองค์การ ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องมี
การปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลา การปรับตัวขององค์การในปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับความท้าทายในอนาคตได้ทวีความ
รุนแรงมากย่ิงขึ้น ความสามารถท่ีองค์การต้องส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณค่า และคุณภาพเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความส าเร็จ
ขององค์การในระยะยาว จากการศึกษาของหน่วยงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า  ในปัจจุบันและ
อนาคต ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสานสนเทศ จะท าให้ขอบเขตของการติดต่อ สื่อสารระหว่างองค์การไม่มี
ต าแหน่งท่ีชัดเจน ลูกค้าจะเลือกสินค้าโดยดูจากประสิทธิภาพ ความรวดเร็วความหลากหลาย ความสะดวกสบาย 
ความตรงต่อเวลาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นส าคัญ โดยจะอยู่ภายใต้กรอบการควบคุมคณุภาพตาม
มาตรฐานสากลมากขึ้น  นอกจากนี้องค์การต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริหารงานในองค์การมากขึ้น เพื่อให้
องค์การสามารถเข้าถึงลูกค้า และเจ้าของปัจจัยการผลิตได้สะดวกย่ิงขึ้น 
  ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆของโลกในยุคปัจจุบันท าให้ เกิดการแขง่ขนัไมม่ี
การสิ้นสุด และมีการกล่าวถึงองค์การขีดสมรรถนะสูงกันมากขึ้น องค์การขีด สมรรถนะสูงมีวิธีบริหารท่ีแตกต่างไปจาก
เดิมเพราะเป็นองค์การท่ีมีสมรรถนะ มีความไว้เนื้อเชื่อใจ มี การเปิดเผย มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการแก้ปัญหา
อย่างมีโครงสร้าง ซึ่งน าไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2554) โดยแนวโน้มของ
องค์การจะเปลี่ยนไปให้ความ สนใจกับการเป็นองค์การท่ีผลการปฏิบัติงานสูง หรือองค์การขีดสมรรถนะสูง โดยมีการ
ปรับเปลี่ยน โครงสร้างองค์การ และโครงสร้างการท างานในรูปแบบใหม่ (นิสดารก์  เวชยานนท์, 2554) 
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
และแผนงานท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอก ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังวิสัยทัศน์ “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 
(e-Local Admin) อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งทางภูมิปัญญา ก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชน บนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น” (องค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง, 2558) 
  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการวิจัยท่ีมุ่งศึกษาชุมชนโดยนักวิจัยร่วมกับกับผู้มีส่วนร่วม 
ร่วมกันท างานอย่างมีระบบผ่านวงรอบด้วยการเน้นการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติตามแผน
และติดตามประเมินผล สะท้อนถึงการเปลี่ยนสถานการณ์หรือการสร้างความสามารถของชุมชน โดยเน้นคนเป็น
ศูนย์กลาง (สัญญา ยือราน และ ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร, 2561) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ผู้น าในยุคสังคมดิจิทัลต้องปรบัรปูแบบการ
น า เพื่อให้สอดคล้องกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิผล  ผู้น าต้องให้การยอมรับในพลังอ านาจของเทคโนโลยี
ท่ีอ านวยความสะดวกให้มีช่องทางท่ีเปิดโอกาสให้เกิดให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงข้อมูลกันในชุมชน ช่วยให้เกิด
การร่วมคิดร่วมสร้าง ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น (เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม, 2560) เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนามากขึ้น
กรมพัฒนาชุมชนก าหนดแนวทางการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีเกณฑ์เกี่ยวกับผู้น า
และคนในหมู่บ้านมีความสนใจใฝ่รู้ และให้ความส าคัญกับการจัดการข้อมูลเพื่อน าไปใช้ (กรมพัฒนาชุมชน, 2561) 
 ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงประโยชน์ความส าคัญของทิศทางและแนวทางท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงพัฒนา ซึ่งมีรูปแบบการ
ท างานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจะน ามาประยุกต์ใน
องค์กรท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อรากฐานท่ีดีต่อการพัฒนางานภาครัฐในระดับจังหวัดและในการพัฒนาระดับประเทศใน
อนาคต จึงมีความสนใจท าการวิจัยในส่วนของแนวทาง การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสื่อสาร
องค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประกอบไปด้วย รูปแบบ องค์การบริหารส่วนต าบล และ
เทศบาล เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นกลุ่มหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้บริการประชาชน
ครอบคลุมท้ังจังหวัด ซึ่งหากได้ศึกษาและวิจัยแนวทางการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสื่อสาร
องค์กร ผู้วิจัยหวังอย่างย่ิงว่าผลการวิจัยจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางและใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
งานด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสื่อสารองค์กรในจังหวัดสุรินทร์ในการพัฒนาเครื่องมอื
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การสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองการท างานในการบริการแก่ประชาชนและชุมชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารท่ีทัน
เหตุการณ์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และสามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ คือ    
1) ต้องค านึงถึงเรื่องการศึกษาเป็นส าคัญเพราะการศึกษาเป็นกุญแจน าไปสู่การเรียนรู้  2) คุณธรรมและจริยธรรมใน
การใช้ 3) การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ สภาพแวดล้อมสังคม และโดยเฉพาะ ครอบครัวและตัวผู้ใช้เอง 4) การ
รู้จักใช้เทคโนโลยีนั้นให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดและตามความจ าเป็น จะเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจะน าไป
ประยุกต์ได้กับทุกสาขาอาชีพ ทุกสภาพการณ์ทุกชีวิตของคนเรา ตั้งท้ังนี้ท้ังนั้น คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้
เช่นกัน 
 
วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อศึกษาความต้องการและความจ าเป็นของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น า
ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 

2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 
 
วิธดี าเนนิการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาความต้องการและความจ าเป็นของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ใช้กระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PCM (PCM Workshop) และการ
วิเคราะห์ความต้องการและความจ าเป็นของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูน้ าชุมชน(SWOT 
Analysis) และปัญหาท่ีผู้น าชุมชนประสบอยู่ ผู้ศึกษามีวิธีการศึกษา 4แนวทางดังนี้ 

1) การศึกษาจากข้อมูลเอกสาร (Document Study) ด าเนินการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร
และบันทึกต่างๆได้แก่วิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยบทความและเอกสารทางวิชาการเอกสารจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังจากภาครัฐและเอกชน 

2) การศึกษาโดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ด าเนินการสัมภาษณ์เพื่อ
เก็บข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ 

3) การศึกษาโดยการสังเกตการณ์ (Observation) ด าเนินการสังเกตการณ์ในลักษณะแบบมีส่วนร่วมและไมม่ี
ส่วนร่วม 

4) การศึกษาโดยการปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 
กลุ่มเป้าหมายการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้น าชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเกณฑ์ท่ีมีการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในจังหวัดสุรินทร์ การคัดเลือกกลุ่มเปา้หมาย
คือใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจาก
ลักษณะของกลุ่มผู้น าชุมชนท่ีเลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือมีความสนใจการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการการบริหารจัดการชุมชนซึ่งอาศัยการเป็นตัวแทนของพื้นท่ี พื้นท่ีละ 1 กลุ่มดังนี้ 

1. ผู้น าชุมชนอ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

2. ผู้น าชุมชนอ าเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง 
อ าเภอจอมปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

3. ผู้น าชุมชนอ าเภอส าโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงทาบ 
อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

เครื่องมือท่ีใช้ศึกษา 
1. การวิจัยประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการศึกษาความต้องการและความจ าเป็นของ

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 
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2. แบบวิเคราะห์ SWOT คือ จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคประเมินสิ่งแวดล้อมทางสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 

3. เครื่องมือด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่กล้องบันทึกภาพกล้องถ่ายวีดีโอเครื่องบันทึกเสียงและสมุดจด
บันทึก 

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 
โดยผลจากขั้นตอนท่ี 1 มาออกแบบหลักสูตรการอบรมและด าเนินการฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารส าหรับผู้น าชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วยผู้น าชุมชนท่ีเป็นผู้น าท่ีเป็นทางการ ได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และผู้น าท่ีไม่เป็นทางการ 
ได้แก ่ผู้น าทางความคิด ผู้น าทางด้านศีลธรรม และผู้น าทางด้านอาชีพจ านวน 60 คน    

เครื่องมือท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
1. เอกสารประกอบการฝึกอบรมตามโครงสร้างหลักสูตร 
2. อุปกรณ์การฝึกอบรม สื่อ กิจกรรมต่าง ๆ 
3. แบบประเมินผลการฝึกอบรม  

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูน้ าชมุชนใน
จังหวัดสุรินทร์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ผู้ศึกษามุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) การ
วิเคราะห์ด าเนินการดังนี้ 

ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการ
ประเมินกับเกณฑ์และจัดอันดับความส าคัญโดยก าหนดค่าการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยน้ าหนักความต้องการ
ฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  4.15 – 5.00  หมายถึง  มีความจ าเป็นและมีสมรรถนะมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความจ าเป็นและมีสมรรถนะมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความจ าเป็นและมีสมรรถนะปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความจ าเป็นและมีสมรรถนะน้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความจ าเป็นและมีสมรรถนะน้อยท่ีสุด 
ก าหนดเกณฑ์ของค่าเฉลี่ยน้ าหนักท่ีคัดเลือกพฤติกรรมท่ีต้องการ รายข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย  3.51 ขึ้นไป มีค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ซึ่งถือเป็นเกณฑ์มีความจ าเป็นและมีสมรรถนะในระดับมาก และน าไปพฒันาสมรรถนะ
ของอาจารย์ผู้สอนต่อไป 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้น าชุมชนในจงัหวัดสุรนิทร์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาความต้องการและความจ าเป็นของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความจ าเป็นของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความสามารถใน
การแข่งขันของชุมชน (SWOT Analysis) และปัญหาท่ีผู้น าชุมชนประสบอยู่ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาให้เกิดการวมกลุ่ม 
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนและการด าเนินการของเครือข่ายชุมชนท่ีมีการก าหนดทิศทาง เป้าหมายและกลยุทธ์รวมท้ัง
แผนปฏิบัติการในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท่ีชัดเจน 
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เมื่อพิจารณาผลการระดมความคิดของผู้น าชุมชนอ าเภอจอมพระอ าเภอส าโรงทาบและอ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ ด้านความต้องการและความจ าเป็นของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าผู้น า
ชุมชนให้ความส าคัญกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น การอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภาษาท้องถิ่น ป่าชุมชน 
ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือเชิงธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งและการพึ่งพา
ตนเอง แต่ภายใต้การพัฒนาดังกล่าวพบว่ายังมีข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การขาดทักษะด้านการสื่อสาร ขาดองค์
ความรู้ด้านการตลาด ขาดความรู้ด้านกฎหมาย ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนา
ชุมชน ขาดผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานซึ่งอุปสรรคเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์  

2. การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 
จากผลการศึกษาความต้องการและความจ าเป็นของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ผู้น าชุมชนอ าเภอจอมพระ อ าเภอปราสาทและอ าเภอส าโรงทาบจังหวัดสุรินทร์โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี
ร่วมกัน ท้ังนี้เพื่อวิเคราะห์ความต้องการและจ าเป็นด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเท ศและการสื่อสารมาใช้ใน
กระบวนการบริหารจัดการชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนเกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนและการด าเนินการของ
เครือข่ายชุมชนท่ีมีการก าหนดทิศทาง และเป้าหมายอย่างชัดเจนดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการจัดโครงการน าร่อง เรื่อง 
“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้น าชุมชน” โดยเลือกผู้น าชุมชนอ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และ 
ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ เป็นโครงการน าร่อง เนื่องจากอ าเภอจอมพระ และ ต าบลเชื้อเพลิง 
อ าเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ มีพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพซึ่งสามารถน าไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการบริหารจัดการชุมชน 

โดยผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ เพศชายและหญิง มีจ านวนใกล้เคียงกันซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 39.10 รองลงมาคือ สมาชิกสภา อบต.  คิดเป็นร้อยละ 23.90 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การท างานในต าแหน่งผู้น าชุมชนไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด ( x = 4.50) รองลงมาได้แก่การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึงความพึงพอใจอยู่ระดับมาก ( x = 4.21) 
และ การก าหนดระยะเวลาเหมาะสม มีความพึงพอใจท่ีน้อยท่ีสุด ( x = 3.91) โดยภาพรวมด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการอยู่ในระดับมาก ( x = 4.17) 

ด้านวิทยากรให้ความรู้ พบว่า ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร มีผลการประเมินความพึงพอใจ มากท่ีสุด  (
x = 4.67) รองลงมาได้แก่ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ( x = 4.60) โดยภาพรวมด้านวิทยากรให้ความรู้อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x = 4.52) 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบว่า การบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม มีผลการประเมินความพึงพอใจ    มาก
ท่ีสุด ( x = 4.43) รองลงมาได้แก่ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์/เอกสารประกอบ ( x = 4.41) โดยภาพรวมด้าน     
สิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก ( x = 4.36) 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านคณุภาพโครงการ 
รายการ x  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1.  วัตถุประสงคแ์ละเนื้อหาของโครงการตรงกับความตอ้งการ 4.34 0.60 มาก 
2.  สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชนไ์ด้ 4.39 0.68 มาก 
3.  การแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณร์ะหว่างผู้เข้าร่วม 4.10 0.56 มาก 
4.  ความส าเรจ็/ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากโครงการ 4.30 0.69 มาก 
5.  ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 4.41 0.65 มาก 

รวม 4.31 0.48 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ คุณภาพโครงการพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 
มีผลการประเมินความพึงพอใจมากท่ีสุด ( x = 4.41) รองลงมาได้แก่สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ได้           (
x = 4.39) โดยภาพรวมโดยภาพรวมด้านคุณภาพโครงการอยู่ในระดับมาก ( x = 4.31)  

 
สรุปผล  

1. กรอบการวิจัย 
การพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ มี

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการและความจ าเป็นของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ และ 2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชนใน
จังหวัดสุรินทร์  การคัดเลือกกลุ่มผู้น าชุมชนใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง( Purposive) 
ประกอบด้วยผู้น าชุมชนท่ีเป็นผู้น าท่ีเป็นทางการ ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และผู้น าท่ีไม่เป็นทางการ ซึ่ง
กลุ่มผู้น าชุมชนได้แก่ ผู้น าทางความคิด ผู้น าทางด้านศีลธรรม และผู้น าทางด้านอาชีพ ได้แก่ 1) ผู้น าชุมชนอ าเภอจอม
พระ จังหวัดสุรินทร์ 2) ผู้น าชุมชนอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 3) ผู้น าชุมชนอ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เพื่อ
ศึกษาสมรรถนะ ศักยภาพ และความต้องการของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทรต์าม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2) การวิเคราะห์ SWOT คือ จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ประเมินสิ่งแวดล้อมทาง
ธุรกิจของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์    

2. ผลการศึกษาความต้องการและความจ าเป็นของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 

ผลการระดมความคิดของผู้น าชุมชนอ าเภอจอมพระ อ าเภอส าโรงทาบ และอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
ด้านความต้องการและความจ าเป็นของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าผู้น าชุมชนให้
ความส าคัญกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น การอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภาษาท้ องถิ่น ป่าชุมชน ซึ่ง
สามารถพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหรือเชิงธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นโอกาสท่ีจะสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งและการพึ่งพา
ตนเอง แต่ภายใต้การพัฒนาดังกล่าวพบว่ายังมีข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การขาดทักษะด้านการสื่อสาร ขาดองค์
ความรู้ด้านการตลาด ขาดความรู้ด้านกฎหมาย ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนา
ชุมชน ขาดผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะท างด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์  
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3. ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ คุณภาพโครงการ พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยภาพรวมโดยภาพรวมดา้นคณุภาพ
โครงการอยู่ในระดับมาก 

 
อภิปรายผล      

จากการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ด้วยการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการท างานของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งสามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้น าชุมชนเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการ
พัฒนาองค์กรและผู้น าชุมชน ท้ังนี้เพราะสามารถช่วยพัฒนาองค์กร รวมท้ังการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้พัฒนาองค์กรและผู้น าชุมชน ให้
ส าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรและผู้น าชุมชน และท่ีส าคัญคือผู้ใช้ซึ่งหมายถึงผู้น าชุมชน โดยต้องอาศัยการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีดี เพื่อให้ผู้น าชุมชนเกิดการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวนิดา ดุรงคฤทธิชัย (2554) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบเกษตร
ทางเลือก : กรณีศึกษาต าบลสุขภาวะภาคกลางควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของทุกต าบล รวมท้ังก ากับให้มีการ
บริหารท่ีเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเกษตรทางเลือก ท้ังในแง่ของการค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนา เกษตรทางเลอืกใน
พื้นท่ี การบันทึกข้อมูลระบบเกษตรทางเลือก การสร้างช่องทางแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงาน เกษตรทางเลือก และการประมวลผลเพื่อน าใช้ ข้อมูลเพื่อการตัดสิน ในวางแผนการด าเนินงาน เกษตร
ทางเลือกอย่างเป็นระบบ 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น า
ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์โดยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่างๆของผู้น าชุมชนเพื่อน าผลการศึกษามา
ก าหนดหลักสูตรท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีแท้จริงของผู้น าชุมชน และด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Oliva (1992 ) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ คุณภาพโครงการพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ( x = 4.41) รองลงมาได้แก่สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ได้ ( x  = 4.39)โดยภาพรวม
โดยภาพรวมด้านคุณภาพโครงการอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.31) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุพจน์ แสงเงิน 
(2550)ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น าส าหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัดนนทบุรีพบว่า ผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรมมีผลสัมฤทธ์ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ด้วยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการท างานของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง ท่ีว่า “คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจดี มีความรู้ท่ี
ทันสมัย ใส่ใจวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม” และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยื น
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างย่ังยืนยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ
พัฒนาศาสนา และการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (องค์การ
บริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง, 2558) 
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ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ควรมี

การศึกษาสมรรถนะขององค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้เพื่อค้นหารูปแบบเชิงบูรณการท่ีดีและท าให้เกิดความ
หลากหลายและเกื้อหนุนกัน 
 
กิตตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชนใน
จังหวัดสุรินทร์  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 
2557 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากผู้ทรงคุณวุฒิ นางอนงค์  เมืองไทย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง และนายวิทยา ดาทอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง นายสมพงษ์     
อรุณยะเดช นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงทาบ ท่ีได้ช่วยเหลือในการด าเนินโครงการวิจัยในการลงพื้นท่ี 
กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และผู้น าชุมชนท่ีสละเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งใน
ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้เป็นอย่างดีย่ิง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดยอ่ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบท ศักยภาพ และความต้องการจ าเป็นด้านพลังงานทดแทนระดับ

ชุมชนบ้านหนองบึง เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน ได้แก่ ผู้น า
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หัวหน้าครัวเรือน สมาชิกชุมชน จ านวน 77 คน โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา สรุป ตีความ ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ท าให้ทราบว่า บ้านหนองบึงประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเนื้อท่ีประมาณ 
1,899 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นท่ีท าการเกษตร 1,808 ไร่ พื้นท่ีเพื่ออยู่อาศัย 61 ไร่ พื้นท่ีสาธารณะ 30 ไร่ พี่พักอาศัย 
มีจ านวน 78 หลังคาเรือน ประชากรท้ังหมด 391  คน เพศชาย 209 คน (ร้อยละ 53.45) เพศหญิง 182 คน (ร้อยละ 
46.55) ศักยภาพของสมาชิกในชุมชนมีความช านาญในการปลูกข้าว ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ มีความช านาญด้านงาน
ฝีมือ ได้แก่ การทอผ้าไหม จักสานช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ความต้องการด้านพลังงานทดแทนระดับชุมชน พบว่า 
ประชาชนบ้านหนองบึงมีความต้องการพัฒนาพลังงานชุมชนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับใช้ในการเกษตรมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือการผลิตถ่านอัดแท่งเชื้อเพลิง การใช้เตาเผาขยะแบบไร้ควัน การใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้
เตาชีวมวล การใช้เตาแก๊สเชื้อเพลิงแกลบ การใช้แก๊สชีวภาพครัวเรือน การใช้เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร และเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง (เตาซุปเปอร์อ้ังโล่) 
 

ค าส าคญั : พลังงานทดแทน 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study context, potential and alternative energy requirement of 

Bann Nhong Bueng that were quality and quantity research. The sample groups were as follows; community 

leader, local philosopher and family leader that there were 77 community people. Data collection was 

Structured Interview, Questionnaire and Participant Observation. In part of data analysis, quality data was 

detail, conclusion and discussion. Quantity data was statistical analysis as follows; frequency, percentage, 

mean and standard deviation. The result of the study were found as these followings: The most population in 

Nhongbueng village are agriculturists.  The areas in this village are 1,899 rai divided into 1,808 rai for 

agricultural areas, 61 rai for inhabitancy, and 30 rai for public areas.  In this village, there are 78 

households.There are 391 of populations specified the sexes of 209 males (53.45 %) and 182 females (46.55%). 

The community’s dignity are skillful in rice cultivation,  organic vegetable planting, handicrafts such as silk 

weaving and basketry works for using in their households.  The requirement on the alternative energy of the 

community was found that the most population in Nhongbueng village mostly required the solar energy for 

their agricultural works, followed by production of fuel charcoal briquettes, using unsmoked Incinerator, using 

solar oven, using gasifier stove, using rice husk gasifier stove, using bio-gasification in household, using 200 

liter of tank charcoal kiln and using Chinese earthen stove respectively.   
 
Keywords: Renewable Energy 
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บทน า 
สถานภาพการใช้พลังงานของชุมชนในชนบท มีรายจ่ายพลังงานต่อรายจ่ายท้ังหมดในครัวเรือน มีค่าเฉลี่ย 

อยู่ท่ีร้อยละ 30  สัดส่วนพลังงานท่ีชุมชนใช้ในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วยน้ ามันดีเซล ไม้ฟืน น้ ามันเบนซิน ไฟฟ้า 
และแก๊สหุงต้ม ซึ่งชุมชนมีการพึ่งพิงพลังงานจากภายนอก มีต้องการความสะดวกมากขึ้นส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
รัฐบาลไทยจึงมีการส่งเสริมให้ชุมชนภาคเกษตรกรมีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนขึ้นมากมาย เชน่ การเผาถา่น
คุณภาพ การใช้เตาประสิทธิภาพสูง การผลิตแก๊สชีวภาพ การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ า 
การผลิตไฟฟ้าพลังลม ชุมชนสามารถช่วยแก้ปัญหาการใช้พลังงานในท้องถิ่นได้ โดยการเลือกน าเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนท่ีเหมาะสมมาใช้ตามศักยภาพทรัพยากรของท้องถิ่น 

รูปแบบการแก้ปัญหาพลังงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างการจัดท าแผนพลังงานระดับชุมชน (Local Energy 
Planning) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากประเทศเดนมาร์กมีความโดดเด่นในเรื่องการจัดการพลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบ เมื่อ
น ามาใช้กับชุมชนในชนบทของประเทศไทย ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายและหน่วยงานรัฐด้าน
พลังงาน มีเครื่องมือและกลไกท่ีส าคัญ 4 ส่วนท่ีเรียกว่า สถานภาพพลังงาน (Energy Status) สมดุลพลังงาน (Energy 
Balance) เทคโนโลยีพลังงานย่ังยืน (Sustainable Energy Technology) และความพร้อมของชุมชน(Community) 
วฤณดา วงศ์โรจน์และคณะ (2556) ได้ศึกษาความต้องการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชนต าบลขุนหวายตัด อ าเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา พบว่า ประชาชนมีความต้องการใช้พลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์มากท่ีสุด โดย
ส่วนใหญ่มีความต้องการน าตู้อบพลังงานมาใช้ในการถนอมอาหาร รองลงมาคือ พลังงานชีวมวล โดยต้องการพลังงาน
ชีวมวลประเภทไม้มาใช้ในครัวเรือนมากท่ีสุด เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลท่ีต้องการน ามาใช้ในครัวเรือนคือเตาชีวมวล
และต้องการเตาชีวมวลชนิดเตามหาเศรษฐี/เตาอ้ังโล่มากท่ีสุด ส่วนการเปรียบเทียบความต้องการประเภทของพลงังาน
ทดแทนมาใช้ในครัวเรือนตามปัจจัยในชุมชน กระทรวงพลังงานมีบทบาทในการให้ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานอย่างง่ายท่ีชุมชนสามารถท าเองได้ ส าหรับน าไปใช้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมท่ี การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
พลังงานท่ีหลากหลาย ชุมชนสามารถพัฒนาตนเอง โดยอาศัยความมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน และ
สมาชิกในชุมชนช่วยกันสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมส าหรับการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้
พลังงานทดแทน (ไทยแลนด์ อินดัสตรี้ ดอทคอม, 2551) 
 
วัตถปุระสงค ์

เพื่อศึกษาบริบท ศักยภาพ และความต้องการจ าเป็นดา้นพลังงานทดแทนระดับชุมชนบ้านหนองบึง หมู่ 12 
ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสรุินทร์   
 
วิธีด าเนนิการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาพลังงานทดแทนส าหรับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น  กรณีศึกษา : บ้านหนองบึง หมู่ 12 ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาและการ
วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารวิชาการ หนังสือ วิทยานิพจน์ ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ 
(Primary Data) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสอบถาม และการสังเกตการณ์กับผู้ ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
      ประชากร ไดแ้ก่ สมาชิกชุมชนบ้านหนองบึง จ านวน 391 คน 
       กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ สมาชิกชุมชนบ้านหนองบึง จ านวน 77 คน  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 

Interview) ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของบ้านหนองบึง หมู่ 12 ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  
2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นด้านพลังงานทดแทน

ระดับชุมชน 
 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักการจากหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาพลังงานทดแทนชุมชน 
 2. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง
ตามขอบเขตของเนื้อหา 
 3. น าแนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลต่างๆ มาด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกตามขอบเขตของเนื้อหา 
จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอค าแนะน าและให้ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุง
แก้ไข 
 4. น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Analysis) และความถูกต้องของภาษา น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์
หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( Index Item-Objective Congruence : IOC) พิจารณาข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ท่ี
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ไว้ และปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
   แบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักการจากหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาพลังงานทดแทนชุมชน 
 2. แบบสอบถามมีท้ังหมด 5 ตอน ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของตัวแทนครัวเรือน 
ตอนท่ี 3 ด้านการบริโภคพลังงาน ตอนท่ี 4 ด้านรายจ่ายในครัวเรือน ตอนท่ี 5 ด้านต้นทุนการประกอบอาชีพท านา  
 3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การหาความเท่ียงตรง (validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินวิเคราะห์ความสอดคล้องกับข้อก าหนดหรือวัตถุประสงค์ และหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง (Index of 
Item-Objective Congruence, IOC) ข้อค าถามท่ีถือว่ามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาในระดับดี สามารถน าไปวัดผลได้ 
จะต้องมีค่า IOC เกินกว่า 0.5 เป็นต้นไป ถือว่ามีความสอดคล้อง น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้กับกลุ่มทดลอง (tryout) จ านวน 30 ชุด น าผลมาหาค่าความเชื่อมัน (reliability)  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 1. ขั้นตอนการแนะน าตัวและสร้างความคุ้นเคย พร้อมท้ังชี้แจงวัตถุประสงคข์องการท าวิจัย ขอความร่วมมือ 
สังเกต และเริ่มนดัพดูคุย และเก็บข้อมูลตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้  
 2. นัดหมายวันเวลาและสถานท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
 3. การเก็บข้อมูลในในพื้นท่ีแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 3.1 สัมภาษณ์ผู้น าท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน โดยใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลบริบท และ
ศักยภาพ ท้ังทางกายภาพ  ชีวภาพ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 3.2 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง กับหัวหน้าครัวเรือน บ้านหนองบึงหมู่ 12 ต าบลกระโพ อ าเภอ
ท่าตูม จังหวัดสุรนิทร ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 77 คน 
 3.3 ใช้วิธีการสังเกต ประกอบกับใช้อุปกรณเ์ครื่องมือ ได้แก ่กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง เครื่องถ่าย
วิดีโอ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบริบท ศักยภาพชุมชนบ้านหนองบึง หมู่ 12 ต าบล กระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรนิทร ์
 4. การตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีถูกต้อง และแม่นย า และเป็นข้อมูลท่ีชัดเจนโดยได้จาก
กลุ่มเป้าหมายท่ีแท้จริง โดยท่ีผู้วิจัยได้ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการเก็บข้อมูลได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมท้ัง
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การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อเก็บรวมข้อมูลในประเด็นเดียวกันว่าข้อมูลที่ได้ตรงกันหรือแตกต่างกันอย่างไร และ
เมื่อได้แบบสอบถามคืนมาท้ังหมดแล้ว น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วด าเนินการคัดเ ลือก
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไว้ แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ กระท าโดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากการสัมภาษณ์
สังเกตการณ์ในพื้นท่ี และน าแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์อภิปรายผลเกี่ยวกับบริบท ศักยภาพ และความต้องการจ าเป็นด้านพลังงานทดแทนระดับ
ชุมชน แล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Approach) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
  1. บริบทของชุมชนบ้านหนองบึง หมู่ที่ 12 ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสรุินทร์  
       ความเป็นมาของบ้านหนองบึง จากการอพยพมาตั้งเป็นหมู่บ้านในครั้งแรก มีหนองน้ าอยู่ทางทิศเหนือ
ของหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านใช้ในการอุปโภคบริโภค และมีความส าคัญเป็นอย่างมากกับชาวบ้านในหมู่บ้านจึงเรียกหนองน้ า
นั้นว่าหนองบึง ซึ่งบ้านหนองบึง หมู่ 12 ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2457 เดิมอพยพ
มาจากบ้านยางบ่อภิรมย์ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สาเหตุเนื่องมาจากท่ีท ากินไม่เพียงพอ จึงย้าย
ข้ามน้ ามูลมาด้วยความยากล าบาก โดยผู้ที่น ามาคือนายแก้ว และนายมาน บุญครอง สภาพพื้นท่ีเดิมในหมู่บ้าน เป็นป่า
ไม้ทึบ เต็มไปด้วยสัตว์หลายชนิด ต่อมามีการบุกรุกจับจองเป็นเจ้าของท่ีดิน บ้านหนองบึงมีการปกครองโดยผู้ใหญ่บ้าน
มาแล้ว 10 สมัย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2482 โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายเผือก เทศธรรม และปัจจุบันมีนายเพลิน มะลิงาม 
เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

ท่ีตั้งหมู่บ้านหนองบึง หมู่12 ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากอ าเภอท่าตูม 
ระยะทาง 42 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุรินทร์ 51 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับบ้านโนนโพ 
หมู่ 10 ต าบลกระโพ ทิศใต้ ติดกับบ้านกันนัง ต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ ทิศตะวันออก ติดกับบ้านดงเค็ง ต าบล
เมืองลีง อ าเภอจอมพระ ทิศตะวันตก ติดกับบ้านกระสัง ต าบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ขนาดพื้นท่ี หมู่บ้านหนองบึง หมู่12 ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อท่ีประมาณ 1,899 
ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นท่ี ดังนี้ พื้นท่ีท าการเกษตร รวม 1,808 ไร่ พื้นท่ีอยู่อาศัย รวม 61 ไร่ พื้นท่ีสาธารณะ รวม 30 ไร่   

การคมนาคมและการจราจร หมู่บ้านหนองบึง สามารถแบ่งออกได้ 2 เส้นทางได้แก่ 1) ทางทิศเหนือของ
หมู่บ้านเป็นทางคอนกรีตอยู่ติดกับบ้านภูดิน ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยเส้นทางจะเข้ามาจากบ้าน
ตระมูง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 2) ทางทิศใต้ติดกับบ้านกันนัง ต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร์ เป็นถนนลาดยาง โดยเส้นทางจะสามารถเข้ามาจากบ้านดงเค็ง ต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์ ผ่านมาทางบ้านกันนัง ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของหมู่บ้านเป็น ป่าสาธารณะ 
       ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี บ้านหนองบึง ต าบลกระโพ มีแหล่งน้ า และทรัพยากรป่าไม้ ป่าสงวน  
การส ารวจข้อมูลข้อมูลด้านชีวภาพ พันธ์ุพืช การปลูกข้าว พื้นท่ี 1,789 ไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่ปลูกพันธ์ุข้าวหอมมะลิ (ร้อย
ละ 97) และพันธ์ุข้าวอ่ืนๆ (ร้อยละ 3) การท าไร่พื้นท่ี 13 ไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่ปลูกมันส าปะหลัง (ร้อยละ 65) และพันธ์ุไม้
ผลอ่ืน เช่น ฝรั่ง มะม่วง ขนุน มะพร้าว (ร้อยละ 35) การท าสวน พื้นท่ี 27 ไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่ปลูกผักพาย (ร้อยละ 65) 
ท าสวนหม่อน (ร้อยละ 25) และสวนยางพารา (ร้อยละ 10) พันธ์ุสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจ การเลี้ยงกระบือพันธ์ุพื้นเมือง 19 
ตัว การเลี้ยงโค 375 ตัว การเลี้ยงสุกร 35 ตัว การเลี้ยงไก่ 893 ตัว การเลี้ยงเป็ด 606 ตัว  การเลี้ยงปลา 9 บ่อ 

กิจกรรมในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และการเลี้ยง
สัตว์ ชาวบ้านหนองบึงด าเนินการตลอดท้ังปี ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม การปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักของ
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บ้านหนองบึง ระหว่างเดือนเมษายน – ธันวาคม หลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านหนองบึงมีการปลูกผักปลอดสารพิษและการ
ปลูกพืชฤดูแล้ง ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี และระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 

การใช้เทคโนโลยีการผลิต 1) การใช้พันธ์ุพืชของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองบึง มีการใช้พันธ์ุท่ีดี (ร้อยละ 
97) และมีการใช้พันธ์ุพื้นเมือง (ร้อยละ 3) สาเหตุเพราะความเหมาะสมของพื้นท่ี เช่น พื้นท่ีการ เพาะปลูกข้าวบางแห่ง
เป็นท่ีลุ่มน้ าขังเป็นระยะเวลายาวนาน เกษตรกรจึงปลูกข้าวพันธ์ุพื้นเมืองเป็นหลัก การ เก็บพันธ์ุส่วนใหญ่เกษตรกร
นิยมเก็บพันธ์ุเอง 2) การใช้ปุ๋ย เกษตรกรเกือบทุกครัวเรือน จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ ปุ๋ยเคมี เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ใน
ปัจจุบันเกษตรกรได้มีการปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดและเพิ่ม ไนโตรเจนในดิน ตามนโยบายสุรินทร์เมือง
เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ มีการไถกลบตอซังข้าว  และใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพในการปลูกพืช    
3) การใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช การใช้สารเคมี ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชมีการใช้ในปริมาณท่ีน้อย  
ส่วนใหญ่เกษตรกรหันมาใช้วิธีป้องกันศัตรูพืชแบบ ผสมผสาน มีการใช้สารสกัดจากสมุนไพร การป้องกันตามหลักการ
ธรรมชาติและภูมิปัญญาชาวบ้าน 

การส ารวจข้อมูลข้อมูลด้านเศรษฐกิจ รายได้รวมของบ้านหนองบึง จ านวน 5,333,650 บาท/ปี        
รายได้ในภาคเกษตรกร จ านวน 4,023,700 บาท/ปี และ รายได้นอกภาคเกษตรกร  จ านวน 1,309,950 บาท/ปี   
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนบ้านหนองบึง จ านวน 69,268 บาท/ปีต่อครัวเรือน รายได้เฉลี่ยในภาคเกษตรกร          
จ านวน 52,256 บาท/ปีต่อครัวเรือน รายได้เฉลี่ยนอกภาคเกษตรกร จ านวน 17,012 บาท/ปีต่อครัวเรือน 

รายจ่ายครัวเรือนบ้านหนองบึง รายจ่ายรวมของบ้านหนองบึง จ านวน 9,478,248 บาท/ปี รายจ่าย 
เฉลี่ยของครัวเรือนบ้านหนองบึง จ านวน 123,052 บาท/ปีต่อครัวเรือน ประกอบด้วย รายจ่ายของครัวเรือน ดังนี้ การ
ช าระหนี้ (ร้อยละ 29.63) ค่าอาหารของครอบครัว (ร้อยละ 19.53) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร (ร้อยละ 15.15)  ค่า
ของใช้ภายในครัวเรือน (ร้อยละ 7.77) ค่าประกันชีวิต (ร้อยละ 6.8) ผ่อนช าระค่ารถยนต์  จักรยานยนต์ (ร้อยละ 6.49) 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ซื้อหวย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ (ร้อยละ 3.97) ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า (ร้อยละ 2.97) ค่าโทรศัพท์ 
อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 2.87) ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ (ร้อยละ 2.59) และค่าของใช้ภายใน
ครัวเรือน ร้อยละ 2.23) 

รายจ่ายภาคการเกษตรการท านาบ้านหนองบึง รวมท้ังปี 3,331,450 บาท/ปี  รายจ่ายเฉลี่ยภาค  
การเกษตรการท านาบ้านหนองบึง 43,266 บาท/ปีต่อครัวเรือน ประกอบด้วย ค่าจ้างเก็บเกี่ยว (ร้อยละ 27.14) ค่า
ช าระหนี้กู้ยืมเพื่อท าการเกษตร (ร้อยละ 25.15) ค่าปุ๋ย (ร้อยละ 23.78) ค่าจ้างไถนา (ร้อยละ 13.10) ค่าเมล็ดพันธ์ุ 
(ร้อยละ 4.15) ค่าขนส่ง (ร้อยละ 2.62) ค่าแรงงาน (ร้อยละ 2.00) ค่ายาปราบศัตรูพืช (ร้อยละ 1.17) ค่าซื้อรถไถนา 
(ร้อยละ 0.48) ค่าซื้อเครื่องสูบน้ า (ร้อยละ 0.30) และค่าวัสดุใน  การเกษตร (ร้อยละ 0.11) 

เครื่องจักรกลการเกษตรบ้านหนองบึง ได้แก่ รถแทรกเตอร์ 8 คัน รถไถนาเดินตาม 49  คัน เครื่องสูบ  
น้ า 15 เครื่อง รถจักรยานยนต์ 67 คัน รถยนต์ 12  คัน  และรถบรรทุก 6 ล้อ 2  คัน 

ข้อมูลด้านสังคม จ านวนประชากรและครัวเรือน ครัวเรือน 78 หลังคาเรือน ประชากรท้ังหมด 391  คน 
แยกเป็นประชากร ชาย 209 คน (ร้อยละ 53.45) และประชากรหญิง 182 คน (ร้อยละ 46.55) บ้านหนอง บึง มีการ
ปกครองแบ่งเป็น 7 คุ้ม การศึกษาของประชากรส่วนใหญ่จะจบการศึกษาภาคบังคับ ป. 4-6 (ร้อยละ 80) จบการศึกษา
ระดับ ม.3 ขึ้นไป (ร้อยละ 20) และแนวโน้มการศึกษาของประชากรมีแนวจะดีขึ้น เนื่องจากเริ่มมีการสนับสนุนให้มี
การศึกษานอกโรงเรียนและระบบการศึกษาทางไกล ประชาชนบ้านหนองบึงนับถือศาสนาพุทธ 100%  

ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ยึดมั่นและปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอยู่เช่น การยอมรับ
นับถือให้เกียรติผู้สูงอายุ การนับถือช่วยเหลือกันฉันเครือญาติ การท าบุญตักบาตรในตอนเช้า การเข้าวัดท าบุญทุกวัน
พระ และการท าเสวนาธรรม ประเพณีท าบุญกองข้าวเปลือกสู่ขวัญพันธ์ุข้าว นิยมจัดในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 หลังการ
เก็บเกี่ยวข้างของทุกปี โดยชาวบ้านหนองบึงทุกหลังคาเรือน จะน าข้าวเปลือกและพันธ์ุข้าวมารวมกันท่ีวัด โดย
ประกอบพิธีท้ังพราหมณ์ และพุทธ โดยพันธ์ุข้าวจะเอาเก็บไว้ใช้ในปีต่อไป ส่วนข้าวเปลือกถวายวัด ประเพณีท่ีชาวบ้าน
หนองบึงปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี คือ ประเพณีการเซ่นไหว้ ศาลปู่ตา แหล่งรวมจิตใจของชุมชน โดยมี
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ช่วงเวลาการเซ่นไหว้ ดังนี้ ไหว้ครั้งแรก วันขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 หลังการเก็บเกี่ยวข้าว ไหว้ครั้งท่ี 2 วันขึ้น 6 ค่ า เดือน 6 
ก่อนการลงปักด านา และงานประเพณีต่างๆ ต้องเซ่นไหว้ก่อนเริ่มงาน 

กลุ่มอาชีพตามแนวพระราชด าริ และกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ได้แก่ กลุ่มธนาคารต้นไม้และอนุรักษ์ป่า
ชุมชน กลุ่มไร่นาป่าสวนและโรงเรียนชาวนา กลุ่มปลูกยางพารา กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด กลุ่มประดิษฐ์ลวดหนาม 
กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มจักสาน กลุ่มปลูกผักพาย สถาบันการเงินหมู่บ้านหนองบึง ส่งเสริมการออมเงิน พร้อมเงินทุนให้
ชุมชนได้กู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพ และน าผลก าไรมาพัฒนาชุมชนต่อไป ได้แก่  กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม
ธนาคารข้าว กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนพัฒนาดิน-น้ าและป่าชุมชน 

ศักยภาพของชุมชนบ้านหนองบึง สมาชิกในชุมชนมีความช านาญในการปลูกข้าว ปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ สมาชิกมีความช านาญด้านงานฝีมือได้แก่ การทอผ้าไหมและจักสาน ผู้น าธรรมชาติมีความรอบรู้ ประสบการณ์ 
และมีประสบการณ์ด้านการผลิตพืชผลิตสัตว์ประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้เพิ่ม 

วิสัยทัศน์บ้านหนองบึงหมู่บ้านต้นแบบดีเด่น เน้นบัญชีครัวเรือน ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน  พัฒนาบุคคล
เพิ่มศักยภาพ ความต้องการของประชาชนบ้านหนองบึง ต้องการผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง ปัจจัยการผลิตมี่
ราคาต้นทุนต่ า เช่น ปุ๋ยเคมี น้ ามันเชื้อเพลิง การส่งเสริมการประกอบอาชีพช่วยเหลือจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น มีแหล่งเรียนรู้
คู่คุณธรรม มีงานท า วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ ความต้องการของชุมชนบ้านหนองบึงชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น ชุมชนมีอาชีพเสริมหลังฤดูการท านา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ชุมชนรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ผสมผสาน ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
  2. ศักยภาพของชุมชนบ้านหนองบึง หมู่ที่ 12 ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
       สมาชิกในชุมชนมีความช านาญในการปลูกข้าว ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ สมาชิกมีความช านาญด้านงาน
ฝีมือ ได้แก่ การทอผ้าไหมและจักสาน ผู้น าธรรมชาติมีความรอบรู้ และมีประสบการณ์ด้านการผลิตพืช  ผลิตสัตว์ 
ประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้เพิ่ม 

ตารางที่ 1 การบริโภคพลังงานบ้านหนองบึง 
การบริโภคพลังงาน จ านวน ร้อยละ 

1. ข้อมูลยานพาหนะ เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช ้
น้ ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ 
1.1 รถแทรกเตอร ์
1.2 รถไถนาเดินตาม 
1.3 เครื่องสูบน้ า 
1.4 รถจักรยานยนต ์
1.5 รถยนต ์
1.6 รถบรรทุก 6 ล้อ 

2. ข้อมูลอุปกรณด์้านพลังงานท่ีมใีนครัวเรือน 
2.1 เตาอ้ังโล ่
2.2 เตาชีวมวล เตาชีวภาพครัวเรือน เตาเชื้อเพลิงแกลบ 
2.3 เตาเผาถ่านแบบดั้งเดิม 

3. ข้อมูลความต้องการความรูเ้พิ่มเติมเรื่องพลังงานชุมชน 
3.1 เตาหุงต้มประสิทธิภาพ (เตาซุปเปอร์อ้ังโล่) 
3.2 การใช้เตาชีวมวล 
3.3 การใช้เตาแกซ๊เชื้อเพลิงแกลบ การใชแ้ก๊ซชีวภาพครัวเรอืน 
3.4 การใช้เตาเผาถ่านถัง 200 ลติร และน้ ามันควันไม้ 
3.5 การใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
 

8 
49 
15 
67 
12 
2 

 
13 
3 
2 

 
5 
14 
13 
8 
17 

 
 

10.4 
63.6 
19.5 
87.0 
15.6 
2.6 

 
16.9 
3.9 
2.6 

 
6.5 
18.2 
16.9 
10.4 
22.1 
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การบริโภคพลังงาน จ านวน ร้อยละ 
3.6 การใช้เตาเผาขยะแบบไร้ควัน 
3.7 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับใช้ในการเกษตร 
3.8 การผลิตถ่านอัดแท่งเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ  

23 
33 
24 

29.9 
42.9 
31.2 

  
       พบว่า ตัวแทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีข้อมูลยานพาหนะ เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ 
น้ ามันเชื้อเพลิงก๊าซ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จ านวน 67 คัน (ร้อยละ 87.0) รองลงมารถไถนาเดินตาม จ านวน 49 คัน 
(ร้อยละ 63.6) ส่วนใหญ่มีข้อมูลอุปกรณ์ด้านพลังงานท่ีมีในครัวเรือน มีเตาอ้ังโล่ จ านวน 13 อัน (ร้อยละ 16.9) ส่วน
ใหญ่มีความต้องการความรู้เพิ่มเติมเรื่องพลังงานชุมชนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับใช้ในการเกษตร จ านวน 33 
คน (ร้อยละ 4.9) รองลงมาการผลิตถ่านอัดแท่งเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ จ านวน 24 คน (ร้อยละ 31.2)   

3. ความต้องการจ าเป็นของชุมชนบ้านหนองบึง หมู่ที่ 12 ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
     ความต้องการด้านพลังงานทดแทนระดับชุมชน พบว่า ประชาชนบ้านหนองบึงมีความต้องการพัฒนา

พลังงานชุมชนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับใช้ในการเกษตรมากท่ีสุด รองลงมาคือการผลิตถ่านอัดแท่งเชื้อเพลิง 
การใช้เตาเผาขยะแบบไร้ควัน การใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้เตาชีวมวล การใช้เตาแก๊สเชื้อเพลิงแกลบ การใช้
แก๊สชีวภาพครัวเรือน การใช้เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร และเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (เตาซุปเปอร์อ้ังโล่) 
 
สรุปผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 
  1. ศักยภาพของชุมชนบา้นหนองบึง  
            จากการศึกษา สามารถสรุปผลและวิจารณ์ผลการทดลองได้ ดังนี้ ชุมชนบ้านหนองบึง ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเนื้อท่ีประมาณ 1,899 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นท่ีท าการเกษตร 1,808 ไร่ พื้นท่ีเพื่ออยู่
อาศัย 61 ไร่ พื้นท่ีสาธารณะ 30 ไร่ พี่พักอาศัยมีจ านวน 78 หลังคาเรือน ประชากรท้ังหมด 391  คน เพศชาย 209 
คน (ร้อยละ 53.45) เพศหญิง 182 คน (ร้อยละ 46.55) ศักยภาพของสมาชิกในชุมชนมีความช านาญในการปลูกข้าว 
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ มีความช านาญด้านงานฝีมือ ได้แก่ การทอผ้าไหม จักสานช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 
  2. ความต้องการจ าเป็นด้านพลังงานทดแทนของชุมชนบ้านหนองบึง  
       ชุมชนบ้านหนองบึง หมู่ 12 ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีความต้องการพัฒนาพลังงาน
ชุมชนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับใช้ในการเกษตรมากท่ีสุด รองลงมาคือการผลิตถ่านอัดแท่งเชื้อเพลิง   
การใช้เตาเผาขยะแบบไร้ควัน การใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้เตาชีวมวล การใช้เตาแก๊สเชื้อเพลิงแกลบ การใช้
แก๊สชีวภาพครัวเรือน การใช้เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร และเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (เตาซุปเปอร์อ้ังโล่) ชุมชนต้องการ
เรียนรู้เรื่องพลังงานงานทดแทนชนิดต่างๆ ได้แก่ 1) หลักสูตรการผลิตถ่านอัดแท่งเชื้อเพลิง ส่งเสริมให้สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์กับอาชีพเสริมการทอผ้าไหม ส าหรับการใช้ถ่านอัดแท่งเชื่อเพลิงในขั้นตอนการต้มน้ าให้ร้อนเพือ่สาว
เส้นไหม 2) หลักสูตรการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับใช้ในการเกษตร สามารถน าความรู้ไปประยุกต์กับเครื่องสูบน้ า 
3) หลักสูตรการผลิตและการใช้เตาแก๊สชีวมวล ส่งเสริมให้น าวัสดุของเหลือใช้ตามธรรมชาติ เช่น เศษไม้ ต้นไม้ หรือ
เศษวัสดุท่ีเหลือใช้ทางการเกษตร แกลบ ฟาง ชานอ้อย ซังข้าวโพด สามารถประหยัดรายจ่ายจากการใช้เตาแก๊สหุงต้ม
ลงได้ 4) หลักสูตรการผลิตเตาแก๊สชีวภาพครัวเรือน ส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น และ 
ส่งเสริมการน ามูลสัตว์มาสร้างเป็นพลังงานทดแทนขึ้นในชุมชน และน ามูลสัตว์ท่ีผ่านการหมักแล้วน าไปเป็นปุ๋ยใน
การเกษตร เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน ส าหรับการผลิตเตาแก๊สเชื้อเพลิงแกลบ ส่งเสริมให้น า ของเหลอืใช้
ทางการเกษตร แกลบ มาใช้ทดแทนพลังงานในการหุงต้ม ประหยัดรายจ่ายจากการใช้เตาแก๊สหุงต้มลงได้ 5) หลักสูตร
การผลิตเตาเผาขยะไร้ควัน และการผลิตเตาเผาถ่าน 200 ลิตร และน้ าส้มควันไม้ ส่งเสริม ให้ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์กับประสบการณ์น าไปประกอบอาชีพในชุมชน สามารถลดรายจ่ายด้านพลังงานลง และเพิ่มรายได้จากการ
ขายถ่าน และเกิดแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานในชุมชน 6) หลักสูตรหลักสูตร การผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (เตา
ซุปเปอร์อ้ังโล่) ส่งเสริมให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิงแวดล้อมในชุมชน เปลี่ยนจากเดิมใช้เตาหุงต้มท่ีมีขายท่ัวไปตาม
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ท้องตลาด ซึ่งใช้ถ่านมาก และความร้อนของไฟอยู่ได้ไม่นาน  เปลี่ยนมาใช้เตาท่ีมีประสิทธิภาพสูง (เตาซุปเปอร์อ้ังโล่) 
สามารถลดการใช้ถ่านลง และใช้ถ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดรายจ่ายการใช้ไฟฟ้า แก๊สหุงต้มลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ (วฤณดา วงศ์โรจน์และคณะ, 2556) ศึกษาความต้องการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชน ต าบลขุน
หวายตัด อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา พบว่า ประชาชนมีความต้องการใช้พลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์
มากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่มีความต้องการน าตู้อบพลังงานมาใช้ในการถนอมอาหาร รองลงมาคือ พลังงานชีวมวล โดย
ต้องการพลังงานชีวมวลประเภทไม้มาใช้ในครัวเรือน เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลที่ต้องการน ามาใช้ในครัวเรือน คือเตา
ชีวมวล และต้องการเตาชีวมวลชนิดเตามหาเศรษฐี เตาอ้ังโล่ (ณิชยารัตน์ พาณิชย์ และวิสาขา ภู่จินดา, 2557)ศึกษา
สถานการณ์การจัดการพลังงานทดแทน ระดับชุมชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย พบว่า ทุกภาคของประเทศไทย
มีการใช้พลังงานทดแทนมากท่ีสุดเหมือนกัน คือ พลังงานชีวมวล และรองลงมาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนพลังงาน
น้ า พลังงานลม พลังงานขยะ และก๊าซชีวภาพมีการเลือกใช้แต่มีจ านวนน้อย (วิจิตร จันทรมาศและรัชพล สันติวรากร, 
2557) ศึกษาการวิเคราะห์ศักยภาพและผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชน  กรณีศึกษาชุมชน
บ้านลาด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ พบว่า มีศักยภาพด้านการผลิตพลังงาน จากแหล่งพลังงานทดแทน ได้แก่ ป่า
ไม้ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ และแสงอาทิตย์ หากชุมชนน าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ขยายผลครอบคลุม
ท้ังชุมชน จะสามารถท าให้ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่าย (สมพิศ วันวงษ์, 2560) กล่าวว่าความต้องการพลังงานทดแทน
จากแหล่งพลังงานธรรมชาติโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเรื่องท่ีจ าเป็นอย่างย่ิง ด้วยเป็นพลังงานท่ีมีอยู่มหาศาล 
สะอาด และสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยเซลล์  
  3. ข้อเสนอแนะ 
      การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน ชาวบ้าน และเยาวชนบ้านหนองบึง ชุมชนบ้านหนองบึง หมู่ 12 ต าบลกระ
โพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีความต้องการพัฒนาพลังงานทดแทนส าหรับชุมชน ต้องการให้ชุมชนเกิดความรู้สึก
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปปฏิบัติได้จริงในครัวเรือน โดยการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีหาได้ภายในชุมชน ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน เพื่อเสริมสร้างสงัคมแหง่
การเรียนรู้ให้คนในชุมชนสามารถเป็นวิทยากรด้านพลังงานชุมชน  ควรมีการจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายด้านพลังงาน
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนบ้านหนองบึงสามารถเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนในการท าการเกษตรของ
ชุมชน 
 
กิตตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตาและช่วยเหลือจากบุคลากรหลายฝ่าย จึงประกาศเกียรตคิณุ
ไว้ดังนี้ ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านท่ีให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงตลอดระยะเวลาท่ีท าการวิจัย
ขอขอบพระคุณเจ้าของต ารา หนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ เว็บไซด์ รายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ในการ
บรรณนุกรมทุกท่านขอขอบพระคุณ นายเพลิน มะลิงาม ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน หัวหน้า
ครัวเรือน สมาชิกชุมชนและเยาวชนบ้านหนองบึง หมู่ 12 ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ท่ีเสียสละเวลาใน
การให้ข้อมูลในการวิจัย และเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ คุณความดีขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณพระบิดา มารดา ครู 
อาจารย์ ท่ีเคยอบรมสั่งสอนผู้วิจัยมา ตลอดจนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ท่ี
ให้ทุนท าวิจัยจนส าเร็จอย่างสมบูรณ์ 
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บทคัดยอ่ 

การออมเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งในการสนับสนุนการลงทุนและการขยายการผลิต                             
ของประเทศ การใช้สิ่งท่ีมีค่าอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาทมีเหตุผล ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตซึ่งการออมมิได้มุ่งเน้น               
ท่ีการออมเงินอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงการออมชีวิตตนเองและปัจจัยในการด ารงชีพทุกอย่าง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการวิจยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพฤติกรรมการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                       
ในจังหวัดสุรินทร์โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาแนวคิดและพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตจังหวัดสุรินทร์ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนหมู่บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 18 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ จ านวน                    
100 คน โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากหมู่บ้านเครือข่ายการให้บริการวิชาการ : โครงการพัฒนาความรู้                    
เชิงปฏิบัติการการท าบัญชีครัวเรือน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการจัดสนทนากลุ่มย่อย พบว่า 1) การ
ออมของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยพฤติกรรม 3 ลักษณะ คือ ประการแรกพฤติกรรมการเก็บเงิน ได้แก่ 
การแบ่งรายได้ฝากธนาคารเพื่อออม เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน หรือเป็นทุนการศึกษาบุตร ประการท่ีสองพฤติกรรมการลด
รายจ่าย ได้แก่ การใช้จ่ายอย่างประหยัด การปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค และประการสุดท้ายพฤติกรรมการ
ลงทุน ได้แก่ การท าประกันสังคม การท าประกันชีวิต หรือการส่งเงินสมทบกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์  2) พฤติกรรม
การออมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด คือ การลดรายจ่ายของครัวเรือน ได้แก่ การปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค                    
ในครัวเรือน รองลงมาคือ การออมด้วยการลงทุน เช่น การท าประกันชีวิตหรือประกันสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ                      
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

ค าส าคญั : พฤติกรรมการออม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 

The money-saving is the most important in supporting investment and expanding the country's 

production. Money-saving is a sparing and using valuable things carefully, reasonably, and realizing the value 

of life. I t  does not only focus on saving money but also means saving lives and important factors in living. The 

researcher, therefore, studied participatory action research of developing people’s saving behavior on the 

sufficiency economy philosophy concept in Surin province. The research aims to study a money-saving 

perspective and behavior on 100 selected samples in Moo 2 and 8, Nong Bua village, Nong Bua sub-district, 

Sikhoraphum district, Surin province. A structured interview and a focus group interview were used in this 

research. The results found that 1) people’s saving behaviors in Surin province are divided into three groups. 

Firstly, the portioning income behavior is to portion income as emergency money, or child scholarship. Next, 

the expense reduction behavior is to spend reasonably, grow vegetables or raise animals for consumption. 

Finally, investment behavior is to spend money on social security, insurance, or the funeral welfare service. 2) 

The best of effective saving behavior is the expense reduction behavior such as spending reasonably, growing 

vegetables or raising animals for consumption. Follow by investment behavior such as spending money for 

social security and insurance which following Sufficiency Economy Philosophy. 

 
Keywords: Saving behavior, Sufficiency Economy Philosophy     

1271



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจจ าเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีจะช่วยรักษา

และเพิ่มระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หากประเทศไทยมีทรัพยากรประเภททุนจ านวนมากจะมีผลท าให้ผลผลติของ
ประเทศเพิ่มมากขึ้นอันจะก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามการท่ีจะมีทรัพยากรประเภท
ทุนจ านวนมากได้นั้น จะต้องมีการออมเป็นจ านวนมากเช่นกัน ท้ังนี้เพื่อน าเงินออมไปลงทุนในทรัพยากรประเภทต่าง ๆ  
ซึ่งเงินออม คือ ทรัพยากรทางการเงินท่ีมีเหลือจากการใช้จ่ายในภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจการออมเงินจะมี
ประโยชน์ต่อผู้ออมทุกคน เช่น ช่วยลดความเสี่ยงในการด ารงชีวิตยามฉุกเฉินในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า และเพื่อการ
สร้างความมั่นคงในอนาคต หากทุกคนมีวินัยการออมอย่างสม่ าเสมอยังส่งผลดีต่อประเทศชาติท้ังในด้านการขยายตัว
และการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (อรนุช เชาว์สุวรรณกิจ, 2550) ในสมัยก่อนหรือสังคมท่ีเป็นสังคมเกษตรวิถีชีวิต
แบบไทย ๆ จะมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ คนในชุมชนหรือในหมู่บ้านเดียวกันมักมีความสัมพันธ์เป็น
เครือญาติกันเป็นส่วนมากในวิถีชีวิตเช่นนั้น การดูทุกข์สุข ดูแลเด็ก ดูแลคนชรา เป็นเรื่องท่ีครอบครัวใหญ่ท้ังหมด
สามารถช่วยกันดูแลได้ ผู้ใหญ่เลี้ยงดูลูกหลานมาตั้งแต่เด็กเมื่อเติบใหญ่ต่างก็ใช้แรงงานในการหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพ     
และเมื่อผู้ใหญ่เหล่านั้นก้าวเข้าสู่วัยชราท าการงานไม่ได้ ลูกหลานก็จะตอบแทนพระคุณด้วยการเลี้ยงดูผู้ใหญ่ในวัยชรา
ตามก าลังความสามารถของตน แต่ในปัจจุบันแนวโน้มของวิถีชีวิตไทยท่ีค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือประเทศและสังคมค่อย ๆ เปลี่ยนจากสังคมเกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลง          
ของความสัมพันธ์ด้านการผลิตเช่นนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมาด้วย ท าให้สังคมท่ีเคยอยู่เคยดูแลกัน                  
เป็นอย่างดีเกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมท่ีเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีผู้ที่มองเห็นการณ์
ไกลและด ารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทต่ออนาคตต้องคิดหาทางพึ่งตนเองให้ได้มากขึ้นและจ าเป็นอย่างย่ิง                            
ท่ีจะต้องคิดเสียตั้งแต่ระหว่างท างานว่าเราคงต้องพึ่งตนเองในวัยชราไม่สามารถรอให้ลูกหลานมาเลี้ยงดูได้               
(นวพร  เรืองสกุล, 2546) ดังนั้นประชาชนจึงจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝังแนวคิดการด ารงชีวิตใหม่ไม่หลงมัวเมาไปกับ
อิทธิพลของทุนนิยม บริโภคนิยม วัตถุนิยม ซึ่งล้วนแต่จะท าให้เกิดปัญหาท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน หรือ                          
ในระดับชาติโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการออมท่ีถูกต้อง  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เป็นวิจัยรูปแบบหนึ่งของ
การบูรณาการข้อดีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research: AR) ซึ่งเป็นรากฐานของการวิจัยประยุกต์ 
(Adelman, 1993) และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research: PR) เข้าด้วยกันเป็นการศึกษา รวบรวม 
หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปอันจะน าไปสู่การแก้ปัญหา                     
ท่ีเผชิญอยู่ท้ังในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน โดยผู้วิจัยสามารถด าเนินการได้หลาย ๆ ครั้ง จนกระท่ัง                   
ผลการปฏิบัติงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือแก้ไขปัญหาท่ีประสบอยู่ได้ส าเร็จ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ  มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวิจัย ตั้งแต่การออกแบบ การด าเนินงาน และการรวบรวม
ข้อมูลสู่การวิเคราะห์ แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมักจะมีเป้าหมายเพิ่มเติมท่ีโดดเด่นคือ การส่งเสริม
จิตส านึกท่ีส าคัญของผู้เข้าร่วมการวิจัยให้บรรลุความเข้าใจมากขึ้น 
 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า นอกจากการส่งเสริมพฤติกรรมการออมท่ีถูกต้องแล้วการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้จ่าย
อย่างรู้คุณค่าของเงินให้กับประชาชนอย่างถูกต้องก็ถือเป็นสิ่งท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกท่านต้องให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็น
สถาบันครอบครัว พ่อแม่ ครูอาจารย์ หน่วยงานภาครัฐจนไปถึงผู้บริหารประเทศก็ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี     
ในการใช้จ่ายซึ่งโดยท่ัวไปการสร้างพฤติกรรมการออมเพื่อให้เข้าไปแทรกซึมอยู่ในจิตส านึกได้นั้น มักเริ่มต้นปลูกฝัง                 
ในวัยเยาว์เพื่อให้เด็กได้ซึมซับและฝึกฝนพฤติกรรมการออมทีละน้อยโดยหวังว่าการส่งเสริมพฤติกรรมการของออมและ
การใช้จ่ายอย่างรู้ค่านั้นจะสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการออมจนกระท่ังน าไปสู่พฤติกรรมการออมในอนาคต ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวคิดและพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อจะได้เข้าใจและส่งเสริม
พฤติกรรมการออมของประชาชนได้ดีขึ้น โดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดปฏิบัติและแก้ปัญหาโดยการ
วิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1272



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

วัตถปุระสงค ์
1) เพื่อศึกษาแนวคดิและพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตจังหวัดสรุนิทร์ 
2) เพื่อวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพฤติกรรมการออมตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสุรินทร์ 
 
วัสดุ อปุกรณ์ และวิธดี าเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพฤติกรรมการออมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสุรินทร์เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีวิธีการในการด าเนินการ
วิจัย ดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1.1 ประชากร 

            ประชาชนใน จ.สุรินทร์  
     1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
           คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน จ.สุรินทร์ จากเครือข่ายการให้บริการวิชาการ : โครงการพัฒนา

ความรู้เชิงปฏิบัติการการท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน หมู่บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์  
ประกอบด้วยผู้น าชุมชน และชาวบ้านในหมู่บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 18 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 25 คน  
รวมท้ังสิ้น 100 คน  

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
          การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและ

พัฒนาพฤติกรรมการออมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) 
                  1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักการจากหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการและงานวิจัย                     

ท่ีเกี่ยวข้องกับการพฤติกรรมการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วน ามาประมวลผลเพื่อก าหนดเป็น
โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามขอบเขตของเนื้อหา 

                 2) น าแนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลต่างๆ มาด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตของ
เนื้อหา จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอค าแนะน าและให้ข้อเสนอแนะเพื่อน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 

                 3) น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) และความถูกต้องของภาษา น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index Item-Objective Congruence : IOC) พิจารณาข้อค าถามท่ีมีค่า 
IOC ท่ีมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ไว้ และปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) และการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) ดังนี้ 

           ส่วนท่ี 1  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
1) ผู้วิจัยได้ด าเนินการติดต่อและขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบัวเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของหมู่บ้านและกลุ่มเป้าหมาย 
2) ผู้วิจัยได้ขออนุญาตเก็บข้อมูลในการด าเนินการสัมภาษณ์และน าผลท่ีได้มาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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                       ส่วนท่ี 2  การจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus group)  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
1) ก าหนดประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย  
2) น าร่างประเด็นท่ีสร้างขึ้นมาประชุมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขในการ

สร้างข้อค าถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3) น าประเด็นท่ีปรับปรุงและแก้ไขแล้วไปด าเนินการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) 

เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการออมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4) เมื่อสิ้นสุดการจัดประชุมกลุ่มย่อย ผู้วิจัยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ผลต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และจัดประชุมกลุ่มย่อยมาวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพโดยการจ าแนกและจัด
กลุ่มข้อมูล แล้วน าไปสรุปผลเพื่อจัดท าหลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการออมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

   การสร้างหลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดม้า
จากกระบวนการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ในการระดมความคิด                    
โดยรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการออมจากปัญหาของการออมท่ีเกิดจากชุมชน น ามาวิเคราะห์โดยชุมชนว่าปัญหา                    
เกิดจากอะไรและปัญหาท่ีเกิดนั้นมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรโดยชุมชนเป็นการคืนข้อมูลให้กับชุมชนเพื่อชุมชน                            
จะได้ตระหนักถึงปัญหาและมีแนวทางการในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีพฤตกิรรมการออม
ท่ีดีขึ้น  
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพฤติกรรมการออมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า 
 1. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์โดยใช้วิธีคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ 
โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากหมู่บ้านเครือข่ายการให้บริการวิชาการ : โครงการพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการการท า
บัญชีครัวเรือน ของประชาชนหมู่บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 18 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ จ านวน 100 คน 
พบว่าแนวคิดและพฤติกรรมการออมของประชาชนหมู่บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 18 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ                  
จ.สุรินทร์ ได้มีหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาเข้ามาให้ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน โดยภาพรวมของ
ประชาชนหมูบ้่านหนองบัวมีความรู้ด้านเกณฑ์รายรับ รายจ่าย มีทักษะในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน มีระบบการคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แต่ก็มีหลายหน่วยงานเข้ามา                        
ให้ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีเช่นกัน แต่ไม่ได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและไม่มีมาตรการใด ๆ เข้ามาบังคับให้ต้อง
จดบันทึก มีเพียงบางครัวเรือนเท่านั้นท่ีมีการจดบันทึกบัญชีอย่างจริงจังและต่อเนื่องและปัญหาท่ีพบอีกอย่างคือ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งในแต่ละวันต้องใช้เวลาหมดไปกับการท าเกษตรกรรมจึงท าให้ไม่มี
เวลาในการท่ีจะบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันในแต่วัน จึงท าให้ชาวบ้านไม่สามารถทราบว่าในแต่ละวันมีการใช้จ่ายเงิน
เป็นจ านวนเท่าไรอาจส่งผลต่อการวางแผนการใช้เงินในอนาคต จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาพฤติกรรมการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษาประชาชน
หมู่บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 18 เพื่อศึกษาแนวคิดและพฤติกรรมการออม ดังนี้ 1) ด้านการคิดอย่างไรกับการ
ออม พบว่า การออมคือการแบ่งเงินเก็บซึ่งแยกออกมาจากรายได้ท่ีได้มาการใช้จ่ายอย่างประหยัด การเก็บไว้                      
ยามฉุกเฉิน การออมไว้เป็นทุนการศึกษาบุตร การออมไว้เพื่อลงทุนการเกษตร การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์เพื่อช่วยประหยัด
รายจ่าย การน าเงินฝากธนาคาร การท าประกันสังคม การท าประกันชีวิต การส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ การใช้                  
แบบพอเพียงและการลดการใช้จ่าย  2) ด้านวิธีการออมเงิน พบว่า ออมโดยการซื้อทองช่วงราคาถูก การซื้อสัตว์                    
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มาเลี้ยง การทอผ้าไหมจ าหน่าย การปลูกผักไว้รับประทาน การรับจ านองท่ีดินเพื่อได้รับดอกเบ้ีย การฝากเงิน                       
กับธนาคารหมู่บ้าน การหยอดกระปุกออมเงิน การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย การประหยัด และการหารายได้เสริม 
 2.  จากการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ด้วยการประชุม                      
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อคืนข้อมูลพบว่าพฤติกรรมการออมท่ีท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียงตามล าดับมากไป
หาน้อยดังนี้ การลดรายจ่าย ประหยัด (ปลูกผักกินเอง และการเลี้ยงสัตว์) การออมด้วยการลงทุน และการท าประกัน
ชีวิตหรือประกันสังคม 
 
สรุปผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

จากการศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพฤติกรรมการออมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษาประชาชนหมู่บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 2 และ หมู่ท่ี 18 ต.หนองบัว 
อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ พบว่า พฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยพฤติกรรม 3 ลักษณะ คือ 
ประการแรกพฤติกรรมการเก็บเงิน ได้แก่ การแบ่งรายได้ฝากธนาคารเพื่อออม เพื่อใช้ยามฉุก เฉิน หรือเป็น
ทุนการศึกษาบุตร ประการท่ีสองพฤติกรรมการลดรายจ่าย ได้แก่ การใช้จ่ายอย่างประหยัด การปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว์
เพื่อบริโภค และประการสุดท้ายพฤติกรรมการลงทุน ได้แก่ การท าประกันสังคม การท าประกันชีวิต หรือการส่งเงิน
สมทบกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์  นอกจากนี้พฤติกรรมการออมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด คือ การลดรายจ่ายของ
ครัวเรือน ได้แก่ การปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือน รองลงมาคือ การออมด้วยการลงทุน เช่น                   
การท าประกันชีวิตหรือประกันสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. การออมและพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ได้ใช้กระบวนการวิจัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมี
ส่วนร่วม พบว่า การจัดท าบัญชีครัวเรือนโดยภาพรวมของประชาชนบ้านหนองบัวมีความรู้ด้านเกณฑ์รายรับ - รายจ่าย 
มีทักษะในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน มีระบบการคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวัน แต่ก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีเช่นกันแต่ไม่ได้มีการติดตามผล                     
อย่างต่อเนื่องและไม่มีมาตรการใด ๆ เข้ามาบังคับให้ต้องจดบันทึก มีเพียงบางครัวเรือนเท่านั้นท่ีมีการจดบันทึกบัญชี
อย่างจริงจังและต่อเนื่องและปัญหาท่ีพบอีกอย่างคือประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งในแต่ละวัน      
ต้องใช้เวลาหมดไปกับการท าเกษตรกรรมจึงท าให้ไม่มีเวลาในการท่ีจะบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันในแต่วันจึงท าให้
ชาวบ้านไม่สามารถทราบว่าแต่ละวันมีการใช้จ่ายเงินเป็นจ านวนเท่าไรอาจส่งผลต่อการวางแผนการใช้เงินในอนาคต 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทรษร ทวีจันทร์ (2556) กล่าวว่า สภาพปัจจุบันของการจัดท าบัญชีครัวเรือนเป็นไปตาม
ความสมัครใจเนื่องจากไม่ได้มีหน่วยงานใดบังคับให้ท า มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนและธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้เข้ามาให้ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน แต่ไม่ได้มีการติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือนเกิดจากประชาชนไม่มีเวลาในการจดบันทึก ขาดแรงกระตุ้น
หรือแรงจูงใจจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าบัญชี ขาดตัวแทนในการถ่ายทอดและให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
และข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสู่การบริหารจัดการท่ีดี คือ หน่วยงาน                   ท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล สถาบันการศึกษา ควรเข้าไปจัดท าแผนการอบรมและสร้างอาสาสมัครใน
ชุมชนเพื่อให้ค าแนะน า ติดตาม คอยดูแลควบคุม และการส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญของการท าบัญชี
และหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจในการดูแลและควบคุม เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบโดยตรงในการปล่อยสินเชื่อหรือการพิจารณาอนุมัติให้สินเชื่อควรจะมีมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริม                    
ให้ประชาชนท าบัญชีครัวเรือน เช่น อาจจะมีการพิจารณาให้สินเชื่อโดยแต่ละครอบครัวจะต้องมีผลจากการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องเป็นลายลักษณ์อักษรมาแสดงก่อนท่ีจะมีการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ สอดคล้องกับค าศัพท์                    
ในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้นิยามความหมายของค าว่า ออม ว่า ประหยัด เก็บหอมรอม
ริบ เช่น ออมทรัพย์ ถนอม สงวน เช่น ออมแรง จากความหมายดังกล่าวแสดงว่า การออม คือ การประหยัด การเก็บ
หอมรอมริบ การถนอม และการสงวนสิ่งท่ีจะประหยัด หรือเก็บหอมรอมริบ ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศริญญา วรานุชิตกุล และคณะ (2554) กล่าวว่า การฝึกลักษณะนิสัยท่ีดีในการออมเงิน พฤติกรรมการ

1275



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

ออมเงินคือการใช้จ่ายเฉพาะสิ่งท่ีจ าเป็นเท่านั้น และควรแบ่งเงินเป็น 2 ส่วน ส าหรับใช้จ่ายและเก็บออมโดยมีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีในการออม พิจารณาวางแผนก่อนการใช้จ่าย รู้จักคุณค่าของเงิน รู้จักความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รู้จักประมาณตน และท าบันทึกรายรับ รายจ่ายเป็นประจ าทุก ๆ วัน และสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดคือต้องได้รับการ
ปลูกฝังและส่งเสริมลักษณะนิสัยการออมเงินตั้งแต่เด็ก ๆ  

2.  การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ จากการประชุม                      
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อคืนข้อมูลพบว่า พฤติกรรมการออมท่ีท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียงตามล าดับมาก                 
ไปหาน้อยดังนี้ การลดรายจ่าย ประหยัด (ปลูกผักกินเองและการเลี้ยงสัตว์) การออมด้วยการลงทุน และการท าประกัน
ชีวิตหรือประกันสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร คล้ายเกตุ (2550) กล่าวว่า การออมเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญ
ท่ีสุดอย่างหนึ่ง ในการสนับสนุนการลงทุนและขยายการผลิตของประเทศ แต่การออมของภาคครัวเรือนของไทยซึ่งเป็น
ภาคเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่สุดกลับมีสัดส่วนท่ีเล็กลง และตัวชี้วัดตัวหนึ่งท่ีแสดงถึงฐานะความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนเกษตรก็คือการออม พบว่า ครัวเรือนเกษตรของประเทศมีรายได้จากการเกษตรต่ าไม่เพียงพอแก่การลงทุน
การผลิตและการบริโภคอุปโภคในครัวเรือน ท้ังนี้เนื่องจากครัวเรือนมีการออมท่ีแตกต่างกันกล่าวคือ ครัวเรือนท่ีมี
รายได้ต่ ามากจะมีการออมติดลบ ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีมีรายได้สูงจะมีการออมท่ีสูงเพราะการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคของครัวเรือนอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริมา วิทยา (2558) กล่าวว่า พฤติกรรมการ
ออมและรูปแบบการออมของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มี
รูปแบบการออมในด้านสินทรัพย์ด้วยการเก็บไว้กับตัวเอง ในส่วนรูปแบบการออมกับสถาบันการเงินจะมีการออมด้วย
การฝากออมทรัพย์ ฝากประจ า และจะมีการออมแบบประจ าทุกเดือน ส่วนเหตุผลในการออมเพื่อเป็นหลักประกันให้
ครอบครัว และในด้านปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออมท่ีส่งผลให้แต่ละบุคคลมีการออมเพิ่มขึ้น พบว่าปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนมีผลต่อการออมมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าการท่ีประชาชนจะมีพฤติกรรมการออมท่ีดี จ าเป็นอย่างย่ิงท่ี
จะต้องมีรายได้ท่ีมากขึ้นและต้องลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นออก จึงจะมีผลท าให้ประชาชนมีความอยู่ดี กินดี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์รัก พุ่มเจริญ (2559) กล่าวว่า ปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็น
ปัญหาท่ีสะสมมานานในสังคมไทย จากสถิติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ตัวเลขหนี้ครัวเรือนในกลุ่มภาคการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเหน็ไดช้ดัเจน
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ รายได้อยู่ในระดับท่ีต่ าไม่แน่นอน และการขาดการบริหารจัดการเงินได้
และรายจ่ายอย่างมีระบบและเหมาะสมซึ่งการบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายถือเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยให้
เกษตรกรสามารถติดตามและวางแผนการใช้จ่าย ควบคุมต้นทุนการผลิต ตลอดจนทราบถึงรายจ่ายไม่จ าเป็นต่าง ๆ                  
ท่ีสามารถลดลงเพื่อให้มีเงินออมท่ีเพิ่มขึ้น และเพิ่มความสามารถในการช าระหนี้ท่ีมีอยู่ของเกษตรกรได้ พบว่า ปัจจัยท่ี
ส่งผลให้เกษตรกรจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายคือ การมีวัตถุประสงค์ในการบันทึกบัญชีท่ีชัดเจนและน าผลจากการ
จัดท าดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ต่อได้ ส าหรับเกษตรกรกลุ่มท่ีไม่มีการจัดท าบัญชี พบว่าสาเหตุหลักคือเชื่อมั่นว่าสามารถ
บริหารเงินของตนได้ เนื่องจากรายรับและรายจ่ายเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นเป็นกิจวัตร รวมถึงการท่ีเกษตรกรไม่สามารถ
น าผลการบันทึกมาใช้ประโยชน์ต่อได้ ถือเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกษตรกรไม่มีการจัดท าบัญชีหรือล้มเลิกการจัดท าได้
เช่นกัน หากต้องการให้เกษตรกรมีการจัดท าบัญชีอย่างสม่ าเสมอเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานต่าง ๆ  ควรส่งเสริมให้เกษตรกร
มีความรู้ในการจัดท าบัญชีอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่วิธีการจัดท า การตั้งเป้าหมายท่ีสามารถจับต้องได้และเห็นผลใน
ระยะสั้น การติดตามและช่วยเหลือกรณีท่ีเกษตรกรมีข้อซักถามและส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีในทุกครวัเรอืนสง่ผล
ให้เกิดอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือเพื่อนเกษตรกรด้วยกันท าให้เกษตรกรในชุมชนเกิดส่งผ่านความรู้อย่างย่ังยืน
ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพฤติกรรมการออม                   
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสุรินทร์ ท าให้ทราบถึงการออมและพฤติกรรมการออมของประชนชน                   
ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าการท่ีจะมีเงินออมและพฤติกรรมการออมท่ีดีจะต้องมีการลดรายจ่าย และประหยัดอดออม             
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ไว้รับประทานเองเพื่อลดรายจ่ายท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดเงินออมไว้
ใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะได้น าข้อมู ลไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  ควรศึกษาพื้นท่ีในบริบทอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการออม การจัดท าบัญชีครัวหรือและการคิดตน้ทุน
อาชีพเพื่อน าผลท่ีได้มาท าการสรุปเป็นแนวทางการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี  
 2.  ควรต่อยอดเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมกับการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนและอาจมีการท าวิจัยเชิงทดลอง
เพื่อให้ชาวบ้านจัดท าบัญชีอย่างต่อเนื่องให้ควบคู่ไปกับพฤติกรรมการออม 

3.  ควรมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เชน่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานพฒันาชุมชน 
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ ์องค์การบริหารส่วนต าบล เข้าร่วมใหค้วามรูส้ ารวจความต้องการ ประเมนิ ติดตาม ดแูล 
ควบคุม และวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการออมและพฤติกรรมการออมเพื่อจะได้เปน็แนวทางในการ
สนับสนุนนโยบายสรา้งชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืนต่อไป 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตาและช่วยเหลือจากบุคลากรหลายฝ่าย จึงประกาศเกียรตคิณุ
ไว้ดังนี้ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านท่ีให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงตลอดระยะเวลาท่ีท าการวิจัย
ขอขอบพระคุณเจ้าของต ารา หนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ เว็บไซด์ รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์                          
ในบรรณานุกรมทุกท่าน ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน สมาชิกชุมชน และเยาวชน
หมู่บ้านหนองบัว หมู่ 2 และ หมู่ 18 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ท่ีเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลในการวิจัย และ
เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ 
 คุณความดีอันพึงมีจากรายงานการวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณพระบิดา มารดา ครู อาจารย์                     
ท่ีเคยอบรมสั่งสอนผู้วิจัยมา ตลอดจนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ท่ีให้ทุน                   
ท าวิจัยจนส าเร็จอย่างสมบูรณ์ 
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บทคัดยอ่ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประเด็นร่วมด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
ประเทศเป็นเลิศระดับโลก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกงและประเทศฟินแลนด์ แล้วน า
ประเด็นร่วมท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการพัฒนานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษาของแต่ละประเทศในอาเซียน โดยนโยบายดังกล่าวได้ประกาศไว้ในช่วงปี 2012-
2017 ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนานโยบายด้าน ICT เพื่อการศึกษาของแต่ละประเทศในอาเซียนมีท้ังประเทศเป็น
เลิศระดับโลกเช่น สิงคโปร์, ประเทศท่ีมีความพร้อมรองรับ ICT เพื่อการศึกษาในระดับสากลเช่น ประเทศมาเลเซียและ
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งไล่หลังและตามติดประเทศสิงคโปร์ , ประเทศท่ีก าลังยกระดับ ICT เพื่อการศึกษาเพื่อมุ่งสู่
ความส าเร็จในระดับสากลได้แก่ประเทศบรูไน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์นี้คือ “บรูไนวิสัยทัศน์ 2035” ส่วนประเทศ
ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียร์มา ลาว และกัมพูชา ก าลังเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาท่ีสูงขึ้น นอกจากนั้นยัง
พบว่า ประเทศท่ีมีร่องรอยอดีตของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง จะสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดงักลา่วท าให้
เกิดกระแส “เทคโนโลยีล้นเมืองและเกินความจ าเป็น” แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของ
สิงคโปร์นั้นสิงคโปร์ได้ถูกขนานนามว่า “เป็นผู้บริโภคเทคโนโลยีท่ีชาญฉลาดท่ีสุดในโลก” 

 
ค าส าคญั : เทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษาประเทศในอาเซียน 
 
Abstract 

 This research is to study global issues in the field of information and communication technology for 

education in five countries, namely South Korea, Japan, Singapore, Hong Kong, and Finland. Then compare 

the similarities and differences on the analyzed issues with each ASEAN countries' policies of education in 

information and communication technology which announced in 2012-2017. The study indicated that 

Developing ICT policies for education in ASEAN countries have a world-class excellent country such as 

Singapore. Countries that are ready to support ICT for international education such as Malaysia and Indonesia 

and countries that are upgrading ICT for education to achieve international success such as Brunei with "Brunei 

Vision 2035". For Thailand, the Philippines, Vietnam, Myanmar, Laos, and Cambodia are preparing for higher 

development. This study also found that countries which have continuously traced past developments in global 

innovation and technology will be able to achieve the vision and strategy according to the plan effectively. The 

development of such innovations and technologies has created a stream of "technology overflows and beyond 

necessity" but, it is worth noting that the development of Singapore's innovation and technology made 

Singapore has been called "the smartest technology consumer in the world". 

 
Keywords: ICT technology for education in ASEAN countries 

1279

mailto:santikrongyuth@gmail.com


การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

บทน า 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT เพื่อการศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียน” เป็นการศึกษา

วิเคราะห์ประเด็นร่วมนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษาของประเทศเป็นเลิศระดับโลก 5 
ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกงและประเทศฟินแลนด์ (BBC,2014) โดยพิจารณษข้อมูลจาก
การประกาศใช้นโยบายดังกล่าวในช่วงปี 2012-2017 ประเด็นท่ีได้จากการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบาย
ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา (2) การพัฒนาครูมืออาชีพ  
(3) การฝึกอบรมและพัฒนานักเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา (4) การพัฒนาหลักสูตร (5) การพัฒนาเนื้อหาเทคโนโลยี 
ICT เพื่อการศึกษา (6) การลดช่องว่างเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา (7) การบริหารและการจัดการเทคโนโลยี ICT 
เพื่อการศึกษา และ (8) การประเมินประสิทธิภาพนโยบายเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา ท้ัง 8 ประเด็นท่ีได้จากการ
วิเคราะห์นี้เชื่อว่า จะเป็นแนวทางในการยกระดับบการศึกษาส าหรับแต่ละประเทศในอาเซียนมุ่งสู่สากล  ท้ังนี้เพื่อ
หลีกเลี่ยงตกเป็นประเทศชายขอบเทคโนโลยีและเตรียมคนเพื่อเป็นพลเมืองโลกในอนาคต 

  การพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษาของแต่ละประเทศในอาเซียน
ต่างให้ความ ส าคัญกับ “ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้โดยมีเทคโนโลยีเป็นพลวัตของการพัฒนา” การท าให้เทคโนโลยี 
ICT กลาย เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชีวิตผู้คนจึงเป็นแนวทางท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จได้ในอนาคต (Martinez. E,1999) 
ด้วยเหตุนี้ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East Asian Nations หรือ 
ASEAN) ประกอบ ด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศเมียนมา ประเทศกัมพูชา ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ได้พัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอาเซียนขึ้น (ASEAN ICT Master Plan 2015 – 2020) โดย
มีเป้าหมายของแผนแม่บทท่ีเป็นสาระส าคัญประกอบด้วย (1) เพื่อมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเป็น
เครื่องมือในการผลักดันให้อาเซียนเติบโตทางเศรษฐกิจ  (2) ยกระดับอาเซียนให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารของโลกแห่งหนึ่ง (3) คุณภาพชีวิตประชากรอาเซียนดีขึ้น และ(4) เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารมีส่วนช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มของอาเซียน ซึ่งแผนงานในระยะแรกเริ่มมีการลงขันร่วมทุนเพื่อการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม 

 หลังจากเริ่มพัฒนานโยบายท่ีดูเหมือนจะเป็นรูปธรรมและมองถึงอนาคตร่วมกัน อุปสรรคและความท้าทาย
ใหม่ๆ ได้แทรกซึมเข้ามาอย่างต่อเนื่องท าให้การด าเนินงานสะดุดเป็นระยะๆ กลุ่มประเทศในอาเซียนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า 
มีความแตกต่างกันอย่างมากในบริบทของสภาพเศรษฐกิจ ภาษา วัฒรธรรม สังคม ลักษณะทางกายภาพของประเทศ
และความวุ่นวายทางการเมืองท่ีส่งผลกระทบท าให้การบริหารและการด าเนินนโยบายส าคัญต่างๆ ไร้เสถียรภาพและ
จากการวิเคราะห์เป็นท่ีเชื่อได้ว่า ประเทศในอาเซียนท่ีมีความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในระดับสากลจะ
ได้รับประโยชน์มากกว่าประเทศท่ีก าลังเตรียมความพร้อม และเมื่อสะท้อนมุมมองของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
แต่ละประเทศในอาเซียนยังพบว่า มีช่องว่างและความเหลื่อมล้ าเทคโนโลยีภายในประเทศท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข
จ านวนมาก ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยงบประมาณสูงมากหรืออาจเทียบเท่างบประมาณของการพัฒนาประเทศในอีก 5 ปี
ข้างหน้ารวมกัน แม้จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณบ้างจากองค์กรระหว่างประเทศ ธนาคารระหว่างประเทศ องคก์ร
เอกชน ธนาคารเพื่การพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารโลกหรือพันธมิตรของประเทศให้การสนับสนุนในการพัฒนาเหล่านี ้
แต่การยกระดับคุณภาพชีวิตพลเมืองต้องมาก่อน หลายประเทศในเซียนจึงจ าเป็นต้องเลือกและให้ความส าคัญควบคู่
กับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการร่วมมือกับภาคเอกชนในการขยายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
ท่ีส าคัญเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรมจะเป็นทางออกหนึ่งของการพัฒนา ในขณะท่ีรัฐบาล
ต้องเอ้ืออ านวยความสะดวกในด้านการประกาศใช้นโยบายและพิจารณากฏหมายให้เอกชนมีความคล่องตัวในการ
ด าเนินกิจกรรม ประกอบกับเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนท่ีเทคโนโลยีเดิมท่ีล้าหลังท าให้มูลค่าถูกลง เชื่อว่าการเข้าถึง
เทคโนโลยีส าหรับพลเมืองในอนาคตจะเป็นสิ่งท่ีง่ายขึ้น แต่ปัญหาการรับรู้เรียนรู้เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีของประชากรจะ
เป็นสิ่งท้าทายตามมาในอนาคต การศึกษาต้องปรับยุทธศาสตร์นั้นเพื่อรองรับอนาคตเช่นกัน 
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การวิเคราะห์ปัจจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT เพื่อการศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียนท้ัง 8 ประเด็นดังกล่าว
ข้างต้น จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตพลเมืองเพื่อมุ่งสู่อนาคตและเป็นพลเมืองโลกได้อย่างย่ังยืน 

 
วัตถุประสงค์ 
 การศึกษาปัจจัยมุ่งสูค่วามเป็นเลิศด้าน ICT เพ่ือการศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียนมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1. เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นร่วมด้าน ICT เพ่ือการศึกษาประเทศเป็นเลิศระดับโลก 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT เพ่ือการศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT เพื่อการศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียน” เป็นการศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยร่วมด้าน ICT เพื่อการศึกษาประเทศเป็นเลิศระดับโลก 5 ประเทศได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
สิงคโปร์ ฮ่องกงและประเทศฟินแลนด์ (BBC,2014) หลังจากนั้นน ามาเปรียบเทียบกับการพัฒนาด้าน ICT เพื่อ
การศึกษาของแต่ละประเทศในอาเซียน เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาด้าน ICT เพื่อการศึกษาของแต่ละประเทศใน
อาเซียนต่อไปในอนาคต  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT เพ่ือการศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียน” ประชากรใน
การศึกษาครั้งน้ีเป็นผู้มีหน้าที่ก ากับหรือดูแลนโยบายด้าน  ICT เพ่ือการศึกษาของประเทศเป็นเลิศระดับโลกและแต่ละ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนประเทศละ 1 ท่าน ตอบแบบส ารวจความเห็น 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 - ลักษณะเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ัเป็นแบบส ารวจความคิดเห็นผู้ก าหนดหรือผู้ดูแลนโยบาp
ด้าน ICT เพ่ือการศึกษา  
 - การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 ข้ันตอนของการสร้างเครื่องมือ 

1. วิเคราะห์ปัจจัยร่วมด้าน ICT เพ่ือการศึกษาประเทศเป็นเลิศระดับโลก 
2. จ าแนกองค์ประกอบย่อยเพ่ือรวบรวมเป็นองค์ประกอบใหญ่โดยวิธีการอนุมาณรายละเอียด 
3. ประเมินความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างประเด็น ( IOC) แบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือการศึกษา 5 ท่าน 
4. การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการประกาศใช้นโยบายจากมีหน้าท่ีก ากับหรือดูแลนโยบายด้าน ICT 

เพ่ือการศึกษาของประเทศเป็นเลิศระดับโลก 
5. ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT เพ่ือการศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียน” ผู้วิจัยได้พิจารณา
การศึกษาข้อมูลของปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนตามข้ันตอนของ เอ้ือมพร หลินเจริญ (2555) และ สุภางค์ จันทวนิช (2540) ซึ่ง
สรุปได้ 6 ข้ันอตนดังน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1 วิเคราะห์แหล่งที่มาและคัดเลือกข้อมูล 

ข้ันตอนที่ 2 จ าแนกจัดชุดข้อมูลใส่ตาราง  
  ข้ันตอนที่ 3 เปรียบเทียบเหตุการณ์จากข้อมูลที่จ าแนกแล้ว 
  ข้ันตอนที่ 4 ประมวลข้อมูลเหตุการณ์ที่มีความคล้ายคลึงสัมพันธ์กันเพ่ือหาอัตลักษณ์หรือลักษณะร่วมในประเด็น
เดียวกัน 
  ข้ันตอนที่ 5 เลือกเหตุการณ์ที่เป็นกุญแจส าคัญที่มีผลกระทบต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสืส่ารเพ่ือการศึกษา 
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 ข้ันตอนที่ 6 พิจารณาเหตุการณ์ที่กล่าวถึงการด าเนินนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือการศึกษา
เท่าน้ัน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT เพ่ือการศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียน” ผู้วิจัยได้สรุปการ
วิเคราะห์ข้อมูลไว้ 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
  ข้ันตอนที่ 1 วิเคราะห์ความเห็นของผู้มีหน้าท่ีก ากับหรือดูแลนโยบายด้าน ICT เพ่ือการศึกษาของแต่ละประเทศ
ในอาเซียน 
  ข้ันตอนที่ 2 จ าแนกจัดชุดข้อมูลจากความเห็นของผู้มีหน้าท่ีก ากับหรือดูแลนโยบายด้าน ICT เพ่ือการศึกษาของ
แต่ละประเทศในอาเซียน 
 ข้ันตอนที่ 3 ประเมินปัจจัยงสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT เพ่ือการศึกษาแต่ละประเทศในอาเซียน 
 ข้ันตอนที่ 4 สรุปแนวทางสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT เพ่ือการศึกษาแต่ละประเทศในอาเซียน 
  ข้ันอคนที่ 5 อภิปรายผล 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT เพื่อการศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียน” จากผลการศึกษา
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

เทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษาเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs; Millennium 
Development Goals) จะเป็นความส าเร็จของการศึกษาในระดับสากลในปี 2015 ซึ่งเราจะต้องให้แน่ใจว่าข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกน ามาใช้เพื่อช่วยปลดล็อคประตูให้กับการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศได้
กลายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตมนุษย์ ช่วยให้ชีวิตมนุษย์มีความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงมีความส าคัญต่อปัจเจกบุคคล เป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน (Kofi Annan อ้าง
จาก United Nations. 2005) สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศในเวทีโลก (บดินทร์ รัศมีเทศ
,2550) ท้ายท่ีสุดเทคโนโลยีสารสนเทศจะกลายเป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรมชีวิตของผู้คน  (Martinez, E.1999) 
การศึกษาในอนาคต สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่เข้ามาแทนท่ีสื่อแบบเก่า แหล่งทรัพยากรการเรียนรูจ้ะเป็น
สิ่งท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาแบบใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดการปฏิรูประบบการศึกษาขึ้น 
(พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, 2550) ปัจจัยเหล่านี้นับเป็นความจ าเป็นท่ามกลางความท้าทายต่อการพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ
ในภูมิภาคและเป็นความกังวลส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อวันพรุ่งนี้ของประเทศในกลุ่มอาเซียน (ยกเว้น
ประเทศสิงคโปร์) สามารถจ าแนกงสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT เพื่อการศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้ดังนี้ 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา  

นับจากอดีตความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพืน้ฐานและการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษามักจะ
ไดร้ับการพัฒนาเพียงบางส่วนจากนโยบายทางด้านการศึกษาท้ังระบบของประเทศ การส่งเสริมมาตรการสร้างความ
พร้อมทางดา้นโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อการรับรูจ้ะขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของเครื่องมือด้านเทคโนโลยี ICT เพื่อ
การศึกษา (Vanderlinde & Van Braak, 2010) ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนต่าง ๆ  ท่ีเปน็ทรัพยากร
ส าหรับการใช้งานเทคโนโลย ีICT เพื่อการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาก็มีส่วนส าคัญไม่น้อย (Pelgrum, 2001) 
โครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจะต้องมีความเหมาะสมกับ
คุณลักษณะของสถานศึกษาท่ีรัฐและผูเ้กี่ยวข้องจะเป็นผู้มอบโอกาสนี้โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลังพฒันา (Solar, 
Sabattin & Parada, 2013) ข้อจ ากดัของการเข้าถึงเทคโนโลยีไมไ่ดถู้กจ ากดัเพียงแค่เครื่องมือและอุปกรณ์
คอมพิวเตอรเ์ท่านัน้ แต่ยังรวมถึงทรัพยากรและเครื่องมือและอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์โปรเจ็คเตอร,์ เครื่อง
คอมพิวเตอร,์ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและรวมถึงโทรศพัท์มือถือ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ไดร้ับการพจิารณามากขึน้เพื่อการ
พัฒนาคณุภาพและประสิทธิภาพของการศึกษา (Prensky, 2001) อาจสรุปได้ว่าปัจจัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษาประกอบ ด้วย (1) การพฒันาด้านฮารด์แวร์ (2) การพฒันาด้านซอฟแวร์ (3) การพฒันา
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และการเชื่อมต่อระบบเพื่อการเข้าถึงบริการ (4) การบูรณาการและสนับสนนุการใช้ประโยชน์ และ (5) การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับการขยายตัวส าหรับการเรยีนรู้ในอนาคต     
  2. การพัฒนาครูมืออาชีพ  

 การฝึกอบรมครูเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษาเป็นตัวชี้วัดหนึ่งท่ีจะสามารถ
อธิบายความท้าทายเหล่านี้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้ (UNESCO, 2010) ประเทศท่ีก าลังพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์
ส าหรับครูนับเป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก แต่ก็เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพไม่ควรหยุดอยู่ท่ีการรูเ้พยีงการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ควรก าหนดรูปแบบการปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะท่ีมีประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้เพื่อการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ (Infodev, 2015) แต่มีอีกหลายประเทศท่ีไม่ได้ให้ความส าคัญของการฝึกอบรมครูท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษาเลย โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลังพัฒนาและประเทศท่ีมีช่องว่างของ
เทคโนโลยีสูงเพียงเพราะความยากจน และขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงไม่มีเป้าหมายของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีท่ีชัดเจน (European Commission, 2013) การฝึกอบรมครูเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงการมุ่งเน้นไปท่ีการปฏิบัติสู่ผู้เรียนในห้องเรียนและครูควรมีสว่นรว่มใน
การพัฒนาอย่างมืออาชีพ (อ้างถึงใน Robert B. Kozma, 2008) การใช้เทคโนโลยี ICT ของครูจึงมีความจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ทักษะขั้นสูงเพื่อบูรณาการเทคโนโลยี ICT ในหลักสูตรและไปสู่การปฏิบัติส าหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน
ประจ าวัน (UNESCO, 2008) และสิ่งเหล่านี้คือทักษะของครู มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, ค้นหา
ข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผล, เป็นนักแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง , มีความคิดสร้างสรรค์และ
สามารถผลิตงานท่ีมีคุณภาพ, มีทักษะในการสื่อสาร การท างานเป็นทีม, มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในภาคประชา
สังคม 
  3. การฝึกอบรมและพัฒนานักเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา 

 การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะนักเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษาจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการศึกษากน็บัเป็น
สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะบทบาทหน้าท่ีครูในกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นงานท่ีค่อนข้างหนักโดยเฉพาะ
ประเทศท่ีก าลังพัฒนา ลักษณะของการเรียนการสอนของครูจึงอยู่ในสภาวะ “Face to Face” หรือครูเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้แทบท้ังหมด ซึ่งแนวปฏิบัตินี้สวนทางกับการศึกษาสมัยใหม่ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ “Child Centers” 
การพัฒนานักเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทางเลือกหนึ่งของครูเพื่อให้
การศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ 
  4. การพัฒนาหลักสูตร 

 Robert B. Kozma, (2008) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงนโยบายการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องท้ังในกิจกรรมของหลักสูตรการสอนและการประเมินผล ดังตัวอย่างเช่น การ
ปฏิรูปองค์ประกอบท่ีส าคัญของหลักสูตรการเรียนการสอนในประเทศสิงคโปร์ เป็นการสร้างความสมดุลระหว่าง
หลักสูตรให้ดีขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้การได้มาซึ่งองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้
แนวความคิดและการพัฒนาของแต่ละคนอยากรู้อยากเห็น และมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นหลักสูตรเปิดใหม่จึงมีให้
นักเรียนเลือกอย่างกว้างขวาง และเป็นการผนวกรวมระหว่าง บ้าน ชุมชนและโรงเรียน ซึ่งชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมท่ีมีขนาดใหญ่แผนพัฒนาท่ีได้รับการสนับสนุนมากขึ้นมีส่วนร่วมท่ีใช้งานของประชาชนในชีวิตของชุมชน 
  5. การพัฒนาเน้ือหาเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา  

ความจ าเป็นของการพัฒนาเนื้อหาเทคโนโลยี ICT การศึกษา เป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับการประยุกต์ใช้ 
ICT ในการศึกษา การพัฒนาเนื้อหาอาจดูเหมือนจะเป็นปัญหาเล็กน้อยในการใช้ ICT ในการศึกษา แต่มันเป็นสิ่งส าคัญ
ท่ีจะเชื่อมต่อการบูรณาการของเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษารวมถึงการใช้ ICT ในการสร้างการเผยแพร่และการเขา้ถงึ
เนื้อหาบทเรียน บริบทของเนื้อหา อาจจะประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพยนตร์และวิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์โมบาย (Smaldino, Lowther, & Russell, 2007) เนื้อหาดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลหรือ
ประสบการณ์ก็ได้ และเมื่อเนื้อหามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ก็จะเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดของมนุษย์ในบางบรบิท
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ได้ การพัฒนาเนื้อหาเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องจึงประกอบด้วย (1) เนื้อหาดิจิตอลและ
ทรัพยากร (2) การพัฒนาเนื้อหา e-books, ภาพเคลื่อนไหว, การเรียน , การออกก าลังกาย, เกมแบบโต้ตอบ
แบบจ าลองและการจ าลอง, วิดีโอ, สไลด์การน าเสนอวัสดุข้อความธรรมดา, กราฟิก (3) การใช้ร่วมกันและการเผยแพร่
เนื้อหาดิจิตอล (4) บทบาทของแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ 

6. การลดช่องว่างเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา 
การลดช่องว่างของเทคโนโลยี ICT ในประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อความเท่าเทียมส าหรับประเทศก าลังพัฒนา 

นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาติ ได้เสนอข้อคิดเห็นว่า “การท างานร่วมกันด้วยการเชื่อมสะพานดิจิตอลเพื่อลด
ช่องว่างให้ทุกคนสามารถได้รับประโยชน์ เราควรส่งเสริมความหลากหลายด้านภาษาในสื่อใหม่และใหเ้ขา้ถงึฟรเีพือ่เป็น
เครื่องมือในอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมทุกท่ีและทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งข้อมูลและการเชื่อมโยง สามารถ
เข้าถึงและสัมผัสได้ ทุกคนมีสิทธิตามข้อเท็จจริงท่ีว่า รัฐมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติตามท้ังหมดนี้เพราะสื่อดิจิตอลเป็น
สิ่งจ าเป็นท่ีจะท าให้มีพลังมากท่ีสุดท่ีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคมท่ีดี” (UzReport, 2011) ซึ่งจากการเสนอแนะ
แนวคิดดังกล่าวนี้ได้เรียกร้องให้ประเทศผู้ก าหนดนโยบายเทคโนโลยี ICT มองถึงชุมชนในชนบทให้สามารถใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยีล่าสุดและไม่ตกเป็นเหย่ือของช่องว่างดิจิตอลที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 

7. การบริหารและการจัดการเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา 
  World Bank, (2015) ได้กล่าวถึงความส าคัญของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเป็น ตัวขับเคลื่อนที่
ส าคัญส าหรับการปฏิรูปการศึกษา สร้างความโปร่งใส ช่วยในการกระจายอ านาจและมีบทบาทส าคัญในการวิเคราะห์และ
การเก็บรวบรวมข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีค าถามมากมายต่อนโยบายการใช้เทคโนโลยี ICT เพ่ือการศึกษา ซึ่งรัฐบาล
จะเป็นผู้รับผิดชอบส าหรับแนวทางดังกล่าว และความส าคัญของนโยบายส่วนหน่ึงคือการเข้าถึงแหล่งทุนและการปฏิบัติที่ดี
ที่สุดในการบริหารจัดการ 
  8. การประเมินประสิทธิภาพนโยบายเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา 
  การบริหารและการจัดการนโยบายเทคโนโลยี ICT เพ่ือการศึกษา จะเป็นเครื่องมือประกันประสิทธิภาพและ
คุณภาพของนโยบายด้านเทคโนโลยี ICT เพ่ือการศึกษา และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินนโยบายเป็นไปตามแผน กลยุทธ์
ที่ได้ก าหนดไว้ บางครั้งอาจมีการเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงถึงการทุ่มงบประมาณมหาศาลส าหรับการพัฒนานโยบายเทคโนโลยี 
ICT เพ่ือการศึกษาว่า จะสามารถท าให้การศึกษาในท้องถ่ินพัฒนาได้ แต่ตรงกันข้ามในการศึกษาเชิงลึกนโยบายอาจสร้าง
ความล้มเหลว หากมีการใช้นโยบายแทรกแซงการศึกษาท่ีไม่ค านึงถึงความต้องการทางด้านการศึกษา การลงทุนในนโยบาย
ด้านการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวถือว่าการให้การศึกษาเป็น “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ที่ดี
ที่สุดเพ่ือเป็นต้นทุนในการพัฒนาประเทศต่อไป (Robert B. Kozma, 2005) 
 
อภิปรายผล 

  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารอาเซียน 2015-2020 นอกจากมีเป้าหมายให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคแล้ว การมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุก
ระดับให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมนับเป็นสิ่งท่ีท้าทายย่ิงกว่า เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศมี
ความแตกต่างกันในหลายมิตินับตั้งแต่ สภาพเศรษฐกิจ  สังคม ภาษา วัฒนธรรมสังคมและการเมือง กษณะทาง
กายภาพของประเทศ ตลอดจนนโยบายพัฒนาการศึกษาชาติตามบริบทของแต่ละประเทศ เป็นเหตุผลส าคัญท่ีอาจท า
ให้การด าเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคบรรลุเป้าหมายได้ยาก หรือแม้แต่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
ซ่ึงเชื่อว่าประเทศท่ีมีความพร้อมมากกว่าจะได้รับประโยชน์สูงกว่า เพราะนอกจากอาเซียนจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียว
เพื่อการแข่งขันในเวทีสากลแล้ว แต่ละประเทศสมาชิกในอาเซียนเองก็มีการแข่งขันกันในหลายๆ ด้าน ในขณะท่ีมี
ความเห็นในการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนแบบองค์
รวม ท่ีเชื่อว่าเป็นแนวทางท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาช่องว่างทางการศึกษาในภูมิภาคได้ แต่จากการวิเคราะห์ของผู้ศึกษา
มีความเห็นว่า การด าเนินการพัฒนานโยบายแบบองค์รวมนี้มีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่อาจสามารถแก้ปัญหาการศึกษา
ตามเป้าประสงค์ของนโยบายให้บรรลุผลได้ เนื่องจากการพัฒนาการศึกษาของแต่ละประเทศ นโยบายแบบองค์รวม
อาจไม่ครอบคลุมถึงการตัดสินใจของผู้ก าหนดนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของแต่ละประเทศ  ท้ังนี้
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ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองบางประเทศอาจท าให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายกลาง
ทางซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการของการพัฒนานโยบายแบบองค์รวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะท่ีการ
ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาการศึกษาจากองค์กรต่างๆ ท่ีมีอยู่เดิมเช่น UNESCO, NGOs, ADB, World Bank, 
JICA เป็นต้น องค์กรเหล่านี้มีความเป็นอิสระ มีทรัพยากรบุคคลและมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานหากแต่
บูรณาการการท างานร่วมกันกับการพัฒนานโยบายแบบองค์รวมได้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อ
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนส่งมอบองค์ความรู้ไปสู่ผู้เรียน เชื่อว่าจะสามารถมอบโอกาสทางการศึกษาท่ีดี
ให้กับภูมิภาคอาเซียนเพื่อมุ่งสู่อนาคตได้ ท้ังนี้ปัจจัย 8 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี 
ICT เพื่อการศึกษา (2) การพัฒนาครูมืออาชีพ (3) การฝึกอบรมและพัฒนานักเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา (4) การ
พัฒนาหลักสูตร (5) การพัฒนาเนื้อหาเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา (6) การลดช่องว่างเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา 
(7) การบริหารและการจัดการเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา และ (8) การประเมินประสิทธิภาพนโยบายเทคโนโลยี 
ICT เพื่อการศึกษา จะเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนานโยบายด้าน ICT เพื่อการศึกษาของแต่ละประเทศใน
อาเซียนต่อไป 
 
สรุป 

ทักษะการเรียนรู้ท่ีส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 นอกจากเทคโนโลยี ICT จะสามารถเตรียมความพร้อม
ให้ผู้เรียนก้าวสูค่วามเป็นมืออาชพีได้อย่างสากลแล้ว การอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษาท่ีมี
ความเหมาะสมจากภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนพนัธกิจของการเรียนการสอนนัน้ต้องมีความสอดคล้อง
กับปัจจัยอ่ืนๆ นับเปน็ความท้ายทายท่ีจะยกระดับการศึกษาของชาติได้ แต่ก็เป็นท่ีน่าสังเกตและตอบข้อสงสัยได้ว่า
ประเทศท่ี ประดิษฐ์ คิดค้น ผลิต พัฒนาและเป็นผูใ้ช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลย ี ICT สามารถพัฒนาประเทศไดแ้บบก้าว
กระโดดอย่างรวดเร็ว ยกเว้นสิงคโปร์ แม้ไม่ได้เปน็ผูผ้ลิตเทคโนโลยี ICT โดยตรงแต่เปน็ผู้เลือกใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาประเทศได้อย่างชาญฉลาด 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหา- 
นคร ซึ่งมีตัวแปรอิสระได้แก่ทัศนคติ ส่วนประสมการตลาด และการตลาดแบบปากต่อปาก ตัวแปรตามได้แก่การตัด 
สินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร ประชากรคือคนท่ัวไปท้ังเพศชายและหญิงท่ีอาศยัอยู่ในกรงุ 
เทพมหานคร และใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 155 คน ส าหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีกรอกด้วยตน 
เอง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามให้กับคนท่ีออกก าลังกายตามสถานท่ี
ต่างๆ ท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากผู้ท่ีออกก าลังกายมักเป็นคนท่ีรักและดูแลสุขภาพของตนเอง โดยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้วิธีการค านวณตามโปรแกรมส าเร็จรูป G* Power ผู้วิจัยก าหนดอิทธิพลของขนาดตัวอย่างไว้ท่ี 
0.8 โดยใช้ค่าความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ 95 (α = .05) สถิติท่ีใช้คือการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดสอบความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการทดสอบแจกแบบสอบถาม Pre-test จ านวน 40 ชุดก่อนแจกจริง ซึ่งได้ค่า 
Cronbach Alpha ท่ี 0.879 และมีการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับสถิติเชิงพรรณนาท่ี
ใช้ได้แก่ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือสมการ
ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ผลการ 
วิจัยพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติ ส่วนประสมการตลาด และการตลาดแบบปากต่อปากโดยรวมอยู่ในระดับส าคัญมาก ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่าทัศนคติ ส่วนประสมการตลาด และการตลาดแบบปากต่อปากมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ค าส าคญั : ทัศนคติ  ส่วนประสมการตลาด  การตลาดแบบปากต่อปาก  อาหารเพื่อสขุภาพ 
 
Abstract 

This research intended to study factors affecting to healthy food consumption of people in Bangkok. 

The independent variables were attitude, marketing mix, and word of mouth. The dependent variable was the 

decision to consume healthy food of people in Bangkok. Populations were people who live in Bangkok both 

male and female. The sample group composed of 155 people. A self-administered questionnaire was used as 

a tool for this study via a purposive sampling method. Questionnaire was distributed to people who were 

working out at many places, aged more than 18 years old since they tended to love and take care of their health. 

The sample size was specified by using the calculation from G* Power analysis program according to multiple 

regression statistic method. The researcher used the effect size at 0.8 and data analysis at the confident 

statistically significant level of 0.05 (α = .05). The statistic which was used for primary research is descriptive 

statistic included percentage, frequency, mean, and standard deviation. The inferential statistics which was 

used to test the hypotheses was the multiple regressions. The study found that most of the respondents were 

male, aged between 26-35 years old. Most of them had bachelor degree, and were employees of private 

companies who had salary between 20,001-30,000 baths. The results indicated that the overall opinions about 

attitude, marketing mix, and word of mouth were at the high level. The hypotheses testing revealed that 

attitude, marketing mix, and word of mouth affecting to decisions to consume healthy food of people in 

Bangkok at the statistical significant level of 0.05.  

 
Keywords: Attitude, Marketing Mix, Word of Mouth, Healthy Food  
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บทน า 
การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นสัจธรรมท่ีได้ยินอยู่เสมอๆ การมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์และแข็งแรงเป็น

ความฝันของทุกคน จึงต้องหันมาดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยการออกก าลังกาย และบริโภคอาหารท่ี
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จากรายงานสุขภาพของคนไทยปี 2560 พบว่าการไม่ออกก าลังกาย รับประทานอาหารท่ีส่งผล
เสียต่อสุขภาพ รวมท้ังการเคลื่อนไหวท่ีลดลง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วน และสุขภาพท่ีไม่แข็งแรง (ชื่นฤทัย  
กาญจนะจิตรา, 2560) แต่ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่เริ่มตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลังกายและดูแลตนเองให้
ร่าง กายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จากกระแสการว่ิงของตูน บอดี้แสลม ท าให้การออกก าลังกายท้ังการว่ิงและ
การออกก าลังในฟิตเนสซึ่งมีความสะดวกสบายมากกว่าเป็นท่ีนิยมเพิ่มมากขึ้น (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ สสส, 2562) ซึ่งจะเห็นได้ว่าสาเหตุของโรคอ้วนหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เกิดจากการรับประทานอาหารท่ี
ไม่ดีต่อสุขภาพ ดังค าท่ีว่า “You are what you eat” ดังนั้นการส่งเสริมให้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจึงดีกว่าท่ีจะต้อง
มาเสียค่ารักษาพยาบาลโรคกันในภายหลัง 

ทัศนคติในการรับประทานอาหารของคนไทยท่ีส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องรสชาติ ราคา ความสะดวกสบายของ
สถานท่ี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประสมทางการตลาด อีกท้ังชีวิตท่ีมักจะรีบเร่งในสังคมปัจจุบันท่ีมักจะทานอาหารส า-
เร็จรูปหรืออาหารจานด่วนมากกว่าท าอาหารทานรับประทานเอง เพราะสะดวกรวดเร็วกว่า ท าให้ลืมค านึงถึงความตอ้ง 
การอาหารพื้นฐานท่ีต้องบริโภคสารอาหารหลักให้ครบ 5 หมู่ โดยในปัจจุบันมีการบอกต่อๆ กันหรือรีวิวร้านอาหาร
ต่างๆ และเพิ่มความสะดวกสบายด้วยการสั่งอาหารออนไลน์ให้บริการส่งผ่านฟู๊ดแพนด้าหรือไลน์แมน แต่ก็ยังมีผู้ท่ีให้
ความส าคัญกับการรับประทานอาหารท่ีดี ถูกสุขลักษณะ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีอา-
หารเพื่อสุขภาพขายเพิ่มมากขึ้น เช่นผักผลไม้ออแกร์นิค อาหารคลีน อาหารไขมันต่ า (Low Fat) โดยเฉพาะผู้ท่ีออกก า 
ลังกายหรืลดความอ้วน ท้ังนี้คนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มักจะมีวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ ไม่ได้ประกอบอาหารรับประทาน
เอง จึงน่าสนใจที่จะศึกษาว่าจะสามารถหาอาหารเพื่อสุขภาพรับประทานได้สะดวกหรือไม่ในปัจจุบัน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาถึงการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มท่ีรักสุขภาพ
และออกก าลังกาย เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารหรือฟิตเนส สามารถน าไปใช้ประกอบการท าธุรกิจใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนมากขึ้น 
 
วัตถปุระสงค ์

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ 
1.  เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของผู้บรโิภคท่ีมีตอ่การตดัสินใจบรโิภคอาหารเพื่อสขุภาพของคนในกรุงเทพมหานคร 
2.  เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพ  

มหานคร 
3.  เพื่อศึกษาถึงการตลาดแบบปากต่อปากท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรงุเทพ 

มหานคร 
 
แนวความคดิและทฤษฎ ี

ทัศนคติ หมายถึงความรู้สึก ความคิดหรือความเชื่อ และแนวโน้มท่ีจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคล เป็น
ปฏิกิริยาโต้ตอบ โดยจะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อบุคคลท่ีมีต่อสิ่งของ และ/
หรือสถาน-การณ์ในสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นๆ โดยท่ีทัศนคตินี้สามารถเรียนรู้ หรือจัดการได้ โดยใช้ประสบการณ์
หรือพฤติ-กรรมของบุคคลเหล่านั้น (Gibson, 2000) 

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง การใช้กลยุทธ์เพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาดในธุรกิจท่ีน ามาปรับใช้ เพื่อท า
ตามเป้า หมายทางการตลาดเรียกว่า 4P คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย (อดุลย์ จาตุ
รงคกุล, 2543) 
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การตลาดแบบปากต่อปาก หมายถึง กลยุทธ์การตลาดอย่างหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ท่ีกระตุ้นให้บุคคลมี
การส่งต่อข่าวสารไปให้คนอ่ืนโดยการบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ท าให้เป็นการสร้างประสิทธิภาพในการกระจายข่าวสารและ
เรื่องราวได้เป็นอย่างดี (โรม วงศ์ประเสริฐ, 2551) 

การตัดสินใจ หมายถึงกระบวนการเลือกจากหลายๆ ทางเลือกท่ีได้พิจารณาอย่างดีว่าเป็นทางให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ในทุกๆ เรื่อง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 
 
กรอบแนวความคดิ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคดิ 

 
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพ 

มหานคร 
สมมติฐานท่ี 3 การตลาดแบบปากต่อปากมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุง 

เทพมหานคร 
 
ระเบียบวิธวีิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือคนท่ัวไปท้ังเพศชายและหญิงท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างคือคนท่ีออกก าลังกายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีอายุ 18 ขึ้นไป เนื่องจากผู้ท่ีออกก าลังกายมักเป็นคนท่ีรัก
และดูแลสุขภาพของตนเอง และมีการตัดสินใจและก าลังซื้อของ โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้วิธีการ
ค านวณตามโปรแกรมส าเร็จรูป G* Power ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen (1977) ผู้วิจัยก าหนดอิทธิพล
ของขนาดตัวอย่าง (Effect Size) ไว้ท่ี 0.8 สถิติท่ีใช้คือการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ โดยใช้ค่าความเชื่อมั่นท่ี 
ร้อยละ 95 (α = .05) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 155 ตัวอย่าง 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการทด 
สอบความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการทดสอบแจกแบบสอบถาม Pre-test จ านวน 40 ชุดก่อนแจกจริง ซึ่งได้ค่า Cronbach 
Alpha ท่ี 0.879 และมีการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามตามสถานท่ีออกก าลังกายต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ตามสวนสาธารณะและฟิตเนส โดยได้แจกแบบสอบถามไปจ านวนท้ังหมด 163 ชุด จนได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์
จ านวน 155 ชุด คิดเป็น 95.09% 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับสถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ได้แก่ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร 
ฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือสมการถดถอยพหุคูณ 
 
 
 

ทัศนคต ิ

การตลาดแบบปากต่อปาก 

การตดัสนิใจบริโภคอาหารเพื่อสขุภาพของ
คนในกรุงเทพมหานคร 

ส่วนประสมการตลาด 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัย

ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนท่ี 20,001 - 30,000 บาท ปัจจัยด้านทัศนคติ 
ส่วนประสมทางการตลาด และการตลาดแบบปากต่อปาก โดยรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก  
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสขุภาพของคนในกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig. 
ทัศนคต ิ .151 .169 3.076 .000 
ส่วนประสมทางการตลาด .277 .353 3.907 .000 
การตลาดแบบปากต่อปาก .361 .429 4.788 .000 
   R Square = .687, F = 110.688, p < 0.05 

 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติ ส่วนประสมทางการตลาด และการ 

ตลาดแบบปากต่อปากในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด และปัจจัยด้าน
การตลาดแบบปากต่อปากส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Significance ท่ี 0.000 เมื่อพิจารณา น้ าหนักของผลกระทบของปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยด้านการตลาดแบบปากต่อปาก (Beta = 
.429) มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด (Beta = .353) มีผลต่อ การตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร ตาม
ด้วย ปัจจัยด้านทัศนคติ (Beta = .169) มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร ตาม 
ล าดับ  

 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด  (R Square =.687) พบว่า ทัศนคติ ส่วนประสมทางการตลาด และ
การตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ คือการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหา 
นคร 68.7% ส่วนท่ีเหลืออีก 31.3% มาจากปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ปัจจัยด้าน ทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพของคนในกรุงเทพมหานครท่ี t = 3.076 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอา-
หารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานครท่ี t = 3.907 และการตลาดแบบปากต่อปากมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอา 
หารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานครท่ี t = -4.788 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 110.688  ค่า Sig. มีค่า
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม  

สรุปได้ว่าปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านการตลาดแบบปากตอ่ปากมี
ผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาถึงทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหา 
นคร เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ส ารวจการตลาดแบบปากต่อปากท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอ
สรุปการอภิปรายผล ดังนี้  

ผลการศึกษาท่ีสรุปว่าทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรงุเทพ 
มหานคร ในด้านทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษา
สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัย  
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ส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า สิ่งท่ีผู้บริโภคในกรุงเทพมีทัศนคติในเชิงบวกมากท่ีสุดเป็นสาม
อันดับแรก ได้แก่ ท่านรู้สึกว่าอาหารเพื่อสุขภาพมีรสชาติถูกปาก ท่านมักจะเลือกร้านอาหารเพื่อสุขภาพท่ีสะดวกต่อ
การเดินทาง และท่านคิดว่าอาหารเพื่อสุขภาพมีความแปลกใหม่ กับท่านคิดว่าบรรยากาศในร้านอาหารเพื่อสุขภาพดี
เหมาะสม ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องทัศนคติ ของ Gibson (2000) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าทัศนคติ คือ
ตัวตัดสินพฤติกรรมต่าง ๆ ท้ังเป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบของบุคคล เป็นสภาวะจิตใจท่ีจะส่งผลกระทบต่อการ
ตอบสนองของบุคคลนั้น ๆ ต่อบุคคล หรือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ โดยท่ีทัศนคตินี้สามารถเรียนรู้หรือจัดการได้โดยใช้
ประสบการณ์ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เจริญขวัญ วงค์เพ็ญ. 2559 เรื่อง E – Word of Mouth และทัศน 
คติ ท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคท่ีใช้บริการ ร้านอาหารเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารออนไลน์แบบปากต่อปากท่ี ส่งผลต่อทัศนคติในการเลือกใช้บริการร้านอาหารเกา 
หลีของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาอิทธิพลของทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในการ
เลือกใช้บริการร้านอาหาร เกาหลี ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เคยใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า 
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ 
Pearson’s Correlation และการวิเคราะห์ Simple Regression 
 ในด้านส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรงุเทพมหานคร โดย
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 เมื่อ วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่ง ผล
ในเชิงบวกมากท่ีสุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ท่านเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพราะอาหารมีความหลาก  
หลาย ท่านเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพราะความสะดวกของสถานท่ีตั้ง กับ ท่านเลือกรับประทานอาหารเพือ่
สุขภาพเพราะมีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอต่อการใช้บริการ และท่านเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพราะมีท่ีนั่งท่ี
ให้ความสะดวกสบาย ซึ่งผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องส่วนประสมทางการตลาด ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2541) ท่ีได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ Philip Kotler ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เป็นแนวคิดท่ีเกี่ยว 
ข้องกับธุรกิจซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งท่ีผู้ขายต้อง
มอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยท่ัวไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 
ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีอาจจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ 
 2. ด้านราคา (Price) เป็นคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริ 
การกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก าหนดราคาการให้บริการ
ควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการท่ีต่างกัน 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาใน
ด้านท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 
 4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ 
โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจส าคัญของการ 
ตลาดสายสัมพันธ์ 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐภัทร วัฒนถาวร, 2560 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีน-
ฟู๊ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มี
สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-
20,000 บาท นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก ปัจจัยรูปแบบ
การด าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับส าคัญมาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับส าคัญมาก และการ
ตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ดในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับส าคัญมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
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ทัศนคติของผู้บริโภค ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ด 
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ในด้านส ารวจการตลาดแบบปากต่อปากท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนในกรุงเทพ 
มหานคร โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการตลาดแบบปากต่อปาก มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุข 
ภาพของคนในกรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 เมื่อ วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า การตลาดแบบปากต่อ
ปากท่ีส่งผลในเชิงบวกมากท่ีสุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ การบอกต่อทางเว็บไซต์ให้ลูกค้าทราบรายละเอียดโปรโมชั่น
ใหม่ๆ ช่วยให้การตัดสินใจง่ายย่ิงขึ้น การบอกต่อผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดี และท่าน
มักจะค้นหาร้านอาหารเพื่อสุขภาพจากค าแนะน าของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิด
เรื่องการตลาดแบบปากต่อปากของโรม วงศ์ประเสริฐ (2551) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่ง
ของการประชาสัมพันธ์ท่ีกระตุ้นให้บุคคลมีการส่งต่อข่าวสารไปให้คนอ่ืนโดยการบอกต่อกันไปเรื่อย ๆ ท าให้เป็นการ
สร้างประสิทธิภาพในการกระจายข่าวสารและเรื่องราวได้เป็นอย่างดีโดยท่ัวไป แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
 1. การส่งผ่านข่าวสารโดยใช้การพูดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing: WoM) จากบุคคลหนึ่ง
ไปสู่อีกบุคคล/กลุ่มหนึ่ง ท าให้เกิดเป็นเรื่องท่ีคนพูดถึง (Talk of the town)  
 2. การส่งผ่านข่าวสารต่อ ๆ กันไปโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Viral Marketing) ได้แก่ E-mail ท าให้เกิดการ
แพร่กระจายของข่าวสารได้อย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีทางด้าน Internet มีความก้าวหน้าอย่างมาก ท าให้วิธีการแพร่ 
กระจายข่าวสารด้วยวิธีนี้เป็นวิธีท่ีนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้ในทันที และยังสอดคล้องกับผล 
งานวิจัยของวิริยะ แก้วเจริญศรี, 2557 ได้ศึกษากรณีศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการตลาดแบบปากต่อปากท่ีมีต่อทัศน 
คติของการตลาดปากต่อปาก ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากท าให้ได้รับประโยชน์ และท าให้รู้ทัน
ต่อสถานการณ์โดยให้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการตลาดแบบปากต่อปากอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการให้ความรู้ (Informativeness) รองลงมาคือ ด้านความบันเทิง (Entertainment) ด้านสิ่งท่ี
สร้างความร าคาญ (Irritation) และด้านแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ (Source Credibility) ตามล าดับ และผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ความบันเทิง (Entertainment) สิ่งท่ีสร้างความร าคาญ (Irritation) และแหล่งข้อมูลท่ีมีความ
น่าเชื่อถือ (Source Credibility) มีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการตลาดแบบปากตอ่
ปากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีการให้ความรู้ ( Informativeness) ไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการตลาดแบบปากต่อปากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยของเสนอแนะผลการวิจัยครั้งนี้ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่คือคนวัยท างานท่ีมีก าลังซื้อ นิยมไปออกก าลังกายตาม
สถานท่ีต่างๆ ดังนั้นผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพอาจจะใช้วิธีการไปขายอาหารใกล้กับสถานท่ีออกก าลัง
กายต่างๆ ได้ 

2. จากผลการศึกษาทางด้านทัศนคติและส่วนประสมการตลาด จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกันในเรื่องท่ีผู้บริโภค
ให้ความส าคัญกับรสชาติอาหาร สถานท่ีท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง มีท่ีจอดรถ และมีบรรยากาศดี ผู้ประกอบ
ธุรกิจควรน าไปวางแผนหรือปรับกลยุทธ์ในการเลือกสถานท่ีตั้ง การตกแต่งร้านอาหาร รวมท้ังเมนูอาหารเพื่อสุขภาพท่ี
หลากหลายและรสชาติดีให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค 

3. จากผลการศึกษาทางด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ขอเสนอว่าผู้ประกอบธุรกิจควรใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในการสื่อสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นให้ผู้บริโภคได้รับทราบ เนื่องจากสามารถเข้าถึงลูกค้าในปัจจุบ้นได้ง่ายและดีท่ีสุด 
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บทคัดยอ่ 

 งานวิจัยเรื่องการปรับตัวด้านการผลิตรายการของบริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด ในยุคสื่อใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวด้านการผลิตรายการของบริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด ในยุคสื่อใหม่ และ เพื่อศึกษา
ผลกระทบของสื่อใหม่ท่ีมีผลต่อการผลิตรายการของบริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษา
จาก 2 รายการ ได้แก่ รายการคนค้นฅน ท่ียังออกอากาศทางโทรทัศน์ และรายการ  The KOB (เดอะกบ) เดิมคือ
รายการกบนอกกะลาท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ได้เปลี่ยนเป็นออกอากาศทางสื่อออนไลน์ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อ
ศึกษาการปรับตัวด้านการผลิตรายการ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการปรับตัวด้านการผลิตรายการ ท้ัง 2 รายการมีการ
ปรับตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ออกอากาศครั้งแรกจนมาถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการพัฒนาให้รายการสามารถด าเนินไปได้
อย่างต่อเนื่องตามยุคสื่อใหม่ รายการคนค้นฅนเดิมออกอากาศทางโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว เมื่อการรับชมสื่อมีการ
เปลี่ยนไปจึงได้มีการเลือกสื่อออนไลน์ในการออกอากาศเพิ่มขึ้น และรายการกบนอกกะลาเดิมออกอากาศทางโทรทัศน์
ควบคู่กับการออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์ แต่เมื่อผู้ชมมีการรับชมสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงได้ยุติการออกอากาศทาง
โทรทัศน์ มาเป็นการออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยผลิตรายการให้กระชับขึ้น เพื่อท่ีผู้ชมสามารถ
รับชมได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจได้อย่างชัดเจน และด้านผลกระทบของสื่อใหม่ท่ีมีผลต่อการผลิตรายการ พบว่า ครีเอทีฟ
หรือฝ่ายผลิตรายการส่วนใหญ่ยังคุ้นชินกับการท าคอนเทนน์ทางโทรทัศน์มากกว่าสื่อออนไลน์ท่ีมีขนาดสั้นกว่า รวมไป
ถึงพฤติกรรมของผู้ชมท่ีมีความแตกต่างกันวัยรุ่นและวัยกลางคนนิยมรับชมรายการบันเทิงมากกว่า ส่วนวัยผู้สูงอายุท่ี
รับชมสื่อทางโทรทัศน์เป็นหลักยังไม่คุ้นชินกับการรับชมผ่านสื่อออนไลน์ จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้จ านวนผู้ชมลดลง ทาง
รายการจึงต้องพัฒนาปรับตัวให้ทันยุคสื่อใหม่เพื่อสร้างสรรค์รายการท่ีตรงต่อความต้องการของผู้ชมและสามารถ
ด าเนินรายการไปได้ 
 
ค าส าคญั : การผลิตรายการ  ยุคสื่อใหม่  
 
Abstract 
 This research aims to study the adaptation of television program production of TV Burabha company 

in the new media era and the new media effect to production of TV Burabha company by the qualitative 

research and used indepth interview method which selects two television programs: KON KON KON that still 

on air on television and The KOB that before on air on television transform to online media. The result of this 

study reveals that two television programs have been adjust continuously for survive in new media era. The 

exposure behavior of television audiences have change by watching programs through online media more than 

television causes the two television programs have to adapt for audiences satisfaction. Formerly, KON KON 

KON and The KOB on air on television only but today use online media channel increasingly for together with 

improve the content. Furthermore, the result of the new media that effect to production of television program 

was separated into two points which are; first is the most creative of production team accustom to create content 

for on air through television more than online media. And the second is the difference of audiences behavior 

which adolescent and middle-aged person tend to watch entertainment program, however, elder prefer 

watching through television to watching through online media. As mentioned above, it causes of the audiences 
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become lower so TV Burabha company has to change and develop to create television program for audiences 

complacent. 
 
Keywords:  TV Program Production, New Media  

 
บทน า 
 กิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยนั้นได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2498 เพื่อการบริการแก่ประชาชน 
สร้างความบันเทิง ให้ความรู้ กิจการโทรทัศน์ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ท าให้พฤติกรรมของผู้รับชมเปลี่ยนไปจากเดิม  
ซึ่งเปลี่ยนจากระบบโทรทัศน์แอนะล็อกเป็นระบบโทรทัศน์เคเบิล หรือรับชมผ่านดาวเทียมในระบบดิจิทัล ท่ีผู้ชม
สามารถเลือกรับชมได้ (พรณรงค์ พงษ์กลาง, ม.ป.ป.) ท าให้กิจการโทรทัศน์มีการแข่งขันกันสูงมาก เป็นผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนระบบกิจการโทรทัศน์ การแข่งขันจึงจ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อความอยู่รอด ผู้ประกอบการกิจการ
โทรทัศน์ต่างพากันให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ (เมทินี ทองศรีเกตุ, 2552) 
 บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด เป็นบริษัทท่ีผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบสารคดี จ ากัด ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
หลัก คือ เนื้อหาของแต่ละรายการต้องผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ผลิตรายการเพื่อสามารถน าไปต่อยอดความรู้ 
พัฒนาความคิด เพื่อส่งเสริม สร้างแรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์ให้แก่คนในสังคม (Tvburabha, 2562) ระยะเวลากว่า 
15 ปี ได้มีการผลิตรายการสารคดีออกอากาศอย่างต่อเนื่อง รายการคนค้นฅน เป็นรายการสารคดีรูปแบบการ
ด ารงชีวิตของแขกรับเชิญ โดยผ่านการน าเสนอถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต รายการกบนอกกะลา ปัจจุบันหยุดให้การ
ออกอากาศทางโทรทัศน์แล้ว สิ้นสุดเมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ครบรอบ 14 ปี เพื่อเป็นการพัฒนาจึง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการมาเป็นรายการท่ีออกอากาศทางสื่อใหม่ โดยใช้ชื่อว่า The KOB (เดอะกบ) ได้แก่ 
YouTube, Facebook page และWebsite official แต่ยังไม่มีก าหนดการออกอากาศท่ีแน่ชัดอย่างเป็นทางการ 
เพียงแต่มีการอัพเดตข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ รายการกบนอกกะลาเป็นรายการสารคดีท่ีมี
การน าเสนอในรูปแบบท่ีน่าสนใจ ให้ความรู้ สอดแทรกความบันเทิงสนุกสนาน  
 การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกมา 2 รายการ คือรายการคนค้นฅนท่ีท าการออกอากาศผ่านทาง
โทรทัศน์และสื่อใหม่ควบคู่กันไปด้วย และรายการกบนอกกะลาท่ีเปลี่ยนเป็น  The KOB (เดอะกบ) ท่ีปรับเปลี่ยน
รูปแบบการออกอากาศเป็นสื่อใหม่เพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องของผลกระทบของสื่อใหม่ว่ามี
ผลต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ รูปแบบของการบริหารจัดการ และการปรับตัวของรายการอย่างไร ให้สามารถอยู่ใน
ธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์มาได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการปรับตัวด้านการผลิตรายการของบริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด ในยุคสื่อใหม่ 
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของสื่อใหม่ท่ีมีผลต่อการผลิตรายการของบริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด 

 
 
วิธีด าเนนิการวิจัย  

ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการศึกษาจากรายการของบริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด 2 รายการ 
ได้แก่ รายการคนค้นฅน ท่ียังออกอากาศทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ และรายการ The KOB (เดอะกบ) ท่ีเปลี่ยนการ
ออกอากาศทางโทรทัศน์เป็นสื่อออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาการปรับตัวด้านการ
ผลิตรายการ และผลกระทบของสื่อใหม่ท่ีมีผลต่อการผลิตรายการของบริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด และน าผลสรุปท่ีได้มา
น าเสนอในรูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์ โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลบุคคล เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวด้านการ
ผลิตรายการท้ังหมดจ านวน 25 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้ 

1. ผู้บริหารของบริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด เพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องของรายการโทรทัศน์กับการแข่งขันกับสื่อใหม่ 
2. โปรดิวเซอร์หรือฝ่ายผลิตรายการคนค้นฅน และรายการ The KOB (เดอะกบ) เพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องของ

รายการโทรทัศน์กับการแข่งขันกับสื่อใหม่ 
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3. พนักงานแผนกออนไลน์ ท่ีมีส่วนร่วมในการโปรโมทรายการทางสื่อออนไลน์ของรายการคนค้นฅน และ
รายการ The KOB (เดอะกบ) เพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องของการปรับตัวของรายการโทรทัศน์ 

4. ผู้ชมรายการคนค้นฅน และรายการ The KOB (เดอะกบ) เพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องของการรับชมและความ
คิดเห็นด้านการปรับตัวด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ 
 
ผลการวิจัย   
 1. การปรบัตวัด้านการผลติรายการของบรษิัท ทวีีบรูพา จ ากดั ในยุคสื่อใหม่ 

จากการศึกษาการปรับตัวด้านการผลิตรายการของบริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด ในยุคสื่อใหม่ พบว่า รายการคน
ค้นฅน และรายการ The KOB (เดอะกบ) มีการปรับตัวด้านการผลิตรายการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การออกอากาศครั้ง
แรกจนถึงปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้รายการสามารถด าเนินมาได้อย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาของสื่อใหม่ 
โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
 1.1 รายการคนค้นฅน เป็นรายการสารคดีท่ีน าเสนอเรื่องราวของแขกรับเชิญท่ีมีความน่าสนใจในการด าเนิน
ชีวิต หรือบุคคลท่ีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมรายการ โดยรายการมีการปรับเปลี่ยนตารางการออกอากาศ 
แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรายการไว้อย่างเดิม จากออกอากาศทางโทรทัศน์ช่องทางเดียว เมื่อมีการ
พัฒนาของสื่อใหม่ เพื่อเป็นการเข้าถึงผู้ชมได้อย่างท่ัวถึงจึงมีการเพิ่มรูปแบบแพลตฟอร์มของรายการ โดยการถ่ายทอด
หรืออัพโหลดคลิปรายการ และการโปรโมทรายการผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการติดตามและรับชมรายการ
ของผู้ชม  

1.2 รายการ The KOB (เดอะกบ) เป็นรายการสารคดีท่ีสอดแทรกความบันเทิงในการน าเสนอถ่ายทอด
เรื่องราวสาระความรู้ เดิมรายการใช้ชื่อว่ารายการกบนอกกะลา ออกอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ควบคู่กัน 
แต่เมื่อสื่อมีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้รับชมมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคของสื่อ  ท าให้รายการยุติการ
ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ เปลี่ยนมาเป็นออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์เท่านั้น ท้ังยังมีการปรับตัวด้านการผลิตรายการ
คือจากเดิมรายการน าเสนอเรื่องราวในแต่ละตอนมีความยาวประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อเปลี่ยนมาเป็นสื่อออนไลน์จึงได้ลด
ระยะเวลาในการด าเนินรายการลงมาเหลือ 7-12 นาที เป็นการด าเนินรายการท่ีมีระยะเวลาสั้น กระชับ ได้ใจความ
ชัดเจน ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ในทันทีว่ารายการต้องการน าเสนอเรื่องอะไร  
 2. ผลกระทบของส่ือใหม่ที่มีผลต่อการผลติรายการของบรษิัท ทีวบีูรพา จ ากัด  

จากการศึกษาผลกระทบของสื่อใหม่ท่ีมีผลต่อการผลิตรายการของบริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด พบว่า บริษัท ทีวี
บูรพา จ ากัด ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มีการผลิตรายการหลากหลายรายการ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสื่อใหม่ ท า
ให้บางรายการได้รับผลกระทบอย่างมากต่อการออกอากาศ โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษา 2 รายการ ได้แก่ รายการคน
ค้นฅน และรายการ The KOB (เดอะกบ) เพราะเป็นรายการท่ีแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวด้านการผลิตรายการของ
บริษัทมากท่ีสุด ปัจจุบันผู้รับชมหันมารับชมผ่านสื่อออนไลน์มากกว่าสื่อโทรทัศน์ เนื่องจากสื่อออนไลน์มีโฆษณาคั่น
รายการน้อยกว่าหรือสามารถกดข้ามโฆษณาได้เลย สื่อออนไลน์สามารถรับชมได้อย่างสะดวก ทุกท่ี ทุกเวลา เพียง
ค้นหาสิ่งท่ีต้องการรับชมก็จะพบกับเนื้อหาหรือรายการท่ีต้องการ และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสื่อใหม่จึงเป็น
ผลกระทบท าให้พฤติกรรมผู้ชมเปลี่ยนแปลงไปตามสื่อ เช่น พฤติกรรมการรับชมของผู้ชมแตกต่างกันไปตามความสนใจ
และช่วงอายุ สนใจรายการบันเทิงมากกว่ารายการสารคดี ท าให้ผู้ผลิตต้องผลิตรายการหรือพัฒนาหาเนื้อหาท่ีตรงต่อ
ความต้องการของผู้ชมมากท่ีสุด ผลกระทบจากสื่อใหม่ท าให้ผู้ผลิตบางรายเปลี่ยนไปน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์มากกว่า
สื่อโทรทัศน์จนท าให้ผู้ชมท่ีชมทางโทรทัศน์ลดน้อยลง ผู้ผลิตจึงจ าเ ป็นต้องศึกษาสื่อใหม่และพัฒนาควบคู่ไปกับสื่อ
โทรทัศน์เพื่อน าเสนอไดท้ั้งสองแพลตฟอรม์ สามารถตอบสนองความต้องการในการรับชมของผู้ชมได้ทุกเพศและทุกวัย 
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สรุปและอภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยท าให้เห็นถึงการปรับตัวด้านการผลิตรายการของบริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด เพราะสื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทหรือผู้ผลิตรายการจึงต้องท าความเข้าใจ เรียนรู้ และปรับตัวให้ทันยุคของสื่อใหม่  
(วันเพ็ญ อัพตัน, ม.ป.ป.) นอกจากการปรับตัวแล้วยังต้องมีการแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดของผู้ผลิตสื่อ เมื่อสื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้ปัจจุบันผู้ชมสามารถเลือกรับสื่อได้จากหลากหลายช่องทาง เลือกรับชมได้จากความสนใจของแต่ละ
บุคคลท่ีแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ท่ีผู้ชมสามารถเลือกรับชมท่ีไหน เวลาใดก็ได้อย่างสะดวก ผู้ผลิตจึง
ต้องรู้จักปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้รับชม จากเดิมน าเสนอรายการเฉพาะสื่อโทรทัศน์ เมื่อผู้ชมหันมาใช้สื่อออนไลน์
มากขึ้น ผู้ผลิตจึงจ าเป็นต้องเพิ่มช่องทางการออกอากาศให้มาย่ิงขึ้น การท าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดสด
ออนไลน์ (Streaming) เป็นเทคโนโลยีท่ีนิยมกันมากในปัจจุบัน การถ่ายทอดสดออนไลน์สามารถเล่นเสียงหรือวิดีโอ
ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบทันเวลา (Real time) โดยผู้ชมไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ท้ังหมดมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ก็สามารถเล่นไฟล์เสียงหรือวิดีโอได้ทันที ผู้รับชมสามารถรับชมได้พร้อมกัน ท้ังนี้การ
ถ่ายทอดสดออนไลน์นั้น สิ่งส าคัญท่ีท าให้การถ่ายทอดสดไม่เกิดความล่าช้า ต้องใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีการประมวลผลเร็ว 
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551) เพื่อเข้าถึงผู้ชมได้อย่างท่ัวถึง จากการ
ผลิตรายการท่ีมีระยะเวลาการออกอากาศนาน จึงต้องปรับการผลิตลดระยะเวลาในการด าเนินรายการลงมา ให้เป็น
รายการสั้นกระชับ ได้ใจความส าคัญท่ีรายการต้องการจะสื่อ การเลือกหัวข้อเรื่องราวต้องเป็นเรื่องท่ีอยู่ในกระแส เรื่อง
ท่ีได้รับความสนใจในช่วงระยะเวลานั้น ๆ เพราะยังเป็นความสนใจของผู้ชมอยู่ หรือเป็นเรื่องราวท่ีคาดไม่ถึง หาชมได้
ยากน ามาท าเป็นสารคดีเชิงลึกพร้อมท้ังให้ความบันเทิง และในการผลิตรายการจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้องก่อนทุกครั้ง ท้ังยังต้องปรับตัวในด้านการใช้เทคโนโลยีในการผลิตท่ีทันสมัยเพื่อการพัฒนาต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่องการปรับตัวด้านการผลิตรายการของบริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับตัวด้านการผลิตรายการในยุคสื่อใหม่ ในด้านการปรับตัวผู้บริหาร ทีมงานควรมีท าความเข้าใจ
ร่วมกันถึงการเปลี่ยนแปลงของสื่อ ไม่ยึดติดกับกับการออกอากาศทางโทรทัศน์อย่างเดียว ควรศึกษาเรื่องสื่อใหม่เพื่อ
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสม สามารถออกอากาศได้ทุกช่องทาง รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย เช่น 
ปัจจุบันผู้ชมรับชมผ่านสื่อออนไลน์มากกว่าสื่อโทรทัศน์ เพื่อเป็นการออกอากาศให้ทันกับช่วงออกอากาศทางโทรทัศน์
ควรท าการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Streaming) ท าให้ผู้ชมสะดวก สามารถรับชมได้ทุกท่ี และเรื่องท่ีจะน ามาเสนอใน
รายการ นอกจากเป็นเรื่องท่ีอยู่ในกระแสแล้วควรสอบถามความต้องการจากผู้ชมว่ามีความสนใจในเรื่องใด เพื่อน ามา
พัฒนาให้ตรงต่อความต้องการของผู้ชมมากย่ิงขึ้น 
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What does Academic Support Staff Expect from English Language Development? 
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บทคัดยอ่ 
 งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์ในการหาความต้องการและความสามารถส าหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
พนักงานฝ่ายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อศึกษาหาความยาก หาความต้องการ และระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน กลุ่มประชากรตัวอย่างจะต้องตอบแบบสอบถาม
รวมไปถึงแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากร
ตัวอย่างมีปัญหาในการใช้ภาษาท้ัง ๔ ทักษะ และมีความต้องการพัฒนาทักษะทางด้านการฟังและพูดมากท่ีสุดเพื่อใช้
ในการสื่อสารกับอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคญั : บุคคลากรฝ่ายสนับสนนุ  พฒันาภาษาอังกฤษ  
 
Abstract 

 This research aimed to determine the needs and proficiency for English development of academic 

support staff in a university. The objective of this study was to investigate the difficulty in English learning of 

academic support staff and to find out the needs and proficiency for English language development. The 

participants were asked to complete a questionnaire regarding opinions on needs for English skills. The 

findings in this research showed that the respondents faced problems concerning the four English skills and 

they wanted to develop listening and speaking skills to work with foreign lecturers and students efficiently. 

Keywords:  Academic Support Staff, English Development Needs, Difficulties 

 

Introduction 

English is an essential language at the workplace in Thailand these days because it is a tool used to 

communicate. People with high proficiency in English tend to get a higher salary than those with low 

proficiency in English. In some companies, employees get bonuses if their English ability meets the 

requirements. This is a reason why many Thais want to improve their English skills. Many people do not have 

time to study English outside of the workplace. Therefore, offering English training at the workplace is a way 

to solve the problem (Burt, 2004). Working in an international setting requires staff with an ability to use 

English. Siam University, a private university located in Bangkok, offers international programs for 

undergraduate and postgraduate study.  Providing such programs has resulted in a number of international 

students and teaching staff coming to this university. Hence, English has been adopted for use at the institution. 

This also affects the academic support staff regarding their ability to use English. Not all of them can use 

English properly, resulting in difficulties in using English for communication. For this reason, the researcher 

aims to find out what difficulties the academic support staff encounter and what the needs for English 

development are. 

Nowadays, many companies need employees who can speak English fluently and confidently. Most 

job descriptions mention “Excellent skills and command of the English language”. Therefore, if employees 

want to get a good job in any company, they need to have knowledge of English and to speak well to show 

that they are qualified. It has become the measure of one’s capability. For career growth, the ability to express 

your views in written as well as oral communication plays an important role. If you have command over 

English, then you can work for international companies around the world, which gives you the exposure and 

opportunity to travel and meet new people. Private sector companies are important and they are more 

competitive than in the past because this is the time of the world economy. Therefore, employees have to work 
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harder. They have to show their performance and qualification to fit in their career. The employees who have 

abilities in using English language fluently are absolutely required from the company. If they want to advance 

in their careers, they should have good English communication skills as well as presentation skills (Jyothi, 

2012). 

Thai language is the official language that Thai people use for communication while English is the 

second language Thai people use too. English is not only used for communication but also for instruction. 

English program, where English is used as the sole medium of instruction, is used interchangeably with the 

term “international” program by Thai universities (Hengsadeekul, et al. 2010). As the Thai economy has 

grown, English is used increasingly. In terms of education, English is used for instruction in elementary, 

secondary and higher education (Phonlabtra,2007). 

Needs can be defined in many ways. Widdowson (1981) views needs as what people need to learn 

for their work requirements. Mountford (1981) defines needs as that which an institution considers as important 

knowledge that learners should learn. Sleezer and Russ-Eft (2007) divide needs into three types, which are 

strategic needs, individual needs, and learning needs. Firstly, the gaps between what is and what should be for 

success in business is defined as strategic needs. Secondly, individual needs are the gap between what is and 

what should be for a person’s achievement. Lastly, leaning needs refer to the gap between what is and what 

should be concerning knowledge and skills for each individual. 

 
Objectives 

The present study aimed to find out the academic support staff’s needs for English development and 

abilities in using English for work. 

 
Methodology 

The participants of the study were50 academic support staff selectedfrom each department at a private 

university.They were asked to complete a questionnaire adapted from the instrument of 

RatchaneepanTangprakun (2010) and the instrument of CharineePiwong (2011) to make it appropriate for use 

with the academic support staff. The questionnaire consists of close-ended questions, open- ended questions, 

and a five-point Likert scale regarding opinions on needs for English skills of academic support staff. 
 

Findings 

 

Table 1 Respondents’ needs and proficiency of Listening Skill in doing different activities 

 

Activities Needs Proficiency 

Mean S.D. Level of 

Needs 

Mean S.D. Level of 

Needs 

1. Listen to foreign 

lecturers or students 

asking for information 

 

4.38 

 

.901 

 

High 

 

2.78 

 

.840 

 

Moderate 

2. Listen to foreign 

lecturers or students on 

general topics not related 

to work. 

 

4.22 

 

.975 

 

High 

 

2.80 

 

.833 

 

Moderate 

3. Listen to telephone 

conversations with 

foreign lecturers or 

students. 

 

4.22 

 

.954 

 

High 

 

2.42 

 

.906 

 

Low 

4. Listen to foreign 

lecturers or students in 

meetings. 

 

4.08 

 

.922 

 

High 

 

2.50 

 

.931 

 

Moderate 

5. Listen to foreign 

lecturers or students in 

workshops and training 

conducted in English. 

 

 

4.14 

 

 

.948 

 

 

High 

 

 

2.54 

 

 

.930 

 

 

Moderate 

 

According to Table 1 on the needs in using listening skills doing different activities, the respondents 

ranked most of the activities at a high level but the need to listen to foreign lecturers or students asking for 

information was at the highest level. Regarding the respondents’ proficiency level in using listening skills 
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doing different activities, all activities were ranked at a moderate level except for listening to telephone 

conversations with foreign lecturers or students, which had a low mean score. There were gaps in all listening 

activities. The biggest gap was in listening to telephone conversations with foreign lecturers or students. The 

listening skill on these activities should be emphasized in developing English skills. 

It can be seen that the gap in listening skill was wide. The main obstacle for the staff in terms of 

listening was listening to foreign lecturers or students asking for information and listening to telephone 

conversations with foreign lecturers or students because these activities had a high level of needs but low 

proficiency. This is in line with Tongvivat(2008), who found that the greatest needs for English skills of ICCU 

nurses of a private hospital in Bangkok were listening skills. Therefore, it is suggested that listening strategies 

should be taught in order to eliminate these listening problems for academic support staff at Siam University. 

 

Table 2 Respondents’ needs and proficiency of Speaking Skill in doing different activities 

 

Activities Needs Proficiency 

Mean S.D. Level of 

Needs 

Mean S.D. Level of 

Needs 

1. Speak with foreign 

lecturers or students in 

giving information. 

4.42 .785 High 2.86 .969 Moderate 

2. Speak with foreign 

lecturers or students on 

general topics not 

related to work. 

4.26 .899 High 2.82 .774 Moderate 

3. Speak on the phone 

with foreign lecturers 

or students. 

4.22 .910 High 2.54 .862 Moderate 

4. Speak with foreign 

lecturers or students in 

meetings. 

4.14 .948 High 2.50 .886 Moderate 

5. Speak with foreign 

lecturers or students in 

workshops and training 

conducted in English. 

4.24 .938 High 2.52 1.03 Moderate 

 

According to Table 2 on the needs in using speaking skills doing different activities, the respondents 

ranked most of the activities at a high level but the need to speak to foreign lecturers or students asking for 

information was the highest level.  

Regarding the respondents’ proficiency level in using speaking skills doing different activities, all 

activities were ranked at a moderate level but speaking to foreign lecturers or students in asking for information 

was the highest score at a moderate level. There were gaps in all speaking activities. The biggest gap was in 

speaking to foreign lecturers or students in asking for information. The speaking skill in these activities should 

be emphasized in developing English skills. This corresponds to Kusalin (2006), who found that speaking is 

very important for students to improve. Moreover, this result is similar to Witchaiyutphong (2011), who found 

that employees at Thomson Reuters Company in Thailand wanted to improve their English speaking skill as a 

beginning step because they lack vocabulary, which is the cause of their problems. 
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Table 3 Respondents’ needs and proficiency of Reading Skill in doing different activities 

 

Activities Needs Proficiency 

Mean S.D. Level of 

Needs 

Mean S.D. Level of 

Needs 

1. Read email 

correspondence 

received from foreign 

supervisors, lecturer or 

students. 

 

4.30 

 

 

 

 

 

.863 

 

High 

 

2.92 

 

1.122 

 

Moderate 

2. Read instructions or 

suggestions received 

from foreign 

supervisors, lecturer or 

students. 

 

 

4.18 

 

 

.919 

 

 

High 

 

 

2.68 

 

 

1.058 

 

 

Moderate 

3. Read English 

curriculums, syllabuses 

or subjects. 

 

3.88 

 

1.08 

 

High 

 

2.68 

 

1.077 

 

Moderate 

4. Read English 

meeting minutes of 

university. 

 

3.98 

 

.979 

 

High 

 

2.72 

 

1.070 

 

Moderate 

5. Read university 

English manual or 

training documents. 

 

3.86 

 

1.01 

 

High 

 

2.58 

 

1.090 

 

Moderate 

 

With regard to the needs of reading skill in doing different activities, the respondents had high levels 

of needs in all reading activities. Those activities were reading email correspondence received from foreign 

supervisors, lecturer or students, reading instructions or suggestions received from foreign supervisors, lecturer 

or students, reading English curriculums, syllabuses or subjects and reading the university English manual or 

training documents. Although all of these were at the same high levels, reading email correspondence received 

from foreign supervisors had the highest score. Regarding respondents’ proficiency in reading skill, all 

activities were ranked at a moderate level. Comparing the needs of reading skill, there was a gap in all reading 

activities, which have to be considered for development.This result is similar to Ratchaneepan (2010), who 

claimed that English is very essential for international organizations. This study used engineering staff as the 

participants and the results showed that the following skills were needed: reading skill, vocab and practicing 

in various situations. 

According to Table 4, the respondents had a high level of needs in almost all of their writing activities. 

Those activities were writing email correspondence received from foreign supervisors, lecturer or students, 

writing instructions or suggestions received from foreign supervisors, lecturer or students, writing English 

curriculums, syllabuses or subjects, writing English meeting minutes of the university and writing the 

university English manual or training documents. Although all of these were at the same high levels, writing 

instructions or suggestions received from foreign supervisors, lecturer or students had the highest score. 

According to the proficiency, the respondents had low ability in all writing activities except for writing email 

correspondence received from foreign supervisors, lecturer or students that had a moderate level. However, 

there were big gaps between needs and proficiency; thus, respondents have to consider developing their writing 

skills.This is similar to the study of Achara (1981), which determined that the government sector and state 

enterprises agreed that writing skill needed to be improved. 

In summary, the respondents wanted to improve their speaking skill more than other skills, and they 

considered speaking and listening as the most serious problems for in their routine work. Though in general 

they have the highest need to use English speaking in their job, the listening skill was the second ranked need. 

The respondents have more problems in speaking and listening skills than reading and writing skills. However, 

they would like to develop all four skills because the results showed that they have high levels of needs in all 

of the skills but have moderate and low levels of proficiency in using all four skills. 
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Table 4 Respondents’ needs and proficiency of Writing Skill in doing different activities 

 

Activities Needs Proficiency 

Mean S.D. Level of 

Needs 

Mean S.D. Level of 

Needs 

1. Write email 

correspondence 

received from foreign 

supervisors, lecturer or 

students. 

 

 

4.26 

 

 

.899 

 

 

High 

 

 

2.98 

 

 

1.744 

 

 

Moderate 

2. Write instructions or 

suggestions received 

from foreign 

supervisors, lecturer or 

students. 

 

 

3.92 

 

 

1.175 

 

 

High 

 

 

2.46 

 

 

1.054 

 

 

Low 

3. Write English 

curriculums, syllabuses 

or subjects   

 

3.58 

 

1.279 

 

High 

 

2.26 

 

1.084 

 

Low 

4. Write English 

meeting minutes of 

university. 

 

3.80 

 

1.069 

 

High 

 

2.24 

 

.938 

 

Low 

5. Write University 

English manual or 

training documents. 

 

3.58 

 

1.357 

 

High 

 

2.18 

 

.919 

 

Low 

 

  

Conclusion 
This study obtained information on the needs of academic support staff. The results showed that 

speaking and listening skills are essential because these skills had an extremely high level of needs in the 

workplace while reading and writing were at high levels. Regarding the ability of academic support staff, 

listening, speaking and reading skills were rated as moderate but writing was low. However, reading and 

writing skills should be improved because they have to write and read email, letters and documents. The 

findings should benefit academic support staff because they can know what skills are sufficient and what skills 

they have to improve. 
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บทคัดยอ่ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมกับแฟชั่น ความตระหนักต่อตราสินค้า ค่านิยม
ทางวัตถุ การเปรียบเทียบกับสังคมท่ีส่งผลต่อทัศนคติท่ีมีต่อกระเป๋าถือระดับหรูของสตรี และ (2) เพื่อศึกษาทัศนคติท่ี
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือระดับหรูของสตรีในกรุงเทพมหานคร โดยการส ารวจเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม
แบบมีโครงสร้างท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความเท่ียงเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบสะดวก ประชากรคือสตรีท่ีใช้กระเป๋าถือระดับหรู ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคือ 175 คน ใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลและ และใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและเชิงพหุ ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจ้างองค์กรเอกชน มีรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดือน 45,001-60,000 บาท ผลทดสอบสมมติฐานพบว่าความตระหนักต่อตราสินค้า ค่านิยมทาง และการ
เปรียบเทียบกับสังคมส่งผลทางบวกต่อทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรู และทัศนคติส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อ
กระเป๋าถือระดับหรู 
 
ค าส าคัญ: กระเป๋าถือระดับหรู  การตระหนักต่อตรา ค่านิยมทางวัตถุ การเปรียบเทียบกับสังคม ความตั้งใจซื้อ   
 
ABSTRACT 

 The research aimed (1) to study fashion involvement, brand consciousness, materialism, social 

comparison that affect attitude toward luxury handbags and (2) to study attitude that affects purchase intention 

of luxury handbags of women in Bangkok. The research applied quantitative approach, survey method by 

using structured questionnaire, having proven with validity and reliability test, as the tool to collect data from 

the sample group of 175 consumers. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, average, 

standard deviation; both simple and multiple regression analysis, at .05 significance level, were applied for 

testing hypotheses. The results indicated that the majority of sample group was Female, single, Bachelor’s 

degree holders, private company employees and earning monthly ranged 45,001-60,000 bath. The hypothesis 

testing results revealed that (1) Brand Consciousness, Materialism and Social Comparison positively affect 

attitude toward luxury handbags (2) attitude toward luxury handbags positively affects purchase intention of 

luxury handbags. 

Keyword: Luxury Handbags, Brand Consciousness, Materialism, Social Comparison, Purchase Intention 
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บทน า 
ตลาดสินค้าระดับหรูของไทยมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนไทยนิยมและให้ความใส่ใจกับการซื้อ

สินค้าระดับหรูมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่ง หรือมือสอง โดยมีมูลค่าตลาด ณ ปลายปี 2560 อยู่ท่ีประมาณ 2.18 แสน
ล้าน) บาท (www.posttoday.com/market/news/556785) แต่สถานการณ์ทางการตลาดเปลี่ยนแปลงไปในปี 
2561 ซึ่งเกิดกระแสผู้บริโภคท่ีไม่ยึดติดตรา ไม่มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าใดๆ พร้อมท่ีจะเลือกซื้อในสิ่งท่ีตรงกับ
ความต้องการของตัวเอง ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากกว่าท่ีจะเลือกซื้อตราท่ีชอบ  จึงท าให้ตราสินค้าระดับหรูต่างๆ มี
อั ต ร า กา ร เติ บ โ ตแล ะยอดขาย ท่ีลด ลง  ( www.thumbsup.in.th/2018/10/millennial-fleishman-public-
relationอ้างอิง)  

ท าให้ปีในปี 2018 หลายตราระดับหรูต่างๆ ได้มีการวางกลยุทธ์ใหม่ หันมาเจาะลูกค้าในวัยรุ่นหรือ  Gen Y 
และ Gen Z ท่ีก าลังเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การท าความเข้าใจสิ่งท่ีให้คุณค่าหรือค่านิยมของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ ท่ี
เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติต่อตราและความตั้งใจซื้อยังมีอยู่จ ากัด ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
ตราระดับหรู พบว่ามีหลายเหตุผลที่ท าให้ผู้บริโภคคิดและตัดสินใจซื้อ ซึ่งสาเหตุในการซื้อสินค้าระดับหรูของผู้บริโภค
ส่วนใหญ่แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 1) ผู้บริโภคเลือกและตัดสินใจซื้อด้วยตนเองโดยอาศัยจากปัจจัยต่างๆ เช่น
รูปลักษณ์ของสินค้า การประชาสัมพันธ์ของตราสินค้า และข่าวสารท่ีรับรู้มา 2) ผู้บริโภคท่ีเลือกซ้อสินค้าตราระดับหรู
ด้วยอิทธิพลรอบข้าง เช่นแฟชั่นของคนรอบข้าง การพูดถึงของคนรอบข้างหรือสังคม (ภาวิณี แสงมณี,2559) 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือระดับหรูของ
สตรีในกรุงเทพมหานครเพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบกิจการหรือผู้ที่สนใจในข้อมูลเชิงลึก
ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือระดับหรูในการพัฒนาหรือวางแผนแนวทางการขยายธุรกิจเพื่อให้เหมาะสมกับ
ผู้บริโภคในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาค่านิยมด้านวัตถุ การมีส่วนร่วมกับแฟชั่น ความตระหนักต่อตรา และการเปรียบเทียบทางสังคม 
ท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรูของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรูท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือระดับหรูของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วยแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น 
และได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ คือ 

1. ขอบเขตด้านประชากรประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ผู้หญิงท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและเคยใช้และเคยซื้อกระเป๋า
ถือระดับหรูท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาเลือกจากประชากร โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก 
คือก าหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้หญิงท่ีเคยใช้และเคยซื้อกระเป๋าถือระดับหรู จ านวน 175 คน สาเหตุท่ีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะผู้หญิงท่ีเคยใช้และเคยซื้อกระเป๋าถือระดับหรู เนื่องจากเคยใช้และเคยซื้อกระเป๋าถือระดับหรู ท าให้
สามารถให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้ได้ 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหาตัวแปรอิสระ ได้แก่การมีส่วนร่วมกับแฟชั่น (Fashion Involvement) ความตระหนัก
ต่อตราสินค้า (Brand Consciousness) ค่านิยมด้านวัตถุหรือวัตถุนิยม (Materialism) การเปรียบเทียบกับสังคม 
(Social Comparison) ทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรู (Attitude towad luxury handbags) ตัวแปรตาม ได้แก่ 
ความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือระดับหรู (Purchase Intention of luxury handbags) 

3. ขอบเขตด้านเวลาการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ถึง มกราคม 2562 
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สมมติฐานการวิจัย 
H1 การมีส่วนร่วมกับแฟชั่นมีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรู 
H2 ความตระหนักต่อตราสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคตติ่อกระเป๋าถือระดับหรู 
H3 วัตถนุิยมมีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติต่อกระเป๋าถอืระดับหร ู
H4 การเปรียบเทียบกับสังคมมีอิทธิพลต่อทางบวกทัศนคตติ่อกระเป๋าถือระดับหร ู
H5 ทัศนคตติ่อกระเป๋าถือระดับหรูมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือระดับหรู 

แสดงเป็นกรอบความคิดไดด้ังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบความคดิในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ใช้วิธีการส ารวจ (Survey 

Research) โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อมุ่งค้นหาข้อเท็จจริงจากการเก็บข้อมลูความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือระดับหรู  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้และเคยซื้อกระเป๋าถือระดับหรู งานวิจัยนี้มุ่งตรวจสอบวมมติฐานโดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผู้วิจัยใช้วิธีก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 20 
เท่าของตัวแปรอิสระในกรอบความคิดและไม่น้อยกว่า 100 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543) ซึ่งตามกรอบความคิดในการ
วิจัยนี้มีตัวแปรอิสระท้ังสิ้น 4 ตัว ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 80 แต่เพื่อความสะดวกในการก าหนดโควตาในการลงพื้นท่ี
และเพื่อความแม่นย ามากขึ้นของผล ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 175 คน  ผู้วิจัยได้ใช้การเลือก
ตัวอย่างด้วยวิธีแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างด้วยความสะดวก 
(Convenience Sampling) ด้วยการเลือกแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่สมัครใจตอบแบบสอบถามตาม
แหล่งชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้าระดับหรู โดยใช้แบบสอบถามท่ีเตรียมไว้ในการเก็บข้อมูล 

ผลการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) พบว่าแบบสอบถามแต่ละส่วนแปร มีค่าความเชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่าง .700-1.00 ดังรายละเอียด
ในตารางท่ี 1 โดยพบว่าไม่มีค่าความเชื่อมั่นในส่วนใดท่ีต่ ากว่า .700 และแบบสอบถามนี้ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีเรียบร้อย จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 
 
 
 
 
 

การมีส่วนร่วมกับแฟชั่น 
 

ความตระหนักต่อตราสินค้า 
 

วัตถุนิยม 
 

การเปรียบเทียบกับสังคม 

 

ทัศนคติต่อ 
กระเป๋าถือระดับหรู 

 

ความต้ังใจซื้อ 
กระเป๋าถือระดับหรู 

 

𝐻5  

𝐻1 

𝐻2  

𝐻3  

𝐻4 
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ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ปัจจัย จ านวนค าถาม Cronbach’s Alpha 
Coefficient 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคตแิละความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือ
ระดับหรขูองสตร ี
การมีส่วนร่วมกับแฟชัน่ 
ความตระหนักต่อตราสินค้า 

31 
 
8 
9 

0.914 
 

0.920 
0.865 

วัตถนุิยม 
การเปรียบเทียบทางสังคม 

8 
6 

0.893 
0.833 

ทัศนคตติ่อกระเป๋าถือระดับหร ู 5 0.787 
ความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือระดับหร ู 5 0.713 

 
สถิติวิเคราะห์ที่ใช้ได้แก่  
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ

วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการอธิบายเกี่ยวกับข้อมูล
ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ และ และใช้ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลตัวแปรได้แก่ การมีส่วนร่วมกับ
แฟชั่น ความตระหนักต่อตราสินค้า วัตถุนิยม การเปรียบเทียบทางสังคม ทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรู และความ
ตั้งใจซื้อกะเป๋าถือระดับหรู โดยผู้วิจัยก าหนดการแปรความหมายของน้ าหนักเฉลี่ยในแต่ละช่วงด้วยการใช้สูตรค านวณ
และค าอธิบายส าหรับแต่ละช่วงชั้น (วิชิต อู่อ้น, 2548) 

2. การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent Variable) จ านวน 1 ตัวแปร กับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตั้งแต่ 2 
ตัวแปรขึ้นไป 

 
ผลการศกึษา 

ผู้หญิงท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพโสดจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมาคือ
สถานภาพสมรสหรือแต่งงาน จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 สถานภาพอยู่กับแฟน คนรักหรือคู่ชีวิตจ านวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และอยู่ในสถานภาพอ่ืน ๆ (หม้าย แยกทาง อย่าร้าง) จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 
ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 รองลงมามีระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 และมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.6 ตามล าดับ และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจ้างองค์กรเอกชน จ านวน 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.1 รองลงมาประกอบอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ/ค้าขาย จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.6 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงาน
ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ประกอบอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน/ผู้เกษียณอายุงาน 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 และประกอบวิชาชีพ
อิสระ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ 
 ผู้หญิงท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-60,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.9 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001-30,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 80,001-100,000 บาท 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001-80,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 
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มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,001 
บาทขึ้นไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านการมีส่วน
ร่วมกับแฟชั่นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีระดับ 3.41 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ .803 ระดับความ
คิดเห็นด้านความตระหนักต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีระดับ 3.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีา่
เท่ากับ .821 ระดับความคิดเห็นด้านวัตถุนิยมในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีระดับ 3.24 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ .892 ระดับความคิดเห็นด้านการเปรียบเทียบทางสังคมในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีระดับ 
3.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ .890 ระดับความคิดเห็นด้านทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรูในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีระดับ 3.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ .812 ระดับความคิดเห็นด้านความตั้งใจซื้อกระเป๋า
ถือระดับหรูในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีระดับ 3.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ .901  

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุพบว่าความตระหนักต่อตราสินค้ามีอิทธิทางบวกต่อทัศนคติต่อกระเป๋าถือ
ระดับหรูอย่างมีนัยส าคัญ โดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรูได้ร้อยละ 48.8 โดย
ความตระหนักต่อตราสินค้ามีค่ามาตรฐานของสัมประสิทธ์ิน้ าหนักอิทธิพลท่ี .359 รายละเอียดของผลการทดสอบ
แสดงดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหขุองปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมกับแฟชัน่ ความตระหนักต่อตราสินคา้ 

วัตถนุิยมและการเปรียบเทียบทางสังคมท่ีส่งผลต่อทัศนคตติ่อกระเป๋าถือระดับหรู 

 B S.E. β t Sig. Tolerance VIF 
 (Constant) 1.083 .220  4.927 .000   
การมีส่วนร่วมกับแฟชัน่ .070 .075 .069 .942 .348 .557 1.795 
ความตระหนักต่อตราสินค้า .370 .086 .359 4.280 .000* .428 2.334 
วัตถนุิยม .193 .076 .206 2.526 .012* .452 2.213 
การเปรียบเทียบทางสังคม .163 .075 .184 2.172 .031* .418 2.392 

R=.698a R2=.488, F=40.457, p<0.05 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุพบว่าทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรูมีอิทธิทางบวกต่อความตั้งใจซื้อ
กระเป๋าถือระดับหรูอย่างมีนัยส าคัญ โดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความการรับรู้ความคุ้มค่าได้ร้อยละ 26 
โดยภาพลักษณ์ร้านอาหารมีค่ามาตรฐานของสัมประสิทธ์ิน้ าหนักอิทธิพลที่ .512 รายละเอียดของผลการทดสอบแสดง
ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านทัศนคตติ่อกระเป๋าถือระดับหรูท่ีส่งผลต่อความตั้งใจ

ซื้อกระเป๋าถือระดับหร ู

 B S.E. β t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) 1.092 .288  3.787 .000   
ทัศนคตติ่อกระเป๋าถือระดับหร ู .605 .077 .512 7.845 .000* 1.000 1.000 
R=.512a R2=.262, F=61.542, p<0.05 

 
 
 
 

1308



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

อภิปรายผล 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมกับแฟชั่นไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรู ผลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Li, Li & Kambele (2012) ซึ่งท าการศึกษาผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นระดับหรูในประเทศจีน การรับรู้คุณค่า 
การด าเนินชีวิตทางแฟชั่น ทัศนคติและความตั้งใจท่ีจะใช้เงิน พบว่า การด าเนินชีวิตทางแฟชั่น มีผลต่อทัศนคติและ
ความตั้งใจที่จะใช้เงินของผู้บริโภคชาวจีน เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 24 ปีขึ้นไปและอยู่ประกอบ
อาชีพแล้ว ซึ่งอายุในช่วงนี้จะตระหนักถึงปัจจัยอ่ืน ๆ มากกว่าด้านการมีส่วนร่วมกับแฟชั่น และการศึกษาครั้งนี้ผลท่ี
ได้มาจากจากบุคคลที่มีกลุ่มคนรอบตัวท่ีใช้กระเป๋าถือระดับหรู ท่ีคอยให้ค าแนะน าในการตัดสินใจซื้อ รวมถึงให้ข้อมูล
ต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการมีส่วนร่วมกับแฟชั่นก็ไม่ได้มีอิทธิพลใด ๆ ต่อทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรู 
 ปัจจัยด้านความตระหนักต่อตราสินค้า มีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรู ผลดังกล่าวมี
ความสอดคล้องงานวิจัยของ Buil, Martinez & Chernatony (2013) ซึ่งท าการศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าใน
การ ตอบสนองของผู้บริโภค พบว่าการตระหนักรู้ในตราสินค้าส่งผลในเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่าและยังส่งผลต่อการ
ตอบสนองและทัศนคติของผู้บริโภคด้วย เนื่องจากตรากระเป๋าถือระดับหรูมีการประชาสัมพันธ์ให้มีภาพลักษณ์ท่ีดี 
สามารถจับต้องได้ยาก ท าการท่ีจะได้ครอบครองกระเป๋าถือระดับหรูนั้นต้องมีการศึกษารายละเอียด ข้อมูลของแต่ละ
ตราก่อนท่ีจะตัดสินใจซื้อเพราะราคาท่ีค่อนข้างสูงกว่าตราในท้องตลาดท่ัวไป 
 ปัจจัยด้านวัตถุนิยมมีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรู ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Dittmar (2005); Garðarsdóttir & Dittmar (2012) และ Joji & Raveendran (2008) พบว่าวัตถุนิยมมีความ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ ซื้อแบบไร้เหตุผล โดยบอกเป็นนัยว่าระดับความเป็นวัตถุนิยมท่ีสูงขึ้นจะท าให้บุคคลมี
โอกาสเป็นผู้ซื้อ แบบไร้เหตุผลได้มากขึ้น ซึ่งความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุนิยมและการซื้อแบบไร้เหตุผลได้รับการ
สนับสนุนมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าอัตราการบริโภคท่ีสูงท่ีสุดและทัศนคติต่อการใช้จ่าย ในแต่ละบุคคลท่ี  มีการให้
ความส าคัญกับวัตถุนิยมอย่างย่ิง ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุนิยมและการซื้อแบบไร้ เหตุผลจึงมีคามสัมพันธ์กัน
ตามท่ีนักวิจัยหลาย ๆ ท่านได้คาดการณ์ไว้และนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยใน อดีตท่ีพบว่าปัจจัยวัตถุนิยมมีผลทางอ้อมท่ี
ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น 

ปัจจัยด้านการเปรียบเทียบกับสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรู  ผลดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zhang, Guo, Hu & Liu, (2015) ศึกษาเรื่อง การซื้อสินค้าแฟชั่นหรูในประเทศจีน: ปัจจัยท่ี 
มีผลต่อ ทัศนคติต่อการซื้อและความตั้งใจซื้อ เก็บแบบสอบถามจากผู้บริโภค 161 คน ในเมืองปักก่ิง เซียงไฮ้และกวาง
โจว ในประเทศจีน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอย ผลการวิจัย พบว่า การให้ความส าคัญกับตรา
สินค้าท่ีมีชื่อเสียง การเปรียบเทียบทางสังคม และนวัตกรรมของ แฟชั่น มีผลต่อทัศนคติการซื้อสินค้าแฟชั่นหรูของ
ผู้บริโภคในประเทศจีน และมีทัศนคติการซื้อสินค้า แฟชั่นหรูมีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในประเทศจีน 
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรูมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือระดับหรู ผลดังกล่าวมีความ
สอดคล้องงานวิจัยของ Zhang & Kim (2013) ซึ่งท าการศึกษาการบริโภคแฟชั่นระดับหรูในจีนเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ทัศนคติและความตั้งใจซื้อ พบว่าความตั้งใจสินค้าระดับหรูจะรับอิทธิพลมาจากทัศนคติของพวกเขาท่ีมตีอ่การซือ้สนิคา้
ระดับหรูด้วย ส าหรับบุคคลที่มีทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรูไปในเชิงบวก เป็นของดีและมีความคุ้มค่า จะท าให้เกิด
ความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือระดับหรูตามมาเช่นกัน 
 
สรุป 

การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือระดับหรู  
พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 175 คน ท้ังหมดเป็นเป็นเพศหญิงท่ีอยู่ในช่วงอายุ 24-30 ปี เคยใช้และ
เคยซื้อกระเป๋าถือระดับหรูด้วยตัวเอง อยู่ในสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง
องค์กรเอกชน มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยไม่เกิน 45,00-60,000 บาท โดยท่ีตราของกระเป๋าถือระดับหรูท่ีผู้หญิงส่วนใหญ่เคย
ใช้และเคยซื้อด้วยตัวเองคือตรา Louis Vuitton 
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ผลการศึกษา และวิเคราะห์สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานพบว่าความตระหนักต่อตราสินค้า วัตถุนิยมและการ
เปรียบเทียบกับสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรู ทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรูมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือระดับหรู 
 
ข้อเสนอที่ได้จากการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง“ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือระดับหรูของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร”พบว่า ความตระหนักต่อตราสินค้าส่งผลโดยตรงและทางบวกต่อทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรูใน
ระดับสูง จึงเสนอให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาและน าข้อมูลไปใช้ ได้มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ของตรา และการ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นอันดับต้นๆเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ยั งคงให้ความสนใจกับชื่อเสียง และ
ภาพลักษณ์ของตราอยู่  ต่อมาวัตถุนิยมส่งผลโดยตรงและทางบวกต่อทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรูในระดับกลาง จึง
เสนอให้ผู้ท่ีเข้ามาศึกษาทราบว่าถึงแม้ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของคนบางกลุ่มจะเปลี่ยนไป แต่จากผลวิจัยพบว่าส่วน
ใหญ่แล้วยังคงให้ความส าคัญหรือสนใจกับบุคคลที่ใช้สินค้า ตราท่ีมีชื่อเสียง และยังคงมีความต้องการท่ีจะครอบครอง
ตราระดับหรูอยู่ และการเปรียบเทียงทางสังคมส่งผลโดยตรงและทางบวกต่อทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดบัหรใูนระดบัต่ า 
จึงเสนอให้เน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มท่ีมีความสามารถในการซื้อเพื่อให้คนอ่ืนๆในกลุม่นัน้มคีวามตอ้งการ
ซื้อตาม และร่วมมือกับบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ตราไปยังกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างให้เกิดความต้องการซื้อ
ตามมา สุดท้ายทัศนคติต่อกระเป๋าถือระดับหรูส่งผลโดยตรงและทางบวกต่อความต้องการซื้อกระเป๋าถือระดับหรู จึง
เสนอให้สร้างการรับรู้ในวิธีการต่างๆ มุ่งเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของสินค้า ประโยชน์ และความคุ้มค่าเพื่อท่ีจะสร้าง
ทัศนคติท่ีดี เพราะทัศนคติท่ีดีจะก่อให้เกิดความตั้งใจซื้อตามมา 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

เนื่องจากผลการวิจัยท่ีได้เห็นว่าด้านความตระหนักต่อตราสินค้ามีผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อ จึงควร
ท าการศึกษาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ เพิ่มเติม โดยลงลึกถึงด้านความตระหนักต่อตราสินค้า เช่น พฤติกรรม สังคมรอบข้าง และ
รูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลเพื่อท่ีจะได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นมาสนับสนุนงานวิจัย และได้ผลลัพธ์ท่ีเป็นประโยชน์
มากขึ้นส าหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ควรศึกษาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือระดับหรู  
โดยใช้ตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีคาดว่าเป็นปัจจัยส าคัญเพิ่มเติม เช่น ปัจจัยทางด้านรูปลักษณ์ของสินค้า ปัจจัยทางด้านราคา 
ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิต  เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ อันจะน ามาซึ่งผลการวิจัย
เพื่อท าการศึกษาต่อไป 

ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่ม สตรีในกรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียว ซึ่งงานวิจัยต่อไปจึงควรเพิ่ม
พื้นท่ีของกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมมากขึ้น หรือไปท าการวิจัยในจังหวัดท่ีมีรายได้เฉลี่ยของประชากรค่อนข้างมากเช่น 
เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้มีประโยชน์ส าหรับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าข้อมูลและผลการวิจัยมาใช้กับธุรกิจท่ีเกี่ยวกับกระเป๋าถือระดับหรูต่อไป 
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แนวคิดตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงานเขียนของสุเมธ ตันติเวชกุล 
 

Ideas Following His Majesty King Rama 9’s Footstep As Exhibited 

in Sumet Tantivejkul’s Works 
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บทคัดยอ่ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดตามรอยพระยุคลบาทในงานเขียนของสุเมธ ตันติเวชกุล โดย

รวบรวมข้อมูลจากงานเขียนของสุเมธ ตันติเวชกุล จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ “หลักธรรม หลักท า ตามรอยพระยุคลบาท” 
“ตามรอยพระยุคลบาทครูแห่งแผ่นดิน” และ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” ผลการศึกษาพบแนวคิดตามรอยพระยุคลบาท
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของสุเมธ 3 ประการ ได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษา ด้านการท างาน 
และด้านการด าเนินชีวิต 2) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ โดยเน้นการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้มี
ความย่ังยืนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ และ 3) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เน้นไปท่ีการพัฒนา
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานความพอเพียง พร้อมท้ังยังแสดงให้เหน็ว่า
ในการพัฒนาประเทศสู่สังคมอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องรอต้องให้ประชาชนมีความพร้อมมากกว่านี้ ดังนั้น แนวคดิเหลา่นี้
ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการศึกษาท าให้เห็นงานเขียนของสุเมธ ตันติเวชกุล ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการน าไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ต่อไป 

 
ค าส าคญั: แนวคิด สุเมธ ตันติเวชกุล ในหลวงรัชกาลที ่9 

 
Abstract 

This article aimed to study ideas following his Majesty King Rama 9’s footstep in Sumet 

Tantivejkul’s works. Data were collected from Sumet Tantivejkul’s 3 written works; “Lak Dharma Lak Tam 

Tham Roy Phra Yu Khon La Bat”, “tham roy pha yu khon la bat kroo haeng phaen din”, and “tay bueang pha 

yu khon la bat”. The study showed that three ideas of Sumet’s works regarding ideas following his Majesty 

King Rama9’s footstep; 1) ideas regarding Self-improvement in Education, Work and ways of living. 2) Ideas 

regarding occupation development focusing on support agricultural occupation to be sustainable for 

independent of agriculturists. Ideas on career improvement through the promotion of sustainable agriculture 

for self-dependence. 3) ideas of country-development focusing on living conditions development for well 

being and self-dependent based on Sufficiency Economy Principles and more awareness of people’s readiness 

in becoming an industrial society. So, these ideas were based on Sufficiency Economy Principles. The study 

showed that Sumet Tantivejkul’s works were useful for self- improvement society and country development. 

 
Keyword: ideas, Sumet Tantivejkul, King Rama 9 
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บทน า 
สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ียอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางในฐานะเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

รวมไปถึงการเป็นท่ีรู้จักในบทบาทนักบรรยายและนักเขียน ซึ่งเดิมสุเมธ ตันติเวชกุล ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยด ารงเลขาธิการมูลนิธิชัย
พัฒนา จนท าให้มีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ในโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิ เบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างลึกซึ้ง จนได้มีโอกาสเป็นผู้บรรยายความรู้ให้แก่นิสิต นักศึกษา 
และบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ ในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับงานของพระองค์ เช่น ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ ศาสตร์พระชา 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในหัวข้อ “หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ใน
การพัฒนาประเทศ” ดังท่ี วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (2549 : 134-146) กล่าวว่า “บุคคลที่จะบรรยายเรื่องเหล่านี้ได้ดี 
จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพียงพอ ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้เจ้าภาพท่ีจัดงานนึกถึงชื่อ สุเมธ เป็นบุคคลต้น ๆ ก่อน
เสมอ เหตุผลส าคัญ คือ เป็นบุคคลท่ีถวายการรับใช้ในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มานานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นผู้สนองงานในบทบาทของเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่ง “ในหลวง” ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์” 

สุเมธ ตันติเวชกุล ยังมีผลงานวรรณกรรมในเชิงสารคดีให้ความรู้ ซึ่งเป็นท่ีน่าสนใจและเป็นท่ียอมรับของคน
ในสังคม ประกอบด้วย หนังสือเรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทครูแห่งแผ่นดิน” “ใต้เบื้องพระยุคลบาทครู แห่งแผ่นดิน” 
และ “หลักธรรม หลักท า ตามรอยพระยุคลบาท” ความน่าสนใจในงานเขียนของสุเมธ ตันติเวชกุล คือ มีการน าเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับค าสอน หลักการทรงงาน องค์ความรู้ รวมถึงพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องราวของพระมหากษัตริย์ท่ีทรงเสียสละ
พระวรกาย เพื่อบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี และเพื่อให้
ประชาชนเกิดความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์มีต่อประชาชนชาวไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานเขียนท่ีมีคุณค่า 
ควรแก่การศึกษาเพื่อเติมความรู้ส าหรับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปเป็นอย่างมาก 

งานเขียนของมิได้มีประโยชน์เพื่อเติมเต็มความรู้เพียงเท่านั้น แต่ยังสะท้อนแนวคิดท่ีผู้อ่านสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ปรับปรุงตนเองในการด าเนินชีวิตได้ และพัฒนาสังคมให้มีความมั่นคง ย่ังยืน บนพื้นฐานของ ความ
พอมีพอกิน ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลท่ี 9 งานเขียนของ สุเมธ จึงเป็นงานเขียนท่ีให้ประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคมอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนศึกษาแนวคิดตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านต่าง ๆ 
ท่ีปรากฏในงานเขียนของสุเมธ ตันติเวชกุล เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการน าไปปรับใช้ต่อไป 

 
วัตถปุระสงค ์
 เพื่อศึกษาแนวคดิตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรชักาลท่ี 9 ท่ีปรากฏในงานเขียนของสุเมธ ตนัตเิวชกุล 

 
วิธีด าเนนิการวิจัย 
 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากงานเขียนของสุเมธ ตันติเวชกุล ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล บรมราชบพิต ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ จ านวน 3 เล่ม ได้แก่ 
“หลักธรรม หลักท า ตามรอยพระยุคลบาท” “ตามรอยพระยุคลบาทครูแห่งแผ่นดิน” และ “ใต้เบ้ืองพระยุคลบาท” 
เพื่อใช้ในการศึกษาแนวคิดท่ีปรากฏในงานเขียนของ สุเมธ ตันติเวชกุล 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงานเขียนของสุเมธ ตันติเวชกุลพบว่า ใน
งานเขียนมีการน าเสนอแนวคิดส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับ การพัฒนา
อาชีพ และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ แนวคิดเหล่านี้สร้างขึ้นบนพื้นฐานขององค์ความรู้ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังต่อไปนี้ 
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1. แนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนในทุกระดับ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับหน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการการสร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่ง ท้ังในการด าเนินชีวิต การลงทุน การสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน และการวางระบบเศรษฐกิจประเทศ ให้มีรากฐานท่ีแข็งแรง มั่นคงยาวนานภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกาภิวัตน์ เนื่องจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการเร่งผลักดันให้สังคมมุ่งสู่ความ
ทันสมัย และเร่งให้ขยายอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ จึงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกดา้น 
ท้ังเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน และ
ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นท่ีชนบท ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา (ม.ป.ป) ได้กล่าวถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก
การเร่งรัดพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้เห็นว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมได้เกิดผลกระทบ เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอ ท้ังการต้อง
พึ่งพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรท่ีเคยมีอยู่แต่เดิมแตก สลายลง ภูมิความรู้ท่ีเคย
ใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่ม สูญหายไป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงพระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี 

หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 3 ประการ และเง่ือนไขในการตัดสินใจและ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 2 ประการ โดยเรียกว่า 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ดังท่ี จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา : (2550) ได้กล่าวว่า 
ปัจจัยส าคัญท่ีเป็นแก่นแท้ของ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุมี และมีภูมิคุ้มกัน และ 2 เง่ือนไข คือ 
เง่ือนไขความรู้และคุณธรรม กล่าวคือ ความพอประมาณ คือ ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ี คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ และการมีภูมิคุ้มกัน คือ การ
เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท่ีดีเพื่อ ไม่ให้กระแสโลกาภิวัตน์เข้ามามีผลกระทบต่อชีวิตของเรามาก
เกินไป ส่วนเง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ  (มูลนิธิชัย
พัฒนา. ม.ป.ป)  
 ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางในการวางแผนการสร้างรากฐานให้กับประชาชน ชุมชน สังคม และ
เศรษฐกิจอย่างคลอบคุม รวมท้ังยังสามารถน าไปประยุกต์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติ ให้มีรากฐานท่ี
มั่นคงแข็งแรง  

2. แนวคิดตามรอยพระยุคลบาทในงานเขียนของสุเมธ ตันติเวชกลุ  
จากการศึกษางานเขียนของสุเมธ พบว่าผู้เขียนมุ่งน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 3 ประการ ได้แก่ 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ  โดย
น าเสนอแนวคิดท้ังสามประการเพื่อให้ผู้อ่านเกิดแนวทางในการพัฒนาตนเอง อาชีพ และประเทศชาติ ให้มีความ
สอดคล้องและสมดุลกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและความเปลี่ยนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ดังต่อไปนี้ 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันาตนเอง  
 งานเขียนของสุเมธ ตันติเวชกุล ได้สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านการศึกษา ด้านการท างาน และด้านการด าเนินชีวิต ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้เขียนจะสะท้อนผ่านการบอกเล่า พระจริย
วัตร และการทรงงานพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ด้านการศึกษา ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นคุณสมบัติของผู้ที่ก าลังศึกษาในแขนงต่าง ๆ ว่าจะต้องประกอบไปด้วย
ความมุ่งมั่นโดยสอดแทรกผ่านการน าเสนอเนื้อหาการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงมุ่งมั่น ทุ่มเท พระวรกาย เรียนรู้ปัญหาและความเป็นอยู่ของประชาชน ทุก
ภาคส่วนในประเทศ โดยเฉพาะ ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร จนกระท่ังสามารถเข้าใจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละกลุ่ มแต่ละพื้ น ท่ี ได้อ ย่างแท้จริ ง  ซึ่ งคุณสมบัติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะผู้ท่ีก าลังศึกษาประเทศชาติ ท่ีผู้เขียนน าเสนอ สามารถ
เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ท่ีก าลังศึกษาได้ 
 สุเมธได้แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนต้องต้องมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ท่ีจะศึกษาให้ส าเร็จ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ปัญหาต่าง ๆ และรวมถึงการพยายามศึกษาด้วยตนเอง จนเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งท่ีก าลังศึกษาอย่างถ่องแท้ จน
กลายเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความช านาญในเรื่องนั้น ๆ ดังท่ีผู้เขียนได้น าเสนอเรื่องราวการศึกษาลักษณะภูมิประเทศ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงศึกษาลักษณะพื้นท่ี ของถิ่น
นั้น ๆ ด้วยตนเองจากแผนท่ี และการลงพื้นท่ีสอบถามชาวบ้านด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับประชาชน
พื้นท่ีจริง ๆ และตรวจทานข้อมูลอีกครั้งกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นในพื้นท่ีนั้น ๆ ในขณะพระองค์สามารถค้นหา
ข้อมูลต่าง ๆ ได้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังเนื้อความตอนหนึ่งว่า “ในแผนท่ีท่านจะทรงเขียนบันทึกมากมาย คือ
แสดงว่ามีการเตรียมตัวท าการบ้านมาก่อนแล้วว่าบริเวณท่ีจะเสด็จฯ ไปนั้นมีข้อมูลอะไรบ้าง... แล้วทรงมีข้อมูลพื้นฐาน
ท่ีเขียนไว้เช็คข้อมูลกับประชาชนเลย พระองค์เช็คโดยละเอียด 400 เมตรไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเจอล าธารหรือ
เปล่า ผู้ที่จะตอบถูกต้องนี้ต้องเป็นคนแก่ ๆ ซึ่งรู้จักถูมิประเทศ พระองค์จะทรงซักถาม บางทีเป็นชั่วโมง ประทับราบอยู่
ท่ีนั่น” (ใต้เบื้องพระยุคลบาท : 24) 
 ด้านการท างาน ผู้เขียนได้สะท้อนแนวคิดส าคัญตามรอยพระยุคลบาทท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน 2 ประการ 
ได้แก่ ลักษณะของผู้น าในการท างาน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน ประการแรก คือ ลักษณะของผู้น า
ในการท างานพบว่า ผู้เขียนได้น าเสนอให้เห็นว่า ผู้น าท่ีดีจะต้องเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกน้อง กล่าวคือ หัวหน้างาน
จะต้องเข้าใจในลักษณะงานนั้น ๆ  อย่างแท้จริง จะต้องสอนงานโดยการปฏิบัติให้ดูก่อนหรืออธิบายลักษณะของงานนั้น 
ๆ ให้ลูกน้องเข้าใจลักษณะของงานอย่างถูกต้องเสียก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันของคณะท างาน  ดัง
แบบอย่างการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีให้
คณะผู้ท างานศึกษาวิธีการกินอาหารของลิง เพื่อให้เข้าใจในแนวคิดและหลักการของโครงการแก้มลิง ดังความว่า “เรา
ก็นั่งดู เราก็มุ่งไปท่ีแก้ม เออ ! ส่งเอาผลไม้มากิน ลิงก็ยัด ๆ เออ ! เดี๋ยวแก้มลิงก็โป่ง ๆ อ๋อ ! เวลามาเยอะ ๆ ลิงก็มีท่ีเก็บ
ของลิงเพื่อระบายใช้ยามหิว บางทีบรรลุธรรมด้วยแก้มลิง ... ไม่ใช่ด้วยต าราอย่างเดียว พระองค์ท่านสอนให้เห็นจริงเลย 
เรียนในห้องเรียนนั้นก็ส่วนหนึ่ง แต่ส่วนมากจะได้รับความรู้ในขณะท่ีตามเสด็จ” (ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่ง
แผ่นดิน : 11) นอกจากนี้ ผู้น าท่ีดียังจะต้องร่วมกันเผชิญปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหา และร่วมทุกข์ร่วม
สุข ในการท างานด้วยกัน รวมถึงการเอาใส่ใจผู้ร่วมงาน กระตุ้นให้คณะผู้ท างานมีความร่าเริงในการท างาน เพื่อให้
ลูกน้องเกิดทัศนคติท่ีดีในการท างาน และจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่ผลส าเร็จในการท างาน ดังความตอนหนึ่งว่า “คนหนึ่งโดยลักษณะประจ าตัว เวลามีรับสั่ง
อะไรคนนี้จะบอกไม่ได้ก่อน จะตอบเป็นประจ าเลย บางทีมีรับสั่งหยอก ๆ บอกว่าย่ัวโมโห แต่ว่าไม่ ทรงกริ้วจริง ๆ ตอน
หลังมีรับสั่งว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องอธิบายก่อน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่ตลอดเวลา” (ใต้เบื้องพระยุคลบาท : 
58) 
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 ประการท่ีสอง คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน จากการท่ีผู้เขียนได้น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการท างาน
ของคณะท างานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริแล้วนั้น ผู้เขียนได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีกลุ่มอาชีพข้าราชการ เนื่องจากเป็นผู้ท างานเพื่อประชาชนแทน
พระเจ้าแผ่นดิน ว่าจะต้องรู้หน้าท่ี รู้จรรยาบรรณในวิชาชีพ และวางตนอย่างถูกต้องเหมาะสม  ในขณะเดียวกันก็
สามารถน าแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับการท างานอ่ืน ๆ ส าหรับการสะท้อนคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน 
พระจริยวัตรและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
มีนานัปการ ได้แก่ การท างานด้วยความเมตตา โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มใจ โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง เช่นเดียวกับท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงช่วยเหลือผู้คนในทุกพื้นท่ีโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ดังความตอนหนึ่งว่า “พระองค์
ท่านรับสั่งข้อนี้เป็นพระราชกระแสเลย ท าดีโดยใช้หลักสังฆทาน ไม่ต้องเลือกหน้าท าไป จะเห็นว่าทางภาคใต้นั้นเป็น
มุสลิม หรือเป็นชาวเขาในภาคเหนือ หรือเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่ แม้กระท่ังคนท่ีอพยพมาพระองค์ท่านก็พระราชทาน
ช่วยเหลือ” (ใต้เบื้องพระยุคลบาท : 31) นอกจากนี้ ยังสะท้อนคุณลักษณะอ่ืน ๆของผู้ปฏบัติงาน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดหลักความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ต้องรู้จักใส่ใจและศึกษารายละเอียดของงานใน 
การลงมือปฏิบัติ โดยจะต้องเข้าใจรายละเอียดในการปฏิบัติงานว่ามีสาเหตุและจุดหมายอย่างไร เหมือนดังเนื้อความ
ตอนหนึ่งว่า “ท าอะไรต้องรู้ก่อนนะ ต้องรู้เหตุใช่ไหม รู้ต้นตอของเหตุก่อน พระองค์ทรงสอน “รู้” ถ้าไม่รู้อย่าขยับ” 
(ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 16) รวมถึง ในการปฏิบัติงานต้องรู้จักใช้ปัญญาในการพิจารณางานอย่าง
รอบคอบ โดยผู้ปฏิบัติงานจะไม่เพียงแต่รู้ในเรื่องกระบวนการท างาน แต่ต้องรู้ลึกไปถึงบริบทรอบข้างในการท างานด้วย 
เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมในการท างานได้ดีย่ิงขึ้น ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเน้นการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นท่ีไม่เหมือนกัน เนื่องจากในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่าง
ในด้านภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา และดินฟ้าอากาศ จึงต้องแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับปัจจัยเหล่านั้นด้วย ดังนั้น ผู้ปฏิบัตงิาน
จึงต้องหม่ันศึกษาเรียนรู้บริบทรอบตัวในการท างาน เพื่อให้เกิดความรอบรู้ในการท างานท่ีดีย่ิงขึ้น 
 ด้านการด าเนินชีวิต ในด้านนี้พบว่า ผู้เขียนมุ่งเน้นให้ผู้คนปรับเปลี่ยนแนวทางด าเนินชีวิตให้เป็นไปตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใช้
เป็นต้นแบบแก่ประชาชนชาวไทย ท้ังในเรื่องการด าเนินชีวิตอย่างพอดีและมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
 ในเรื่องการด าเนินชีวิตอย่างพอดี ผู้เขียนมุ่งให้เกิดความพอดีท้ังด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านเทคโนโลยี ความพอดีทางด้านจิตใจ คือ มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น มีความเรียบง่าย ไม่ยึด
ติดความสะดวกสบาย มีความเป็นไทย โดยการอุดหนุนและบริโภคสินค้าจากภูมิปัญญาไทย โดยไม่นิยมสินค้าน าเข้า
ต่างประเทศ สินค้าแบรนด์เนม และสินค้าตามสมัยนิยม ความพอดีทางด้านสังคม คือ การมีปฏิสัมพันธ์กับ คนใน
ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างสงบสุข ความพอดีทางด้านเศรษฐกิจ คือ รู้จักประหยัด  ไม่
หลงใหลในวัตถุนิยม ไม่อยากได้อยากมีจนเกินก าลังความสามารถในการหารายได้ และไม่กู้หนี้ยืม ความพอดีทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์และคุ่มค่า โดยไม่ท้ิงขว้าง และเลือกใช้ทรัพยากรท่ีช่วยประหยัดและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความพอดีทางด้านเทคโนโลยี คือ ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นฐานในการ
ด าเนินชีวิต ดังท่ีผู้เขียนได้กล่าวว่า “เศรษฐกิจพอเพียงนี้ พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าค าท่ีส าคัญท่ีสุดในเรื่องราวท่ีอธิบายมานี้ 
คือค าว่า “พอ” ทุกคนต้องก าหนดเส้นความพอให้กับตนเองให้ได้ และยึดเส้นนั้นไว้เป็นมาตรฐานของตนเอง ” 
(หลักธรรม หลักท า ตามรอยพระยุคลบาท : 66) 
 ในขณะท่ี การมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต ก็ช่วยให้ผู้คนด าเนินชีวิตด้วยความสงบสุขและมีความสุข ท้ังนี้ 
คุณสมบัติท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การเป็นคนดี โดยต้องปราศจากอธรรม 5 ประการ ท่ีผู้เขียนน าเสนอ ได้แก่ หลง โลภ โง่ 
โกง กัด ดังท่ีผู้เขียนกล่าวว่า “อย่าหลงอะไรไปกับกระแสโดยท่ีไม่รู้อะไรดีอะไรชั่ว โลภก็ไม่ต้องขวนขวายมา จะต้องไป
โกงกินอะไรก็ไม่ต้องไปเอา ถ้าหลงแล้วโลภแล้วมันก็ต้องไปโกงเขา แล้วก็ทุกข์ และหลายครั้งก็ท าอะไรโง่ด้วย เป็นอยู่
ตลอดเวลากัดกัน นี่ไงกัดกันรอบเมืองไปหมด” (หลักธรรม หลักท า ตามรอยพระยุคลบาท : 66) ผู้เขียนแสดงให้เห็นว่า 
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การมีความความอดทน ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความตั้งใจและขยันหมั่นเพียร ความสุจริตและความกตัญญู ความ
เอ้ือเฟื้อซึ่งกันและกัน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และการยึดถือหลักทศพิธราชธรรม จะช่วย ผู้ทียึ่ดถือมี
ความสุขและความสงบในชีวิต  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันาด้านการประกอบอาชีพ 
 ผู้เขียนได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่า สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม จึงมุ่งเน้นแสดงเนื้อหาส่งเสริมให้
ประชากรท าการเกษตรและพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานของความพอเพียง ดังความตอนหนึ่งว่า “การช่วยเหลือ
สนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอ่ืนเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญอย่างย่ิงยวด 
เพราะผู้ท่ีมีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในระดับท่ีสูงในต่อไปโดย
แน่นอน” (ใต้เบ้ืองพระยุคลบาท : 185) จึงเห็นได้ว่า ผู้เขียนได้ให้ความส าคัญกับความมั่นคงในอาชีพของ ชาว
เกษตรกร ซึ่งเป็นข้อดีในการท่ีจะด ารงตนในสภาวะสังคมไทยก าลังปรับเปลี่ยนเป็นสังคมเศรษฐกิจ ท่ีผู้ประกอบการมุ่ง
ใช้เครื่องจักรสมัยใหม่แทนการท าการเกษตรแบบเก่า ดังท่ีผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่า “ระบบลงแขกไม่มีแล้ว ทุกอย่างต้องกู้
เงิน ธ.ก.ส. ต้องไปจ้างรถขุด เพราะเราทันสมัยแล้ว ... ผมคลุกคลีกับชนบทมาตลอดชีวิต  ผมว่าไม่ดี ต้นทุนก็สูงขึ้น 
ชาวบ้านก็แบกไม่ไหว” (ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 130)  
 มีข้อสังเกตว่า การน าเสนอแนวคิดด้านการพัฒนาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในงานของสุเมธ ส่วนใหญ่เน้น
ไปท่ีการพัฒนาในด้านเกษตรกรรม ท้ังนี้ก็เพื่อส่งเสริมการเกษตรให้มีความย่ังยืน สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ
ไทยและสอดคล้องกับภูมิปัญญาของเกษตรกรบนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรม ชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรในประเด็นต่อไปนี้ 
 ประการแรก ผู้เขียนส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการเกษตรแบบ
ผสมผสาน เนื่องจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมีอัตราความเสี่ยงสูงหากเกิดผลกระทบกับพืชชนิดนั้น แต่หากท าเกษตร
เกษตรท่ีหลากหลายจะเป็นการลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรได้ พร้อมท้ังเน้นย้ าให้มีการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ดิน สภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมากขึ้น และสร้างรายได้เข้าสู่ครัวเรือนได้มากขึ้น 
 ประการท่ีสอง ผู้เขียนมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ต้นทุนจากธรรมชาติ เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต เช่น การ
เสนอปลูกพืชตระกูลถั่วซึ่งถือได้ว่าเป็นพืชหมุนเวียนเพื่อให้ย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุแทนการใช้ปุ๋ย หรือการเสนอให้
ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก อินทรียวัตถุจากพืชตระกูลถั่ว แทนปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาแพง หรือการเสนอให้ใช้
สมุนไพรธรรมชาติท่ีมีคุณสมบัติก าจัดแมลง เช่น ข่า ตระไคร้หอม ดาวเรือง เมล็ดสะเดาอ่อนผสมหยอดยอดข้าวโพด
แทนการซ้ือปุ๋ยเคมี ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว ย่ิงเป็นการช่วยลดสารพิษตกค้าง เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการประกอบอาชีพ น าไปสู่การเป็นแหล่งผลิตท่ีได้มาตรฐานสากล  
 ประการท่ีสาม ผู้ เขียนส่งเสริมให้มีวางแผนวางระบบการจัดการท่ีดินท ากินและอยู่อาศัยตามสูตร 
30:30:30:10 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เกษตรกรสามารถมีผลผลิตท่ีน ามาใช้ ในการ
บริโภคเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จนสามารถค้าขายเพื่อสร้างรายเข้าสู่ครัวเรือนได้ในทางหนึ่ง ท้ังนี้ ผู้เขียนยังแสดง
ให้เห็นว่า การท าการเกษตรท่ีหลากหลายยังเป็นการกระจายทรัพยากรบุคคลในครัวเรือนให้คุ้มค่า อีกท้ังยังช่วยใหผู้ค้น
สามารถสร้างอาชีพและอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองแทนการท างานต่างจังหวัด ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้น 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันาประเทศ 
 งานเขียนของสุเมธ ได้สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งสะท้อนผ่านพระบรมร าโชวาท 
พระราชด าริ รวมถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ท้ังนี้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ประเทศท่ีสะท้อนให้เห็นจากงานเขียนของสุเมธ มุ่งไปท่ีการสร้างรากฐานการอยู่ดีกินดีให้คนในประเทศชาติ โดยมี
แนวทาง 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางในการพัฒนาประเทศ และ การเตรียมพร้อมในการพัฒนาประเทศ ดังต่อไปนี้ 

แนวทางในการพัฒนาประเทศ ผู้เขียนเน้นการพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยชี้ให้เห็นว่า 
ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเรื่องส าคัญจะต้องพัฒนาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี บนพื้นฐานของความพอเพียง 
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ผู้เขียนได้เน้นย้ าให้เห็นว่า สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน คือ ต้องสร้างรากฐานความพอมี  
พอกินให้ประชาชนเป็นเบ้ืองต้นก่อน ในการพัฒนาประเทศตั้งอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงตามลักษณะประเทศ
เกษตรกรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมไทยมากกว่าการมุ่งเน้นเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ 
การเป็นสังคมอุตสาหกรรม ดังการเปลี่ยนแปลงบริบทการท าเกษตรของชาวเกษตรกรท่ีเริ่มใช้เครื่องจักรมากขึ้นท าให้
ต้องไปกู้ยืมเงินมาเป็นทุนเพื่อสร้างเครื่องมือต่าง ๆ หรือในภาคส่วนธุรกิจท่ีให้ชาวต่างชาติมาร่วมลงทุน หรือเป็น
เจ้าของทรัพยากรในประเทศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย ท้ังด้านความพร้อม  ด้าน
การศึกษา ท้ายท่ีสุดอาจน าไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ เหมือนอย่างท่ีเคยเกิดสภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ ดังท่ี
ผู้เขียนได้กล่าวว่า “การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาเปรียบเสมือนว่า เราย่างก้าวเข้าไปสู่กระบวนการพัฒนา โดยท่ีไม่ได้
ค านึงรากฐานเลย วันดีคืนดีเราก็อยากจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC: New Industrialized Country) พอ
อยากเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เราก็มุ่งไปท่ีอุตสาหกรรม ระดมทุกสิ่งทุกอย่าง ลดการเกษตร คือคิดแบบฝรั่ง  ดู
เรื่องความคุ้มหรือไม่คุ้มทุกอย่างเป็นตัวเงินหมด ไม่ได้ดูฐาน สุดท้ายเมื่อพุ่งตรงไปท่ีอุตสาหกรรมซึ่งจะต้องใช้ปัจจัย
ส าคัญ 3 ประการด้วยกันคือ 1) เงิน... 2) เทคโนโลยี... 3) ก าลังคน ซึ่งระดับการศึกษาของคนไทยยังคงอยู่ในระดับต่ า 
แต่ไม่มีก็ไม่เป็นอีก ต่างชาติก็เข้ามาบริหารเงินของเขา โทคโนโลยีของเขา และย้ายก าไรกลับบ้านเขาด้วย และต้องขั้น
อยู่กับการส่งออกด้วย ดังนั้นจะเห็นว่าการพัฒนาประเทศไทยตั้งอยู่บนฐานของคนอ่ืนท้ังสิ้น และเมื่อมีการย้านฐาน  
การลงทุนออกไปเศรษฐกิจก็ล้มในท่ีสุด” (ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 130) ฉะนั้น การพัฒนาประเทศ จึง
ต้องยึดรากฐานสังคมไทยเป็นหลัก ไม่ควรน าแนวคิดของต่างประเทศมาปรับใช้กับสังคมไทยมากจนเกินไป แต่สามารถ
น าหลักการมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาได้  
 ด้วยเหตุนี้ สุเมธจึงเน้นย้ าในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังท่ีผู้เขียนได้กล่าวว่า “การสร้างความร่ ารวยโดยไม่มี การ
วางรากฐานรองรับมาก่อน ก็คือไม่ได้สร้างเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนก็อยู่ไม่ได้ พระองค์ท่านไม่ได้บอกให้ทุกคนกลับไป
ปลูกถั่วปลูกงา ไม่ใช่ แต่ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นไปตามล าดับ” (หลักธรรม หลักท า ตามรอยพระยุคลบาท : 15) 
 นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเน้นย้ าให้เห็นว่าในการพัฒนาประเทศเบ้ืองต้นคือต้องส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และการพัฒนาต้องตั้งอยู่บนความต้องการและความจ าเป็นขั้นพื้นฐานในการด ารงชีพของประชาชน 
โดยต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของสังคม เช่น การพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อใช้ในการท าการเกษตร และ
อุปโภคบริโภคในครัวเรือน การพัฒนาดิน เพื่อใช้ประกอบอาชีพการเกษตรให้ได้ผลผลิตสูง ดังท่ีผู้เขียนได้กลา่วว่า “การ
พัฒนาแหล่งน้ าเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญมากในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพราะว่าประเทศชาติของเรานั้น
ยังเป็นประเทศเกษตรกรรม เราเป็น 1 ใน 7 ในขณะนี้ท่ีสามารถผลิตพืชพันธ์ุธัญญาหารขึ้นมาเหลือใช้ในประเทศแล้ว
ส่งออกนอกประเทศ” (ใต้เบื้องพระคุคลบาท : 147) ดังนั้น การพัฒนาประเทศให้มีเศรษฐกิจท่ีเติบโตขึ้นได้ จ าเป็นต้อง
วางรากฐานให้ม่ันคงเสียก่อน  

การเตรียมพร้อมในการพัฒนาประเทศ ผู้เขียนมุ่งแสดงให้เห็นว่า การเตรียมพร้อมในการพัฒนาประเทศท่ี
ส าคัญท่ีสุด คือ ความพร้อมของประชาชนในประเทศ กล่าวคือ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศยังไม่สามารถท า
ได้ทันทีใด แต่จะต้องให้ประชาชนเกิดความพร้อมส าหรับการการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ โดยการสร้างรากฐาน
ความเป็นอยู่ให้พอเพียงเสียก่อนดังท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น รวมถึงให้ประชาชนรู้จักปรับตัวให้มีความพร้อมในลักษณะ
แบบค่อยเป็นค่อยไป ดังเช่นในช่วงต้นของการเรียกเก็บค่าน้ า ท่ีผู้ เขียนได้กล่าวว่า “เวลานี้มีกระแสของการท่ีจะให้มี
การจ่ายค่าน้ ามากขึ้นทุกที โยเฉพาะจากนักวิชาการท้ังหลาย ก็พยายามท่ีจะให้ใครใช้ใครจ่าย หลักการน่าจะเป็นสิ่งท่ีดี 
ถ้าหากจะท าอย่างนั้นได้ผมคิดว่าก็คงจะค่อย ๆ  ท าไป เหมือนอย่างทางเหนือท่ีกรมพัฒนาชุมชนกับกรมอ่ืนได้ท าอย่างมี
ความส าเร็จแล้ว เมื่อเห็นว่ามีความพร้อมกันแล้วเขาจะจ่ายของเขากันเอง” (ใต้เบื้องพระคุคลบาท : 159) หรือเมื่อมี
การเรียกเก็บภาษีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรจากชาวเกษตรกร รัฐควรวางระบบน้ าบริการทดแทนให้กับ
ประชาชน เพื่อทดแทนรายได้ท่ีเสียไป เนื่องจากก าไรความคุ้มค่าในการท าการเกษตรของชาวบ้านไม่ได้มีมากพอ เป็น
เพียงรายได้ท่ีพอจะเลี้ยงตนเองได้ แต่กลับต้องแบกรับภาระรายจ่ายท่ีมากขึ้น ดังนั้น รัฐจึงควรสร้างผลประโยชน์อัน
เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีตรงต่อความต้องการของประชาชนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ท่ัวกัน 
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อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาในภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่า แนวคิดตามรอยพระยุคลบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 ของสุเมธ ตันติ
เวชกุล เน้นการพัฒนาตนเอง พัฒนาด้านการประกอบอาชีพ และพัฒนาประเทศ ท่ีสะท้อนผ่านการทรงงาน รวมถึง
องค์ความรู้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร สอดคล้องกับ ท่ีเกษม วัฒนชัย (2550) ได้กล่าวว่า “เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับตัว 
บุคคล และองค์กรทุกระดับท่ีน าไปปฏิบัติเป็นภูมิคุ้มกันและน ามา ซึ่งความสุขเป็นรากฐานรองรับ ความ เปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจของโลก” ดังนั้น เห็นได้ว่า สุเมธ ตันติเวชกุล น าเสนอแนวคิดตามรอยพระยุคลบาทท่ีสอดรับกับสภาพ
สังคม และสภาพปัญหาการด าเนินชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง แนวคิดของสุเมธ จึงให้ประโยชน์แก่คนในสังคมและ
ประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก นับเป็นการผลิตผลงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นคนในสังคมให้เห็นความส าคัญ
ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้  
 ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายส าคัญในการเขียนงานของสุเมธคือ การสั่งสอนและให้แนวทาง  
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ไม่ว่าเป็น การพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพรวมถึงการพัฒนาประเทศชาติ ท่ีสามารถน าไป ปรับ
ใช้ได้จริง จึงนับได้ว่า เป็นต าราท่ีมีคุณค่าเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป โดยสามารถ
น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
   
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบแนวคิดตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลท่ี 9 ของสุเมธ 3 ประการ ได้แก่ แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาประเทศ ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ผู้เขียน
มุ่งน าเสนอการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษา ด้านการท างาน และด้านการด าเนินชีวิต ต่อมาเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ การ
พัฒนาอาชีพ โดยเน้นการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้มีความย่ังยืนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เน้นไปท่ีการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีและ
พึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานความพอเพียง พร้อมท้ังยังแสดงให้เห็นว่าในการพัฒนาประเทศสู่สังคมอุตสาหกร รม
จ าเป็นต้องรอต้องให้ประชาชนมีความพร้อมมากกว่านี้ อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยพบว่าแนวคิดเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน
องค์ความรู้ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริม
ความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษา
การเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ศึกษาความ
ตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE และศึกษาอิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ท่ีส่งเสริม
ความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้แบบเชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานแบบถดถอยพหุคูณ (MRA) ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่าง
มีการเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดท้ัง 6 เครื่องมือ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อบุคคล การ
ส่งเสริมการขาย การตลาดเชิงกิจกรรม และการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับระบบช าระเงินแบบ QR CODE ท่ีส่งเสริม
ความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) 
กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก 
(X̅ = 3.57) 3) เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ 
QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบอิทธิพลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานท้ัง 6 เครื่องมือ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อบุคคล การส่งเสริมการขาย การตลาดเชิง
กิจกรรม และการตลาดออนไลน์ สามารถร่วมกันอธิบายการแปรผันต่อความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE 
ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ 18.0 (Adjusted R2 = .180) และเมื่อควบคุมตัวแปรอิสระให้คงท่ี
แล้ว มีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร นั้นคือการตลาดออนไลน์ มีค่าอิทธิพลท่ีระดับ .215 (β = .215) กล่าวคือ การตลาดออนไลน์มี
อิทธิพลในทางบวกท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรใช้แนวทางการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ให้มากย่ิงขึ้น 

 
ค าส าคญั : ระบบช าระเงินแบบ QR CODE  การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน  ความต้ังใจใช ้
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Abstract 

The research aims to study the Influences of Integrated Marketing Communication to promote the 

adoption of QR CODE Payment Systems among Consumers in Bangkok. This study looks at the quantitative 

effects of exposure to integrated marketing communication tools and their effect on promoting the adoption of 

QR CODE Payment Systems among Consumers in Bangkok. The aim is to study Influences of Integrated 

Marketing Communication to promote the adoption of QR CODE Payment Systems among Consumers in 

Bangkok. The samples used in the study consisted of 400 male and female consumers, ages 18-60 years old, 

living in Bangkok. Data was analyzed and important variables were described in detail. This study uses 

multiple regression analysis and inferential statistics (MRA) to analyze important variables including 

frequency, percentage, average, and standard deviation. This research also finds significant levels of statistical 

significance in the results of the study. The results show a significance of 05. Integrated marketing 

communication tools as 6 engine are the advertising, public relations. The use of personal media Promotion 

Event marketing And Online Marketing also influences the adoption of QR CODE use in consumers. Online 

marketing influences their willingness to use a QR CODE system to pay, and this applies to consumers in most 

areas of Bangkok. The sample group is willing to use the QR code payment system of consumers in the 

Bangkok area at a high level (= 3.57). The integrated marketing communication tool influences the use of QR 

code payment systems of consumers in the Bangkok area. Based on testing the influence of six integrated 

marketing communication tools, including advertising and public relations, this study can explain the variation 

in the adoption of QR code payment systems for consumers in the Bangkok area by 18.0 percent (Adjusted R2 

= .180). When the independent variable is fixed, online marketing is the only independent variable that 

influences the adoption of QR code payment systems of consumers in the Bangkok area. Online marketing 

influences the adoption of QR code payment systems at the level of 215 (β = .215), therefore online marketing 

has a significantly positive influence on the adoption of a QR code payment system. 

 

Keywords: QR CODE Payment Systems, Integrated Marketing Communication, IMC, Intention 

 

บทน า 

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน คือปัจจัยส าคัญในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน ส่งผลให้การให้บริการในด้านต่างๆ รวมถึงการให้บริการด้านระบบการช าระเงินต้องเริ่ม
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบการให้บริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มและทิศ
ทางการใช้รูปแบบการช าระเงินไปในทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เห็นได้จากข้อมูลผลส ารวจการเปรียบเทียบข้อมูลสถิติ
การใช้นวัตกรรมการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2558 พบว่า คนไทย มีการใช้ 
e-Payment ในปี 2558 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 38.8 ครั้ง/คน/ปี แบ่งเป็นการใช้งาน e-Money 13.4 ครั้ง/คน/ปี การใช้บัตร
เครดิตและเดบิต 7.1 ครั้ง/คน/ ปี การโอนและช าระหนี้ผ่าน ATM 5.9 ครั้ง/คน/ปี การใช้งาน Mobile Banking 3.8 
ครั้ง/คน/ปี การใช้งาน Internet Banking 3.1 ครั้ง/คน/ปี และการใช้งานสื่ออ่ืนๆ ได้แก่ Direct Debit, Direct 
Credit, BAHTNET(3rd party) และ Bulk payment 5.5 ครั้ง/คน/ปี จากผลการเก็บรวบรวมสถิติจะเห็นได้ว่า
ผู้บริโภคเริ่มหันมาใช้ระบบการช าระเงินด้วยเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด อย่างไรก็ตามแนวโน้ม
รูปแบบการช าระเงินท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการ พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการ
ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค Cashless Society หรือสังคมไร้เงินสด ตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment 
Master Plan ประกอบด้วยโครงการย่อยหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการ์ด (Card) และระบบออนไลน์อ่ืนๆ 
เช่น Internet Banking , Mobile Banking การหักบัญชีอัตโนมัติ (e-Money) หรือแม้แต่การเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
(e-Payment) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการช าระเงินด้วยเงินสดไปสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม 
จากแนวนโยบายท่ีเกิดขึ้นส่งผลให้ธนาคารต้องพัฒนานวัตกรรมการช าระเงินรูปแบบใหม่ ซ่ึงระบบช าระเงินแบบควิอาร์
โค้ด (QR Code) เป็นนวัตกรรมท่ีหลายธนาคารน ามาให้บริการ ท้ังนี้การจะท าให้ผู้บริโภคเริ่มหันมาใช้ระบบการช าระ
เงินแบบ QR CODE จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์หลักการสื่อสารการตลาดท่ีหลากหลายมาเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริโภคเกดิการ
รับรู้ ความเข้าใจ และสนใจที่จะใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE แต่จากการส ารวจเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
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ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของเครื่องมือการตลาดแบบผสมผสานประเภทใดท่ีจะมีประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจ 
เห็นความส าคัญและเล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะท าการศึกษาว่า ผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีการเปิดรับ
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในแต่ละรูปแบบอย่างไร ตลอดจนศึกษาว่าเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสาน ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ควรเป็น
รูปแบบอย่างไร  

 
วัตถปุระสงคก์ารวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการเปดิรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมการใชร้ะบบช าระเงินแบบ QR 
CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาความตั้งใจใชร้ะบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ท่ีส่งเสริมความตั้งใจใชร้ะบบช าระเงิน

แบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
การวิจัยเรื่องอิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความตั้งใจใช้ระบบช าระเงิน

แบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องมาท าการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจัย โดยมีการน าเสนอหัวข้อดังต่อไปนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน  
เสรี วงษ์มณฑา (2547) ได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานไว้ว่า การสื่อสาร

การตลาดแบบผสมผสาน คือ การประสมประสานเครื่องมือสื่อสารการตลาดหลายๆ อย่างเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม 
โดยให้ความส าคัญกับวิธีการสื่อสารเพื่อการจูงใจทุกรูปแบบ และต้องแสดงบุคลิกภาพของสินค้าอย่างชัดเจน หรือเป็น
กระบวนการการพัฒนาแผนงานการสื่อสารทางการตลาดท่ีต้องใช้การสื่อสารเพื่อการจูงใจหลายรูปแบบกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2557) ยังกล่าวเสริมว่า การสื่อสารการตลาด คือ การท่ีกิจการมีการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับประชาชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดท่ีวางไว้ เช่น การโฆษณาสินค้า
ใหม่เพื่อให้ประชาชนทราบและหันมาใช้ หรือการจัดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดจ าหนา่ยสนิคา้ (อภสิทิธ์ิ 
ฉัตรทนานนท์ และจิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร, 2553) กล่าวว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mixes) 
คือ กระบวนการส่งเสริมการตลาดท่ีต้องการสื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเครื่องมือในการสื่อสารหลักๆ 5 
กลุ่ม ประกอบด้วย การโฆษณา การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
และการขายโดยพนักงานขาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การติดต่อสื่อสารขององค์ การ (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) 
กล่าวว่า การโฆษณา คือ รูปแบบการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเกิดการตอบสนองตามท่ีผู้โฆษณา
ต้องการ ซึ่งรูปแบบการน าเสนอข่าวสารอาจเป็นการส่งเสริมแนวคิด สินค้า หรือบริการได้ (สิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2555) การ
ประชาสัมพันธ์ คือ การท าให้ผู้บริโภคทราบว่ามีตราสินค้าในท้องตลาด เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อบริษัทและผลิตภัณฑ์ 
และกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า (สุวิมล แม้นจริง และเกยูร ใยบัวกลิ่น, 2550) การส่งเสริมการขาย คือ กิจกรรมการ
ส่งเสริมทางการตลาดท่ีมุ่งเสนอผลประโยชน์พิเศษให้กับผู้บริโภค พนักงานขาย หรือพ่อค้าคนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายสินค้าหรือบริการในทันทีทันใด หรือระยะเวลาสั้นๆ (Kutz & Dodge, 1988) กล่าวว่า 
การขายโดยบุคคล หมายถึง ขบวนการชักจูงใจโดยใช้ตัวบุคคลท่ีออกแบบมาเพื่อให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) ยังกล่าวเสริมว่า การขายโดยบุคคล เป็นรูปแบบการสื่อสารท่ีใช้สื่อบุคคลส่งข้อมูล
ข่าวสารของสินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภคเป้าหมาย โดยมีการโน้มน้าวใจและตอบข้อซักถามในลักษณะการสื่อสาร
แบบสองทาง (Two-way Communications) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการ (เชาว์ โรจนแสง, 2554) ให้ความหมายการตลาดออนไลน์ คือ การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งานมาเป็นสื่อกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
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และพีดีเอ ท่ีเชื่อมโยงเข้ากับอินเตอร์เน็ตมาผสมผสานกับการด าเนินการทางการตลาดท่ีสอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย
เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจ (อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์ และจิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร, 2553) การตลาดเชิง
กิจกรรม คือ การจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์พิเศษ หรือสร้างกิจกรรมทางการตลาดท่ีเป็น
เหตุการณ์พิเศษอยู่ในความสนใจของคนส่วนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้า
หรือบริการ 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2556) กล่าวว่า ระบบการช าระเงินแบบออนไลน์บนอีคอมเมิร์ซแบบ B2B ยังคงได้รับ

การพัฒนาต่อเนื่อง เว็บไซต์ท่ีได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจึงมักแข่งขันเรื่องการเตรียมข้อเสนอท่ีเกี่ยวกับระบบช าระ
เงินให้กับลูกค้า ท าให้ลูกค้ามีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก ขณะเดี่ยวกันการ
ช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีต้นทุนท่ีถูก ในปัจจุบันมีวิธีพื้นฐาน 4 วิธี ท่ีผู้บริโภคสามารถเลือกเป็นแนวทางใน
การช าระเงินไม่ว่าจะเป็นการช าระเงินบนธุรกิจแบบดั้งเดิมหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม ได้แก่ เงินสด เช็ค บัตรเครดติ 
และบัตรเดบิต โดยการช าระเงินด้วยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมสูงสุด  ท้ังนี้เงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Money : e- Money) เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนไทยมากขึ้น ท้ังการใช้บัตรแทนเงินสด
ในการซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อ การใช้บริการขนส่งมวลชน รวมถึงการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
ท าให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มน าเทคโนโลยี เงินอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามารองรับการซื้อสินค้าและบริการ
ของผู้บริโภคให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบการซื้อขายสินค้า ช าระเงินให้
รวดเร็วและแม่นย ามากขึ้นด้วยเช่นกัน 

แนวคิดเกี่ยวกับคิวอาร์โค้ด 
บุษรา ประกอบธรรม (2553) กล่าวว่า QR CODE ย่อมาจากค าว่า Quick Response Code ได้ถูกคิดค้นขึ้น

เมื่อปี ค.ศ. 1994 โดยบริษัท Denso-Wave ซึ่งใช้แนวคิดในการคิดค้นท่ีเรียกว่า “Code read easily for the 
reader” เป็นการแปลงรหัสให้ออกมาเป็นข้อมูลได้รวดเร็ว ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นให้การตอบรับเทคโนโลยีนี้เป็นอย่างมาก 
จนปัจจุบันสินค้า สื่อโฆษณาต่างใช้ QR CODE อย่างแพร่หลายและกระจายไปท่ีต่างๆ ท่ัวโลก QR CODE แบ่งเป็น 2 
ลักษณะ คือ บาร์โค้ด 1 มิติ ลักษณะเป็นเส้นสีด าสลับขาว เพื่อใช้แทนรหัสตัวอักษรหรือตัวเลข โดยสามารถบรรจุ
ข้อมูลได้ 20 ตัวอักษร และต้องใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดเป็นอุปกรณ์ใช้อ่าน และแปลงข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ส่วน
บาร์โค้ด 2 มิติ เป็นวิวัฒนาการท่ีถูกพัฒนาจากบาร์โค้ด 1 มิติ มีลักษณะการออกแบบท่ีสามารถรองรับข้อมูลได้ท้ัง
แนวตั้งและแนวนอน สามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ด 1 มิติ ประมาณ 200 เท่า หรือ 4,000 ตัวอักษร และใช้
พื้นท่ีของบาร์โค้ดท่ีมีขนาดเล็กกว่าเดิมมาก และสามารถรองรับการท างานได้หลายภาษา ท้ังนี้ปัจจุบัน QR CODE ถูก
น าไปใช้ในธุรกิจรูปแบบต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านการตลาด 4’s P หรือในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เช่น 1) ด้านราคา (Price) เป็นการใช้ QR CODE ในการแจ้งราคาสินค้า หรือบริการต่างๆ ให้ลูกค้าทราบ เพื่อใช้ในการ
ช าระเงิน 2) ด้านสถานท่ี (Place) ใช้ QR CODE ในการเพิ่มจุดขายให้กับสถานท่ีต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ ท่ี
มีการท าป้าย QR CODE ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับลูกค้า โดยมีการใส่ข้อมูลต่างๆ ของร้านค้าไว้ใน QR 
CODE หรือแทรกโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายอีกทางหนึ่ง 3) ด้านสินค้า (Product) การใช้ QR CODE 
ในการแจ้งรายละเอียดของสินค้านั้นๆ ให้กับลูกค้าได้ทราบ เพื่อเป็นการประหยัดพื้นท่ี เนื่องจากสิ นค้าบางอย่างมี
ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ท าให้ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดของสินค้าในพื้นท่ีท่ีมีจ ากัดได้ 4) การส่งเสริมการขาย 
(Promotion) มีการใช้ QR CODE เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับสินค้านั้นๆ ซึ่งอา
จะมีการแจกคูปองส าหรับชิงโชค บัตรรับประทานอาหาร หรือบัตรส่วนลด เป็นต้น  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจใช้ 
ศุภร เสรีรัตน์ (2554) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคท่ีจะเลือกทางดีท่ีสุด เพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยมีการพิจารณาถึงข้อดี คุณภาพ และผลประโยชน์ท้ังหมด
ของสินค้า เพื่อท าการเปรียบเทียบและสรุปเพื่อตัดสินใจซื้อ และเพื่อสอดคล้องกับความต้องการท่ีเกิดขึ้น ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล
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ของ น าเสนอโดย Ajzen มีการพัฒนาตั้งแต่ ปี 1985 ซึ่งทฤษฎีนี่อธิบายว่า การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดจาก
การชี้น าโดยความเชื่อ 3 ประการ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่ม
อ้างอิง (Normative beliefs) และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control beliefs) ซึ่งความเชื่อแต่
ละตัวจะส่งผลต่อตัวแปรต่างๆ (ศุภร เสรีรัตน์, 2554) กล่าวเสริมว่า แนวความคิดเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อตาม
แบบจ าลองทัศนคตินั้น เกิดจากคุณสมบัติหลายประการอธิบายว่าทัศนคติก่อตัวมาจากการประเมินความเชื่อใน
ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าภายในตัวผู้บริโภค เมื่อเกิดทัศนคติท่ีดีต่อสินค้า จะน าไปสู่ความตั้งใจซื้อสินค้านั้นๆ 
และเกิดพฤติกรรมการซื้อในท่ีสุด  

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้และขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด ท่ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่ ส่วนค าถามท่ีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนของแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นดา้น
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับระบบช าระเงินแบบ QR CODE จากเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน และ
ส่วนของแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับผู้บริโภคท้ังเพศชายและเพศหญิง อายุ 18–60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 2 เดือน ในเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 

ระเบียบวิธีวิจัย  
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 

เพื่อส่งเสริมความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ขั้นตอนการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้การแบ่งตัวอย่างแบบชั้นภูมิท าการแบ่งตามเขต

พื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต หลังจากนั้นท าการจับสลากได้จ านวน 8 เขตได้ท้ังสิ้น 400 คน และท าการ
เก็บข้อมูลกบัผู้บริโภคท้ังเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
 
 

1) การโฆษณา 

ความตั้งใจใชร้ะบบช าระเงินแบบ QR CODE  
ของผู้บริโภคในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

2) การใช้สื่อบุคคล 

3) การส่งเสริมการขาย 

4) การตลาดเชิงกิจกรรม 

5) การประชาสัมพนัธ์ 

6) การตลาดออนไลน ์
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามหลังจากนั้นท า

การรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อน ามาตรวจสอบความเรียบร้อยและน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เพื่อหาค่าสถิติในล าดับ
ถัดไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ผู้วิจัยใช้การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard) เพื่ออธิบายข้อมูล
ท่ัวไปของการเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR 
CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics Analysis) ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis : MRA) เพื่อท าการวิเคราะห์สถิติ ใช้ในการทดสอบอิทธิพลของกลุ่มตัวแปรอิสระ
หลายตัวท่ีมีต่อตัวแปรตาม 1 ตัว 

 
ผลการวิจัย  

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  
เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 เพศชาย มีจ านวน 127 

คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 อายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.5 รองลงมามีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 อายุระหว่าง 36 – 45 ปี จ านวน 90 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 อายุระหว่าง 46 – 55 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และอายุระหว่าง 56 – 60 ปี 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.2 รองลงมาเป็นระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 อาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาเป็นนักเรียน นักศึกษา จ านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.5 อ่ืนๆ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และรับจ้างท่ัวไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 รายได้ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมีรายได้
ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.8 มีรายได้ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 มีรายได้ระหว่าง 
40,001 – 50,000 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และมีรายได้สูงกว่า 50,000 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.8 

จากการศึกษาข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าประชากรท่ีเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-
35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,000-30,000 บาท 
ให้ความส าคัญกับความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE 

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารด้านระบบช าระเงินแบบ QR CODE 
มี 6 รูปแบบ คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อบุคคล การส่งเสริมการขาย การตลาดเชิงกิจกรรม และ
การตลาดออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคมีการเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดรูปแบบการโฆษณามากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.36 รองลงมาคือการตลาดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31การส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 การ
ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 การใช้สื่อบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 และการตลาดเชิงกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.87 ตามล าดับ  
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ความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.57 โดยมีความตั้งใจจะจ่ายค่า
สินค้าและบริการด้วยระบบช าระเงินแบบ QR CODE แทนการใช้เงินสด อย่างต่อเนื่องในอนาคตมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.68 รองลงมา คือ ความตั้งใจจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Mobile-Banking เพื่อใช้งานระบบช าระเงินแบบ 
QR CODE มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ความตั้งใจจะจ่ายค่าสินค้าและบริการด้วยระบบช าระเงินแบบ QR CODE แทนการ
ใช้เงินสด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ความตั้งใจจะแนะน าเพื่อนให้ใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE แทนการใช้เงินสด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ความตั้งใจจะศึกษาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบช าระเงินแบบ QR CODE มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 
และความตั้งใจจะแนะน าครอบครัวให้ใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE แทนการใช้เงินสด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
เมื่อท าการวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อการส่งเสริมความ

ตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่าเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสานท้ัง 6 เครื่องมือ คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อบุคคล การส่งเสริมการขาย การตลาดเชิง
กิจกรรม และการตลาดออนไลน์ สามารถร่วมกันอธิบายการแปรผันต่อความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE 
ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ 18.0 (Adjusted R2 = .180) และเมื่อควบคุมตัวแปรอิสระให้คงท่ี
แล้ว มีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร นั้นคือการตลาดออนไลน์ มีค่าอิทธิพลท่ีระดับ .215 (β = .215) กล่าวคือ การตลาดออนไลน์มี
อิทธิพลในทางบวกท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ดัง
แสดงในตาราง 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหแุบบปกติเพื่อแสดงเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ β t Sig. 
การโฆษณา 

การประชาสัมพนัธ์ 
การใช้สื่อบุคคล 

การส่งเสริมการขาย 
การตลาดเชิงกิจกรรม 
การตลาดออนไลน ์

.097 

.097 

.039 
-.023 
.085 
.215 

1.548 
1.299 
.478 
-.324 
1.062 
3.056 

.122 

.195 

.633 

.746 

.289 
.002* 

R = .438, Adjusted R2 = .180, F = 15.579, Sig. F = .000* 
หมายเหตุ : หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อภิปรายผลและสรปุผลการวิจัย 
 1) จากการศึกษาการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบ

ช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 พบว่า ประชากรท่ีเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,000-30,000 บาท ให้ความส าคัญกับความตั้งใจใช้ระบบช าระเงิน
แบบ QR CODE  ผู้บริโภคมีการเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดท้ัง  6  รูปแบบ  และเป็นการสื่อสารแบบ
ผสมผสานกัน  ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ของ (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) สอดคล้องกับ (นธกฤต 
วันต๊ะเมล์, 2555) ท่ีกล่าวว่า การสื่อสารการตลาด เป็นการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารของ
ผลิตภัณฑ์และองค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตอบสนองตาม
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เป้าหมายท่ีตั้งไว้ ซึ่งการสื่อสารการตลาดจะไม่จ ากัดเฉพาะรูปแบบการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น แต่หมายถึงการ
สื่อสารรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ 

 2) จากการศึกษาความตั้ งใจใช้ระบบช าระเ งินแบบ QR CODE ของผู้บริ โภคในพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

พบว่า ความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในอนาคตท้ังการใช้เป็นค่าบริการและช าระเงินแทนเงินสดสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับระบบการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของ(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2556) สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการช าระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดของ(บุษรา 
ประกอบธรรม, 2553)สอดคล้องกับแนวคิดแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจใช้ของ(ศุภร  เสรีรัตน์, 2554)และ
สอดคล้องกับ (เชาว์ โรจนแสง, 2554) กล่าวว่า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด โดยใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งานมาเป็นสื่อกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
และพีดีเอ ท่ีเชื่อมโยงเข้ากับอินเตอร์เน็ตมาผสมผสานกับการด าเนินการทางการตลาดท่ีสอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย
เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจ 

 3) จากการศึกษาอิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความตั้งใจใช้
ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

พบว่า การตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าอิทธิพลท่ีระดับ .215 (β = .215) มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว้ โดยการตลาดออนไลน์ สามารถสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR 
CODE ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้เนื่องจากสามารถท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับระบบช าระเงินแบบ QR CODE ได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆ ได้อยู่
เสมอในทุกท่ีทุกเวลา อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือท่ีท าให้ผู้ประกอบการสามารถตอบโต้ สื่อสาร และรับรู้ถึงผลการตอบรับ
จากผู้บริโภคได้ทันที จะท าให้มีผลต่อความตั้งใจใช้ของผู้บริโภคได้ในท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ (จรรยา แหลมเจริญ, 2553 
และตราวุทธ์ิ เหลืองสมบูรณ์, 2550) ท่ีกล่าวไว้ว่า การตลาดออนไลน์มีลักษณะส าคัญ คือ เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ท่ีมีสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้บริโภคท่ีหลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ส่งผลให้ผู้บริโภค
สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จ ากัดสถานท่ี และไม่มีวันหยุด อีกท้ังยังเป็นรูปแบบการสื่อสาร
สองทาง (Two-way Communication) ท าให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคสามารถสื่อสารโต้ตอบ หรือซักภามข้อมูล
ข่าวสารท่ีมีความซับซ้อนและมีรายละเอียดได้ทันที ท าให้ผู้ประกอบการสามารถวัดผลตอบรับจากผู้บริโภคได้ง่ายย่ิงขึ้น 

   
ข้อเสนอแนะ 

1. เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ท่ีน ามาใช้สื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบช าระเงินแบบ QR 
CODE นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบส่งผลต่อความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE ได้ในระดับท่ี
แตกต่างกัน จากการวิจัยรูปแบบท่ีส่งผลต่อผู้บริโภคมากท่ีสุด คือ การตลาดออนไลน์ ดังนั้นเจ้าของตราสินค้า 
ผู้ประกอบการ หรือนักการตลาดควรเลือกวิธีการท่ีจะสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคของตนด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 
อีกท้ังผู้ประกอบการสามารถพัฒนาเนื้อหาหรือรูปแบบท่ีใช้ในการสื่อสารการตลาดให้หลากหลายมากย่ิงขึ้นในอนาคต
ได้ 

2. เครื่องมือสื่อสารการตลาดควรมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกันด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้  ซึ่งส่งผลต่อความตั้งใจใช้ระบบช าระเงินแบบ QR CODE 
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บทคัดยอ่  

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) คาดหวังของผู้ใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ความแตกต่างของความคาดหวังของผู้ใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของ
ผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แยกตามลักษณะทางประชากร  (3) ความสัมพันธ์ระหว่างความ
คาดหวังของผู้ใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพ และ พฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (4) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพ กับ 
ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัใน
ครั้งนี้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน
ท้ังสิ้น 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยแบบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว                    
และ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลวิจัยพบว่า ความคาดหวังในการใช้แอปพลิเคชันด้านสุขภาพของผู้ใช้งานไม่มีความแตกต่างกัน ความ
คาดหวังของผู้ใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาล มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับ พฤติกรรมใน
การใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านของคุณลักษณะการ
ใช้งาน และ พฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาล มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
กับ ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่การ
วิจัยในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้สูงสุด  

 

ค าส าคญั : แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพ สื่อออนไลน์ สถานพยาบาล ผู้ใช้บริการสถานพยาบาล  
 
Abstract 

This quantitative research study was conducted to illustrate (1) the Expectation, (2) the Difference of 

the Expectation of the people who use Health Application of Healthcare User in Bangkok categorized by 

demographic characteristics, (3) the Relation between the Expectation and Behavior of the people who use 

Health Application of Healthcare User in Bangkok, and (4) the Relation between Behavior and User 

Satisfaction on Health Application of Healthcare User in Bangkok. A questionnaire was used as the tools with 

400 samplings for this study. The statistics were used namely; percentage, mean and standard deviation (S.D), 

t-test, One-Way ANOVA and Pearson’s Product-Moment Correlation. 

 The research found that the Expectation of the people who use Health Application did not perceive 

any difference, while it was positively correlated with the Behavior of the people who use Health Application 

of Healthcare User in Bangkok in terms of users’ characteristics. Furthermore, the Behavior was also positively 

correlated with the User Satisfaction on Health Application of Healthcare User in Bangkok. This research aims 
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to be useful for Health Application developers and technicians to reach out to the utmost satisfaction of the 

user. 

 
Keywords:  Health Application, Online Media, Healthcare, Healthcare User  

 
บทน า 

ในปัจจุบันระบบท่ีใช้ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพของคนไทยนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างพลวัตร กล่าวคือ 
บ้างก็มีการพัฒนาในสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น บ้างก็สร้างสรรค์วิธีการใหม่ขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง เทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารท่ัวไป หรือข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งเป็นท่ีสนใจของคนในปัจจุบันอย่างมากท่ี
เริ่มหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากย่ิงขึ้น กอปรกับผู้ใช้งานสนใจที่จะสืบค้นข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าช่องทางอ่ืน 

Ericson Consumer Lab ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและแนวโน้มท่ีเกิดขึ้นจากความนิยมใช้งานใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย จากรายงาน South East Asia and Oceania Report ซึ่งรวมถึง
แนวโน้มการใช้งานและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย โดยผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของอีริคสัน 
พบว่า คนไทยใช้งานข้อมูลเพิ่มอย่างต่อเนื่อง คาดจาก 1.2 GB ต่อเดือน กลายเป็น 9GB ภายในปี 2564 ท้ังยังให้ความ
สนใจต่อแอปพลิเคชันท่ีถือก าเนิดขึ้นมาใหม่ รวมไปถึงการให้ความสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ท่ีกลายเป็นเทรน
ยอดนิยมในปัจจุบัน การสร้างสรรค์แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพจึงมีให้เลือกอย่างหลากหลาย โดยผู้ใช้งานอาจจะ
ไม่ได้ทราบในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งผู้พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีเป็นหน่วยงานหลักในด้านสุขภาพ เช่น 
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงสมควรท่ีจะเข้ามาสนใจในเรื่องนี้ให้มากย่ิงขึ้น และพัฒนาแอปพลิเค
ชันท่ีมีอยู่ให้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและต้องเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพท่ีมีความ
ถูกต้องในการให้ข้อมูลมากท่ีสุด 

การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษา ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และความพึงพอใจใน
การใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง
สามารถพัฒนาในเรื่องของการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ในท่ีนี้ คือ แอปพลิเคชันท่ีเกี่ยวกับสุขภาพยอดนิยม ท่ีมีการพัฒนาโดย
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ ซึ่งมียอดของการดาวน์โหลดมากกว่า 10,000 ครั้ง 
ได้แก่ แอปพลิเคชัน คุณลูก (KhunLook) แอปพลิเคชัน RDU รู้เรื่องยา แอปพลิเคชัน YaAndYou แอปพลิเคชัน 
MyYaAndYou แอปพลิเคชัน แอปพลิเคชัน Oryor Smart Application แอปพลิเคชัน สมุนไพรไทย (Thai Herbs) 
แอปพลิเคชัน สมุนไพรเฟิร์ส (Samunprai First) และ แอปพลิเคชัน EMS 1669 ท้ังสิ้น 10 แอปพลิเคชัน ซึ่งการวิจัย
ในเรื่องนี้ จะส่งผลให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพเข้าถึงความคาดหวังของผู้บริโภค รวมไปถึงพฤติกรรมการ
เปิดรับของผู้ชม เพื่อให้ทราบในเรื่องของทิศทางของการรับรู้ และพฤติกรรมการใช้งานส าหรับผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการ 
อีกท้ังยังส ารวจไปถึงความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของ
ผู้บริโภคสูงสุด  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของความคาดหวังของผู้ใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แยกตามลักษณะทางประชากร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของผู้ใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพ กับ พฤติกรรมในการ
ใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพ กับ ความพึงพอใจใน
การใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้ผลิตแอปพลิเคชันมือถือด้านสุขภาพ ในเรื่องการออกแบบเนื้อหาและรูปแบบแอป

พลิเคชัน รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มีความน่าสนใจให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากย่ิงขึ้น 

แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางด้านประชากร วชิรวัชร งามละม่อม (2558) กล่าวถึง เป็นความ

หลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย เป็นต้น โดยจะแสดง
ถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน มีสาเหตุมา
จากความแตกต่างทางด้านประชากรหรือภูมิหลังของบุคคลนั่นเอง  

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังจากสื่อ ความคาดหวังเป็นการตระหนักว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมีหน้าท่ี 
หรือคุณสมบัติเฉพาะตัว หรือ พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความคาดหวังท่ีบุคคลมีต่อสื่อ ส่วนความพึงพอใจใน
การติดต่อสื่อสาร คือ ความพอใจในข่าวสารท่ี ได้รับ เพราะข่าวสารต่าง ๆ ท่ีได้รับนั้น ผู้รับสารสามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ และปฏิบัติการต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ (อลิสา ไชยชมภู, 2559) 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ปัทมาพร ส้มไทย (2558) กล่าวถึงเรื่อง พฤติกรรม
การเปิดรับสื่อ จากแนวคิดของ Klaper (1960) ท่ีว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือน
เครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์   

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะของสังคมและจิตใจท่ี
แตกต่างกันก่อให้มนุษย์เกิดความต้องการท่ีแตกต่างกัน และความต้องการท่ีแตกต่างกันนี้เอง ท าให้แต่ละคนคาดคะเน
ว่าสื่อแต่ละประเภทจะสนองความพึงพอใจได้แตกต่างกันออกไปด้วย  
 
สมมติฐานการวิจัย  

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกัน จะมีความคาดหวังของผู้ใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

2. ความคาดหวังของผู้ใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาล มีความสัมพันธ์เชงิบวก 
กับ พฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. พฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
กับ ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ผูร้ับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยก าหนดขนาด

ตัวอย่างโดยอาศัยสตูรของทาโร ่ยามาเน ่ ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 คน ผูวิ้จัยใช้วิธี
ค านวณเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไมใ่ชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling)  

เครื่องมือในการวิจัยและการทดสอบเครื่องมือ 
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ท่ีประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะทางประชากร และค าถาม

แบบมาตรวัด Likert Scale เพื่อวัดความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน
ทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามได้รับการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร
และด้านการตลาดตรวจสอบความครอบคลุมและความสอดคล้องของค าถามต่างๆ ตามแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
จากนั้นผู้วิจัยทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สถิติ Cronbach’s alpha coefficient ผลปรากฏว่า ความ
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คาดหวังในการใช้งานแอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันทางดา้น
สุขภาพ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.99 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย (1) ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ลักษณะทางประชากร ความคาดหวังในการใช้งานแอปพลิเคชันทางด้าน
สุขภาพ พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพ และ ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของ
ผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติการทดสอบค่าเฉลี่ย t-test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
Analysis of Variance: ANOVA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความคาดหวังในการใช้งานแอปพลิเค
ชันทางด้านสุขภาพตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  และใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของความคาดหวังในการใช้งานแอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพ พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันทางด้าน
สุขภาพ และ ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหา
นคร โดยมีการก าหนดนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  
 
ผลการวิจัย   

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  
จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อย

ละ 63.70 โดยมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุด จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 ก าลังศึกษาในระดับปริญญา
ตรีมากท่ีสุด จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 89.80 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็น ผู้ป่วย มากท่ีสุด จ านวน 
232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 15,001-30,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.00 และมีการใช้ระบบโทรโทรศัพท์เคลื่อนท่ี Android มากท่ีสุด จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00  

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังในการใช้แอปพลเิคชนัด้านสุขภาพ  
จากผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังในการใช้แอปพลิเคชันด้านสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก             

ท่ีค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความคาดหวังในการใช้แอปพลิเคชันด้าน
สุขภาพ ด้านเนื้อหาข้อมูล ในระดับมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉลี่ย 4.37 รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะการใช้งาน ในระดับมาก
ท่ีสุด ท่ีค่าเฉลี่ย 4.25 และ ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหม่ ในระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 4.14 ตามล าดับ  

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเปดิรับและการใช้งานแอปพลิเคชนัทางด้านสุขภาพ  
จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาของการใช้งานแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ 

เป็นเวลา 3-5 เดือน มากท่ีสุด จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 โดยใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการค้นหาข้อมูลด้าน
สุขภาพ มากท่ีสุด จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 มีระยะเวลาในการเข้าใช้งานโดยเฉลี่ยแต่ละครั้ง คือ               
น้อยกว่า 30 นาทีมากท่ีสุด จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 ส่วนเหตุผลในการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันด้าน
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง คือ เกิดจากความสนใจของตนเอง มากท่ีสุด จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 61.60    

ส าหรับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพ หากแยกตามแอปพลิเคชันโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ท่ีค่าเฉลี่ย 3.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้งานแอปพลิเคชัน Samunprai First ใน
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ระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 3.49 รองลงมาคือ แอปพลิเคชัน Thai Herbs ในระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 3.47 และ EMS 1669 ใน
ระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 3.44 ตามล าดับ  

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชนัทางด้านสุขภาพ    
จากผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพ แยกตามด้านการใช้

ประโยชน์ พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพจากการใช้งานแอปพลิเคชัน ในระดับมากท่ีสุด 
ท่ีค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมาคือ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ
เบ้ืองต้น ในระดับมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉลี่ย 4.30 และ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อข้อมูลท่ีได้รับจากแอปพลิเคชันไปใช้
ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพ ในระดับมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉลี่ย 4.21 ตามล าดับ    

ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน    
จากการวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจ การใช้แอปพลิเคชันทางด้าน

สุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ตั้งสมมติฐานงานวิจัยไว้ท้ังหมด 3 สมมติฐาน    
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

แตกต่างกัน จะมีความคาดหวังของผู้ใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากร แตกต่างกัน จะมีความคาดหวัง
ของผู้ใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 2 ความคาดหวังของผู้ใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก กับ พฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในด้านคุณลักษณะการใช้งาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
ในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถติิ
ท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (r) ท่ี .142 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์ ด้านเนื้อหาข้อมูล และ ด้าน
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหม่ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สมมติฐานที่  3 พฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก กับ ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับ ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรงุเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย แอปพลิเคชัน คุณลูก มีค่าสหสัมพันธ์ (r) ท่ี .113 แอปพลิเคชัน RDU รู้เรื่อง
ยา มีค่าสหสัมพันธ์ (r) ท่ี .372 แอปพลิเคชัน YaAndYou มีค่าสหสัมพันธ์ (r) ท่ี .134 แอปพลิเคชัน MyYaAndYou มี
ค่าสหสัมพันธ์ (r) ท่ี .342 แอปพลิเคชัน Oryor Smart Application มีค่าสหสัมพันธ์ (r) ท่ี .366 แอปพลิเคชัน Thai 
Herb มีค่าสหสัมพันธ์ (r) ท่ี .366 แอปพลิเคชัน Samunprai First มีค่าสหสัมพันธ์ (r) ท่ี .179 และ แอปพลิเคชัน 
EMS 1669 มีค่าสหสัมพันธ์ (r) ท่ี .376       

 
สรุปและอภปิรายผล 

ผลวิจัยสรุปได้ว่า ความแตกต่างของลักษณะประชากร จะมีผลท าให้ความคาดหวังในการใช้งานแอปพลิเคชัน
ทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีความคาดหวังของผู้ใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไม่แตกต่างกัน เหตุผลท่ีคุณสมบัติทางประชากรแตกต่างกัน แต่ไม่ส่งผลต่อ
ความคาดหวังนั้น อาจเกิดจากความสนใจในเรื่องของสื่อออนไลน์ด้านสุขภาพในปัจจุบันทุกกลุ่มประชากรมีความ
คาดหวังให้ผู้ลิตและพัฒนาแอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพในด้านต่างๆ ไ ด้แก่ การใช้ประโยชน์ เนื้อหาข้อมูล 

1333



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

คุณลักษณะการใช้งาน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหม่ โดยท่ีต้องการให้มีการสร้างสรรค์ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานสูงสุด นอกจากนี้ ความคาดหวังของผู้ใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการ
สถานพยาบาลมีความสัมพันธ์เชิ งบวก กับ พฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคาดหวังในด้านคุณลักษณะการใช้งาน มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับท่ีกาญจนา แก้วเทพ (2553) กล่าวว่า ความคาดหวัง หรือแรงจูงใจในการใช้สื่อนั้นมี
การคาดการณ์ล่วงหน้าไว้แล้วว่า สื่อแต่ละประเภทจะให้รางวัล หรือ ผลทางบวกแก่ผู้รับสารลักษณะใดบ้าง โดยรางวัล
ท่ีได้มานั้นจะมีลักษณะเป็นผลทางจิตใจที่ท าให้บุคคลก าหนดคุณค่าหรือเป็นความชอบส่วนตัว ดังนั้นจึงส่งผลให้ความ
คาดหวังของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพ
ของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครนั่นเอง ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า พฤติกรรมในการใช้
แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับ ความพึงพอใจในการใช้แอป
พลิเคชันทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
พฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน
ทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแนวคิดของ ปาล์ม กรีน และเรย์
เบิร์น (Palmgreen & Rayburn, 1985) ท่ีว่า ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อนั้น จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการใช้สื่อ
อย่างต่อเนื่องและใช้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ซึ่งมีท้ังความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากความคาดหวังว่าจะได้รบัความ
พึงพอใจหรือการแสวงหาความพึงพอใจ และการรับรู้ความพึงพอใจที่ได้รับหรือความพึงพอใจที่ได้รับจริง     

   
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจ การใช้แอปพลิเคชันทางด้าน
สุขภาพของผู้รับบริการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร น ามาสู่ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 31-40 ปี ผู้ผลิตและพัฒนาแอปพลิเคชันทางด้าน
สุขภาพควรจะให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
ตัวอย่างเพศชายมากย่ิงขึ้น เช่น แอปพลิเคชันการออกก าลังกาย อัตราการเต้นของหัวใจ เป็นต้น แต่ก็ไม่ควรจะละเลย
ในเรื่องความต้องการการใช้งานของเพศหญิง ท่ีมีการใช้แอปพลิเคชันเป็นจ านวนมากอยู่แล้ว ก็สมควรพัฒนาแอปพลเิค
ชันทางด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะกับเพศหญิงเพิ่มเติม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเดิมยังติดตามและใช้งานอย่างต่อเนื่อง  

2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรท่ีจะพัฒนาแอปลิเคชันให้เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อนเพื่อจูงใจให้ผู้ใช้งานแอปพลิเค
ชันมีการใช้งานท่ีมากขึ้น ไม่ว่าจะใช้งานท่ีใด 

3. ควรมีการท าประชาสัมพันธ์ให้มากย่ิงขึ้น เช่น การท าการประชาสัมพันธ์ในงานนิทรรศการต่างๆด้าน
เทคโนโลยี จัดบูธกิจกรรมกลางแจ้ง ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เพื่อรักษากลุ่มเป้าหมายเดิม และท าให้เป็นท่ีรู้จักใน
กลุ่มเป้าหมายใหม่    
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยเรื่องพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษา
ชั้นปีท่ี 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว มีการทดลองก่อนเรียนและ
หลังเรียน (One Group Pre-test Post-test Design) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการ
สอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แผนการสอน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 
ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-
dependent) ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 ผลการศึกษา พบว่า 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.16 สูงกว่าก่อนเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 7.25 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 2. ความพึง
พอใจในการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้านวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านการวัดประเมินผลการเรียนการสอน และด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมาก-
มากท่ีสุด  
 
ค าส าคัญ : ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วิธีการสอน แบบร่วมมือ 
 
Abstract 

 

A study on the development of achievement in English Linguistics Using Cooperative Learning of 

first year students in English Program, Suan Dusit University. The research used a single group, pre-test and 

post-test design (One Group Pre-test Post-test Design) objectives. 1) To compare the achievement of English 

Linguistics by using Cooperative Learning as manifested in the pre-test and post-test. 2) To evaluate 

satisfaction in teaching with using Cooperative Learning of first year students in English Program, academic 

year 2018, Suan Dusit University. The instruments used in the study were lesson plan, a measure of the 

achievement of English Linguistics and the satisfaction of the students towards learning English Linguistics 

using Cooperative Learning is, a rating scale questionnaire analyzed by percentage, mean, standard deviation, 

and t-dependent at .05 level. The study indicated that 1. The achievement in English Linguistics using 

Cooperative Learning as manifested by the pre-test and post-test found that achievement in English Linguistics 

using Cooperative Learning increased significantly at .05. The post-test average scores equal 24.16, higher 

than the pre-test average of 7.25. The achievement in English Linguistics manifested by the post-test scores of 

learning by the using Cooperative Learning is 80.25 percent, which is higher than set the 
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criterion. 2. Satisfaction with teaching by using Cooperative Learning of first year students, English program, 

and academic year 2018, Suan Dusit University concerning the purpose of the course, the activities of teaching, 

the assessment in teaching and the features of the instructor is at the highest level. 

 

Keywords: English Linguistics, Teaching Methods, Cooperative Learning 

 
บทน า 
 ในปัจุบันนี้การสื่อสารภาษาอังกฤษ นับได้ว่ามีบทบาทส าคัญอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทางด้านสังคม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสะดวก และง่ายย่ิงขึ้น 
หรือท่ีเรียกว่า ยุคการสื่อสารแบบไร้พรหมแดน ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ การติดต่อการค้าและการลงทุน รวมถึงการติดต่อท่ีส าคัญท้ังทางภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ท าให้ผู้ท่ีมี
ทักษะความสามารถในการใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีดี ย่อมมีโอกาสในการได้รับการเลือกเข้าท างานสูงกว่า 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ จะสามารถน าความรู้พื้นฐานไปประยุกต์กับงานอ่ืนๆ ได้อีกมากมาย เชน่ 
ภาษาศาสตร์จิตวิทยา (Psycholinguistics) ก็จะกล่าวถึงกลไกขั้นตอนการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการสร้างหลักสูตรเพื่อสอนภาษาว่าเราจะต้องวางหลักสูตรให้สอนอะไร  อย่างไร ในช่วงเวลาใด จึงจะเหมาะสม
ท่ีสุด ถึงแม้ว่าเราจะสามารถหาครูผู้สอนท่ีมีความสามารถมากมายทางภาษาก็ตาม แต่ถ้าครูผู้สอนไม่มีความรู้เลยว่า
กลไกการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์เป็นอย่างไร ครูย่อมไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้มากเท่าท่ีควร นอกจาก
ประโยชน์ดังท่ีได้กล่าวข้างต้นแล้ว ความรู้ทางภาษาภาษาศาสตร์สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่อไปนี้ เช่น การสอน
ภาษาของตนเอง การสอนภาษาท่ีสอง และการแปล เป็นต้น ภาษาศาสตร์นั้น ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้คิดและ
ท าความเข้าใจภาษาในแง่มุมใหม่  การศึกษาปรากฏต่างๆ ของภาษาท าให้นักภาษาศาสตร์ได้รับการฝึกฝนให้
เปรียบเทียบหาความเหมือนความต่างระหว่างภาษา ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และมี
ระบบระเบียบแบบแผนตามแบบวิทยาศาสตร์ (จรัลวิไล จรูญโรจน์, 2548)  
 ทิศทางใหม่ของการพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรตท่ี 21 โดยการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการศึกษาในประเทศ
ไทย พบว่าปัญหาของเด็กไทยท่ีต้องพัฒนาอย่างมาก คือการสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่น คือเรื่องการแบ่งงานกันท า 
การชี้ประเด็นส าคัญจากการอ่าน ทักษะในการคิดแบบวิจารณญาณ เพื่อเตรียมนักเรียนสู่สังคมการท างานใหม่ ทักษะ
การเรียนรู้ด้านการคิด การท างานเป็นทีม (วิจารณ์ พานิช, 2557) จึงส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ศตวรรษ
ท่ี 21 มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด มีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การท างานเป็นทีมโดยการร่วมมือร่วมใจ (Spencer 
Kagan, 1994) 
 จากการเรียนการสอนรายวิชาระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า นักศึกษายังขาด
ทักษะความช านาญในการวิเคราะห์ภาษา จะเห็นได้จากรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ซึ่งเป็นรายวิชา
ท่ีบรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี จึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์ภาษา ให้เกิดความกล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง ช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
และส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียน ทักษะการท างานร่วมกัน ดังนั้นการมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานทางภาษาศาตร์ 
จึงเป็นสิ่งส าคัญย่ิงในการช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาษามากย่ิงขึ้น จากการศึกษา
เอกสารเละงานวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนท่ีมีแนวคิดเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย โดยสมาชิกกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี้ จะ
ช่วยเน้นให้ผู้เรียนช่วยกันเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมท่ีท าให้ผู้เรียนมีการพึ่งพาอาศัยกัน มีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด มี
ปฏิสัมพันธ์กัน มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม และมีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบงาน
ร่วมกัน สามารถช่วยให้นักศึกษาเกิดความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ และแสดงออกมากขึ้น ดังท่ี (Johnson & Johnson, 
1987) พบว่า การส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น และได้เรียนรู้ทักษะทาง
สังคม และการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  โดยมีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่  1 .  การพึ่ งพาและอาศัยกัน  
2. การปรึกษาหารือกัน หรือการมีปฎิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน 4. การใช้ทักษะ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย 5. กระบวนการกลุ่ม ซึ่งแต่ละองค์ประกอบต่างมี

1337



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในการเอื้อและควบคุมในการเรียนแบบร่วมมือด าเนินไปได้ด้วยดี และบรรลุตามเป้าหมายท่ี
กลุ่มก าหนด โดยเฉพาะทักษะทางสังคม ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และกระบวนการกลุ่ม นอกจากนั้นองค์ประกอบ
และขั้นตอนเหล่านี้ยังสามารถสอดแทรกกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด แก้ปัญหา ฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์อีกด้วย ซึ่ง
ลักษณะเฉพาะของการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ผู้เรียนต้องด าเนินกิจกรรมไปตามโครงสร้างกิจกรรมท่ีก าหนดไว้
เพื่อให้งานเสร็จ (อารีรักษ์ มีแจ้ง, 2549; บัญญัติ ช านาญกิจ, ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการเรียนแบบ
ร่วมมือว่า ต้องมีโครงสร้างท่ีชัดเจนประกอบด้วยแนวคิดส าคัญ 6 ประการ สรุปได้ดังนี้ 1. เป็นกลุ่ม (Team) ซึ่งเป็น
กลุ่มขนาดเล็ก ประมาณ 2-3 คน เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน ภายในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ี
แตกต่างกัน 2. ความตั้งใจ (Willing) เป็นความตั้งใจที่ร่วมมือในการเรียน และท างานโดยช่วยเหลือกันและกัน มีการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน 3. มีการจัดการ (Management) การจัดการเพื่อให้การท างานกลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ 4. มีทักษะ (Skills) เป็นทักษะทางสังคมรวมท้ังทักษะการสื่อความหมาย การช่วยสอน และการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 5. มีหลักการส าคัญ 4 ประการ 
(Basic principles) เป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นการเรียนเป็นกลุ่ม หรือการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบร่วมมือต้องมี
หลักการ 4 ประการ ดังนี้ 5.1 การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก (Positive interdependence) การช่วยเหลือ
พึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อสู่ความส าเร็จและตระหนักว่าความส าเร็จของแต่ละคน คือ ความส าเร็จของกลุ่ม 5.2 ความ
รับผิดชอบรายบุคคล (Individual accountability) ทุกคนในกลุ่มมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการค้นคว้า
ท างาน สมาชิกทุกคนต้องเรียนรู้ในสิ่งท่ีเรียนเหมือนกันจึงถือว่าเป็นความส าเร็จขของกลุ่ม 5.3 ความเท่าเทียมกันใน
การมีส่วนร่วม (Equal participation) ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการท างาน ซึ่งท าได้โดยก าหนดบทบาทของแต่ละคน 
5.4 การมีปฏิสัมพันธ์ไปพร้อมๆ กัน (Simultaneous interaction) สมชิกทุกคนจะท างาน คิด อ่าน ฟัง ฯลฯ ไป
พร้อมๆ กัน 6. มีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดกิจกรรม (Structures) รูปแบบการจัดกิจกรรมหรือเทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือเป็นสิ่งท่ีใช้เป็นค าสั่งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน เทคนิคต่างๆ จะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับเป้าหมายท่ีต้องการแต่ละ
เทคนิคนั้นออกแบบได้เหมาะกับเป้าหมายท่ีต่างกัน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการเรียนการสอน และ
พัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษา รวมท้ังทักษะทางสังคม ความคิด ความเชื่อมั่น การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน รวมถึงระหว่างผู้เรียนรู้ด้วยกัน ตลอดจน
สามารถน าความรู้ทางภาษาศาตร์ไปต่อยอด น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว และเป็นธรรมชาติ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน  
ภาษาอังกฤษ น ารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือการประยุกต์ใช้ช่วยในการปรับตัวในสังคมได้ดีขี้น 
ตลอดจนสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพื่อเป็นศักยภาพ และสามารถพัฒนาประเทศชาติต่อไปในสังคม 
 

วัตถปุระสงค ์
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมือ  
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
อุปกรณแ์ละวิธีการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว มีการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pre-
test Post-test Design) ช่วงเวลาในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยได้มี
วิธีการด าเนินวิจัยตามล าดับดังนี้   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น จ านวน 
3 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 1 ห้องเรียน 32 คน การสุ่มใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้
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ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม การทดลองให้นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  จ านวน 32 คน 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ และศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยด าเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือแต่ละชนิด โดยแผนการสอน ใช้การวิเคราะห์ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยใช้การวิเคราะห์ดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ การหาค่าความยากง่าย และค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีของครอนบาค ขณะท่ีแบบสอบถาม
ความพึงพอใจใช้การวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญและค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีของครอนบาค 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสร้างแผนการสอน และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
จ านวน 1 ฉบับ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ซึ่งเป็นแบบทดสอบส าหรับวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษก่อนและหลัง จ านวน 30 ข้อ โดยมีเรื่อง Phonetics, Phonology, Morphology, Syntax, Semantics, 
Sociolinguistics เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และบริบทท่ีเกี่ยวข้องในบทเรียน โดยแบบทดสอบ
ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ ทักษะความรู้ เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
ระดับค า และประโยค โดยแต่ละตัวเลือกนั้น มีความคล้ายคลึงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้ทดสอบเกี่ยวกับค า
หรือประโยคดังกล่าว แล้วสามารถสื่อสารด้วยการความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และ
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาศาตร์ภาษาอังกฤษ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  

 1. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-
test) ในรายวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น ในสัปดาห์ท่ีสองของการเรียน จ านวน 30 ชุด และเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-test) ในสัปดาห์สุดท้ายของการ
เรียน จ านวน 30 ชุด ในเรื่องเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ  

2. รวบรวมข้อมูลจากผลคะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ รายวิชา
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น ของนักศึกษาตามเกณฑ์แผนการวัดผลการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ภายหลังจากการเรียนรายวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และน าคะแนนรวมท่ีได้มาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีร้อยละ 80 โดยการน าความรู้พื้นฐานทาง
ภาษาศาสตร์มาใช้ในทุกกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนตลอดคาบเรียน ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศกึษาในชัน้
เรียน และฝึกพัฒนาการวิเคราะห์ภาษาโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาในชั้นเรียน
ด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมในการเรียนการสอนตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1 จนถึงสัปดาห์ท่ี 15 จะเป็นไปตามแผนการสอน เช่น ทดสอบ
ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน (Presentation) เป็นต้น โดยจะเน้นให้ผู้เรียนได้การท า
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ และใช้ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเป็นหลัก 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผลการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หลังเรียน (Post-test) 
เรื่องความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ น ามาวิเคราะห์ผลโดยการหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน น ามาวิเคราะห์โดยใช้คะแนนพัฒนาการ
สัมพันธ์ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือน าผลคะแนนรายวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ท่ีได้จากแผนการวัดผลการเรียนการสอนท่ีได้คะแนน
รวม น ามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน ามาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้
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ร้อยละ 80 และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้คะแนนพัฒนาการสัมพันธ์ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยเรื่อง พัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ และเพื่อศึกษาความพงึพอใจใน
การเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ E1/E2 
ปรากฏผลการวิเคราะห์ รายละเอียดดังตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพ E1/E2 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยใช้ การ

เรียนรูแ้บบร่วมมือของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

ค่าเฉลี่ย คะแนนเต็ม E1 ค่าเฉลี่ย คะแนนเต็ม E2 
54.88 70 78.39 24.16 30 80.52 

  
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 เท่ากับ 78.39 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E2 เท่ากับ 80.52 นั่นคือ การจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 78.39/80.52 ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 
E1/E2 เท่ากับ 80/80  
 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้การทดสอบที (t-test) รายละเอียดดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษก่อนและหลัง 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรูแ้บบร่วมมือ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

N Mean SD. t-value p-value 

ก่อนเรียน 32 7.25 1.19 28.514* .000 
หลังเรียน 32 24.16 3.40   

*. นัยส าคญัทางสถติิท่ีระดับ .05  
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.16 สูงกว่าก่อนเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 7.25 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 28.514, p = .000) โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.52 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 
 ความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรูแ้บบร่วมมือของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

การเรียนการสอนดว้ยวิธกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ Mean SD. ระดบั 
ความพึงพอใจ 

อันดับ
ที ่

วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน     
1.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงคข์องการสอนได้อย่างชดัเจน 4.25 0.67 มากท่ีสุด 1 
2.ผู้สอนเตรียมเนื้อหาท่ีสอน สอดคล้องกับวัตถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้ 4.00 0.84 มาก 4 
3.ผู้สอนมีการเตรียมการจัดกจิกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอนในแต่
ละวัตถุประสงค ์

4.03 0.78 มาก 3 

4.ผู้สอนไดจ้ัดสรรเวลาในแต่ละเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม 
 

4.25 0.67 มากท่ีสุด 1 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
1.ผู้สอนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาวิชาท่ีสอน 4.00 0.80 มาก 8 
2.ผู้สอนไดเ้พิ่มเติมเนื้อหาท่ีทันสมัย 4.06 0.80 มาก 7 
3.ผู้สอนจัดกจิกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการเรียนการ
สอน 

4.25 0.62 มากท่ีสุด 2 

4.ผู้สอนจัดกจิกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเป็นทีม 4.41 0.61 มากท่ีสุด 1 
5.ผู้สอนจัดกจิกรรมให้นักศึกษาเกดิการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.22 0.66 มากท่ีสุด 3 
6.ผู้สอนปลูกฝังความมรีะเบียบและประณตีในการท างาน 4.22 0.66 มากท่ีสุด 3 
7.ผู้สอนมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีสอน 4.09 0.78 มาก 5 
8.ผู้สอนใชส้ื่อและอุปกรณ์การสอนไดเ้หมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการสอน 

4.06 0.72 มาก 6 

9.นักศึกษาเข้าใจสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนของ
ผู้สอน 

3.91 0.89 มาก 10 

10.ผู้สอนสามารถแนะน าใหน้ักศึกษาใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ เพื่อการเรียนรูด้้วยตนเองเพิ่มเติม เช่น การค้นคว้าหาข้อมูล
ผ่านการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เชน่ ERIC, ProQuest 

4.00 0.95 มาก 9 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

การเรียนการสอนดว้ยวิธกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ Mean SD. ระดบั 
ความพึงพอใจ 

อันดับ
ที ่

การวัดประเมินผลการเรียนการสอน     
1.ผู้สอนก าหนดเกณฑ์ประเมนิผลการเรียนของนักเรียนอย่างชัดเจน 
และเหมาะสม 

4.22 0.71 มากท่ีสุด 1 

2.ผู้สอนมีการประเมนิผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 4.09 0.82 มาก 3 
3.ผู้สอนให้ข้อมลูเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองกับนักศึกษาเป็นระยะ ๆ 4.16 0.68 มาก 2 
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน     
1.ผู้สอนมคีวามสามารถในการอธิบายและถา่ยทอดความรู ้ 4.00 0.80 มาก 7 
2.ผู้สอนมคีวามรับผิดชอบในการสอน (เข้าสอนตรงเวลาและ
สม่ าเสมอ)  

4.25 0.67 มากท่ีสุด 5 

3.ผู้สอนมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีเหมาะสม 4.41 0.56 มากท่ีสุด 2 
4.ผู้สอนใช้กริยาวาจาท่ีสุภาพและเป็นแบบอย่างท่ีด ี 4.44 0.62 มากท่ีสุด 1 
5.ผู้สอนจัดเวลาใหน้ักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษานอกชัน้เรียน 4.25 0.67 มากท่ีสุด 5 
6.ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นในการจดัการเรียน
การสอน 

4.41 0.61 มากท่ีสุด 3 

7.ผู้สอนให้ค าแนะน าและดแูลเอาใจใสน่ักศึกษาอย่างท่ัวถึง 4.31 0.64 มากท่ีสุด 4 
 

 ความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก-มาก
ท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่อง ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการสอนได้อย่างชัดเจน และผู้สอนได้จัดสรร
เวลาในแต่ละเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม เป็นอันดับท่ีหนึ่ง ส่วนผู้สอนเตรียมเนื้อหาท่ีสอน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ เป็นอันดับสุดท้าย  
 ความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก-มาก
ท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องผู้สอนจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเป็นทีม เป็นอันดับท่ีหนึ่ง ส่วน
นักศึกษาเข้าใจสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนของผู้สอน เป็นอันดับสุดท้าย  
 ความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านการวัดประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก-มาก
ท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องผู้สอนก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการเรียนของนักเรียนอย่างชัดเจน และ
เหมาะสม เป็นอันดับท่ีหนึ่ง ส่วนผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็นอันดับสุดท้าย  
 ความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาปีท่ี 1 โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมาก-มากท่ีสุด 
โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องผู้สอนใช้กริยาวาจาท่ีสุภาพและเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นอันดับท่ีหนึ่ง ส่วนผู้สอนมี
ความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้ เป็นอันดับสุดท้าย  
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สรุปผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 
 จากผลการศึกษาพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของ

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังนี้ 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้

การเรียนรู้แบบร่วมมือพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ผู้วิจัยตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 กล่าวได้ว่า ผู้เรียนท่ีเรียนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีการ
เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น มีความกระตือรือร้นในการเรียน และเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมงานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้
การอ่านส าหรับนิสิตนักศึกษา (อารี มีแจ้ง, 2547) ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวท่ีว่า “การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝน
ทักษะ กระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะการ
แสดงออก ทักษะการแสวงหาความรู้ใหม่ และการท างานเป็นกลุ่ม จึงจัดว่าเป็นวิธีเรียนท่ีสามารถน ามาประยุกต์ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนนท่ีมีคุณภาพได้อีกวิธีหนึ่ง (บัญญัติ ช านาญกิจ, ม.ป.ป.) ท่ีได้ทดลองใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกับการเรียนในรายวิชาต่างๆ พบว่า ผู้เรียนมีผลสัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น เช่นเดียวกับความคิดเห็นของ 
(Slavin, 1987) ท่ีกล่าว่า นักศึกษาจะได้ฝึกท้ังการตั้งค าถาม และการรับฟังคนอ่ืน การสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ (Suhendan, 2014) ท่ีกล่าวว่า ซึ่งพบบรรยากาศของการขัดแย้งบ้าง แต่ทุกคนจะ
สังเกตบรรยากาศ และสถานการณ์ เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา ท้ังนี้นักศึกษายอมรับความสามารถของเพื่อนในกลุ่มท่ี
แตกต่างกัน โดยมอบหมายงานตามความสามารถ และความสนใจของเพื่อนในกลุ่ม ตามบทบาทผู้น า ผู้สืบค้นข้อมูล ผู้
สังเกตการณ์สอดคล้องกับผลวิจัยของ (Brady & Tsay, 2012) ท่ีกล่าวว่า ทุกคนเปิดโอกาสและรอคอยเพื่อนท่ีช้ากว่า 
และพยายามอธิบาย เป็นการนับถือตนเองและเพื่อนร่วมทีม แสดงให้เห็นว่า พัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้ดี ตลอดจนทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์ และสื่อสารกับเพื่อนในกลุ่มได้อย่างเต็มท่ี เกิดการเรียนรู้ทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น  
 จากการวิจัยเรื่องพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  พบว่า ก่อนน าแผนการเรียนการสอนไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน อาจารย์จึงควรศึกษาแนวการใช้ให้ละเอียดก่อน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เกิดความร่วมมือภายในกลุ่ม ซึ่งจะได้ผลดี เมื่อสมาชิกในกลุ่มทุกคนเห็นความส าคัญ และให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
เป็นการจัดกิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาจต้องใช้เวลานานกว่าท่ีก าหนดไว้ อาจารย์
ผู้สอนจึงควรยืดหยุ่นเวลาและปรับกิจกรรมตามความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้ช่วยเหลือกัน กล้า ถาม ตอบ
และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการศึกษาครั้งต่อไป จึงควรท าการศึกษาการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมกับแบบค้นพบท่ีส่งผลกับทักษะ หรือความสามารถของนักศึกษาในด้านอ่ืนๆ เช่น การคิดแก้ปัญหา ความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้จึง
ควรมีการศึกษาผลการสอนโดยใช้การเรยีนรูแ้บบรว่มมือในระดับชัน้อ่ืนๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ 

การจัดการข้อมูลการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับจัดท าแผนที่การผลิตข้าวแบบ
ดิจิทัล ผลการศึกษาจะท าให้สามารถทราบการขยายตัวของพื้นที่ข้าวปลอดภัย รวมถึงท าให้ทราบถึงพื้นที่ตั้งของการ
ผลิตข้าวปลอดภัยได้ชัดเจนโดยระบุต าแหน่งต่าง ๆ ลงในแผนที่การผลิต อีกทั้งการดูศักยภาพการผลิตในจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยน าข้อมูลพิกัดต าแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวลงในโปรแกรม ArcGIS เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าและความน่าสนใจในการขยายพื้นที่การปลูก รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
พื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัยและวางแผนการเพิ่มผลผลิตข้าวปลอดภัย จนให้ได้ระบบต้นแบบในการประเมินและ
วิเคราะห์พื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัย  

 

ค าส าคัญ :  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ข้าวปลอดภัย  จังหวัดสุพรรณบุรี   
 
Abstract 

In this research is intended to explain the application of Geographic Information System (GIS) for 

Good Agricultural Practice for Rice (GAP) in Suphanburi province. To prepare for creating your digital rice 

production map This study will make it possible to know the expansion of space, including rice, make them 

aware of the area of Good Agricultural Practice for Rice (GAP) clearly stating its position in map production, 

viewing potential production in Suphanburi province, by the location's coordinates information section into 

the ArcGIS program to analyze value and interest to expand the planting area, including the development of 

management information system area of Good Agricultural Practice for Rice (GAP)  and plan to increase and 

to create the prototype system until the evaluation and analysis of Good Agricultural Practice for Rice (GAP). 

 
Keywords:  Geographic Information System (GIS), Good Agricultural Practice for Rice (GAP),     

     Suphanburi Province 
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บทน า 
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยที่สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ซ่ึงประเทศไทยสามารถ

ผลิตข้าวเพื่อส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยพื้นที่ที่ส าคัญในการผลิตข้าว  ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัดภาคกลาง  
โดยพื้นที่ปลูกข้าวในภาคกลางส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเป็นจังหวัดที่สามารถผลิต
ข้าวได้เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย 

จังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,348,755 ไร่ เป็นพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 2,188,241 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 65.34 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด และมีครัวเรือนเกษตรจ านวน 83,730 ครัวเรือน โดยประชากรในจังหวัดสุพรรณบุรีมี
พื้นฐานด้านการเกษตรเป็นหลัก อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารและอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตร เนื่องจากมี
ทรัพยากรดินและน้ าที่อุดมสมบูรณ์ ท าให้เศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงประชาชนร้อยละ 87.9 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยสามารถสร้างรายได้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 19,563 
ล้านบาทต่อปี ผลผลิตที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดในด้านการเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น  

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งลักษณะภูมินิเวศของพื้นที่ปลูกข้าวออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ ข้าวไร่ 
(อ าเภอด่านช้าง) ข้าวนาน้ าฝน (อ าเภอดอนเจดีย์) ข้าวนาชลประทาน (อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอสามชุก และอ าเภอเมือง) 
และข้าวนาน้ าท่วม (อ าเภอบางปลาม้า) ด้วยความแตกต่างทางภูมินิเวศและภูมิสังคมจึงท าให้ความเหมาะสมใน  
การเพาะปลูกและพฤติกรรมการท านาของเกษตรกรแตกต่างกัน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดเขตพื้นที่
ส าหรับปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแยกเป็นพื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวมาก จ านวน 1,531,678 ไร่ (ร้อยละ 
45.74) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง จ านวน 372,630 ไร่ (ร้อยละ 11.13) พื้นที่เหมาะสมน้อย จ านวน 18,764 ไร่ (ร้อยละ 0.56) 
และพื้นที่ไม่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าว จ านวน 1,425,683 ไร่ (ร้อยละ 42.75) (ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี, 2556)  
ในจ านวนนี้ แบ่งออกเป็น พื้นที่ปลูกข้าวนาปี จ านวน 1,077,052 ไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง จ านวน 432,510 ไร่ 
ทั้งนี้เม่ือเปรียบเทียบพื้นที่ปลูกข้าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มพื้นที่เพาะปลูกลดลง ในส่วนของผลผลิต
ข้าว พบว่า ทั้งข้าวนาปี และข้าวนาปรัง มีผลผลิตที่ใกล้เคียงกัน คือได้ผลผลิต จ านวน 716 และ 724 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี, 2560)  

เม่ือพิจารณาพื้นที่ปลูกข้าว ของจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวนทั้งหมด 1,087,169 ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นที่ปลูก
ข้าวจ้าว 856,363 ไร่ (ร้อยละ 78.770) ข้าวหอมปทุม 162,375  ไร่ (ร้อยละ 14.936) ข้าวหอมมะลิ 67,534ไร่ (ร้อยละ 6.212) 
ข้าวสี 485 ไร่ (ร้อยละ 0.045) ข้าวเหนียว 243 ไร่ (ร้อยละ 0.022) และข้าวอินทรีย์  168 ไร่ (ร้อยละ 0.015) ทั้งนี้ 
เม่ือพิจารณาผลผลิตข้าวต่อไร่ พบว่า ข้าวหอมปทุม มีผลผลิตต่อไร่สูงที่สุดโดยได้ผลผลิต 758  กิโลกรัมต่อไร่ โดยพันธุ์
ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ได้แก่ ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และข้าวพันธุ์ กข 47 ประมาณร้อยละ 65 
ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 2 ร้อยละ 9.8 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ร้อยละ 5.9 ข้าวขาวตาแห้ง 17 ร้อยละ 20 และอื่น ๆ อีก
ร้อยละ 18.8 เม่ือพิจารณาผลผลิตข้าวพบว่าพื้นที่ปลูกข้าวปลอดภัยจะอยู่ในเขตชลประทาน ส่วนการปลูกข้าวอินทรีย์
อยู่นอกเขตชลประทาน เนื่องจากปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีที่มากับน้ า จึงท าให้ต้องมีการควบคุมพื้นที่ในการเพาะปลูก 
แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรมีความต้องการที่จะปลูกข้าวปลอดภัยมากกว่า เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ระบบน้ าชลประทานใน
การเพาะปลูก และการปลูกข้าวปลอดภัยไม่ยุ่งยากเท่ากับการปลูกข้าวอินทรีย์ 

ปัจจุบันปัญหาในสถานการณ์การผลิตข้าว การตกต่ าของราคาข้าว ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย 
ในการบริโภคอาหาร เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีซ่ึง
หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ การผลิตข้าวที่มีความปลอดภัยในระบบนาแปลงใหญ่ โดยข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ที่
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ปลูกข้าว จ าแนกตามอ าเภอ เป็นดังตารางที่ 1 โดยที่นาแปลงใหญ่ที่เป็นต้นแบบในการปลูกข้าวปลอดภัยจะมีอยู่ที่
อ าเภอบางปลาม้า มีเกษตรกรเข้าร่วม 85 ราย คิดเป็น 1,969 ไร่ 

 

ตารางที่ 1 ประเภทแปลงนาใหญ่ 
 

ที ่ อ าเภอ 

ประเภทแปลงใหญ่ (ข้าว) 
แปลงต้นแบบ แปลงทั่วไป แปลงประชารัฐ 

จ านวน 
เกษตรกร 

จ านวน
แปลง/ 

จ านวน 
เกษตรกร 

จ านวนแปลง/ 
จ านวน 

เกษตรกร 
จ านวน
แปลง/ 

เข้าร่วม
(ราย) 

พื้นที่(ไร่) เข้าร่วม(ราย) พื้นที่(ไร่) 
เข้าร่วม
(ราย) 

พื้นที่(ไร่) 

1 เมือง 
  

238 5/3,902.5 
  

2 บางปลาม้า 85 1/1,969 
    

3 เดิมบางนางบวช 
  

118 3/1884.75 140 1/4,174.5 
4 ดอนเจดีย์ 

  
403 4/5,493.93 

  
5 สองพี่น้อง 

  
92 1/1,765 

  
6 สามชุก 

  
150 2/2,805 

  
7 ศรีประจันต์ 

  
251 3/4,321.5 

  
8 หนองหญ้าไซ 

  
228 3/3,799 

  
9 อู่ทอง 

  
101 1/1,387.25 

  
รวมทั้งหมด 85 1/1,969 1,581 22/25,358.93 140 1/4,4174.5 

 

ตารางที่ 2 ข้อมูลนาแปลงใหญ่ทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2559 
 

ที ่ ชื่อแปลง แปลงที่ผ่านการรับรอง (แปลง) พื้นที่ (ไร่) 
1 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่มะขามล้ม อ.บางปลาม้า 82 1,052.8 
2 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 190 1,150 
3 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านดอน อ.อู่ทอง 133 1,505 
4 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ 195 4,385.3 
5 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่สวนแตง อ.เมือง 100 1,076 
6 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ 122 1,468.5 
7 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่หนองผักนาก อ.สามชุก 98 668 
8 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บางงาม อ.ศรีประจันต์ 98 528.3 
9 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง 12 212 
 รวม 1,030 12,045.9 

ที่มา: ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี (ข้อมูล ณ มีนาคม 2561) 
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อย่างไรก็ตามการผลิตข้าวปลอดภัยนั้นมีขั้นตอนการด าเนินงานและการวางแผนในการปลูกที่ต้องด าเนินให้
ถูกต้อง มีการควบคุมการใช้ปุ๋ย สารเคมี ระยะเวลาในการใช้สารเคมีต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
และส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีมีความต้องการระบบสารสนเทศที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่ปลูก
ข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสนับสนุนการวางแผนการปลูกข้าวปลอดภัย และเป็นแหล่งข้อมูลที่จะช่วยในการ
ตัดสินใจของส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี อีกประการหนึ่งผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคข้าวปลอดภัย ไม่สามารถ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้าวได้ว่ามีการปลูกแบบปลอดภัยจริงหรือไม่ งานวิจัย เรื่อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัยนี้ จึงต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูล
พื้นที่เพาะปลูกข้าวปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการปลูกขา้วปลอดภัย โดยการใช้ระบบ
นี้ช่วยในการตัดสินใจบนพื้นฐานการปลูกข้าว โดยอาศัยข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว 
ปริมาณน้ า/เขตชลประทาน สภาพแวดล้อมในพื้นที่ และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนขยายพื้นที่การ
ปลูกข้าวที่เหมาะสม โดยการใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีในการจัดท าพื้นที่การปลูกข้าว
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระดับอ าเภอ แล้วจัดสร้างเป็นฐานข้อมูลในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และเป็นระบบที่ช่วยประเมินมาตรฐานของการผลิตข้าวปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ และมี
ความม่ันใจในความปลอดภัยของข้าวปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรที่ส าคัญที่มีผลต่อการปลูกข้าวปลอดภัย และน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัยและวางแผน 

การเพิ่มผลผลิตข้าวปลอดภัย 
3. เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบในการประเมินและวิเคราะห์พื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัย 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พิพัฒน์ นวลอนันต์ (2555) ท าการศึกษาเกี่ยวกับโครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดท า

ฐานข้อมูลพื้นที่ ต าบลหนองหมากผ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อเก็บรวบรวมฐานข้อมูลภูมิศาสตร์
ทางด้านกายภาพรัฐกิจ และวัฒนธรรมใน ต าบลหนองหมากผ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ใช้ในการเป็น
ฐานข้อมูลและสื่อการสอนนิสิตของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ยุทธนา โพธิ์เกตุ (2559) ท าการศึกษาในเรื่องของการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐานตามการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีแก่เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย เกษตรกรประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิตข้าวที่ได้
ยังมีราคาเท่ากับข้าวทั่วไป และไม่มีตลาดในพื้นที่ที่จะรับซ้ือผลผลิต โดยเสนอแนะให้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
ผู้ผลิตข้าวตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรกรที่ดี และให้ความรู้ในด้านการแปรรูปผลผลิต 

อัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ และคณะ (2557) ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ
การผลิตข้าว ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรที่ส าคัญต่อการผลิตข้าวของจังหวัดสุพรรณบุรี และน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบ GIS เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้มีความจ าเพาะต่อพื้นที่เพื่อการส่งเสริมการผลิตข้าว แลพเพื่อทดสอบการใช้งานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) พื้นที่ด าเนินการศึกษาได้แก่ ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูลและ
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ประชากร ที่ศึกษา ได้แก่ ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบ GIS พบว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สามารถใช้งานระบบ GIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจ
ต่อ ข้อมูลระบบ/Project GIS ความมีประโยชน์ต่อการด าเนินงาน โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก 

วัลลภ ทองอ่อน (2554) ท าการศึกษา เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผนการ
ใช้ที่ดินทางด้านการเกษตร จังหวัดก าแพงเพชร ซ่ึงเป็นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการ
ใช้ที่ดินทางด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร ซ่ึงเป็นจังหวัดที่อยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง มีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง มีฝนตกชุก และมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมใน
การปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง ถั่วเหลือง ข้าวโพด และกล้วยไข่ 
พร้อมทั้งจัดโซนการใช้พื้นที่เพื่อการปลูกพืชดังกล่าวแบบไร่ขนาดใหญ่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลวิเคราะห์
พื้นที่เหมาะสม พบว่า จังหวัดก าแพงเพชรมีความเหมาะสมในการปลูกอ้อย มันส าปะหลัง ถั่วเหลือง ข้าวโพด ระดับ
ปานกลาง แต่มีความเหมาะสมในการปลูกกล้วยไข่ระดับมาก 

จิตนพา วุ่นบัว และคณะ (2556) ท าการศึกษา เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้าในการวิเคราะห์ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและการอุปโภค-บริโภคของราษฎร อ าเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ า ต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน และเพื่อศึ กษา
ปริมาณความต้องการน้ า ในการอุปโภคและบริโภคของประชากรในพื้นที่อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซ่ึงในการครั้ง
นี้ พบว่าปัจจัยที่นามาใช้ในการศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ า ต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทานใน
พื้นที่ อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นั้นมีทั้งหมด 5 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ 1) สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบัน 2) ลักษณะ
ภูมิประเทศ 3) ปริมาณน้า ฝน 4) ลักษณะทางธรณีวิทยา และ 5) การระบายน้ าของดิน น ามาท าการซ้อนทับข้อมูล
ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการน ามาบูรณาการค านวณหาความจุของพื้นที่อ่างเก็บน้ ารวมทั้งความต้องการใช้
น้ าของประชาชนในพื้นที่นั้น 

ณัชชา ศรีทองสุข และวรภัทร ไพรีเกรง (2560) ท าการศึกษา เรื่อง ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่การใช้น้ าระดับ
แปลงนา กรมชลประทาน ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการน าเสนอข้อมูลทางด้านการใช้น้ าในรูปแบบ
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ และประมวลผลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ประกอบในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้ได้ท า การพัฒนาการให้บริการเกี่ยวกับแผนที่ส าหรับการจัดท าในรูปแบบของเว็บ
และจัดท าในรูปแบบของ Responsive เพื่อให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์มือถือได้ โดยสามารถดึงข้อมูลการใช้น้ าระดับ
แปลงนาแบบออนไลน์ พร้อมท้ังมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยพบว่าความพึงพอใจต่อระบบโดยภาพรวม 
ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับมาก 

ธเนศร์ บุณนิล (2554) ท าการศึกษา เรื่อง ระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร เพื่อน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานอภิบาล ในด้านการบริหารจัดการ การจัดเก็บ
ฐานข้อมูล ค้นหา และแก้ไขข้อมูลส าหรับบริการแก่ชุมชน และเกษตรกร และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอื่นได้ ทั้งนี้ ระบบที่พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลและการประมาณการผลผลิต เช่น 
ข้อมูลปัจจัยการผลิตทางการเกษตรการประมาณการผลผลิตพืช และการประมาณการผลผลิตสัตว์การศึกษาในครั้งนี้ 
พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 โดยใช้โปรแกรมภาษา SQL โปรแกรม Quantum GIS เป็นเครื่องมือสร้าง
ฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการติดต่อฐานข้อมูล และออกแบบเว็บเพจ จากการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานระบบและผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธี  Black Box Testing ผล
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การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.75 จากคะแนนเต็ม 10 สรุปได้ว่า ระบบมี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้งานได้ในระดับดี 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย และก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่สุด คือ ขอบเขตของการวิจัย วิธีการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวมรวบข้อมูลเพื่อส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร

จัดการพื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัยและวางแผนการเพิ่มผลผลิตข้าวปลอดภัย 
1) ระดมความคิดโดยการจัด Focus group ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การปลูกข้าวปลอดภัยและ

ผู้ใช้งาน เพื่อรวบรวมข้อมูลและความต้องการที่แท้จริงในพื้นที่ ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรจังหวัด ตัวแทนส านักงาน
เกษตรจังหวัด ผู้น าชุมชน และเกษตรกร  

2) ศึกษาข้อมูลพันธุ์ข้าวที่ปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้แบบส ารวจ/ข้อมูลทุติยภูมิ  

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
- ความลาดชัน  
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
- ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
- ความยาวนานของแสงแดด  
- อุณหภูมิอากาศ 
- ความใกล้ไกลแหล่งรับซื้อ  
- ระดับความเหมาะสมของพื้นที่ 

ระบบต้นแบบในการประเมินและวิเคราะห์พื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัย 

ข้อมูลข้าว 
- พันธุ์ข้าวจังหวัดสุพรรณบุร ี
- วิธีการปลกู 
- พื้นที่ปลูกข้าวจังหวัด   
  สุพรรณบุร ี

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม 
 

ปัจจัยหรือตัวแปรที่ส าคญัที่มีผลต่อการปลูกข้าวปลอดภัย 
 

ลักษณะของดิน 
- เนื้อดิน  
- ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
- การระบายน้ าของดิน  
- ความเป็นกรดเป็นด่าง  
- ความลึกของดิน  
- ปริมาณเกลือในดิน 
 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัย 
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3) ลงพื้นที่สัมภาษณ์ เกษตรอ าเภอ ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
4) รวบรวมข้อมูลด้านปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมของพื้นที่ เพื่อการปลูกข้าว

ปลอดภัย ข้อมูลที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยรวบรวม และจัดหมวดหมู่ ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรได้
ดังต่อไปนี้ เพื่อน ามาสร้างฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล   

(1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
- ความลาดชัน  
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
- ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
- ความยาวนานของแสงแดด  
- อุณหภูมิอากาศ 
- ความใกล้ไกลแหล่งรับซื้อ  
- ระดับความเหมาะสมของพื้นที่ ความเหมาะสม คือ เหมาะสมมาก ปานกลาง และไม่เหมาะสม 

(2) ลักษณะของดิน  
- เนื้อดิน  
- ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
- การระบายน้ าของดิน  
- ความเป็นกรดเป็นด่าง  
- ความลึกของดิน  
- ปริมาณเกลือในดิน 

(3) ข้อมูลที่สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ พื้นที่ปลูกข้าวปลอดภัยของเกษตรกร  
(4) ข้อมูลกายภาพ (ขอบเขตการปกครอง ต าบล อ าเภอ และภาพ based map) แปลงที่ดินเกษตรกร 

 

2. การด าเนินการวิจัย 
2.1 ส ารวจรวบรวมข้อมูลข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี   
2.2 รวบรวมข้อมูลส าหรับน ามาสร้างฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล   
2.3 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมประมวลผลเบื้องต้น และโปรแกรมทางด้าน

ภูมิสารสนเทศ โดยการให้ค่าคะแนน (Rating) ค่าน้ าหนัก (Weighting) ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบซ้อนทับข้อมูล 
(Overlay Analysis) 

2.4 การซ้อนทับข้อมูลและการค านวณหาค่าคะแนนของข้อมูลในแต่ละปัจจัย หลังจากที่ได้  ให้ค่า
ความสามารถและค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละปัจจัยแล้วท าการซ้อนทับข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ และรวบรวมค่าคะแนนของ
ข้อมูลที่ได้รับการถ่วงน้ าหนักแล้วของแต่ละปัจจัยด้วยวิธีการทางตรรกะ รวมทั้งการบวก หรือ คูณ โดยใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซ่ึงจะท าให้ได้พ้ืนที่ที่มีค่าคะแนนรวมต่าง ๆ กัน หลังจากที่ท าการซ้อนทับของมูลของแต่ละปัจจัยแล้ว 
ซ่ึงการคิดค่าคะแนนรวมในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระบบความ เหมาะสมในการใช้ที่ดินของการปลูกข้าวปลอดภัย 

2.5 พัฒนาระบบต้นแบบในการประเมินและวิเคราะห์พื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัย 
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2.6 การระบุจุดที่ตั้ง/ขอบเขตของแปลงเกษตรกรจากภาพถ่ายทางอากาศ ท าการส ารวจพิกัดต าแหน่ง
แปลงเพาะปลูกข้าวโดยใช้อุปกรณ์ GPS เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการ
บริหารจัดการพื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัย  

2.7 ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การผลิต
ข้าวปลอดภัย 

2.8 ทดสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การผลิตข้าว
ปลอดภัยโดยเกษตรกร 

2.9 จัดท าคู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การผลิต
ข้าวปลอดภัย 

2.10 จัดอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน 
2.11 ท ารายงานสรุปโครงการวิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันประเมินและวิเคราะห์มาตรฐานของข้าวปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง 
 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 

- บุคลากรของส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  
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- เกษตรกร/เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัย/ผู้น าชุมชน 
2) กลุ่มผู้ใช้งานระบบ 

- ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
- ผู้น าชุมชน/เกษตรกร 
- ผู้บริโภคข้าวปลอดภัย 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัยนี้    
1) ได้ฐานข้อมูลพื้นที่ผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี 
2) ได้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ก ารผลิตข้าวปลอดภัย  โดยที่ระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัยที่รวบรวมข้อมูลพิกัดของพื้นที่ผลิตข้าว
ปลอดภัยทั้งหมดของจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ในการรวบรวมข้อมูลพื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัยทั้งหมดของจังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อให้ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการปลูกข้าวของจังหวัด 

 3) ได้ต้นแบบในการประเมินและวิเคราะห์พื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัย ซ่ึงระบบการประเมินและวิเคราะห์
พื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัยภายใต้ระบบการรับรองมาตรฐาน ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์มาตรฐานของข้าว
ปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง 

4) ได้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับการตัดสินใจในการวางแผนขยายพื้นที่ปลูกข้าวปลอดภัย โดยที่ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี จ าท าให้บุคลากร
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถดึงข้อมูลพื้นที่ผลิตข้าวปลอดภัยมาใช้ได้ทันที จึงสามารถวางแผนบริหาร
จัดการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เกษตรกร/เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัย มีข้อมูลพื้นที่ผลิตข้าวปลอดภัย 
และท าให้ผู้บริโภคข้าวปลอดภัยทราบพื้นที่ผลิตข้าวปลอดภัย 

5) ได้ระบบการประเมินและวิเคราะห์พื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัยภายใต้ระบบการรับรองมาตรฐาน ซ่ึงบุคลากร
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถใช้ประเมินเบื้องต้นส าหรับการพิจารณาเป็นพื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัย 
 

ผลการทดลอง 
การศึกษาวิจัยนี้ประกอบด้วยรายละเอียด ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวรรณกรรม และวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง และศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ 
(Primary Source) ร่วมกับการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านปลูกข้าวปลอดภัย  และมีการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกข้าว และเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ แล้วน ามารวบรวมเป็นองค์
ความรู้แล้วน ามาสร้างโมเดลต้นแบบของการพยากรณ์การปลูกข้าวปลอดภัย และการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกข้าวปลอดภัย  นอกจากนี้มีการออกแบบและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อ
รวบรวมข้อมูลของการปลูกข้าวปลอดภัยในมิติต่าง ๆ ตลอดจนการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูลพิกัด ต าแหน่ง เป็นต้น  ซ่ึงโครงการวิจัยนี้ ได้รวบรวมข้อมูลที่มีฐานข้อมูลมาจากกรมการข้าว   
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัยและวางแผนการเพิ่มผลผลิตข้าว
ปลอดภัย จนให้ได้ระบบต้นแบบในการประเมินและวิเคราะห์พื้นที่การผลิตข้าวปลอดภัยต่อไป 
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ระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า 
 

The Ground Humidity Control System and AutomaticWatering for Fairy Mushroom  

 
*กฤตพจน์ เก้าเอี้ยน1 และ ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา1 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
Emails: S5810886102@pkru.ac.th, bhurisub@pkru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ด
นางฟ้า และศึกษาผลการทดลองระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้าในกล่องจ้าลองโรง
เพาะเห็ดซ่ึงจากการศึกษาพบว่าปัญหาเดิมของระบบคือ การควบคุมความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่คงที่โดยอาศัยการรดน้้า
ของเจ้าของโรงเพาะเห็นนางฟ้าในเวลาตอนเช้าและตอนเย็นซ่ึงมีผลต่อการเติบโตของเห็ดนางฟ้า ในการควบคุม
ความชื้นและอุณหหภูมิที่มีความส้าคัญต่อผลผลิตของเห็ดนางฟ้า จากปัญหาดังกล่าวทีมผู้วิจัยจึงได้คิดพัฒนาระบบ
ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิขึ้นเพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้และสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
         ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) พัฒนาระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า 
ประกอบด้วย 2 ส่วนการท้างาน คือ ส่วนที่หนึ่ง การออกแบบระบบควบคุมโดยใช้  Arduino UNO R3 และ DHT11  
ที่ท้าหน้าที่ตรวจวัดระดับความชื้น อุณหภูมิ  ส่งผลลัพธ์ที่ได้ไปยัง Application Blynk เพื่อแสดงสถานะค่าความชื้น
และอุณหภูมิ ส่วนที่สอง ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมระบบควบคมุความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเหด็นางฟา้ 
 2) ศึกษาผลการทดลองใช้ระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า พบว่าจากการทดลองให้
ระบบส่งค่าความชื้นและอุณหภูมิที่ได้จากตัว DHT11 ท้าให้มีการส่งค่าทุกๆ 1 ช.ม.จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันตาม
ช่วงเวลา โดยค่าเฉลี่ยความชื้นอยู่ที่ 68% และอุณหภูมิ 31.25 องศา ซ่ึงเม่ือน้าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดลองมาสร้าง
ระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า สามารถท้างานได้จริงเม่ือถึงค่าความชื้นที่ต่้ากว่า 
68% และอุณหภูมิ 31.25 องศา 
 
ค้าส้าคัญ :  ระบบควบคุมความชื้น  รดน้้าอัตโนมัต ิ เห็ดนางฟ้า   
 
Abstract 

The study was intended to. Development control soil moisture and watering system for 

mushrooms. The results of experiments on soil moisture control system and automatic watering for mushroom 

cultivation in the model plant, which studies have found that the problem is the system. Control humidity and 

temperature are not fixed by watering the plant nursery owner saw an angel in the early morning hours. And 

evenings, which affects the growth of the mushrooms. To control humidity and temperature are critical to the 

production of mushrooms. From such problems, the researcher team has developed a system to control 

humidity and temperature to provide convenience to users and can increase productivity at maximum 

efficiency. The findings can be summarized as follows: 1) development of control systems, soil moisture and 

watering system for mushrooms consists of two parts, the work is part of a control system design using Arduino 

UNO R3 and DHT11 that serve to measure the moisture level temperature. Landscape send the results to the 

application Blynk to indicate the humidity and temperature of the two-stage application development, system 

control and watering the soil moisture. Automation for Mushroom 2) the results of the trial system control soil 

moisture and watering system for mushrooms. The experiments showed that the system sends the humidity 

and temperature of the DHT11 make every submission fee. 1 G.M. The results will vary over time. The average 

relative humidity was 68% and a temperature of 31.25 degrees, which is an average derived from experiments 

on soil moisture and control system for automatic watering mushroom. Can actually work when the humidity 

is below 68% and a temperature of 31.25 degrees.  

 
Keywords:  Humidity control system, automatic watering, Fairy Mushroom 
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บทน้า 
        Internet of Things หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเทอร์เน็ตท้าให้
มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เครื่องมือทางการเกษตร  
เป็นต้น โดยน้ามาประยุกต์กับงานเกษตรจนท้าระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า เห็ด
นางฟ้า จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมรับประทานเป็นจ้านวนมากกว่า เห็ดนางรม เห็ดฟาง เนื่องจากเห็ดชนิดนี้สามารถ
เพาะปลูกได้ง่าย มีระยะเวลาในการเพาะปลูกสั้น ดอกเห็ดออกผลผลิตได้จ้านวนมาก มีเนื้อนุ่ม สามารถน้ามาประกอบ
อาหารได้หลากหลายชนิด อาทิเช่น แกงเลียง ต้มย้า เป็นต้น ซ่ึงพืชทุกชนิดก็ต้องอาศัยปัจจัยในการผลิตเป็นสิ่งส้าคัญ
และการดูแลรักษา โดยธรรมชาติของการเจริญเติบโตของเห็ดนั่นนับตั้งแต่การเกิดดอกจนกระทั่งพร้อมที่จะเก็บเกีย่วได้ 
จะใช้ระยะเวลาประมาณ 14 - 20 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการออกผลผลิตและคุณภาพของดอก
เห็ด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้านดังนี้ อุณหภูมิ ที่อยู่ในประมาณไม่เกิน 27-30 0  และความชื้นไม่เกิน 68-70%  
ดอกเห็ดจะใช้ออกซิเจนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเวลาเกิดดอกเห็ดจะต้องการออกซิเจนมากทั้งระยะออกดอกเห็ดและ
ระยะเห็ดเป็นเส้นใย  ความชื้นจุลินทรีย์เห็ดนางฟ้าจะชอบอากาศที่มีความชื้นสูง จึงท้าให้มีผลต่อการเพิ่มผลผลิต  
ในการรดน้้าน้้าทีใ่ช้รดดอกเห็ดนางฟ้าควรมีค่าเป็น กลาง โดยค่า (pH) > 7  และสุดท้าย แสง พืชทุกชนิดต้องอาศัยแสง
เป็นการเจริญเติบโตไม่มากก็น้อยและยังเป็นการฆ่าเชื้อท้าความสะอาด จากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จึงได้มีความคิดโดยการ
เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานการการเกษตรในการพัฒนาระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้า
อัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า ซ้ึงจากการศึกษาพอว่าปัญหาของการเพาะเห็นนางฟ้านั่นจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อ
การผลิตที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยหลัก คือ อุณหภูมิและความชื้น ในการเพาะตัวเห็ดนางฟ้า (บางกอกทูเดย์ทีม) 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทีมผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะพัฒนาและสร้างระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้า
อัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต ทีมผู้วิจัยจึงได้น้าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้
ส้าหรับการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในการเพาะเห็ดนางฟ้าได้ และยังสามารถตรวจระดับความชื้นและอุณหภูมิ
ของโรงเพาะเห็ดนางฟ้าที่มีความแน่นอน และส่งผลไปยัง Application Blynk เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการ
ท้างาน ระบบต่างๆ เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ด
นางฟ้า มีการท้างานโดยการควบคุมระบบด้วย Arduino UNO R3  โดยน้ามาประมวลผลในการสั่งการให้มีการรดน้้า
เห็ด ด้วยการพิจารณาจากความชื้นที่มีอยู่และอุณหภูมิ ที่ตั้งค่าไว้ ก็จะท้าให้ Arduino UNO R3 สั่งการให้ Solenoid 
Valve ท้างานเพื่อสั่งจ่ายน้้าตามปริมาณที่ได้ต้ังไว้ เม่ือถึงค่าที่ต้ังไว้ Arduino UNO R3 ก็จะส่ังให้มีการหยุดจ่ายน้้า 
 
วัตถุประสงค์ 

1) พัฒนาระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า 
2) ศึกษาผลการทดลองระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้าในกล่องจ้าลอง 

โรงเพาะเห็ด 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 จากการศึกษาระบบงานเดิมโรงเพาะเห็ดไม่สามารถวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างชัดเจนมากหนักและ
ในการรดน้้าในต่ละครั่งท้าในเวลาตอนเช้าและเย็น เป็นประจ้าจนกว่าสามารถเก็บเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จึงท้าให้เสียเวลา 
ในการรดน้้าและท้าให้เชื้อโรคติดในดอกเห็ดได้ง่าย ถ้ารดน้้ามากเกินไปก็จะท้าให้หัวเชื้อของเห็ดเน่า  
 

 
 

     ภาพที่ 1 Flowchart ของระบบงานเดิม  
 

จากการวิเคราะห์ระบบงานเดิมและออกแบบระบบงานใหม่โดยการน้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบ
ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ สั่งให้มีการรดน้้าอัตโนมัติในโรงเพาะเห็ดนางฟ้า เม่ือความชื้นถึงค่าที่ก้าหนดไว้ในระบบ 
ก็จะสั่งให้หยุดจ่ายน้้าน้้าทันที่  นั่นหมายความว่า จะท้าให้มีความแม่นย้าสูงและประหยัดเวลาที่ต้องมาดูแลอยู่
ตลอดเวลา 

 

 
 
ภาพที่ 2 Flowchart ของระบบงานใหม่ 

              

           

                        

                

          

           

      

                 

      
        

              
      

               

                   

      

   

                
         

   

           

                          

1357



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

  

การสร้างและพัฒนาระบบโปรแกรมระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า 
การพัฒนาระบบได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ โดยใช้ภาษาซี  ในการพัฒนาระบบและการที่ข้อมูลเฉพาะ 

ในการเขียนโปรแกรม การท้างานในขั้นตอนการสร้างและพัฒนา มีรายละเอียด การสร้างและพัฒนาระบบงาน โดย
การใช้ โดยใช้ภาษาซี การพัฒนาระบบบนโปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมควบคมุการท้างานของ Node 
MCU V.3 ESP  และ Arduino UNO R3.  รวมถึงอุปกรณ์ต่างในระบบการควบคุม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ภาพที่ 3 การออกฮาร์ดแวร์ส้าหรับจ้าลองการผลิดเห็ดนางฟ้า 
            
 

ภาพที่ 3 ต้นแบบความคิด 
  

 อุปกรณ์ในสร้างระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า 
1. เซ็นเซอร์วัดความชื้น (DHT 11) 
2. ปั๊มน้้าขนาด 12 โวล์ (Solenoid Valve) 
3. จอแสดงผล (LCD Keypad Shield LED) 
4. ตัวจ่ายไฟให้กับปั๊มน้้าและพัดลม (Relay Module 4 Port) 
5. หลอดไฟสีน้้าเงิน คือ จ้าลองแสงจากดวงอาทิตย์ 
6. บอร์ด Arduino UNO R3   
7. บอร์ด Arduino ESP8266 V3  
8. หัวพ่นหมอก 4 หัว 
9. สายยางหัวพ่นหมอก 2 เมตร 
10. ข้อต่อหัวพ่นหมอก 2 หัว 
11. สายยางน้้าเข้า 5 เมตร 
12. สายยางน้้าออก Solenoid Valve 1 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัดลม 

ช้ันวางหัวเช้ือ ตัววัดความชื้น DHT 11 หัวเช้ือเห็ด 

หลอดไฟสีน้้าเงิน 

ท่อน้้าท้ิง 

พัดลมน้าลมออก 

ท่อน้าน้้าเข้า 

หัวพ่นหมอก 
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ภาพที่ 4 การเขียนโปรแกรมควบคุมลงบนตวั Arduino UNO R3. 
 

 
 

ภาพที่ 5 การเขียนโปรแกรมควบคุมลงบนตวั Node MCU V.3 ESP . 
 

ผลการทดลอง 
 ผลการทดลองระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า 
          1) การพัฒนาระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า และออกแบบกล่องควบคุม
การท้างานของระบบเพื่อให้ท้าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก 
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   ภาพที่ 6 กล่องควบคุม ระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า ภายนอกและภายใน 
 

 
 
       ภาพที่ 7 การส่งค่าไปยัง Application Blynk ระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 8 จอ LED แสดงผลค่าของ ระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า 
 
 
 
 

ก้าหนดไว้ว่าเมื่อกดเลือกปุ่ม 
     ขึ้น/ลง การเปลี่ยนแปลงความชื้นที่ก้าหนดไว ้

โดย + - 5% = Up/Down 
        ซ้าย/ขวา เปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว ้

        โดย + -1 C  = Left/Right 
 ค่าใน (…) แสดงค่าปัจจุบันที่ได้ต้ังไว้ของผู้ใช้ 
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ภาพที่ 9 ระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า ทั้งระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 10 ผลผลิตที่ได้จากระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า 
 
       ค้าอธิบายการท้างานของระบบ : บอร์ด Arduino UNO R3 ท้าหน้าที่ หลักในการท้างานของระบบควบคุม
ความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า ในการสั่งให้ Solenoid Valve และ Relay ท้างานตามที่ได้
ก้าหนดไว้ในระบบโดยมี DHT11 ที่ท้าหน้าที่ตรวจวัดระดับความชื้น อุณหภูมิ แสดงผลออกจอ LED หน้ากล่องควบคุม
ของระบบและเม่ืออยู่ในระดับที่ต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด ระบบจะเริ่มท้างาน เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้ Arduino ESP8266 
V3 จะท้าหน้าที่ส่งค่าผลลัพธ์ที่ได้จากตัว DHT11 ซ่ึงเป็นตัวเดียวกันกับตัวที่ใช้ในบอร์ด Arduino UNO R3 ส่งผลลัพธ์
ที่ได้ไปยัง Application Blynk เพื่อแสดงสถานะค่าความชื้นและอุณหภูมิที่ได้ตรงกับจอ LED หน้ากล่องควบคุม 
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2) จากการวัดค่าความชื้นในดินที่มีลักษณะความชื้นในดินและอุณหภูมิท่ีแตกต่างกัน เพื่อน้ามาหาค่าเฉลี่ยซ่ึง
ในการทดสอบแต่ละครั้งนั้นมีช่วงเวลาท่ีห่างกันประมาณ 1 ชั่วโมง จ้านวน 10 ครั้งต่อ มีผลการทดลองดังตารางที่ 1 

 
             ตารางที่ 1 ผลการทดลองการวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิ จ้านวน 10 ครั้งต่อ/ช่ัวโมง 
 

ครั้งที ่ ความชื้น (%) อุณหภูมิ(°C) ลักษณะของตัวเพาะเห็ด 
1 67.45 28.65 แห้ง 
2 76.32 27.87 ชื้น 
3 78.34 27.54 ชื้น 
4 54.67 30.54 แห้ง 
5 70.71 27.91 ชื้น 
6 75.32 27.83 ชื้น 
7 64.87 28.45 แห้ง 
8 65.23 28.53 แห้ง 
9 69.12 28.90 แห้ง 
10 57.98 29.87 แห้ง 
 ค่าเฉลี่ย = 68% ค่าเฉลี่ย = 28.60  

  
จากตารางที่ 1 ผลการทดลองการวัดค่าความชื้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 68% ในการทดลองการท้างานของระบบ 

เม่ือตัววัดความชื้น DHT 11 จับได้ว่ามีค่าความชื้นต่้ากว่าหรือไม่เกิน 68% และอุณหภูมิไม่เกิน 30 °C  จะสั่งให้ 
Solenoid ท้าการปล่อยน้้าเพื่อท้าให้ความชื้นและอุณหภูมิกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ไดต้ั้งค่าไว้ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการทดลองระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า 

  

ล้าดับที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา ความชื้น(%) H อุณหภูมิ (°C) T การท้างานของปั๊มน้้า 
1.  25/04/62 08.00 73.16 29.16 ไม่ท้างาน 
2.  25/04/62 09.00 66.57 31.99 ท้างาน 
3.  25/04/62 10.00 60.19 33.82 ท้างาน 
4.  25/04/62 11.00 56.68 35.81 ท้างาน 
5.  25/04/62 12..00 54.14 37.02 ท้างาน 
6.  26/04/62 14.00 50.89 38.13 ท้างาน 
7.  26/04/62 15.00 54.05 37.06 ท้างาน 
8.  26/04/62 16.00 60.17 35.86 ท้างาน 
9.  26/04/62 17.00 63.89 34.22 ท้างาน 
10.  26/04/62 18.00 67.85 31.97 ท้างาน 
11.  27/04/62 07.30 74.63 30.36 ไม่ท้างาน 
12.  27/04/62 08.30 70.01 30.88 ไม่ท้างาน 
13.  27/04/62 09.30 63.82 32.24 ท้างาน 
14.  27/04/62 10.30 58.25 34.96 ท้างาน 
15.  27/04/62 11.30 55.38 36.21 ท้างาน 
16.  28/04/62 16.00 60.17 35.86 ท้างาน 
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า (ต่อ) 

 
จากตารางที่ 2 ผลการทดลองสรุปได้ว่า เครื่องสามารถรดน้้าได้จริงเม่ือมีความชื้นต่้ากว่า 68 % ปั๊มน้้าจะท้า

การรดน้้าทันที แต่ถ้ามากกว่า 68 % ปั๊มน้้าจะไม่ท้างานตามที่ระบบตั้งค่าไว้ 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
การพัฒนาระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า ประกอบด้วย 2 ส่วนการ

ท้างาน คือ ส่วนที่หนึ่ง การออกแบบระบบควบคุมโดยใช้บอร์ด Arduino UNO R3 ส่วนที่สอง ขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า เพื่อควบคุมการท้างานของอุปกรณ์  

ศึกษาผลการทดลองใช้ระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า พบว่าจากการ
ทดลองให้ระบบส่งค่าความชื้นและอุณหภูมิที่ได้จากตัว DHT11 ท้าให้มีการส่งค่าทุกๆ 1ช.ม.จะไดผ้ลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
ตามช่วงเวลา โดยค่าเฉลี่ยความชื้นอยู่ที่ 68% และอุณหภูมิ 31.25 องศา ซ่ึงเม่ือน้าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดลองมาสร้าง
ระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า สามารถท้างานได้จริงเม่ือถึงค่าความชื้นที่ต่้ากว่า 
68% และอุณหภูมิ 31.25 องศา  ซ่ึงระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้าสามารถน้าไปใช้
งานได้จริงในการลดระยะเวลาลค่าใช้จ่ายในการผลิต สร้างความสะดวกสะบายต่อผู้ใช้ที่ไม่ต้องตั้งค่าอะไรโดยมากมาย 
 
สรุปผลการทดลอง 
        1. ระบบระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ       
 1.1) การออกแบบระบบ Arduino UNO R3 ท้าหน้าที่หลักในการท้างานของระบบควบคุมโดยสั่งให้ 
Solenoid Valve และ Relay ท้างานตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของระบบโดยมี DHT11 ที่ท้าหน้าที่ตรวจวัดระดับ
ความชื้น อุณหภูมิ แสดงผลออกจอ LED หน้ากล่องควบคุมของระบบและเม่ืออยู่ในระดับที่ต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด 
ระบบจะเริ่มท้างาน เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้บอร์ด Arduino ESP8266 V3 จะท้าหน้าที่ส่งค่าผลลัพธ์ที่ได้จากตัว DHT11 
ซ่ึงเป็นตัวเดียวกันกับตัวที่ใช้ในบอร์ด Arduino UNO R3 ส่งผลลัพธ์ที่ได้ไปยัง Application Blynk เพื่อแสดงสถานะ
ค่าความชื้นและอุณหภูมิที่ได้ตรงกับจอ LED หน้ากล่องควบคุม     
 1.2) ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า 

ล้าดับที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา ความชื้น(%) H อุณหภูมิ (°C) T การท้างานของปั๊มน้้า 
17.  28/04/62 16.30 61.33 35.01 ท้างาน 
18.  28/04/62 17.30 63.83 34.22 ท้างาน 
19.  28/04/62 18.00 69.09 33.96 ไม่ท้างาน 
20.  28/04/62 18.30 70.20 31.03 ไม่ท้างาน 
21.  29/04/62 14.00 58.89 39.13 ท้างาน 
22.  29/04/62 15.00 64.05 38.06 ท้างาน 
23.  29/04/62 16.00 58.17 40.86 ท้างาน 
24.  29/04/62 17.00 68.89 38.22 ไม่ท้างาน 
25.  29/04/62 18.00 69.85 39.97 ไม่ท้างาน 
26.  30/04/62 07.00 76.40 30.19 ไม่ท้างาน 
27.  30/04/62 07.30 75.68 30.36 ไม่ท้างาน 
28.  30/04/62 08.00 73.89 30.50 ไม่ท้างาน 
29.  30/04/62 08.30 72.06 32.88 ไม่ท้างาน 
30.  30/04/62 09.00 66.95 32.15 ท้างาน 
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        2. ศึกษาผลการทดลองใช้ “ระบบควบคุมความชื้นในดินและรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับเห็ดนางฟ้า” พบว่า จากการ
ทดลองให้ระบบส่งค่าความชื้นและอุณหภูมิที่ได้จากตัว DHT11 ให้ส่งค่าทุกๆ 1 ช.ม.พบค่าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลา 
โดยค่าเฉลี่ยความชื้นอยู่ที่ 68% และอุณหภูมิ 31.25 องศา  เม่ือน้ามาใช้งานจริงในการทดลองและบันทึกผลสรุปได้ว่า 
เครื่องสามารถรดน้้าได้จริงเม่ือมีความชื่นต่้ากว่า 68% ปั๊มน้้าจะท้าการรดน้้าในทันที แต่ถ้ามีค่ามากกว่า 68 % ปั๊มน้้า
จะไม่ท้างานตามทีไ่ด้ระบุไว้ในเงื่อนไขของระบบ 
 ข้อแนะจากการท้าวิจัยในครั้งนี้ จากการทดลองพอว่าอุณหภูมิและความชื้นมีความส้าคัญต่อการเจริญเติบโต
ของพืชทุกชนิดในการทดลองครั้งนี้ท้าให้เห็นถึงความส้าคัญของทรัพยากรทางการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่
สามารถน้ามาประยุกต์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตได้เป็นอย่างมาก 
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Development of Career Choosing Support Information System by Career Choice Theory 

 
*ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ1   

1สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
Email: kwanchaiw@psru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ ด้วยทฤษฎีทางเลือก
อาชีพ และประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบสารสนเทศและประเมินประสิทธิผลของระบบที่มีต่อผู้ใช้ระบบ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 กลุ่มเรียนคือ กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 59/1 
จ านวน 41 คน และกลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 59/2 จ านวน 39 คนและ ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบเว็บเบส
เทคโนโลยี เครื่องมือที่ใช้พัฒนา ประกอบด้วยโปรแกรมสร้างและแก้ไขซอร์สโค้ดคือไมโครซอฟต์วิชชวลสตูดิโอโค้ด 
1.32.3 โปรแกรมจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์คือ Apache Web Server 2.4.38  โปรแกรมฐานข้อมูลคือ MariaDB 10.1.38 
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลคือ phpMyAdmin 4.8.5 ภาษา PHP 7.3.2 เม่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเสร็จสิ้นแล้ว 
ได้ทดสอบเบื้องต้นแล้วอัพโหลดระบบสารสนเทศขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์จริงเพื่อเปิดให้เข้าถึงและใช้บริการ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลด าเนินการโดยให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้งานระบบสารสนเทศ แล้วตอบแบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 365 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพแบ่งเป็นโมดูลย่อยจ านวน 4 ส่วน คือ 1) ส่วน
การสมัครสมาชิกผู้ใช้ระบบ 2) ส่วนการจัดการทดสอบ 3) ส่วนประมวลผลบุคลิกคุณลักษณะตามทฤษฎีทางเลือก
อาชีพของจอนห์ ฮอลแลนด์ 4) ส่วนรายงานผลและข้อเสนอแนะ ระบบสารสนเทศได้อัพโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ 
http://bugkwan.com เพื่อให้บริการกับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้ทดลองใช้งาน 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการท างาน พบว่าอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.104, 𝑆. 𝐷. =

0.692)  เนื่องจากหลังใช้งานระบบสารสนเทศให้ข้อมูลการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพได้ดีเป็นประโยชน์ อยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.325, 𝑆. 𝐷. = 0.667) นอกจากนี้ มีการสมัครใช้ระบบง่ายและรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก (�̅� =

4.250, 𝑆. 𝐷. = 0.716) นอกจากนี้มีการเข้าสู่ระบบถูกต้อง รวดเร็ว อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.238, 𝑆. 𝐷. = 0.637)  
3) ผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพรวมของนักศกึษาที่เป็นประชากรกลุ่มเปา้หมาย แบ่งบุคลิกของมนุษย์ออกเปน็ 

6 แบบ ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ จากประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้ง 80 คน มีบุคลิกแต่ละด้านคือ 1.บุคลิกภาพแบบ
นิยมความจริง ความถี่ 42/80 คน ต่อมาคือ 2. บุคลิกภาพแบบช่างคิด มีความถี่ 51/80 คน ถัดมาคือ 3. บุคลิกภาพ
ชอบเข้าสังคม มีความถี่ 45/80 คน นอกจากนี้ยังมี 4.บุคลิกภาพแบบจารีตนิยม มีความถี่ 45/80 คน ต่อมาคือ 5. 
บุคลิกภาพแบบกล้าเสี่ยง มีความถี่ 27/80 และ 6.บุคลิกภาพแบบชอบศิลปะ มีความถี่ 46/80 

 

ค าส าคัญ : การพัฒนา  ระบบสารสนเทศ  ทฤษฎีการเลือกอาชีพ 
 

Abstract 
The objectives of this study were 1) to develop/construct a career-choice information system, based 

on Holland’s Career Choice Theory, to identify a congruent match between a personality and its compatible 

work environment to help a person to choose a satisfying work or career, 2) to assess the efficacy/efficiency 

of the constructed career-choice information operating system, and 3) to determine the effectiveness of the 

career-choice information system.  The participants were 80 Year = 3 .Business Computer students, (Group 

59/1, N = 41; Group 59/2, N = 39), who were studying in Special Topic Course during the academic year 

2562 at 2  In developing this web-based information system, the following software programs ere employed:  

the Microsoft Studio Code Version 1.32.3; the web server Apache  Web  Server 2.4.38, and the database 

software Maria DB 10.1.38; the phpMyAdmin 4.8.5, ( the administration tool for MySQL and MariaDB) and 
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a server scripting language PHP 7.3.2. Code 1 .3 2 .3 .  When the information system was completed with 

initial try-out, it was uploaded on the server for access and data collection. The participants were asked to 

access and utilize the system, and assess its efficiency/efficacy and effectiveness by completing an 

evaluation form. The data were then subject to statistical analysis using Microsoft Excel 365. The findings 

were as follows:  

1) The career-choice information system consisted of 4 modules: 1) Registration/Log-In 

information, 2) Career Testing Management, 3) Data Processing 4) Summary of Report and 

recommendations.  The information system was uploaded and accessible, for both the participants and the 

general public, at http://bugkwan.com.   

2) Regarding the participants’ satisfaction with the system, the following were found: satisfaction 

with the efficiency/efficacy of the system was found to be at a very high level (�̅� = 4.104, 𝑆. 𝐷. = 0.692), 

followed a high satisfaction level with the feature on registration for use (�̅� = 4.250, 𝑆. 𝐷. = 0.716), by a 

high satisfaction level with the system’s ability in providing useful information for choosing a career or and 

educational program (�̅� = 4.325, 𝑆. 𝐷. = 0.667) , and a high satisfaction level with the Lock-in feature 

which was found to be accurate and quick,  (�̅� = 4.238, 𝑆. 𝐷. = 0.637) , respectively. 

3) Regarding the personality types, the following six personality types were found among the 

participants-- Investigative (N =52), Artistic (N = 46), Social (N = 45), Conventional (45), Realistic (N =42), 

and Enterprising (N = 27), respectively. 

 
Keywords:  Software Development, Information System, Career Choice Choosing 

 
บทน า 

ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซ่ึงคณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประสบปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนคือปัญหาภาวะการออกจากการศึกษา
กลางคันของนักศึกษาซ่ึงมีหลายปัจจัย แต่อย่างไรก็ตามเหตุผลส าคัญเกิดขึ้นจากตัวของนักศึกษา เช่น การไม่ทราบ
ความต้องการของตนเองว่าต้องการประกอบอาชีพอะไรในอนาคต, การไม่ท าความเข้าใจในหลักสูตรที่เลือกศึกษาต่อ 
การเรียนตามเพื่อนหรือตามกระแสนิยมโดยไม่ค านึงถึงความเหมาะสมกับความสนใจ ขาดการวิเคราะห์ความรู้
ความสามารถพื้นฐานของตนเอง นักศึกษาจึงขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ท าให้มีพฤติกรรมไม่ทุ่มเทต่อการศึกษา
เนื่องจากไม่เห็นว่าเป็นเรื่องจ าเป็นของตน ย่ิงเม่ือศึกษาในชั้นปีที่สูงขึ้นระดับความยากของรายวิชาย่อมมีความซับซ้อน
มากขึ้น ท าให้นักศึกษาที่ประสบปัญหาดังกล่าวปรับตัวไม่ทัน จึงลาออกหรือออกไปจากสถาบันการศึกษา 

การจัดการปัญหาในระยะแรกนั้นการรับเข้านักศึกษาได้จัดการสอบสัมภาษณ์และใช้แบบประเมินความพร้อม
ต่อการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการคัดกรองนักศึกษาชั้นปีแรก และจัดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีแรกแต่ยังคงพบจ านวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน แนวทางหนึ่งที่ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีทางเลือก
อาชีพของจอนห์ ฮอลแลนด์ ซ่ึงอ้างถึงงานวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การแนะแนวอาชีพส าหรับครู
แนะแนวระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี โดย (นิรนาท, 2561) ได้กล่าวถึงจอน์ห ฮอลแลนดซ่ึ์งได้แบ่งบุคลิกภาพของ
มนุษย์ออกเป็น 6 ประเภท คือ 1) ชอบความจริง (Realistic), 2) ชอบค้นคว้า (Investigative), 3) ชอบเข้าสังคม 
(Social), 4) ชอบระเบียบแบบแผน (Conventional), 5) กล้าคิดกล้าท า ชอบวางแผน (Enterprising) และ 6) ชอบ
ศิลปะ(Artistic) แล้วใช้แบบทดสอบทางเลือกอาชีพเพื่อบ่งชี้ถึงบุคลิกภาพของผู้ตอบ ความสนใจในการประกอบอาชีพ
ที่มีความแตกต่างกันของแต่ละบุคลิก ซ่ึงผลการประเมินบุคลิกภาพ ผู้ตอบอาจมีบุคลิกภาพโดดเด่นมากกว่าด้านเดียวก็
ได้ นอกจากนี้มีงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของบุคลิกภาพและการเลือกอาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย MOI ประเทศเคนย่า (Kemboi, Kindiki, & Misigo, 2016) ผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ 73.3% มีความพึงพอใจต่อการเรียนในรายวิชา การวิจัยช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในการ
วางแผนพัฒนาอาชีพของตนเอง  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าหลักการแนวคิดทฤษฎีทางเลือกอาชีพของจอนห์ ฮอลแลนด์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ ด้วยทฤษฎีทางเลือกอาชีพ โดยระบบสารสนเทศนี้
พัฒนาด้วยเทคโนโลยีเว็บเบส โดยออกแบบให้ส่วนประสานผู้ใช้สามารถแสดงผลบนจอภาพที่มีความละเอียดแตกต่าง
กันและมีการปรับขนาดการแสดงผลให้เหมาะกับขนาดอุปกรณ์จอภาพแสดงผลที่ใช้ โดยใช้เฟรมเวิร์คคือ Bootstrap 
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ร่วมกับ JQuery3 เพื่อใช้จัดการองค์ประกอบภายในเอกสาร นอกจากนี้ได้น าภาษา HTML5  ร่วมกับภาษา CSS3 เพื่อ
ก าหนดโครงสร้างการแสดงผลเอกสาร ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์เลือกใช้ Apache Web Server รวมทั้งระบบฐานข้อมูลใช้
ฐานข้อมูล MariaDB ภาษาสคริปต์ที่ท างานด้านแม่ข่ายคือ PHP7 เม่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเสร็จแล้วได้ติดต้ังระบบ
สารสนเทศขึ้นสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์ภายนอก และได้เปิดเผยแพร่ให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและผู้สนใจได้ทดลองใช้งาน
ระบบ พร้อมจัดท าแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งานระบบดังกล่าว ผู้วิจัยคาดว่าระบบสารสนเทศ
จะช่วยให้ข้อเสนอแนะต่อนักศึกษาหรือผู้ใช้ทั่วไปได้ทราบถึงคุณลักษณะ บุคลลิกภาพ ความสนใจส่วนตัวของนักศึกษา 
และสามารถช่วยแนะน าอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของนักศึกษาได ้

  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ ด้วยทฤษฎีทางเลือกอาชีพ  
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ 
3. เพื่อศึกษาผลการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
การวิจัยนี้ได้ก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษากลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 59/1 จ านวน 41 คน และ

กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 59/2 จ านวน 39 คน รวม 80 คน เป็นผู้ใช้และประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศ 
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ระบบ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ และแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งานระบบสารสนเทศฯ 
แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ (กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน, 2557) ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ตอบ
แบบทดสอบใช้ตัดสินใจเลือกแนวทางชีวิต ทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ แบบทดสอบดังกล่าวเป็น
แบบทดสอบแบบอัตนัย สามารถแปลผลออกมาเป็นบุคลิกภาพได้ 6 ลักษณะ คือแบบ RISCEA ตัวอักษรแต่ละตัว
หมายถึง Realistic, Investigate, Social, Conventional, Enterprising, Artistic ข้อค าถามมีจ านวน 54 ข้อ แต่ละข้อมี  
3 ตัวเลือกคือ ชอบ/ต้องการสิ่งนี้, ไม่แน่ใจ, ไม่ชอบ/ไม่ต้องการสิ่งนี้ เม่ือตอบข้อค าถามครบถ้วนทั้ง 54 ข้อแล้ว ท าการ
รวมรวมคะแนนของแต่ละข้อที่จ าแนกตามกลุ่ม จากนั้นพิจารณาว่าผู้ตอบได้คะแนนในกลุ่มใดสูงที่สุด แล้วอ่าน
ค าอธิบายของกลุ่มที่มีความสอดคล้องกบักลุ่มนั้น นอกจากนี้สามารถอ่านค าอธิบายกลุ่มอื่นที่มีคะแนนลดหลั่นใกล้เคียง
กันได ้   

เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ ใช้เทคโนโลยีแบบเว็บเบส ประกอบด้วย 
โปรแกรมสร้างและแก้ไขซอร์สโค้ดคือไมโครซอฟต์วิชชวลสตูดิโอโค้ด 1.32.3 โปรแกรมจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์คือ 
Apache Web Server 2.4.38  โปรแกรมฐานข้อมูลคือ MariaDB 10.1.38 โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลคือ 
phpMyAdmin 4.8.5 ภาษา PHP 7.3.2 และภาษา HTML5  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศฯ คือ แบบสอบถาม ที่ได้ก าหนดให้ผู้ใช้
ระบบได้ตอบเม่ือใช้งานระบบเสร็จสิ้นลง เป็นแบบสอบถามประเภทอัตนัย 20 ข้อ การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบ
ประเมินดังกล่าว ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยทั้ง 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.พนม
สิทธิ์ สอนประจักษ์, ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม และอาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพร้อมกับ
ปรับปรุงรายละเอียดของเครื่องมือวิจัยให้สมบูรณ์ครอบคลุมย่ิงขึ้น จากการประเมินค่า IOC ของแบบประเมินพบว่ามี
ค่าเท่ากับ 0.878 และค่า IOC ของแบบประเมินความพึงพอใจฯ พบว่ามีค่า 0.885 ซ่ึงสูงพอจะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 

ขั้นตอนการพัฒนาระบบฯ ผู้วิจัยใช้วงจรการพัฒนาระบบแบบ System Develop Life Cycle หรือ SDLC 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการส ารวจเบื้องต้น 2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ 3) ขั้นตอนการออกแบบเชงิ
ตรรกะ 4) ขั้นตอนการออกแบบเชิงกายภาพ 5) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ และ 6) ขั้นตอนการบ ารุงรักษา  (อรยา, 
2557) ทั้งนี้โมเดลที่ใช้ในการด าเนินการผู้วิจัยเลือกใช้โมเดลแบบ Incremental Model ซ่ึงเป็นรูปแบบการแบ่งงานใน
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การพัฒนาระบบออกเป็นส่วน แต่ละส่วนด าเนินการตามขั้นตอนของ SDLC ส่วนละ 1 รอบ แล้ววนกลับมาพัฒนา
ระบบส่วนถัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ระบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์  

 

 
 

ภาพที่  1 DFD Level 1 ของระบบสารสนเทศ 
 
การออกแบบระบบสารสนเทศแบ่งออกเป็น 4 โมดูลย่อย ประกอบด้วย 1) การสมัครสมาชิกระบบและการ

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2) การจัดการทดสอบ 3) การประมวลผลสรุปและ 4) การรายงานผล โดยเริ่มจากโมดูลการสมัคร
สมาชิกและการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ด าเนินการตามโมเดล increment เริ่มจาก 1) ออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ , 
ออกแบบกระบวนการท างาน, ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึง 2) ด าเนินการ
พัฒนาฐานข้อมูล ตารางข้อมูล ส่วนประสานผู้ใช้และลอจิกการท างานในกระบวนการในส่วนต่างๆตามที่ได้ออกแบบ 3) 
ทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขปัญหา 4) ดูแลรักษาระบบส่วนนี้จนกระทั่งแน่ใจว่าได้ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในโมดูล เม่ือพัฒนาโมดูลที่ 1 เสร็จแล้ว ระบบสารสนเทศจึงรองรับต่อการสมัครสมาชิกจากผู้ใช้ รวมทั้งสามารถ
ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้  จากนั้นจึงด าเนินพัฒนาโมดูลที่ 2 ซ่ึงเป็นส่วนการจัดการทดสอบ ด้วยกระบวนการการท างาน 
SDLC ผลลัพธ์จากการด าเนินงานคือโมดูล 1 และโมดูล 2 จากนั้นจึงด าเนินการพัฒนาโมดูลที่ 3 การประมวลผลสรุป 
ด้วยกระบวนการท างาน SDLC ดัง ผลลัพธ์จากการด าเนินงานได้โมดูลที่ 1 , 2 และโมดูลที่ 3 จากนั้นจึงด าเนินการ
พัฒนาโมดูลที่ 4 ส่วนการรายงานผล และผลลัพธ์จากการด าเนินงานได้โมดูล 1 – 3 และโมดูลที่ 4 เม่ือได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเสร็จสมบูรณ์แล้วได้อัพโหลดระบบสารสนเทศเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.bugkwan.com เพื่อทดลองใช้
งานโดยกลุ่มประชากรเป้าหมายต่อไป  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้ระบบสารสนเทศฯ 
เม่ือผ่านการประเมินค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงได้จัดท าแบบประเมินด้วยกูเกิลฟอร์ม แล้วสร้างลิ้งค์เพื่อใช้เข้าถึง
จากภายนอก แล้วส่งลิ้งค์เผยแพร่ผ่านกลุ่มเฟซบุ้คที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจ านวน 2 กลุ่ม คือ PSRU_BizCom_59_G1 มี
นักศึกษาจ านวน 41 คน และ PSRU_BizCom_59_G2 มีนักศึกษาจ านวน 39 คน ก่อนการประเมินฯ นักศึกษาได้รับ
แจ้งจากผู้วิจัยให้ทดลองใช้งานระบบสารสนเทศทางเลือกอาชีพ เม่ือนักศึกษาใช้งานระบบสารสนเทศ จึงได้ตอบแบบ
ประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศ จากการเก็บรวมรวมข้อมูลพบว่ามีการตอบแบบประเมินโดยนักศึกษาทั้งหมด 80 ชุด 
คิดเป็น 100% 

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. การวิเคราะห์ประเมินระบบสารสนเทศ เป็นการประเมินตามโมดูล
การท างานที่ได้ออกแบบ มี 4 โมดูล คือ1) การสมัครสมาชิกระบบและการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2) การจัดการทดสอบ 
3) การประมวลผลสรุปและ 4) การรายงานผล 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและประสิทธิผลการใช้
ระบบ ทั้งสองส่วนวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย ค านวณค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel 365   
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ผลการทดลอง  
การน าเสนอผลการทดลอง ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ ด้วยทฤษฎีทางเลือกอาชีพ  ระบบ

สารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 โมดูล คือ 1) การสมัครสมาชิกระบบและการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2) การ
จัดการทดสอบ 3) การประมวลผลสรุปและ 4) การรายงานผล  จากนั้ น ได้อัพโหลดระบบขึ้นสู่ เว็บ ไซต์ 
http://www.bugkwan.com แล้วตอบแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งานระบบสารสนเทศ ดัง
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่  1 ตารางการประเมินผลความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ 

 

ล าดับ รายการ ค่าเฉลี่ย  
(n=80) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปรผล 

1 สามารถลงทะเบียนได้รวดเร็ว ถกูต้อง 4.4500 0.687 มาก 
2 สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ถกูต้อง รวดเรว็ 4.4125 0.665 มาก 
3 การแสดงแบบทดสอบและตัวเลอืกถูกต้อง  4.6000 0.561 มากที่สุด 
4 การประมวลผลสอบมีความรวดเร็ว ถูกต้อง 4.4250 0.519 มาก 
5 การรายงานผลด้านบุคลิกภาพต่างๆ มีความสอดคล้อง

กับสภาพปัจจุบันของนกัศกึษา 
4.3375 0.590 มาก 

 รวม 4.4450 0.614 มาก 
 

จากตารางที่  1 ตารางการประเมินผลความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ โดยรวมจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ทั้ง 80 คน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศในระดับมาก (�̅� = 4.4450, 𝑆. 𝐷. = 0.614) ทั้งนี้สาเหตุ
จาก การแสดงแบบทดสอบและตัวเลือกถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.6000, 𝑆. 𝐷. = 0.561) สาเหตุถัดมาคือ
ระบบสารสนเทศ ฯ สามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.4450, 𝑆. 𝐷. = 0.687) และ
เหตุผลถัดมาคือ การประมวลผลสอบมีความรวดเร็ว ถูกต้องซ่ึงอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.4250, 𝑆. 𝐷. = 0.519) ส าหรับ
ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติม มีผู้ตอบเพียง 2 คน ดังนี้ ควรเชื่อมต่อกับเฟซบุ้คเพื่อล็อคอินได้ง่ายขึ้น 
และจ านวนข้อค าถามมีหลายข้อเกินไป 

2. ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิผล การใช้งานระบบสารสนเทศ ได้แสดงดังตาราง
ท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางที่  2 ตารางผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิผล 
 

ล าดับ รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปรผล 

1 ก่อนใช้งานท่านต้องการขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ หรอืการประกอบอาชีพ 

4.025 0.724 มาก 

2 หลังใช้งานระบบสารสนเทศให้ขอ้มูลการศึกษาต่อหรอื
การประกอบอาชีพได้ดีมีประโยชน์ 

4.325 0.667 มาก 

3 ข้อแนะน ามีประโยชน์ต่อสถานการณ์ของนักศกึษาใน
ปัจจุบัน 

3.975 0.651 มาก 

4 ท่านจะน าข้อเสนอแนะไปวางแผนชีวิตในอนาคตต่อไป 4.090 0.718 มาก 
5 การสมัครใช้ระบบง่ายและรวดเรว็ 4.250 0.716 มาก 
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ตารางที่  3 ตารางผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิผล (ต่อ) 
 

ล าดับ รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปรผล 

6 การเข้าสู่ระบบถูกต้อง รวดเรว็ 4.238 0.637 มาก 
7 ข้อค าถาม/แบบทดสอบมีความเหมาะสม 4.000 0.652 มาก 
8 ตัวเลือกของข้อค าถามครอบคลุมค าตอบ 3.975 0.707 มาก 
9 การรายงานผล ชัดเจน ถูกต้อง 3.988 0.661 มาก 
10 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมีประโยชน์ต่อผู้ตอบ 4.063 0.639 มาก 
11 การจัดวางองค์ประกอบมีความเหมาะสม 4.038 0.641 มาก 
12 หน้าจอมีความเรียบง่าย 4.200 0.781 มาก 
13 ท่านต้องการกลับมาใช้ระบบสารสนเทศนีเ้พื่อหา

แนวทางวางแผนชวีิตของท่านอีกครั้ง 
4.063 0.679 มาก 

14 ระบบมีการใช้งานง่าย ท างานอย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง 

4.225 0.632 มาก 

 รวม 4.104 0.692 มาก 
 

จากตารางที่  2 ตารางผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิผล พบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.104, 𝑆. 𝐷. = 0.692) เนื่องจากหลังใช้งานระบบสารสนเทศให้ข้อมูลการศึกษาต่อ/
การประกอบอาชีพได้ดีเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.325, 𝑆. 𝐷. = 0.667) นอกจากนี้ผู้ตอบความพึงพอใจ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การสมัครใช้ระบบง่ายและรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.250, 𝑆. 𝐷. = 0.716) ซ่ึงมี
ค่าเฉลี่ย 4.250 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.716 นอกจากนี้การเข้าสู่ระบบถูกต้อง รวดเร็ว  อยู่ในระดับมาก  
(�̅� = 4.238, 𝑆. 𝐷. = 0.637) นอกจากนี้ ระบบมีการใช้งานง่าย ท างานอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง อยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 4.225, 𝑆. 𝐷. = 0.632) นอกจากนี้  การออกแบบและการจัดวางหน้าจอมีความเรียบง่าย อยู่ในระดับมาก  
(�̅� = 4.200, 𝑆. 𝐷. = 0.781) จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศช่วยให้ข้อมูลการเลือกอาชีพส าหรับ
นักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้สังเกตุจากค่าเฉลี่ยจากข้อที่ 2 หลังใช้งานระบบสารสนเทศให้ข้อมูลการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพได้ดีมีประโยชน์  ที่มีเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับข้อที่ 1 ก่อนใช้งานท่านต้องการข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการศกึษา
ต่อ หรือการประกอบอาชีพ แต่เม่ือพิจารณาข้อที่ 3 ข้อแนะน ามีประโยชน์ต่อสถานการณ์ของนักศึกษาในปัจจุบัน มี
ค่าเฉลี่ย 3.975 เนื่องจากนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ค านึงถึง
การประกอบอาชีพทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้รับไปวางแผนอาชีพของตนเองต่อไปในอนาคต 

3. ผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเลือก
อาชีพ จากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย 80 คน พบว่ามีคะแนนบุคลิกภาพด้านต่างๆ 
แสดงผลดังภาพท่ี 2 ดังนี้ 
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ภาพที่  2 แสดงผลการวิเคราะหบ์ุคลิกภาพรวมของนักศึกษาทัง้ 80 คน 
 
จากภาพแสดงผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพรวมของนักศึกษาที่เป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ตามทฤษฎี

ทางเลือกอาชีพของจอห์น ฮอลแลนด์ได้แบ่งบุคลิกของมนุษย์ออกเป็น 6 แบบ และสามารถมีบุคลิกภาพได้มากกว่า 1 
รูปแบบในตัวเองได้ ดังนั้นผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ จากประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้ง 80 คน มีบุคลิกแต่ละด้านคือ 1.
บุคลิกภาพแบบนิยมความจริง ความถี่ 42/80 คน ต่อมาคือ 2. บุคลิกภาพแบบช่างคิด มีความถี่ 51/80 คน ถัดมาคือ 
3. บุคลิกภาพชอบเข้าสังคม มีความถี่ 45/80 คน นอกจากนี้ยังมี 4.บุคลิกภาพแบบจารีตนิยม มีความถี่ 45/80 คน 
ต่อมาคือ 5. บุคลิกภาพแบบกล้าเสี่ยง มีความถี่ 27/80 และ 6.บุคลิกภาพแบบชอบศิลปะ มีความถี่ 46/80 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง  

1. จากผลการวิจัยที่พบว่าสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ ด้วยทฤษฎีทางเลือก
อาชีพ ของจอห์น ฮอลแลนด์ ได้เป็นผลส าเร็จนั้นเนื่องจากมีการวางแผนการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้
โมเดลแบบ Incremental ซ่ึงเป็นโมเดลที่ดีมีประสิทธิภาพการท างาน ดังที่ (Susan & Seaman, 2009) ได้กล่าววว่า 
“…โปรแกรมเมอร์สามารถผลิตผลงานได้มากกว่าการใช้โม เดลการพัฒนาซอฟต์แวแบบน้ าตก การประมาณค่า
ความส าเร็จของงานพัฒนาซอฟต์แวแบบ Incremental มีความแม่นย ากว่าแบบน้ าตกได้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน..” 
การออกแบบและพัฒนาประกอบด้วย 4 โมดูล  คือ 1) การสมัครสมาชิกระบบและการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2) การ
จัดการทดสอบ  3) การประมวลผลสรุปและ 4) การรายงานผล  จากนั้นได้อัพโหลดระบบขึ้นสู่ เว็บไซต์ 
http://www.bugkwan.com แล้วเผยแพร่ให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจ านวน 80 คนได้ทดลองใช้งาน ส่วน
แบบทดสอบน ามาจากกรมการจัดหางาน กองส่งเสริมการมีงานท า  ซ่ึงได้จัดท าเอกสารคู่มือแนวปฏิบัติการให้บริการ
แนะแนวอาชีพในสถานศึกษา (กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน, 2557) เพื่อเป็นกระบวนการเตรียมความ
พร้อมที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ และสามารถวางแผนเลือกศึกษาต่อ/เลือกประกอบ
อาชีพ ได้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และทักษะของตนเอง โดยแบบทดสอบอยู่ภายใน
ภาคผนวก แบบทดสอบแบบปรนัย หัวข้อการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ (Vocational Interest) จากแบบทดสอบ
สามารถแปรผลเป็นบุคลิกภาพได้ 6 แบบ ช่วยให้ตัดสินใจเลือกแนวทางชีวิต การศึกษาและอาชีพได้สอดคล้องกับ
ตนเอง แบบทดสอบมีทั้งสิ้น 54 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วย 3 ตัวเลือก จากนั้นน าผลคะแนนแต่ละกลุ่มมาร่วมเข้า
ด้วยกัน บุคลิกภาพกลุ่มที่ได้คะแนนตั้งแต่ 0 – 6 คะแนน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ า แต่ถ้าได้คะแนนระหว่าง 7 – 12 
คะแนน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และถ้าได้คะแนนระหว่าง 13 – 18 คะแนน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง จากนั้นจึงอ่าน
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ค าอธิบายของบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับผู้ตอบ เม่ือน าข้อสอบเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วได้ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพของระบบพบว่ามีความพึ งพอใจโดยรวม ในระดับมาก                   
(�̅� = 4.4450, 𝑆. 𝐷. = 0.692) เนื่ อ งจากการแสดงแบบทดสอบและตั วเลือกถูกต้องอ ยู่ในระดับมากที่ สุ ด  
(�̅� = 4.600, 𝑆. 𝐷. = 0.561) นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลด้านความสามารถลงทะเบียนได้รวดเร็ว ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 4.4500, 𝑆. 𝐷. = 0.687) และระบบสารสนเทศมีการประมวลผลสอบมีความรวดเร็ว  อยู่ในระดับมาก  
(�̅� = 4.4250, 𝑆. 𝐷. = 0.519)  

2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิผลการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเลือกอาชีพ ด้วยทฤษฎีทางเลือกอาชีพของจอห์น ฮอลแลนด์พบว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจต่อระบบสารสนเทศฯ ในระดับมาก (�̅� = 4.104, 𝑆. 𝐷. = 0.692) เนื่องจาก หลังใช้งานระบบสารสนเทศแล้ว
ระบบให้ข้อมูลการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ดีมีประโยชน์  ในระดับมาก (�̅� = 4.325, 𝑆. 𝐷. = 0.667) 
นอกจากนี้ยังมีประเด็นการสมัครใช้ระบบสารสนเทศ ง่ายและรวดเร็ว ข้อนี้อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.250, 𝑆. 𝐷. = 0.716) 
และนอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้านการเข้าสู่ระบบถูกต้อง รวดเร็ว  อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.238, 𝑆. 𝐷. = 0.637) 
ผลการวิจัยในประเด็นการให้ข้อมูลการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ดีมีประโยชน์นั้นสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง 
ศึกษาผลของโปรแกรมการเตรียมตัวสู่โลกแห่งอาชีพ เพื่อเพิ่มความพร้อมในการสมัครงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3              
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (นเรศ, 2556) ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มทดสอบมีคะแนน
จากแบบวัดความพร้อมในการสมัครงานภายหลังการเข้าร่วมโปแกรม สูงกว่าก่อนเข้าการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ 2) หลังการทดลองกลุ่มทดลองโปรแกรมมีคะแนนจากแบบวัดความพร้อมในการสมัคร
งานสูงกว่าคะแนนจากแบบวัดความพร้อมในการสมัครงานของกลุ่มควบคุม 3) กลุ่มทดลองแสดงความคิดเห็นว่า
โปรแกรมท าให้นักศึกษาเรียนรู้ในด้านความสนใจ บุคลิกภาพ ทักษะ ความถนัด ค่านิยมทางอาชีพและความรู้เรื่องโลก
อาชีพ ตลอดจนเทคนิคและวิธีสมัครงาน สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสมัครงานและมี
แนวทางในการพัฒนาตนเอง  

3. จากผลการวิจัยผลสรุปบุคลิกภาพของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรกลุ่มเป้าหมายนี้มีลักษณะเด่น
ที่สุด คือ บุคลิกภาพแบบช่างคิด ช่างสืบเสาะ มีความถี่ 51/80 คน นอกจากนี้มีลักษณะเด่นรองลงมาคือด้าน
บุคลิกภาพแบบที่ 6 คือบุคลิกภาพแบบศิลปิน มีความถี่ 46/80 คน นอกจากนี้มีลักษณะเด่นถัดมาที่มีความถี่เท่ากันคือ 
บุคลิกภาพแบบที่ 3 ชอบเข้าสังคมและบุคลิกภาพแบบที่ 4 คือบุคลิกภาพแบบจารีตนิยม มีความถี่ 45/80 คน ส่วน
บุคลิกภาพที่โดดเด่นน้อยที่สุดคือบุคลิกภาพแบบกล้าเสี่ยง กล้าคิดกล้าท า หรือผู้ประกอบการ มีความถี่ 27/80 คน 
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย จากการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาพบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม สุภาพ เรียบร้อย และให้ความเคารพต่อคณาจารย์ผู้สอนในคณะวิชาเป็นอย่างดี ชอบเข้าร่วม
กิจกรรมของทางคณะ และทางสาขาอย่างเป็นประจ า จากการสอบถามแนวคิดการจัดท าหัวข้อโครงงานนักศึกษาส่วน
ใหญ่สนใจการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก และการพัฒนาซอฟต์แว นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแบบ
บุคลิกภาพของจูงกับเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจของนิสิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ที่มีผลการศึกษา
ใกล้เคียงกัน (พรประภา, 2558) จากผลการศึกษาของงานวิจัยจะค้นหาคุณลักษณะเด่นของแต่ละสาขาวิชา 1) 
สาขาวิชาการจัดการ มีบุคลิกแบบผู้กล้าเสี่ยง 2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีบุคลิกแบบ ช่างคิดช่างสักเกต 3) 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีบุคลิกแบบ นิยมความจริง 4) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มีบุคลิกแบบ
ชอบเข้าสังคม 5) สาขาวิชาการตลาดมีบุคลิกแบบชอบศิลปะดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าแบบประเมินบุคลิกภาพสามารถ
จ าแนกลักษณะเด่นของนักศึกษาได้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม เป็นต้น 

 
สรุปผลการทดลอง 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ ด้วยทฤษฎีทางเลือก
อาชีพของจอห์น ฮอลแลนด์ เม่ือพัฒนาระบบเสร็จแล้วจึงน าระบบไปประเมินความพึงพอใจการใช้งาน และศึกษาผล
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ เพื่อสรุปประเมินลักษณะบุคลิกภาพโดยรวมของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย  
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย การวิจัยนี้ได้ก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษากลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
59/1 จ านวน 41 คน และกลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 59/2 จ านวน 39 คน รวม 80 คน เป็นนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 ใน
ปีการศึกษาที่ 2/2561 เป็นผู้ใช้และประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ แบบทดสอบ
ความพร้อมทางอาชีพ, ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ และแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้งานระบบสารสนเทศฯ  

แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ (กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน, 2557) เพื่อช่วยให้ผู้ตอบ
แบบทดสอบใช้ตัดสินใจเลือกแนวทางชีวิต ทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ แบบทดสอบดังกล่าวเป็น
แบบทดสอบแบบอัตนัย สามารถแปลผลออกมาเป็นบุคลิกภาพได้ 6 ลักษณะ คือแบบ RISCEA ตัวอักษรแต่ละตัว
หมายถึง Realistic, Investigate, Social, Conventional, Enterprising, Artistic  
เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีแบบเว็บเบส ประกอบด้วย โปรแกรมไมโครซอฟต์วิชชวลสตูดิโอโค้ด 
โปรแกรมจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์คือ Apache Web Server โปรแกรมฐานข้อมูลคือ MariaDB โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูลคือ phpMyAdmin ภาษา PHP และภาษา HTML5  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศฯ คือแบบสอบถาม ที่ได้ก าหนดให้ผู้ใช้
ระบบได้ตอบ เป็นแบบสอบถามประเภทอัตนัย 20 ข้อ การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบประเมินดังกล่าว ผู้วิจัย
ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยทั้ง 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์, ดร.
ฐิติรัตน์ สุวรรณสม และอาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพร้อมกับปรับปรุงรายละเอียดของ
เครื่องมือวิจัยให้สมบูรณ์ครอบคลุมย่ิงขึ้น จากการประเมินค่า IOC ของแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใช้งานระบบสารสนเทศฯ พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.878  

การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้ระบบสารสนเทศฯ เม่ือผ่าน
การประเมินค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงได้จัดท าแบบประเมินด้วยกูเกิลฟอร์ม แล้วสร้างลิ้งค์เพื่อใช้เข้าถึงจาก
ภายนอก แล้วส่งลิ้งค์เผยแพร่ผ่านกลุ่มเฟซบุ้คที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ก่อนการประเมินฯ นักศึกษาได้รับแจ้งจากผู้วิจัยให้
ทดลองใช้งานระบบ เมื่อนักศึกษาใช้งานระบบแล้ว จึงได้ตอบแบบประเมิน จากการเก็บรวมรวมข้อมูลพบว่ามีการตอบ
แบบประเมินโดยนักศึกษาทั้งหมด 80 ชุด คิดเป็น 100% 

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. การวิเคราะห์ประเมินระบบสารสนเทศ เป็นการประเมินตามโมดูล
การท างานที่ได้ออกแบบ มี 4 โมดูล คือ1) การสมัครสมาชิกระบบและการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2) การจัดการทดสอบ 
3) การประมวลผลสรุปและ 4) การรายงานผล 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและประสิทธิผลการใช้
ระบบ ทั้งสองส่วนวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย ค านวณค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel 365 

ผลการทดลอง ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) สามารถพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ ด้วยทฤษฎีทางเลือกอาชีพ ของจอห์น ฮอลแลนด์ ได้เป็นผลส าเร็จ  2) 
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิผลการใช้งานระบบสารสนเทศพบว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจต่อระบบสารสนเทศฯ ในระดับมาก (�̅� = 4.104, 𝑆. 𝐷. = 0.692) และ 3) ผลการวิจัยผลสรุปบุคลิกภาพของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรกลุ่มเป้าหมายนี้มีลักษณะเด่นที่สุด คือ บุคลิกภาพแบบช่างคิด ช่างสืบเสาะ 
ลักษณะเด่นรองลงมาคือบุคลิกภาพแบบศิลปิน นอกจากนี้มีบุคลิกภาพชอบเข้าสังคมและบุคลิกภาพแบบจารีตนิยม 
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บทคัดย่อ 

ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้มีผู้สูงอายุมีจ านวนมากขึ้น การเข้าสู่วัยสูงอายุของมนุษย์ ร่างกาย
จะมีการเปลี่ยนแปลง สมรรถภาพทางร่างกายจะมีการเสื่อมถอยลง มีการเจ็บป่วยที่ง่าย เครื่องมือที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุยังมีอยู่เป็นจ านวนน้อย และคลาดแคลนบางพื้นที่ ส่งผลให้การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุมีความ
ล าบากมากย่ิงขึ้น ผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหานี้ จึงได้จัดท าวิจัยนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเค
ชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยประชากร คือ 
ผู้สูงอายุชุมชนเขตสายไหม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 22 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ 1) แอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ 2) แบบประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันส าหรับ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบเกณฑ์ 

ผลการวิจัยพบว่า ระบบแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ สามารถน าไปใช้ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุได้
จริง และมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ท าแบบประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชัน โดยผลรวมการประเมินความพึงพอใจ
แอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี ( x = 4.41) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ออกแบบแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.56) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ด้านเนื้อหาแอปพลิเคชันอยู่
ในระดับดี ( x = 4.28) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 ด้านการใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี ( x = 4.34)  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 และด้านภาพรวมแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี ( x = 4.46) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.48 จากผลการท าแบบประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน พบว่า แอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
เหมาะสมต่อการน าไปใช้งานจริงเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ 
 

ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ  แอปพลิเคชัน  ระบบช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
 
Abstract 

Thailand is becoming an aging society because of the elder increasing. Aging of human causes of 
body changing, physical fitness deterioration, and illness. A small number of the elder facility and lack of 

equipment in some area, resulting in the difficult life of the elder. The purposes of the research were to: 1) 

develop the elderly assistant system, and 2) evaluate user satisfaction in using the elderly assistant system. 

The sample group consisted of 22 elders who living in Sai Mai using the purposive sampling. The research 

instruments were: 1) the application for elderly assistant system, and 2) the assessment form for user 

satisfaction in using the application for elderly assistant system.  Mean and standard deviation were used to 

compare criteria. 

 The research found that the system can be used to help the elder effectively. The results of 

evaluation had good level ( x = 4.41) and the standard deviation was 0.40. The evaluation consisting of four 

parts: the website designing had very good level ( x = 4.56) and the standard deviation was 0.44, the 

information had good level ( x = 4.28) and the standard deviation was 0.38, the usability had good level  

( x = 4.34) and the standard deviation was 0.32, and the overview had good level ( x = 4.46) and the 

standard deviation was 0.48. The results of four parts from the evaluation showed that the application for 

elderly assistant system was suitable for use in elder. 

 
Keywords:  Elder, Application, Elderly Assistant System. 
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บทน า 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ผู้ที่เข้าสู่วัยสูงอายุจะมีอาการต่าง ๆ ตามมา เช่น 

โรคเบาหวาน โรคเกาต์ โรคความดันโลหิตสูง และสุขภาพทางจิต โดยโรคที่เกิดจากสุขภาพทางจิตจะมีความเกี่ยวข้อง
กับคุณภาพ และศักยภาพของชีวิต (สุภาวดี ไชยเดชาธร , ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน และกชกร แก้วพรหม , 2558, 33) 
ผู้สูงอายุเป็นวัยแห่งความเสื่อมของสภาพร่างกาย ท าให้ความสามารถในการท าหน้าที่ต่าง ๆ ลดลง (อริสรา สุขวัจนี, 
2555, 216) ซ่ึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งผลให้การใช้ชีวิตของผู้ที่เข้าสู่วัยสูงอายุล าบากย่ิงขึ้น การ มี
ความรู้ในด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุจึงจ าเป็นส าหรับสังคมประเทศไทยที่ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทั้งในด้านการ
ป้องกันตัวจากโรคภัยต่าง ๆ และการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการท ากายภาพบ าบัดคือสิ่งที่ส าคัญของ
ผู้สูงอายุ (Kim, Oh, Ahn & Lee, 2012) สื่อการให้ความรู้นั้นผู้ที่เข้ามาใช้งานจะต้องเข้าถึงได้ง่าย 

ตามโครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงานลดลง โดยประเทศไทย
จะก้าวเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 (ศิริสุข นาคะเสนีย์, 2561, 40) ซ่ึงในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา
พบว่าจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.7 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ จึงท าให้ประเทศไทยได้กลายเป็น
สังคมผู้สูงอายุ ตามค านิยามขององค์การสหประชาชาติ (พิมพิสุทธิ์ บัวแก้ว และรติพร ถึงฝั่ง, 2559, 95) ผู้สูงอายุเพศ
หญิงมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนกว่าผู้สูงอายุเพศชาย (Bani and other, 2018) โดยผู้สูงอายุชายมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 80 
และผู้สูงอายุหญิงมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 83 (สมโภชน์ อเนกสุข และกชกร สังขชาติ , 2548, 98) เม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ
พฤติกรรมในการเลือกใช้สิ่งของ หรือผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนไปตามวัย (Fukuda, 2009) โดยส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุจะมี
การใช้งานในด้านเทคโนโลยี และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่น้อย ท าให้เป็นอุปสรรคในการท าความรู้ความ
เข้าใจในด้านการใช้งานของเทคโนโลยีได้ (Hsu, 2017) สารอาหารที่ผู้สูงอายุควรได้รับควรมีความที่เหมาะสมครบ 5 
หมู่ เพื่อช่วยในการเสริมทางด้านโปรตีน วิตามิน และสารอาหารแร่ธาตุต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมร่างกาย
ของผู้สูงอายุให้มีความแข็งแรงย่ิงขึ้น (Qi, Wang, Wang & Wang, 2011) เพราะเหตุนี้การท่ีมีแหล่งข้อมูลการให้
ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ดี การให้ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุจึง
เป็นสิ่งส าคัญ ซ่ึงปัจจุบันเครื่องมือการใช้งานที่ช่วยอ านวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุยังมีอยู่เป็นจ านวนน้อย และการ
เข้าถึงของทางด้านเครื่องมือยังมีไม่ทั่วถึงผู้ใช้งาน ท าให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การเกิดเหตุฉุกเฉินต่อผู้สูงอายุ ความดัน
โลหิตสูง อาการหน้ามืด และอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ ท าให้ไม่สามารถแจ้งเหตุได้อย่างทันท่วงที 
กรณีไม่ได้อยู่ในสถานที่คุ้นเคยก็จะไม่สามารถทราบถึงสถานที่ของโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง รวมไปถึงการสืบค้น
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง และแม่นย าเนื่องจากการให้ความรู้กับผู้สูงอายุ แหล่งข้อมูลจะต้อง
สอดคล้องกับสุขภาพของวัยสูงอายุเพื่อให้การใช้งานสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบัน
อุปกรณ์มือถือเป็นสิ่งที่มีความสะดวกสบาย และรวดเร็ว (Alsaqer & Chatterjee, 2017) การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้แอป
พลิเคชันจึงเหมาะแก่การน ามาใช้งานเพื่อดูแลผู้สูงอายุ (Wang, Yu, Fauvel, Tan & Miao, 2017) 

ผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหานี้ จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในการที่ผู้ใช้งาน
ต้องการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ค้นหาโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง และสืบค้นข้อมูลแหล่งความรู้ในการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ  
โดยมีการใช้งานของแอปพลิเคชันที่เข้าใจได้ง่ายต่อผู้สูงอายุ เพราะมีการออกแบบแอปพลิเคชันให้เหมาะสมในด้าน  
สี ขนาดตัวอักษร และรูปภาพ ฉะนั้นในงานวิจัยการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ จึงมุ่งเน้น 
การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้หากมีเหตุเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ใช้
มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ ได้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองระบบแอปพลิเคชนั

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
     1.1 เครื่องมือการวิจัย 
          1.1.1 แอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ ได้ใช้โปรแกรม Android Studio มาใช้ในการพัฒนา

แอปพลิเคชัน 
          1.1.2 แบบประเมินความพึงพอใจของระบบแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
     1.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
          1.2.1 ประชากร คือ ผู้สูงอายุชุมชนเขตสายไหม 
          1.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุชุมชนเขตสายไหม จ านวน 22 คน โดยแบ่งเป็น ผู้ชายจ านวน 12 คน 

คิดเป็นร้อยละ 55 และผู้หญิงจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 45 โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง  
     1.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีการเปรียบเทียบค่าสถิติ กับเกณฑ์

ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของระบบ ดังนี้ 
          ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า อยู่ในระดับดีมาก 
          ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า อยู่ในระดับดี 
          ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
          ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า อยู่ในระดับน้อย 
          ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า อยู่ในระดับน้อยมาก 
2. วิธีการทดลอง 
ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้มีวิธีการทดลองโดยมีการออกแบบระบบ

โดยใช้หลักการของเชิงวัตถุ (OO: Object Oriented) มาใช้ในการออกแบบระบบ โดยแบ่งการออกแบบระบบ
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ยูสเคส (Use Case) แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) แผนภาพล าดับ (Sequence 
Diagram) และแผนภาพสถานะ (State Diagram) 

     2.1 ยูสเคส แอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ แสดงการท างานของยูสเคส และความสัมพันธ์ของ
ยูสเคสต่าง ๆ ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 ยูสเคสการใชแ้อปพลิเคชันส าหรับชว่ยเหลือผู้สูงอายุ 
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     2.2 แผนภาพกิจกรรม แอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ แสดงการท างานของกิจกรรม และ
ขั้นตอนในการท างานต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพกิจกรรมแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สงูอายุ 
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     2.3 แผนภาพล าดับ การติดต่อฉุกเฉิน แอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ แสดงถึงล าดับขั้นตอนใน
การท างานในส่วนของการติดต่อฉุกเฉินของแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 แผนภาพล าดับของการติดต่อฉุกเฉิน 
 

     2.4 แผนภาพล าดับ สืบค้นแหล่งข้อมูล แอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ แสดงถึงล าดับขั้นตอนใน
การท างานในส่วนของการสืบค้นแหล่งข้อมูลของแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ ดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 แผนภาพล าดับของสืบค้นแหล่งขอ้มูล 
 

     2.5 แผนภาพสถานะ การติดต่อฉุกเฉิน แอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ แสดงถึงสถานะในการ
ท างานในส่วนของการติดต่อฉุกเฉินของแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ ดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 แผนภาพสถานะของการติดต่อฉุกเฉิน 
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     2.6 แผนภาพสถานะ สืบค้นแหล่งข้อมูล แอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ แสดงถึงสถานะในการ
ท างานในส่วนของการสืบค้นแหล่งข้อมูลของแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ ดังภาพที่ 6 
 

 
 

ภาพที่ 6 แผนภาพสถานะของสบืค้นแหล่งข้อมูล 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. ผลการออกแบบหน้าจอ 
ผู้วิจัยได้มีการออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยผู้ใช้งานสามารถ โทรฉุกเฉิน 

ค้นหาโรงพยาบาลท่ีใกล้เคียง ดูวีดีโอ และอ่านเนื้อหาความรู้ได้ ดังภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
 

จากภาพที่ 7 หน้าจอแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 หน้าจอ ได้แก่ 1) หน้าจอ ก 
คือหน้าจอเมนูการใช้งาน ท าหน้าที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูการใช้งานต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชัน  2) หน้าจอ ข 
คือหน้าจอแผนที่โรงพยาบาล ท าหน้าที่แสดงต าแหน่งของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในแผนที่และบอกถึงเส้นทางในการไป
โรงพยาบาล 3) หน้าจอ ค คือหน้าจอวีดีโอ ท าหน้าที่ให้ผู้ใช้งานสามารถดูวีดีโอการให้ความรู้เกี่ยวกับการท ากาย
บริหาร 4) หน้าจอ ง คือหน้าจอเนื้อหาแหล่งความรู้ ท าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยที่จะเกิดขึ้นเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของแอป

พลิเคชัน โดยประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุชุมชนเขตสายไหม จ านวน 22 คน และน าผลการประเมินความพึง
พอใจมาเปรียบเทียบเกณฑ์ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ แอปพลิเคชันส าหรบัช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
 

หัวข้อ x  S.D. หมายเหตุ 
1. ด้านการออกแบบแอปพลเิคชนั 
2. ด้านเนื้อหาแอปพลิเคชัน 
3. ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน 
4. ด้านภาพรวมแอปพลิเคชัน 

4.56 0.44 ดีมาก 
4.28 0.38 ดี 
4.34 
4.46 

0.32 
0.48 

ดี 
ดี 

รวม 4.41 0.40 ดี 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ มีกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้สูงอายุชุมชนสายไหม จ านวน 22 คน พบว่าผลรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.41) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 
โดยแบ่งผลการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.56)  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 2) ด้านเนื้อหาแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี ( x = 4.28) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.38 3) ด้านการใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี ( x =4.34) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 4) ด้านภาพรวม
แอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี ( x = 4.46) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 
 
อภิปรายผล 

การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ แอปพลิเคชันมีการท างานที่เข้าใจง่าย และไม่
ซับซ้อน มีการแสดงผลของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ภายในแอปพลิเคชันจะมีข้อมูลการให้ความรู้ 
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ รวมไปจนถึงการแจ้งเหตุฉุกเฉนิผ่านตัวแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันผ่าน
โทรศัพท์บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ 

ผลการประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุ
ชุมชนสายไหม จ านวน 22 คน พบว่าผู้ที่ใช้งานสามารถได้รับความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ สามารถใช้งานการแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินได้สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดี ( x =4.41) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.40 
 
สรุปผลการทดลอง 

การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ใช้งานสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุได้ โดยแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ ได้มีการแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 1) การติดต่อฉุกเฉิน ผู้ใช้งานสามารถตรวจเช็คโรงพยาบาลที่ ใกล้เคียงได้ผ่านแอปพลิเคชันโดยจะมีการแสดง
แผนที่เส้นทางของโรงพยาบาล และการโทรฉุกเฉินผู้ใช้งานสามารถโทรฉุกเฉินเข้าหาศูนย์ช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ผ่านแอป
พลิเคชัน 2) แหล่งการให้ความรู้ส าหรับผู้สูงอายุที่จัดอยู่ในรูปแบบของเนื้อหาความรู้ และวีดีโอ ได้แก่  การท ากาย
บริหาร ความรู้เกี่ยวกับภัยอันตรายที่จะเกิดกับผู้สูงอายุ และอาหารหลัก 5 หมู่ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของ
ระบบแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุชุมชนเขตสายไหม 22 คน พบว่า
ผลรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.41) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 หมายความว่าแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุสามารถน าไปใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

ข้อมูลด้านวิชาการกับนักศึกษามีความส าคัญมากส าหรับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษา
ที่เพิ่งเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 เนื่องจากจะช่วยให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนรวมถึงเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ ด้าน
วิชาการต่าง ๆ ที่ตนเองต้องปฏิบัติตาม ปกติแล้วมหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือคู่มือส าหรับนักศึกษา ซ่ึงบางครั้งกฎ 
ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง หรือนักศึกษาต้องการค าตอบอย่างรวดเร็ว การปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นทางออก
ที่ดีกว่า แตใ่นทางกลับกันก็เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงต้องการทราบถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการใช้งานแชทบอทเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการกับนักศึกษา ซ่ึงงานวิจัยได้น าเสนอแบบจ าลอง และทดสอบ
แบบจ าลองด้วยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ปัจจัยที่ใช้ในแบบจ าลองประกอบไปด้วย ความตั้งใจในการ
ใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อแชทบอท การรับรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความ
สนุก และ การรับรู้ถึงความเข้ากันได้ โดยสามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ทั้งหมด 145 คน ข้อมูลดังกล่าวถูก
น าไปประมวลผล โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลของงานวิจัยพบว่า
นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานแชทบอท การรับรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวเป็นตัวแปรเดียวที่ไม่มี
ผลกระทบต่อทัศนคติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลที่ได้ถูกน าไปสร้างข้อเสนอแนะเพื่อแนะน าการพัฒนาแชทบอท
ส าหรับให้ค าปรึกษาด้านวิชาการต่อไปในอนาคต 

 

ค าส าคัญ :  แชทบอท  เครือข่ายสังคมออนไลน์  ระบบใหค้ าปรกึษาด้านวิชาการ  การยอมรับเทคโนโลยี  
 
Abstract 

Academic information is highly important for tertiary students. Especially for the students in the 

first year. They could use that information for academic planning and helps them understand the rules of the 

university. Therefore, the university has to publish the handbook for students. However, the rules can be 

changed. In the time-sensitive case, consulting the academic problems with lecturers seem to be a better 

solution. However, it will add more workload to the lecturers. Therefore, the objective of this study is to find 

the factors affecting the intention to use chatbot for academic consulting. It proposed a research model, 

collecting data via an online questionnaire and analyzing data. The factors in the model including Intention 

to use, attitude toward chatbot, perceived privacy risk, perceived usefulness, hedonic motivation and 

perceived compatibility. There were 145 participants in the questionnaire. In order to find the effect of 

variables, the data were analyzed using simple linear regression and multiple linear regression. The results 

showed that students have a good attitude toward using chatbot and perceived privacy risk is the only factor 

that not statistically significant. The recommendations for the development of chatbot for academic 

consulting were proposed based on the results of this research. 

 
Keywords: Chatbot, Online Social Networks, Academic Consultant System, Technology Adoption 
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บทน า 
การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านการเรียนและด้านวิชาการถือเป็นสิ่งที่ส าคัญนอกจากการเรียนการสอน

ในห้องเรียน โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ก าลังเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และต้องการการวางแผนการเรียน 
ปรับตัว เรียนรู้และปฏิบัติตามกฏระเบียบต่าง ๆ ซ่ึงแตกต่างจากชีวิตในช่วงมัธยมอย่างสิ้นเชิง ท าให้ในปัจจุบันพบว่ามี
นักศึกษาเข้ามาเพื่อปรึกษาปัญหากับอาจารย์ที่ปรึกษามากย่ิงขึ้น แต่ก็ต้องประสบปัญหาหลายอย่างในการติดต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เช่น อาจารย์ติดภารกิจไม่สามารให้ค าปรึกษาได้ นักศึกษาต้องการติดต่อขอค าปรึกษานอกเวลาปกต ิ
เป็นต้น  ท าให้นักศึกษาต้องเข้าหาอาจารย์เพียงอย่างเดียว เป็นการเพิ่มภาระงานให้อาจารย์จ านวนมาก ดังนั้น เพื่อ
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาในด้านวิชาการ ทางออกของปัญหานี้คือการแจกจ่ายคู่มือ
ส าหรับนักศึกษาที่มีข้อมูลด้านวิชาการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างแชทบอทเข้ามาช่วย อย่างไรก็ดีก่อนจะ
พัฒนาระบบแชทบอทได้นั้น มีความจ าเป็นที่ผู้พัฒนาจะต้องทราบถึงความตั้งใจที่จะใช้งานของผู้ใช้เสียก่อน ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งานแชทบอทเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ โดยจะ
ท าการสร้างแบบจ าลองส าหรับงานวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีต่าง ๆ 
หลังจากนั้นจึงท าการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัยพร้อมสร้างข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนา  
แชทบอทเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการกับนักศึกษาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบแชทบอทเพื่อให้ค าปรึกษากับนักศึกษาด้าน
วิชาการประจ าคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2. เพื่อสร้างขอ้เสนอแนะน าส าหรบัการน าไปสร้าง แชทบอทเพื่อใช้งานจริงในมหาวิทยาลัย 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยี 
ในอดีตที่ผ่านมา นักวิจัยให้ความส าคัญกับการหาปัจจัยที่ท าให้ผู้ใช้ยอมรับการใช้เทคโนโลยี โดยได้มี

แบบจ าลองออกมามากมาย แบบจ าลองที่ได้รับความนิยมน ามาพัฒนาและทดลองต่อยอดแบบหนึ่งคือ ทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model; TAM) (Davis, 1989) โดยทฤษฎีนี้ถูกประยุกต์มาจาก 
ทฤษฎีการกระท าอย่างเป็นเหตุผล (Theory of Reasoned Action; TRA) (Fishbein & Ajzen, 1975) เป้าหมายของ 
TAM คือการท านายการยอมรับเทคโนโลยีผ่านทาง 2 ตัวแปร คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness; 
PU) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of User; PEOU) ซ่ึงหลักๆแล้ว PU จะหมายถึง 
มุมมองของผู้ใช้ที่มีต่อความน่าจะเป็นของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของเค้าได้ แ
PEOU หมายถึง ระดับการรับรู้ของผู้ใช้ที่มีต่อความงานในการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมาย ต่อมามี
การพัฒนาต่อมาเป็น TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000) และล่าสุดเป็น TAM3 (Venkatesh & Bala, 2008) ที่มี
ตัวแปรเพิ่มมาอีกหลายตัวแปร เพื่อใช้ท านายการยอมรับเทคโนโลยีในบริบทที่แตกต่างกัน โดยยังมีพื้นฐานอยู่ที่ PU 
และ PEOU 

Unified Theory of Acceptance and Use Technology (UTAUT) (Venkatesh and others, 
2003) หรือ การรวบรวมทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี เป็นอีกแบบจ าลองที่ได้รับความนิยม โดยทฤษฎีนี้ท า
การประยุกต์ รวมระหว่าง 8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีและต่อมาได้มีการพัฒนาต่อเนื่องเป็น UTAUT 
2 (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012) ส าหรับแบบจ าลองของ UTAUT มีตัวแปรหลัก ๆ คือ การรับรู้ถึงประสิทธิภาพ
การใช้งาน (Performance Expectancy; PE) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Effort Expectancy; EE) อิทธิพลจาก
สังคม (Social Influence; SI) และสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions; FC)  
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แชทบอท 
 การท างานของแชทบอทจะเป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ เป็นการสร้างระบบปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ 
(Human Computer Interaction) โดยความพยายามในการใช้ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) จุดเริ่มต้นของ
แชทบอทนั้นค่อนข้างมีมานานมากแล้ว ต้ังแต่ช่วงปี ค.ศ. 1966 บุคคลแรกที่พัฒนาแชทบอทขึ้นมาคือ Weizenbaum 
(1966) ซ่ึงในขณะนั้น แชทบอทท าหน้าที่เป็นเพียงระบบ Command Line และท าการโต้ตอบกับผู้ใช้งานโดยใช้
เทคนิคการจับคู่ของค าหลัก (Keywords Matching) หลักการขึ้นท าการจับค าหลักของผู้ใช้มาและเตรียมการโต้ตอบ
เอาไว้ส าหรับค าหลักเหล่านั้นเท่านั้น แชทบอทตัวแรกที่ได้รับการยอมรับคือ ELIZA (Weizenbaum, 1966) ที่จ าลอง
การท างานจากค าถามของนักจิตวิทยาและเป็นแชทบอทตัวแรกที่สามารถผ่านเข้าสู่การทดสอบของ ทัวริ่ง (Turing 
Test) ได้ ต่อมาเม่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัฒนามากขึ้น ท าให้มีการคิดค้นวิธีการท าให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ
รูปแบบการท างานของเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้รับเข้ามา (Pattern Recognition) ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้เม่ือเครื่องจักรได้ท า
การเรียนรู้การเกิดรูปแบบต่างๆได้ในระดับหนึ่งแล้ว ก็จะสามารถท านายผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดขึ้นจากข้อมูลชุดใหม่ที่ใส่
เข้าไปได้ซ่ึงเราเรียนวิธีการนี้ว่า การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) (Bishop & Nasrabadi, 2006) ซ่ึงใน
ปัจจุบันมีเทคนิคมากมาย ดังนั้น การน าข้อมูลเหล่านี้มาท าการฝึกฝน (Train) ให้แชทบอทเกิดการเรียนรู้ก็จะช่วยให้แช
ทบอทสามารถท านายผลลัพธ์ของค าถามที่มีการถามบ่อย ๆ และโต้ตอบได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 ปัจจุบันแชทบอทได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้กับบริการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้บริการหลังการขาย การ
ขายสินค้า การตอบค าถามทางเทคนิค เป็นต้น นักวิจัยเองก็ให้ความสนใจกับการวิจัยเรื่องของแชทบอทเช่นกัน Van 
Eeuwen (2017) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแชทบอทในการท าการค้า พบว่าส่วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้แชทบอทเพื่อการค้าอยู่แล้ว ซ่ึงสนับสนุนผลการวิจัยของ Lester and others ( 2004)
ได้ผลว่าแชทบอทนั้นเหมาะสมกับการใช้งานในโลกธุรกิจ เพื่อให้บริการลูกค้าทั้งในด้านการขายและด้านเทคนิค  
นอกจากนี้ Shawar & Atwell (2007) ยังได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับแชทบอทและได้ผลว่า นอกจากด้านธุรกิจแล้วนั้น แช
ทบอทยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อความบันเทิง การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ รวมถึงการใช้เพื่อการศึกษาอื่น ๆ ได้อีกด้วย 
(Bickmore, Schulman, & Sidner, 2013) ยังได้แนะน าผลการวิจัยว่าแชทบอทสามารถประยุกต์เข้ากับอุตสาหกรรม
การแพทย์ได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ แชทบอทสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายบริบท ดังนั้นจึงมี
ความเป็นไปได้ที่จะน าแชทบอทมาประยุกต์ใช้กับงานให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ  

แบบจ าลองและสมมุติฐานในงานวิจัยนี ้
จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้งานวิจัยนี้ได้สร้างแบบจ าลองเพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความตั้งใจใน

การใช้งานแชทบอทเพื่อให้ค าปรึกษาทางวิชาการ โดยแบบจ าลองประกอบไปด้วย ตัวแปรทั้งหมด 6 ตัวแปร ดังแสดง
ไว้ในภาพที่ 1 ค าอธิบายถึงความหมายของตัวแปรทั้งหมดอยู่ในตารางที่ 1 และได้มีการสรุปข้อมูลสมมุติฐานทั้งหมด
ของงานวิจัยนี้ไว้ในตารางที่ 2 
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ภาพที่ 1 แบบจ าลองที่ใช้ในงานวิจัยนี้ 
 

 
 

ตารางที่ 1 อธบิายตัวแปรต่าง ๆ กัน 
 

ชื่อตัวแปร ค าอธิบาย เหตุผล 
ความตั้ ง ใจ ใน
การใช้งาน 
(INT) 
 

ความตั้งใจในการกระท าพฤติกรรมใด ๆ นั้นจะเกิดเป็น
ผลกระทบทางบวกให้เกิดการกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ เป็น
หนึ่งในตัวแปรของ TRA (Fishbein and Ajzen, 1975) 
และเป็นตัวแปรที่พบได้บ่อยในงานวิจัยประเภทนี้ ส าหรับ
แบบจ าลองของงานวิจัยนี้ ตัวแปรนี้คือความตั้งใจในการใช้
งานแชทบอทเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 

 ความตั้งใจ ถือเป็นตัวแปรที่ใช้
กันอย่างแพร่หลาย 

 ในงานวิจัยที่ผ่านมา ได้พิสูจน์
แล้ วว่ า  ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะท า
พฤติกรรมใด ๆ จะส่งผลให้เกิด
การกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ จริง 

ทัศนคติดที่มีต่อ
การใช้งาน 
(ATT) 

ทัศนคติ หมายถึงความรู้สึกหรือความคิดเหน็ของบุคคลนัน้ 
ๆ ที่มีต่อการกระท าพฤติกรรมใด ๆ (Fishbein & Ajzen, 
1975) กล่าวคือ หากบุคคลนั้นมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม
ใด ๆ ก็มีโอกาสที่จะมีความตั้งใจที่จะท าพฤติกรรมนั้น ๆ 

 ทัศนคติ เป็นตัวแปรพื้นฐานที่ใช้
วัดความตั้งใจในการใช้งาน 

 ตัวแปรทุกตัวจะวัดมาที่ผลกระทบ
ต่อความตั้งใจก่อนเสมอ 

ก า ร รั บ รู้ ถึ ง
ความเสี่ยงด้าน
ความเป็นส่วนตัว  
(PPR) 
 

ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Risk) หมายถึง 
ความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะสูญเสียความควบคุมในสารสนเทศที่
เป็นส่วนตัวของตนเองโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัวในขณะที่ก าลังใช้
งานแชทบอท เป็นทฤษฎีที่เสนอโดย Featherman และ 
Pavlou (2002) โดยได้ท าการแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 7 
ประเภท  ที่ผู้ ใช้จะมีต่อการยอมรับและใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใด ๆ 

 ในการใช้งานแชทบอท ผู้ ใช้
จ าเป็นต้องมีการพิมพ์ข้อมูล
ส่วนตัวเพื่ อโต้ตอบกับระบบ 
แชทบอท ท าให้อาจจะเป็นสิ่งที่
มีผลต่อการตัดสินใจยอมรับของ
ผู้ใช ้

ก า ร รั บ รู้ ถึ ง
ประโยชน์  
(PU) 

Davis (1989) เป็นผู้แนะน าตัวแปรในเรื่องของการรับรู้ถึง
ประโยชน์ (Perceived Usefulness) โดยเริ่มจากแบบจ าลอง 
TAM ตัวแปรนี้กล่าวถึงระดับของการรับรู้ของปัจเจก
บุคคลที่มีต่อระบบใด ๆ ว่าจะช่วยสามารถเพิ่มประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการท างานได้ จะมีผลต่อการยอมรับ
และใช้งานระบบนั้น ๆ ในงานนี้จะหมายถึง ระดับการรับรู้
ถึงประโยชน์ของการใช้งานแชทบอทเพื่อให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการ  

 เนื่องจากเป็นระบบที่น่าจะช่วย
เพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของ
นักศึกษาได้ ซ่ึงน่าจะมีผลท าให้
นักศึกษายอมรับการใช้งาน 

1386



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

ตารางที่ 1 อธบิายตัวแปรต่าง ๆ กัน (ต่อ) 

ชื่อตัวแปร ค าอธิบาย เหตุผล 
ก า ร รั บ รู้ ถึ ง
ความสนุก 
(HM) 

การรั บ รู้ ถึ งค วามสนุ ก  (Hedonic Motivation; HM)
หมายถึง ความสนุก หรือความสุขที่ผู้ใช้ได้รับจากการใช้
งานเทคโนโลยี (Venkatesh, 2012) ซ่ึงได้มีนักวิจัยน าเอา
ปัจจัยเรื่องความสนุกมาเกี่ยวข้องกับการยอมรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากมาย บริบทของงานวิจัยนี้ เราจึง
ได้ท าการเพิ่มตัวแปร การรับรู้ถึงความสนุกมีผลกระทบต่อ
ความตั้งใจในการใช้งานงานแชทบอทเพื่อให้ค าปรึกษา
ด้านวิชาการ 

 มีการพบว่าเรื่องของความสนุก
มีผลกระทบต่อการยอมรับ
เท ค โน โล ยีทั้ งท างตรงและ
ทางอ้อม 

 การใช้ งานแชทบอทอ ยู่บน
ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เป็นสิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้งาน
เพื่อความสนุกอยู่แล้ว จึงน่าจะมี
ผลต่อการยอมรับและใช้งาน 

ก า ร รั บ รู้ ถึ ง
ความเข้ากันได้  
(PC) 

การรั บรู้ ถึ งความเข้ ากั น ได้  (Perceived Compatibility) 
หมายถึ ง  ความสัมพั นธ์ ระหว่างคุณ ค่ า สิ่ งที่ สน ใจ 
ประสบการณ์ต่าง ๆ ของบุคคล ซ่ึงได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มี
ผลต่อการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยี เป็นหนึ่งในตัวแปร
ที่ อ ยู่ ใน  Diffusion of innovations Theory (Rogers, 
2010) 

 ความเข้ากันได้ส าหรับผู้ ใช้ มี
หลายมุมมอง ที่เกี่ยวข้องกับใน
ชีวิตประจ าวัน และด้านเทคนิค 
เช่น ระบบปฏิบัติการ เวลาที่
ให้บริการ เป็นต้น  

 หากผู้ ใช้ มีความเข้ากันได้กับ
ระบบใหม่แล้ว ก็จะสามารถท า
ให้ ย อ ม รั บ ได้ ง่ า ย ม า ก ขึ้ น 
(Rogers, 2010) 

 
ตารางที่ 2 อธิบายสมมุติฐานในแบบจ าลอง 

 

ล าดับ สมมุติฐาน ตัวย่อ 
H1 ทัศนคติที่มีต่อแชทบอทเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ มีผลกระทบด้านบวกต่อ ความ

ตั้งใจที่จะใช้งานแชทบอทเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 
ATTINT 

H2 การรับรู้ถงึความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตวัต่อแชทบอทเพื่อใหค้ าปรึกษาด้านวิชาการ 
มีผลกระทบด้านบวกต่อ ทศันคตมีิต่อแชทบอทเพื่อให้ค าปรกึษาด้านวิชาการ 

PPRATT 

H3 การรับรู้ถงึประโยชน์ต่อแชทบอทเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ มีผลกระทบด้านบวก
ต่อ ทัศนคติมีต่อแชทบอทเพื่อใหค้ าปรึกษาด้านวิชาการ 

PUATT 

H4 การรับรู้ถงึความสนุกต่อแชทบอทเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ มีผลกระทบด้านบวก
ต่อ ทัศนคติมีต่อแชทบอทเพื่อใหค้ าปรึกษาด้านวิชาการ 

HMATT 

H5 การรับรู้ถงึความเข้ากันได้ต่อแชทบอทเพื่อใหค้ าปรึกษาด้านวิชาการ มีผลกระทบด้าน
บวกต่อ ทศันคติมีต่อแชทบอทเพือ่ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 

PCATT 

 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บข้อมูล 
ประชากรของงานวิจัยนี้คือนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ทั้งหมด 

306 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 2562) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ  (Accidental 
Sampling) งานวิจัยนี้มีกลุ่มตัวอย่าง 145 คน  
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งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ ในการพิสูจน์แบบจ าลองและสมมุติฐานงานวิจัย โดยท าการสร้าง
แบบฟอร์มค าถามรับข้อมูลโดยใช้ Google Forms โดยท าการเปิดแบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ่มตัวอย่างท าประมาณ 
2 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 1-14 เมษายน 2562) โดยในแบบสอบถามได้มีหน้าจอจ าลองของการใช้งานแชทบอทบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ Line และอธิบายให้นักศึกษาได้เข้าใจวิธีการท างานอย่างคร่าวๆ ดังภาพที่  แบบสอบถามมี
ทั้งหมด 13 ข้อ โดย 12 ข้อจะเป็นค าถามของแบบจ าลองที่ต้องตอบโดยการใช้มาตรวัดแบบ Likert ข้อมูลที่ได้รับการ
ตอบกลับมาจะถูกบันทึกลงใน Google Spreadsheet ทั้งหมดจากนั้นจึงน ามาเข้าสู่โปรแกรม Statistical Package 
for Social Science (SPSS) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการท างานของแชทบอทที่ใหป้ระกอบกับแบบสอบถาม 
 

ผลการทดลอง หรือ ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
หลังจากการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นและน าเข้าสู่โปรแกรมเพื่อการประมวลผลพบว่า งานวิจัยนี้ มีผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 155 คน หลังจากผ่านการกลั่นกรองข้อมูลแล้ว มีชุดค าตอบที่สมบูรณ์และใช้ได้ทั้งหมด 145 ชุด 
เนื่องจากประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 18-25 ปี 
โดยในจ านวนทั้งหมดนี้ เป็นนักศึกษาเพศชาย 90 คน  นักศึกษาเพศหญิง 55 คน 

การวิเคราะห์ความเที่ยงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม  
แบบสอบถามนี้ได้ถูกวิเคราะห์ความเที่ยงตรงโดยใช้การวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objectives Congruence : IOC) ผ่านทางผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยแต่ละข้อค าถามได้ค่า IOC มากกว่า 0.5 จึง
มีความเที่ยงตรง ส่วนความเชื่อม่ันของแบบสอบถามนั้นท าการทดสอบโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค 
(Cronbach’s alpha coefficient) (Santos, 1999) โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าโดยรวมของแบบสอบถามเท่ากับ 
0.816 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดี 
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ทดสอบสมมุติฐานโดยการใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ในการทดสอบสมมุติฐานและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนั้น งานวิจัยนี้ใช้ วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

(Simple Linear Regression) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ซ่ึงเป็นการทดสอบ
ว่าตัวแปรต้นมีผลกระทบต่อตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด โดยในการทดสอบสมมุติฐานระหว่าง ทัศนคติที่มีต่อการใช้
งาน และ ความตั้งใจที่จะใช้งาน จะใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น เนื่องจากมีตัวแปรต้นเพียงตัวแปรเดียว และ 
จะใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่างตัวแปรทั้ง 4 ตัว กับทัศนคติที่มีต่อการใช้งานแชท 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  (Multicollinearity Analysis) 
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสิ่งที่ต้องค านึงคือตัวแปรต้นแต่ละตัวจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและ

กัน  โดยดูได้จากค่า Variance inflation factor (VIF) จะต้องมีค่าไม่เกิน 5 และค่า Tolerance จะต้องมากกว่า 0.2 
ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ พบว่าค่า VIF ที่สูงที่สุดระหว่างตัวแปร อยู่ที่ 3.468 และค่า Tolerance ต่ าที่สุดอยู่ที่ 0.288 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวแปรแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน จึงสามารถน าไปสู่การวิเคราะห์ขั้นต่อไปได้  ซ่ึงผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นระหว่างตัวแปรถูกแสดงไว้ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบจ าลอง 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการวิเคราะห์วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นระหว่างทัศนคติและความตั้งใจในการใช้งานพบว่า ทัศนคติที่มี
ต่อการใช้งานแชทบอท มีผลกระทบด้านบวกกับความตั้งใจในการใช้งาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
(Coefficient of determinant) R2 =0.788 ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% นั่นคือตัวทัศนคติสามารถใช้อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของความตั้งใจในการใช้งานได้ถึง 78.8%  

ส าหรับตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อทัศนคติใช้การวิเคราะห์ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการ
วิเคราะห์พบว่า การรับรู้เรื่องความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว เป็นเพียงตัวแปรเดียวที่มีผลกระทบอย่างไม่มีนัยส าคัญ
กับทัศนคติ ตัวแปรอื่น ๆ มีผลกระทบต่อทัศนคติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งหมด โดยทั้ง  3 ตัวแปร คือ การรับรู้ถึง
ประโยชน์ การรับรู้ถึงความสนุก และ การรับรู้ถึงความเข้ากันได้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ R2 =0.755 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% นั่นคือตัวแปรดังกล่าวสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติได้ถึง 75.5%  

 
สรุปผลการทดลอง 

จากผลที่ได้สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการใช้งาน ซ่ึงงานวิจัยในอดีตได้สรุปไปในทิศทาง
เดียวกัน คือทัศนคติ เป็นตัวแปรที่มีผลอย่างมากต่อความตั้งใจในการท าพฤติกรรมใด ๆ (Ajzen, 1991; Fishbein & 
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Ajzen, 1975; Srisawatsakul & Papasratorn, 2013; Sun, Cao, & You, 2010) ท าให้นักศึกษามีโอกาสท่ีจะใช้งาน
แชทบอทเพื่องานด้านวิชาการสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (B = 0.869) ต่อมางานวิจัยนี้พบว่าปัจจัยเรื่องการรับรู้ถึง
ความเป็นส่วนตัว เป็นเพียงตัวแปรเดียวที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อทัศนคติในการใช้งาน หรืออีกนัย
หนึ่งคือ นักศึกษาไม่ได้กังวลว่าจะมีการสูญเสียข้อมูลส่วนตัวไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว 

ส าหรับ 3 ตัวแปรที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติในการใช้งานแชทบอทคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ 
การรับรู้ถึงความสนุก และ การรับรู้ถึงความเข้ากันได้ ในทั้งหมดนี้ การรับรู้ถึงความเข้ากันได้มีผลกระทบสูงที่สุด (B = 
0.420) นั่นหมายความว่านักศึกษาเองคิดวา่แชทบอทนั้นเข้ากับวถิีการใช้ชีวิตและการเรียนของตนเอง (Rogers, 2010) 
ซ่ึงส่งผลให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดี ส่วนเรื่องของความสนุก และการรับรู้ถึงประโยชน์ นั้นมีผลกระทบในระดับที่
ใกล้เคียงกัน ดังนั้นในการทดสอบสมมุติฐานของงานวิจัยนี้ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมุติ 

 

ล าดับ สมมุติฐาน ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
H1 ATTINT ยอมรับ 
H2 PPRATT ไม่ยอมรับ 
H3 PUATT ยอมรับ 
H4 HMATT ยอมรับ 
H5 PCATT ยอมรับ 

  
ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาแชทบอท 

 จากผลการวิจัยที่ได้ สามารถสร้างเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาแชทบอทส าหรับให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ
ของนักศึกษา ดังนี้ 

1. ควรมีการสร้างให้เข้ากับวิถีชีวิตของนักศึกษา เช่น การเลือกแพลตฟอร์มที่นักศึกษาคุ้นเคยและมี
การใช้มากที่สุด การท าให้แชทบอทสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น เป็นต้น 

2. ในการให้ค าปรึกษาควรเพิ่มความสนุกเข้าไปด้วย เช่น มีการใช้งานสติกเกอร์ รูปภาพ รวมถึงมีการ
เล่นมุขต่าง ๆ เป็นต้น 

3. ควรแสดงให้นักศึกษาเห็นถึงประโยชน์ในการใช้เวลา เช่น มีการเชิญชวนโดยยกตัวอย่างการใช้งาน
ที่เกิดประโยชน์ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบได้มากในผู้สูงอายุ ซ่ึงยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วย
โรคเบาหวานจึงจ าเป็นที่จะต้องควบคุมโภชนาการในแต่ละวัน เพื่อเป็นการรักษาระดับน้ าตาลในเลือดไม่ให้เกิดโรค
แทรกซ้อน จึงได้มีนักวิจัยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานมากขึ้น แต่ปัญหาใหญ่ของ
ผู้สูงอายุคือไม่ยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังนั้นจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการพัฒนาต้นแบบของแชทบอท
ส าหรับดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานที่ท างานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากผู้สูงอายุในปัจจุบันมีการยอมรับ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากย่ิงขึ้น แชทบอทจะสามารถควบคุมปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละคนได้ 
แนะน าการออกก าลังกายที่เหมาะสม และ แจ้งเตือนในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถใช้
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ต่อไป หรือประยุกต์ใช้งานกับผู้ป่วยโรคอื่น ๆ  

 

ค าส าคัญ :  แชทบอท  เครือข่ายสังคมออนไลน์  ระบบดูแลผู้ป่วย  
 
Abstract 

Diabetes is a non-communicable disease that is very common in the elderly which cannot be 

completely cured at the moment. The patients of diabetes need to control their daily nutrition in order to 

maintain the safety level of blood sugar and to prevent complications. Therefore, previous researchers 

developed the information technology systems that could help take care of diabetes patient. However, the 

elderly always had a big problem when using new technology. Therefore, the objective of this study is to 

develop a prototype of the chatbot for taking care of diabetes patient in the elderly. The elderly is adopting 

and using an online social network. The chatbot could help the control the nutrition that suitable for each 

patient. It is also can recommend the appropriate exercise for diabetes patient and set up as a reminder for 

various situations. The results of this research can be used as a basis for further development of the system. It 

is also can be applied to patients in other diseases. 

 
Keywords: Chatbot, Online Social Networks, Patients Care System  

 
บทน า 

ในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มักจะป่วยเป็นโรคนี้กันมาก 
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังแบบไม่ติดต่อ (Non-Communicable Disease; NCD) ท่ียังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
ผู้ป่วยจึงจ าเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองในปัจจุบันได้มีการน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  (Bu and others., 2007; Jackson, Bolen, Brancati, Batts-Turner, & Gary, 2006) และพบว่า
สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ แต่ปัญหาคือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(Renaud & Biljon, 2008) ท าให้เป็นพวกเขาไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นมาเพื่อดูแลตนเองได้ ในทางกลับกัน 
ผู้สูงอายุกลับให้การยอมรับการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทย
ที่ ใช้งานระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้งาน Line มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  (Electronic 
Transactions Development Agency, 2017) แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีการยอมรับและใช้งาน Line ได้อย่าง
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คล่องแคล่ว ดังนั้นการใช้งานแชทบอทเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในผู้สูงอายุ จึงเป็นทางออกที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุ
สามารถใช้งานเทคโนโลยี เพื่อดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

ดังนั้นจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบแชทบอทเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โดยแชทบอทจะท างานอยู่บนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ผู้สูงอายุคุ้นเคยและสามารถใช้งานได้เป็น
อย่างดอียู่แล้ว ที่ส าคัญระบบแชทบอทสามารถท างานได้ในหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นในสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ 
แทปเล็ต ซ่ึงมีข้อดีคือ สะดวก หน้าตาสวยงามไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่ม สามารถใช้งานได้ง่ายเหมือนกับการ
สนทนาพูดคุยปกติ ซ่ึงจะเปรียบเสมือนมีคุณหมอผู้ช่วยที่อยู่บนสมาร์ทโฟนของเรา การท างานของแชทบอทแบ่งของ
เป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ 1.การติดตามสารอาหารที่รับประทาน 2.การแจ้งเตือนต่าง ๆ 3.การแนะน าท่าออกก าลังกายที่
ถูกต้องส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผลที่ได้จากการใช้งานแชทบอทนี้ จะช่วยให้ผู้ สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
สามารถควบคุมปริมาณสารอาหารของตนเองให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพดีขึ้นได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบแชทบอทเพื่อดแูลผู้ป่วยโรคเบาหวานส าหรบัผู้สูงอายุบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์  

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

แชทบอท 
แชทบอทเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้โดยใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติ ซ่ึง

เริ่มมีการพัฒนาแชทบอทมาต้ังแต่ช่วงปี ค.ศ. 1960 โดยแชทบอทในยุคเริ่มต้นนั้นยังท างานอยู่บนระบบคอมพิวเตอร์ที่
เป็ น ค าสั่ ง  Command Line ก่ อน ห น้ าที่ จะ มี ก าร เกิ ดขึ้ น ขอ งระบบ  GUI (Graphic User Interface) โด ย 
Weizenbaum (1966) ได้สร้างแชทบอทในรุ่นแรกๆขึ้นมาในชื่อว่า ELIZA และได้มีการพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ  
(Weizenbaum, 1967) โดยแชทบอทในรุ่นแรก ๆ ใช้เพียงแค่เทคนิคการจับคู่ของค าหลัก (Keyword Matching) โดย
จะท าการจับคู่ค าหลักที่ผู้ใช้กรอกลงไปและแสดงผลการโต้ตอบกลับมานั่นเอง ซ่ึงสาเหตุที่แชทบอทได้รับความนิยม
และมีการพัฒนาต่อเนื่องนั้นเนื่องมาจาก Zadrozny (2000) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ดีที่สุดที่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจการใน
การโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction; HCI) นั่นก็คือการท าให้ผู้ใช้สามารถ แสดงออกถึง
ความชอบ ความต้องการ หรือ การสั่งการโดยใช้ภาษาธรรมชาติของมนุษย์ได้ ผ่านทางการพูด การพิมพ์ หรือการชี้จุด
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นเอง ปัจจุบันเทคโนโลยีการพัฒนาแชทบอทได้พัฒนาขึ้นมาก แชทบอทท าได้มากกว่าการ
เลียนแบบค าพูดของมนุษย์จากการจับคู่หลักเพียงอย่างเดียว แต่มันสามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยเทคนิค การเรียนรู้ของ
เครื่องจักร  
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างแชทบอทที่สนทนาด้วยภาษาปกติได้ในยุคแรก ๆ (Weizenbaum, 1967) 
 
การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 โรคเบาหวาน ถือเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชนิดหนึ่งในปี พ.ศ. 2560 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 450 ล้าน
คน ของประชากรโลก (Statista, 2019) และ 5 ล้านคนในประเทศไทย (ส านักโรคไม่ติดต่อ, 2562) โรคเบาหวานเกิด
จากความผิดปกติของตับอ่อน ปกติแล้วตับอ่อนมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน ซ่ึงจะมีหน้าที่ในการเผาผลาญและ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดเพื่อไปใช้เป็นพลังงาน เม่ือท างานบกพร่อมจึงเป็นเหตุให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงขึ้น หาก
ระดับน้ าตาลในเลือดสูงขึ้นมาก ๆ จะส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อน และสภาวะอื่น ๆ เช่น หลอดเลือดได้รับความเสียหาย 
เป็นต้น (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2562) ซ่ึงหลักการในป้องกันการเกิดโรคเบาหวานที่ส าคัญ 3 ประการคือ 1. 
การควบคุมอาหาร 2.ควบคุมอารมณ์ และ 3. การออกก าลังกาย ซ่ึง 3 สิ่งนี้จะช่วยให้สามารถป้องกันโรคเบาหวานได้
ถึง 70% เลยทีเดียว (ส านักโรคไม่ติดต่อ, 2562)  
 อย่างไรก็ดีโรคเบาหวานนัน้เปน็โรคเรื้อรังที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจ าเป็น
ที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน โดยวิธีการ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดที่ส าคัญที่สุดคือการควบคุมอาหาร หลักส าคัญคือการวางแผนโภชนาการด้านอาหารของ
ผู้ป่วยให้ถูกต้องโดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ โดยทาง  ได้แนะน าความต้องการสารอาหารแต่ละประเภทเม่ือเทียบกับ
น้ าหนักตัวของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานไว้ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความต้องการอาหารในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน ตามน้ าหนักตัว 
 

น้ าหนัก ดัชนีมวลกาย (BMI) แคลลอรี ่ โปรตีน คาโบไฮเดรต ไขมัน 
น้อยกว่ามาตรฐาน น้อยกว่า 18.5 40-45 Kcal/kg 10-15% 45-50% 25-30% 

ปกต ิ 18.5-24.9 30-35 Kcal/kg 10-15% 45-50% 25-30% 
มากกว่ามาตรฐาน มากกว่า 25 25 Kcal/kg 10-15% 45-50% 25-30% 

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข (2549) 
 
 จากตารางที่ 1 ได้มีการแนะน าเรื่องโภชนาการนี้มาให้แชทบอทท าการค านวณ โดยแชทบอทจะค านวณค่า 
BMI จากน้ าหนักและส่วนสูงของผู้ใช้เพื่อหาจ านวนแคลลอรี่ต่อวนัที่ต้องการ จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ปริมาณ โปรตีน 
คาโบไฮเดรต และไขมัน ที่ผู้ใช้นั้นสามารถรับประทานได้ใน 1 วันโดยที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย 
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Dialog Flow 
Dialog Flow เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อสร้างระบบที่เน้นการใช้งานการเข้าใจภาษาธรรมชาติของ

คอมพิวเตอร์ (Natural Language Understanding: NLU) โดยใช้การท างานของ Intent ที่ประกอบไปด้วย  
1. ส านวนส าหรับฝึกฝน (Training Phrases) เป็นตัวอย่างกลุ่มค า หรือส านวน ที่ผู้ใช้น่าจะมีการพิมพ์

เข้าสู่แชทบอท การฝึกฝนนี้สามารถใส่ไปเพียงบางกลุ่มค า จากนั้นการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) จะ
ท าการพัฒนาส านวนส าหรับฝึกฝนเหล่านั้นต่อไปเอง 

2. การกระท าและตัวแปร (Actions and Parameters) หรือใน DialogFlow จะเรียกว่า entities ซ่ึง
เป็นการก าหนดให้แชทบอทท าการดึงตัวแปรต่าง ๆ ออกมาจากประโยคที่ผู้ใช้พิมพ์เข้าไป โดยจะท าการจับคู่เข้ากับ
ส านวนส าหรับฝึกฝน เช่น กินแกงเลียง 1 จาน จะสามารถสร้างตัวแปรได้ 2 ตัว คือ ชนิดอาหารคือ“แกงเลียง” และ 
จ านวนคือ “1”  

3. การตอบกลับ (Response) เราสามารถก าหนดสิ่งที่จะให้แชทบอทท าการตอบกลับได้ เช่น ข้อความ 
รูปภาพ และอื่นๆ ซ่ึงการตอบกลับสามารถแยกได้ระหว่างความแตกต่างของแต่ละ Intent  

ภาพที่ 2 แสดงการท างานของ DialogFlow แชทบอท ซ่ึงแชทบอทในงานวิจัยนี้จะพัฒนาอยู่บนแพลตฟอร์ม 
Dialog Flow ทั้งหมด   

 

 
 

ภาพที่ 2 การท างานของ Intent ใน DialogFlow 
 

กรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้ 
กรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้จะเริ่มจากการพัฒนาระบบแชทบอทเพื่อให้ค าปรึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ใช้จะ

ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานเช่นเดียวกับการใช้งานโปรแกรมแชทที่คุ้นเคยอยู่แล้ว ตัวโปรแกรมแชทบอทเองจะ
ท างานอยู่บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) โดยระบบแชทบอทจะสามารถรองรับการใช้
งานจากผู้ใช้ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน เช่น การใช้งานด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ Line หรือ 
Facebook Messenger โดยผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการใดๆก็ได้เช่น สมาร์ทโฟน แทปเล็ต และ วินโดว์
หรือเว็บแอปพลิเคชัน แชทบอทจะสามารถพูดคุยและบันทึกข้อมูลส่วนตัวต่างๆของคนไข้ได้ เช่น ส่วนสูง อายุ น้ าหนัก 
การแจ้งเตือนต่าง ๆ ข้อมูลการรับประทานอาหารในแต่ละวัน ข้อมูลปริมาณสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละชนิด เป็น
ต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกลงใน Firebase Realtime Database ส าหรับในระบบแจ้งเตือน ข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
การแจ้งเตือนการทานยา แจ้งเตือนการพบแพทย์ จะถูกกระท าโดย Notification Scheduler ที่จะดึงข้อมูลที่
จ าเป็นต้องมีการแจ้งเตือนจาก Firebase Realtime Database จากนั้นจึงท าการส่งการแจ้งเตือนเข้าสู่กล่องแชทของ
ผู้ใช้ได้โดยตรง รายละเอียดการท างานทั้งหมดแสดงอยู่ในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการท างานของงานวิจัยนี ้

 
แชทบอทเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีฟังก์ชันหลักส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วยอยู่ 3 ฟังก์ชันหลัก ๆ คือ 
1. การควบคุมอาหาร แชทบอทจะช่วยผู้ป่วยในการพิจารณาว่าอาหารที่ผู้ป่วยก าลังจะทานนั้นเหมาะสมกับ

การรับประทานหรือไม่ โดยอ้างอิงจากจ านวนแคลอรี่และสารอาหารประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในอาหารนั้น ๆ โดยให้ผู้ป่วย
กรอกชื่อเมนูอาหารเข้าไปในกล่องแชทของโปรแกรมต่าง ๆ จากนั้นแชทบอทจะท าการค านวณสารอาหารของอาหารที่
กรอกเข้ามาพร้อมทั้งแคลอรี่ จากนั้นจะท าการแนะน าว่าควรทานหรือไม่ โดยจะท าค านวณร่วมกับจ านวนแคลอรี่ และ
สารอาหารทั้งหมดที่ผู้ป่วยรับประทานเข้าไปแล้วในวันนั้น ๆ ดังแสดงในภาพที่ 4 

2. แนะน าการออกก าลังกาย แชทบอทสามารถแนะน าการออกก าลังกายหรือท่าออกก าลังกาย และ 
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

3. แจ้งเตือนการใช้ชีวิตประจ าวัน โปรแกรมสามารถแจ้งเตือนในกรณีต่าง ๆ ได้ เช่น  
a. แจ้งเตือนเม่ือมีการรับประทานอาหารครบตามหมวดหมู่ที่เหมาะสมแล้ว 
b. แจ้งเตือนในการรับประทานยา เพื่อจะได้รับประทานยาที่ตรงเวลา หรือน าไปใช้แจ้งเตือนวันที่หมอ

นัด ซ่ึงการตั้งค่าการแจ้งเตือนผู้ป่วยสามารถที่จะบันทึกได้ทั้ง รูปภาพ ,ข้อความ และ วันเวลาที่
ต้องการให้เตือน โดยการเตือนจะอยู่ในรูปข้อความเหมือนมีเลขาส่วนตัวมาคุยกับเรา 

c. แจ้งเตือนการนัดพบแพทย์ 
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ภาพที่ 4 Flow Chart แสดงการบันทึกการทานอาหาร 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
 ระบบแชทบอท 
 จากการพัฒนาพบว่าระบบแชทบอทสามารถท างานได้ตามกรอบแนวคิดที่ได้ออกแบบไว้ โดยสามารถใช้งาน
ได้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ Line เท่านั้น เนื่องจาก Facebook Messenger มีขั้นการการพิจารณาแชทบอทท่ี
ค่อนข้างจะเข้มงวด แต่โดยทางทฤษฎีแล้ว แชทบอทที่พัฒนาโดย Dialog จะสามารถท าการติดตั้งให้ท างานกับ 
Facebook Messenger ได้ต่อไปในอนาคตตัวอย่างการท างานของแชทบอทต้นแบบถูกแสดงไว้ในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างการท างานของแชทบอทต้นแบบ 
 

 ในภาพที่ 5 อธิบายการทดลองของแชทบอทเป็นส่วน ๆ ดังนี้ 
A. เป็นการแสดงผลการท างานของแชทบอทผ่านทางโปรแกรม Line บนสมาร์ทโฟน โดยแชทบอทจะ

น าเสนอเมนูในรูปแบบการ์ด (Card) ให้ผู้ใช้เลือก เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการพิมพ์ด้วยตัวเอง แต่ทว่ายังเป็น
ข้อจ ากัดของ Line ที่เมนูแบบนี้จะใช้ได้เฉพาะในสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต ไม่สามารถใช้กับ Line ท่ี
ท างานอยู่ในพีซีเช่น Windows หรือ Mac ได้  

B. แสดงถึงการใช้งานครั้งแรกของแชทบอท ในการใช้งานครั้งแรกแชทบอทจะถามถึงข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้
โดยข้อมูลที่บันทึกไว้จะเป็นแบบนิรนาม (Anonymous) กล่าวคือจะบันทึกไว้ตาม Session ID ของ
หน้าต่าง Chat นั้น ๆ และไม่มีการบันทึกชื่อ นามสกุล เบอร์โทร หรืออื่น ๆ โดยจะเน้นบันทึกข้อมูลที่มี
ความจ าเป็นทางการแพทย์ต่อการดูแลรักษาโรคเบาหวานในผู้ป่วยเท่านั้น ประกอบไปด้วย ส่วนสูง เพศ 
อายุ น้ าหนัก และ พฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้ใช้ โดยข้อมูลที่มีค าตอบตรงตัว จะถูกสร้างเป็น
การ์ดเพื่อให้ผู้ใช้ตอบได้ง่ายย่ิงขึ้น  

C. แสดงการบันทึกการรับประทานอาหาร โดยเริ่มจากผู้ใช้ เรียกใช้เมนู “ค านวณปริมาณสารอาหาร” 
จากนั้นแชทบอทจะให้ระบุถึงชื่อ และจ านวนอาหารที่ทาน เม่ือได้ข้อมูลแล้วแชทบอทจะท าการค้นหา
ข้อมูลสารอาหารของอาหารประเภทนั้นจากระบบฐานข้อมูล และท าการวิเคราะห์ผลรวมของสารอาหาร
ทั้งหมดในวันนั้นของผู้ใช้ หากปริมาณสารอาหารทั้งหมดยังไม่เกินจากปริมาณที่แนะน า แชทบอทก็จะ
แนะน าให้ทานได้ 

D. แชทบอทท าการแนะน าการออกก าลังกายตามที่ผู้ใช้เรียกขอข้อมูล โดยจะมีการให้ข้อมูลถึง ชนิดการออก
ก าลังกาย ท่าทางที่ห้ามออกก าลังกาย วิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้องและท าการส่งรูปภาพเพื่อให้ปฏิบัติ
ตามอีกด้วย 

 
การแจ้งเตือน 

 ส าหรับระบบแจ้งเตือน เนื่องจากใน DialogFlow ยังไม่สามารถท าการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้รายคนโดยที่ไม่มี
การรับค าสั่งเข้ามาก่อนได้ นอกจากเป็นการ Broadcast ข้อความไป ยังสมาชิกทุกคน ดังนั้น ในระบบการแจ้งเตือน 
งานวิจัยนี้ได้ท าการพัฒนาโปรแกรมแจ้งเตือนขึ้นมาแยกจากแชทบอท โดยตัวโปรแกรมส าหรับแจ้งเตือนจะท างานเป็น
เว็บแอปพลิเคชันที่ท างานอยู่เบื้องหลัง หลักการท างานคือเม่ือผู้ใช้ท าการก าหนดให้เกิดการแจ้งเตือน แชทบอทจะท า
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การบันทึกรายละเอียดการแจ้งเตือนนั้นลงไปใน Firebase Real-time Database และเม่ือโปรแกรมแจ้งเตือนได้รับรู้
ถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ก็จะท าการอ่านข้อมูลนั้น และเก็บไว้ใน รายการส าหรับแจ้งเตือน ตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
และจะท าการแจ้งเตือนตามรายการทุก ๆ 1 นาที  
 
สรุปผลการทดลอง 

งานวิจัยนี้น าเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาแชทบอทเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในผู้สูงอายุที่ท างานบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการพัฒนาบนแพลตฟอร์มของ DialogFlow จากการทดลอง พบว่าแชทบอทเพื่อดูแล
ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถท างานได้ตามที่ออกแบบไว้ อย่างไรก็ดีปัญหาที่พบในการพัฒนาคือ การน าเอา agent และ 
intent ไปติดตั้งลงใน Facebook Messenger เนื่องจากปัญหาด้านเงื่อนไขการพัฒนาที่ค่อนข้างเข้มงวด แต่โดย
หลักการแล้ว DialogFlow สามารถท าได้ อย่างไรก็ดีส าหรับแชทบอทที่สามารถใช้งานได้จริงยังจ าเป็นที่จะต้องมี
ฐานข้อมูล เพิ่มเติม เช่น ข้อมูลสารอาหารในอาหารแต่ละประเภท ข้อมูลการออกก าลังกายที่ถูกวิธี เป็นต้น 

งานวิจัยต่อไปในอนาคต คือการน าแชทบอทที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างสมบูรณ์ไปให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานได้ใช้
งานจริง จากนั้นจึงท าการเก็บข้อมูลการยอมรับการใช้งานและ ความพึงพอใจที่ได้จากการใช้งาน เพื่อน ามาพัฒนา
ระบบแชทบอทให้ท างานได้ถูกต้องมากขึ้นต่อไป ย่ิงกว่านั้นแนวทางการพัฒนาแชทบอทที่ได้น าเสนอในงานวิจัยนี้ ยัง
สามารถน าไปพัฒนาระบบที่ช่วยดูแลผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ได้ต่อไปในอนาคตเช่น แชทบอทส าหรับดูแล
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เป็นต้น รวมไปถึงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเพื่อวิเคราะห์ว่า
แชทบอทท างานได้ดีและตรงกับความต้องการมากแค่ไหน 
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บทคัดย่อ 

ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกก าลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด เนื่องจากสังคมดังกล่าวช่วยให้เกิดประโยชน์หลากหลาย 
ระบบการรับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์เป็นรูปแบบของสังคมไร้เงินสดที่ประสบความส าเร็จ แต่ประเทศไทยเองกลับ
พบว่ายังไม่มีการยอมรับและใช้งานกันอย่างแพร่หลายนัก โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในต่างจังหวัด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบรับช าระเงนิด้วยรหัสคิว
อาร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยน าเสนอแบบจ าลองส าหรับงานวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม ประชากรของ
งานวิจัยนี้คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี ท าการเก็บข้อมูลโดยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 59 คน ข้อมูลจะถูกน าไปประมวลผลทางสถิติเพื่อหาผลกระทบของ
ตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า
ความคาดหวังในประสิทธิภาพเป็นตัวแปรเดียวที่ผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์อย่างมี
นัยส าคัญ ดังนั้น นักพัฒนาระบบการรับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์จึงควรให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพของระบบมา
เป็นอันดับหนึ่ง ผลของงานวิจัยนี้เป็นแนวทางส าหรับงานวิจัยในอนาคตเช่น วิจัยในกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคในวง
กว้างมากขึ้นได้ 

 

ค าส าคัญ :  การยอมรับเทคโนโลยี  การช าระเงนิด้วยรหัสคิวอาร์  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
Abstract 

The world’s economy is transforming into a cashless society because of the usefulness. The QR 

code payment is one of the most successful models in the cashless society. However, there are still not 

adopted in Thailand, especially the small and medium entrepreneur in a rural area. Therefore, the objective 

of this study is to find the factors affecting the intention to use QR code payment system in Ubon 

Ratchathani. The proposed research model was created using the literature review. The population of this 

research is the small and medium entrepreneurs in Ubon Ratchathani. The data were collected using a 

structured interview. There were 59 samples. In order to find the effect of variables, the data were analyzed 

using simple linear regression and multiple linear regression. The result showed that performance expectancy 

is the only variable that significantly affected with the intention to us QR payment in Ubon Ratchathani. 

Therefore, the developers should pay more attention to the performance of the system. The results also can 

be used as a suggestion for future research with the consumer’s adoption of the QR payment system. 

 
Keywords: Technology Acceptance Model, QR Code Payment, Small and Medium Enterprise 
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บทน า 
สังคมแบบไร้เงินสด (Cashless Society) เป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ทั่ วโลกก าลังให้

ความส าคัญ เนื่องจากเป็นการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาประยุกต์เข้ากับการท าธุรกิจ โดยหลัก ๆ คือการพัฒนา
แอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถ จ่าย รับ โอน เงินด้วยสมาร์ทโฟนได้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) ถือเป็น
เทคโนโลยีที่มีบทบาทส าคัญ ที่มีการน ามาประยุกต์ใช้เป็นระบบช าระเงิน โดยการใช้รหัสคิวอาร์ในระบบช าระเงินนั้นมี
ประโยชน์ในการพัฒนามากมาย เช่น ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ใช้ได้กับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่มีกล้องแบบโฟกัสอัตโนมัต 
(Auto Focus) ลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสดของผู้ประกอบการ เป็นการเพิ่มช่องทางการรับช าระเงินของ
ผู้ประกอบการ มีความรวดเร็วสามารถโอนเงินถึงผู้รับได้ทันที และข้อดีอื่น ๆ อีกมากมาย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เป็นตัวอย่างประเทศที่เข้าใกล้สู่สั่งคมไร้เงินสดมากที่สุด โดยปัจจุบันนี้ประชาการกว่า 40% ของประเทศจีนสามารถใช้
ชีวิตประจ าวันได้โดยไม่ต้องพกพาเงินสดเลย ที่ส าคัญมูลค่าการรับช าระเงินด้วยรหัสในจีนมีมูลค่ามากกว่า 5.7 ล้าน 
ล้าน ดอลล่าสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2560 (Backed, 2017)  

ประเทศไทยได้เริ่มมีการพัฒนาระบบรับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ออกมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 เริ่มจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ก าหนดมาตรฐานและได้มีการประกาศใช้โครงสร้างระบบรับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2560) ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ 5 แห่งของไทยได้มีการเปิดให้ใช้งานระบบการรับช าระเงินด้วยรหัสคิว
อาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ธนาคารดังกล่าวคือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทย
พาณิชย์ และธนาคารออมสิน แต่อย่างไรก็ดีสถานการณ์การใช้งานระบบรับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ของไทยนั้นยังไม่
เป็นที่ยอมรับมากนัก โดยเฉพาะในจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานคร สาเหตุหลัก ๆ เนื่องจากผู้ประกอบการยังไม่
ยอมรับและน าเอาระบบการรับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์มาใช้ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงต้องการค้นหาถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อ
ความตั้งใจในการใช้งานระบบช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ เพื่อน ามาสร้างเป็นข้อเสนอแนะในการน าไปพัฒนาระบบให้
เกิดการยอมรับมากขึ้นต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 

การศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
งานวิจัยนี้ต้องการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการยอมรับระบบช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ ซ่ึงได้มี

การพัฒนาขั้นตอนการวิจัยโดยอ้างอิงทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีมากมาย โดยเริ่มจาก ทฤษฎีการกระท าตาม
เหตุผล (Theory of Reasoned Action; TRA) (Fishbein & Ajzen, 1975) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผนที่วางไว้ 
(Theory of Planned Behavior; TPB) (Ajzen, 1991) ซ่ึงทั้งสองทฤษฎีนี้มีแบบจ าลองที่ได้รับการยอมรับและใช้งาน
อย่างกว้างขวางในการอธบิายถึงการยอมรับเทคโนโลยี โดยทั้ง TRA และ TPB ได้อธิบายว่า การที่ปัจเจกบุคคลใดๆ จะ
มีความตั้งใจที่จะยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ จะขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ตัวแปร คือ ทัศนคติ (Attitude) และอิทธิพลของบุคคล
รอบตัวที่มีความส าคัญ (Subjective norms)  

อีกหนึ่งทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับซ่ึงพัฒนามาจาก TRA และ TPB นั่นคือ ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model; TAM) ซ่ึงถูกพัฒนาโดย Davis (1989) โดย Davis ได้น าเสนอว่า ทัศนคติของ
บุคคลใดๆ จะได้รับผลกระทบมาจาก 2 ตัวแปร คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness; PU) และ การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of User; PEOU) ซ่ึงจะสนับสนุนแนวคิดต่อเนื่องจาก Fishbein และ 
Ajzen คือ ทัศนคติจะมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี นอกจากนี้ Venkatesh และ Davis (2000) ยังได้พัฒนา ทฤษฎี
การยอมรับเทคโนโลยี 2 (Technology Acceptance Model; TAM2)  
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แบบจ าลองที่ได้รับการพัฒนาจากการรวบรวมทฤษฏีต่าง ๆ รวมทั้งหมด 8 ทฤษฎีเข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้ชื่อว่า 
การรวบรวมทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี หรือ Unified Theory of Acceptance and Use Technology 
(UTAUT) (Venkatesh and others, 2003) และต่อมาได้มีการพัฒนาต่อเนื่องเป็น UTAUT 2 (Venkatesh, Thong, 
& Xu, 2012) ส าหรับแบบจ าลองของ UTAUT มีตัวแปรหลัก ๆ คือ ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพการใช้งาน 
(Performance Expectancy; PE) ความคาดหวังด้านความง่ายในการใช้งาน (Effort Expectancy; EE)  อิทธิพลจาก
สังคม (Social Influence; SI)  และ สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions; FC) ซ่ึงได้มี
การใช้งานหลากหลาย แบบจ าลอง UTAUT แสดงในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 เป็นแบบจ าลองการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Venkatesh et al., 2003) 

 

 
ความน่าเชื่อถือ (Trust) 
ความน่าเชื่อถือถูกแนะน าครั้งแรกจากงานวิจัยของ Schoorman, Mayer และ Davis (2007) ซ่ึงได้

ผลการวิจัยว่าความน่าเชื่อถือที่ผู้ใช้มีต่อระบบนั้นจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยี ต่อมา
ได้มีการน าความน่าเชื่อถือเพื่อไปพัฒนาเป็นแบบจ าลองแห่งความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (Information System 
Success Model; IS Success) โดยได้ผลว่าความน่าเชื่อถือจะขึ้นอยู่กับ คุณภาพของสารสนเทศ (Information Quality) 
คุณภาพของระบบ (System Quality) และ คุณภาพของบริการ (Service Quality)  (Delone & Mclean, 2003) 
ดังภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 แบบจ าลองแห่งความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (Delone & Mclean, 2003) 
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ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 ประชากรของงานวิจัยนี้คือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดย
อ้างอิงความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ.2543 ซ่ึงได้มีการแบ่งประเภทของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้ดังตารางที่ 1 (Ministry of 
Industry of Thailand, 2002)   
 

ตารางที่ 1 อธบิายความแตกต่างของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ลักษณะวิสาหกิจ 
จ านวนการจ้างงาน (คน จ านวนสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท) 

ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดกลาง 
กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 

กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 26-50 ไม่เกิน 50 51-100 
กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 16-30 ไม่เกิน 30 31-60 

กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 
 
ระบบการช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ 
รหัสคิวอาร์ (Denso Wave, 2017) เป็นการเข้ารหัสข้อความในรูปแบบรูปภาพชนิดหนึ่ง จุดเริ่มต้นของรหัส

คิวอาร์เริ่มมาจาก รหัสแท่ง (Bar Code) ซ่ึงเป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบ 1 มิต ิ(แนวนอน) ในขณะที่รหัสคิวอาร์นั้นถือ
เป็นรหัสแท่ง 2 มิติ (แนวตั้งและแนวนอน) ซ่ึงสามารถบรรจุเอกสารได้ทั้งหมด 7,000 ตัวอักษร (Denso Wave, 2017; 
Soon, 2008) ปัจจุบันรหัสคิวอาร์มีการน าไปประยุกต์ใช้งานในหลายบริบทเนื่องจากความง่ายในการใช้งาน เช่น ใช้ใน
ตั๋วส าหรับขึ้นเครื่อง เมนูอาหาร แบบสอบถาม และอื่นๆ ส าหรับระบบช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์นั้นมีการท างานที่ง่าย
มาก เพียงแค่ผู้ประกอบการท าการพิมพ์รหัสคิวอาร์ของตัวเอง และน าไปติดตั้งไว้บริเวณจุดช าระเงินหรือบริเวณที่
สามารถเกิดการช าระเงินขึ้นได้ หากผู้ใช้ต้องการช าระเงิน เพียงแต่หยิบสมาร์ทโฟนออกมา ท าการเปิดแอปพลิเคชัน 
และสแกนรหัสคิวอาร์ จากนั้นกรอกรายละเอียดเช่น จ านวนเงิน เพียงเท่านี้ก็สามารถช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ได้แล้ว  
มีตัวอย่างดังภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการโฆษณาการใช้รหัสคิวอาร์เพื่อรบัช าระเงนิ (Kbank, 2019) 
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แบบจ าลองและสมมุติฐานในงานวิจัยนี ้
 

 
 

ภาพที่ 4 แบบจ าลองที่ใช้ในงานวิจัยนี้ 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและใช้งานระบบการช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ในบริบท
ต่าง ๆ ท าให้งานวิจัยนี้ได้แบบจ าลองดังในภาพที่ 4 โดยแบบจ าลองที่ใช้ประกอบไปด้วย 9 ตัวแปรโดยมีค าอธิบายถึง
ความหมายและเหตุผลในการเลือกตัวแปรแสดงไว้ในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 อธิบายตัวแปรต่าง ๆ ในงานวิจัยนี ้
 

ชื่อตัวแปร ค าอธิบาย เหตุผล 
ความตั้งใจในใช้งาน 
 (INT) 

เป็นตัวแปรที่ มักจะอยู่ปลายทางของงานวิจัยที่
ต้องการหาค าตอบในเรื่องของการยอมรับเทคโนโลยี 
โดยมีจุดเริ่มต้นจากแบบจ าลอง TRA (Fishbein & 
Ajzen, 1975)  

 มีงานวิจัยในอดีตที่ ได้พิสูจน์แล้วว่า 
ความตั้งใจที่จะท าพฤติกรรมใด ๆ จะ
ส่งผลให้เกิดการกระท าพฤติกรรม 
นั้น ๆ จริง 

การรับรู้ด้านประสิทธิภาพ
การใช้งาน (PE) 

หมายถึง ระดับการรับรู้ของผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้งาน
ระบบใด ๆ ว่าจะช่วยให้ผู้ ใช้นั้น ๆ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในงานที่ตัวเองท าอยู่ได้  (Venkatesh 
and others., 2003) 

 การใช้งานระบบรับช าระเงินด้วย
รหัสคิวอาร์ถือ เป็นการเพิ่ งช่อง
ทางการรับช าระเงิน  ที่ จะช่ วย
ให้บริการลูกค้าได้ดีย่ิงขึ้น 

การรับรู้ถงึความง่ายใน
การใช้งาน (EE) 

หมายถึงระดับการรับรู้ของผู้ใช้เกี่ยวกับความง่ายใน
การใช้งาน และความยากล าบากในการเรียนรู้ของ
ระบบการรับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ (Venkatesh 
and others., 2003) 

 ระบบการรับช าระเงินด้วยรหัสคิว
อาร์เป็นสิ่งใหม่ ที่ผู้ใช้ต้องเรียนรู้ใน
การใช้งานท าให้ความยากง่ายใน
การเรียนรู้มีผลต่อการใช้งาน 

ความน่าเชื่อถือในการใช้งาน 
(TRU) 

หมายถึงระดับความน่าเชื่อถือของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
การรับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์เป็นสิ่งใหม่ (Delone 
& Mclean, 2003) 
 

 ระบบการรับช าระเงินด้วยรหัสคิว
อาร์ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงิน 
ท าให้ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
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ตารางที่ 2 อธิบายตัวแปรต่าง ๆ ในงานวิจัยนี้ (ต่อ) 

ชื่อตัวแปร ค าอธิบาย เหตุผล 
การรับรู้ถึงสภาพสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการ
ใช้งาน (FC) 

หมายถึงระดับของผู้ใช้ที่รับรู้ถึงสภาพสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการใช้งานของระบบการรับช าระเงิน
ด้วยรหัสคิวอาร์ (Venkatesh and others., 2003) 

 ระบบการรับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์
เป็นสิ่งใหม่ ผู้ ใช้อาจจะจ าเป็นต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการ 

การรบัรู้ถงึมูลค่าของราคา 
(PV) 

มูลค่าของสินค้าหมายถึง ค่าใช้จ่ายและราคาที่ผู้ใช้
ต้องจ่ายไปในการใช้งานเทคโนโลยีใดๆ จะมีผลต่อ
การยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีนั้น (Venkatesh, 
Thong, & Xu, 2012) 

 การใช้งานระบบการรับช าระเงิน
ด้วยรหัสคิวอาร์ ย่อมมีค่าใช้จ่ายที่
ต าม ม า อ าจจะอ ยู่ ใน รู ป แ บ บ
ค่าธรรมเนียม ค่าดูแลอุปกรณ์ เป็นต้น  

คุณภาพของระบบ 
(SQ) 

คุณภาพโดยรวมของระบบการรับช าระเงินด้วยรหัส
คิวอาร์ (Delone & Mclean, 2003)  

 ระบบการรับช าระเงินด้วยรหัสคิว
อาร์จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีระบบที่
เสถียร 

คุณภาพของสารสนเทศ 
(IQ) 

คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศระบบการรับช าระ
เงินด้วยรหัสคิวอาร์ (Delone & Mclean, 2003) 

 ข้อมูลหรือสารสนเทศที่อยู่ในระบบ
การรับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์จ าเป็น 
ต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพเท่านั้น 

คุณภาพของบริการ 
(SeQ) 

คุณภาพของการบริการ ในการใช้งานการรับช าระ
เงินด้วยรหัสคิวอาร์ (Delone & Mclean, 2003) 

 นอกจากการใช้งานระบบแล้ว บริการท่ี
ได้รับจากผู้ดูแลระบบการรับช าระ
เงินด้วยรหัสคิวอาร์ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ 

 
ตารางที่ 3 อธิบายสมมุติฐานในแบบจ าลอง 

 

ล าดับ สมมุติฐาน ตัวย่อ 
H1 การรับรู้ด้านประสิทธิภาพการใช้งานของระบบการช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์  มี

ผลกระทบด้านบวกต่อ ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี 

PEINT 

H2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานของระบบการช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ มี
ผลกระทบด้านบวกต่อ ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี 

EEINT 

H3 ความน่าเชื่อถือในการใช้งานระบบการช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ มีผลกระทบด้านบวก
ต่อ ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี 

TRUINT 

H4 การรับรู้ถึงสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งานของระบบการช าระเงินด้วยรหัส
คิวอาร์ มีผลกระทบด้านบวกต่อ ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี 

FCINT 

H5 การรับรู้ถึงมูลค่าของราคาในการใช้งานของระบบการช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ มี
ผลกระทบด้านบวกต่อ ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี 

PVINT 

H6 คุณภาพของระบบการช าระเงินดว้ยรหัสควิอาร์ มีผลกระทบด้านบวกต่อ ความตั้งใจ
ที่จะใช้งานระบบช าระเงินดว้ยรหัสคิวอาร์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธาน ี

SQINT 
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ตารางที่ 3 อธิบายสมมุติฐานในแบบจ าลอง (ต่อ) 

ล าดับ สมมุติฐาน ตัวย่อ 
H7 คุณภาพของสารสนเทศของระบบการช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ มีผลกระทบด้านบวก

ต่อ ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี 

IQINT 

H8 คุณภาพของบริการของระบบการช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ มีผลกระทบด้านบวกต่อ 
ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี 

SeQINT 

 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล และ วิธด าเนินการวิจัย 
ประชากรของงานวิจัยนี้คือ ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีกิจการอยู่ในจังหวัด

อุบลราชธานี โดยในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนทั้งหมด 34 ,488 ราย (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม(สสว.), 2562) กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยชิ้นนี้จะเลือกเฉพาะกลุ่ม วิสาหกิจขนาดขนาดและขนาดย่อมที่อยู่ใน 
อ าเภอเมืองอุบลราชธานีเท่านั้น โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

งานวิจัยนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews) ในการพิสูจน์
แบบจ าลองและสมมุติฐานงานวิจัย เนื่องจากรหัสคิวอาร์เป็นเรื่องใหม่ การเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์จะช่วยให้
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในค าถามและสามารถซักถามข้อสงสัยได้ง่ายย่ิงขึ้น แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นมาอยู่ใน
รูปแบบกระดาษ โดยมีผู้สัมภาษณ์จ านวน 3 คนในการออกไปสัมภาษณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในหลายประเภท 
เช่น ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่ม ร้านรับจัดการด้านเอกสารทั่วไป ร้านซ่อมรถยนต์ เป็นต้น โดยใช้เวลาสัมภาษณ์
ทั้งหมด 1 วัน โดยในแบบสอบถามจะมีตัวอย่างการใช้งานรหัสคิวอาร์เพื่อรับช าระเงิน และก่อนสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์
จะท าการอธิบายถึงวิธีการท างานของรหัสคิวอาร์อย่างละเอียดให้กับผู้ตอบแบบสอบถามฟัง แบบสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จะเป็นข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 2 ข้อ และ ส่วนที่ 2 จะสอบถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการรับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ มีจ านวน 22 ข้อ ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับมาจะถูก
บันทึกลงในโปรแกรมตารางท างาน Microsoft Excel ทั้งหมดจากนั้นจึงท าการคัดกรองข้อมูลเพื่อน ามาเข้าสู่โปรแกรม 
Statistical Package for Social Science (SPSS) เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการยอมรับการใช้งานต่อไป 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  

หลังจากท าการเก็บข้อมูลและคัดกรองข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกแล้ว งานวิจัยนี้มีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์รวม
ทั้งหมด 59 คน โดยในทั้งหมดนี้แบ่งเป็นเพศชาย 12 คน และเพศหญิง 47 คน คิดเป็น 20.3%  และ 79.7% 
ตามล าดับ และความถี่ของแต่ละช่วงอายุพร้อมร้อยละ ถูกแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ความถี่และร้อยละช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ช่วงอาย ุ ความถ่ี ร้อยละ 
21-28 ปี 12 20.3 
29-36 ปี 12 20.3 
37-44 ปี 15 25.4 

มากกว่า 44 ปี 20 33.9 
รวม 59 100.0 
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การวิเคราะห์ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ในงานวิจัยนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ค าถามจากหลาย ๆ ทฤษฎีดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยแบบ

สัมภาษณ์นี้จะถูกน าไปหาค่าความเชื่อ ม่ัน (Reliability) โดยการใช้ค่า ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค  
(Cronbach’s alpha coefficient) (Santos, 1999) โดยค่าที่ได้จะแสดงถึงความเชื่อม่ันในแต่ละตัวแปรของแบบ
สัมภาษณ์นี้ โดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าที่ได้จะต้องมีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป ผลของการวิเคราะห์ถูกแสดงไว้ในตารางที่ จะ
เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าเท่ากับ 0.94. ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดีมาก 

 
ตารางที่ 5 ค่า Cronbach’s Alpha ของแบบสัมภาษณ์ 

 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 
.944 .945 9 

 
ทดสอบสมมุติฐานโดยการใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 

 
 

ภาพที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 

ในการทดสอบสมมุติฐานและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนั้น งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น 
(Simple Linear Regression) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ถูกแสดงไวใ้นภาพที่ 5 จากผลที่ได้สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพของสารสนเทศมีผลทางบวก ต่อความน่าเชื่อถือ
ของระบบการรับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์อย่างมีนัยส าคัญ (B=0.620) เช่นเดียวกัน ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ
เป็นเพียงตัวแปรเดียวที่มีผลทางบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจในการใช้งานรับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์   
(B = 0.711) โดยมีค่า สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Coefficient of determinant ) R2 =0.845 ที่ระดับความเชื่อม่ัน 
95% นั่นคือตัวแปรต้นทั้งหมดนี้สามารถใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ถึง 84.5% เลยทีเดียว แต่ที่
น่าสนใจคือตัวแปรอื่น ๆ ไม่มีผลอย่างเป็นนัยส าคัญต่อ ความตั้งใจในการใช้งานรับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมุติ 
 

ล าดับ สมมุติฐาน ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
H1 PEINT ยอมรับ 
H2 EEINT ไม่ยอมรับ 
H3 TRUINT ไม่ยอมรับ 
H4 FCINT ไม่ยอมรับ 
H5 PVINT ไม่ยอมรับ 
H6 SQINT ไม่ยอมรับ 
H7 IQINT ยอมรับ 
H8 SeQINT ไม่ยอมรับ 

  
จากผลการทดลอง พบว่า ผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี จะยอมรับการระบบการรับช าระเงินด้วย

รหัสคิวอาร์ก็ต่อเม่ือมันช่วยให้ท างานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ การที่จะท าให้พวกเขาเกิดความเชื่อมั่นในระบบ 
ความจะท าให้สารสนเทศหรือข้อมูลในระบบรับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์มีคุณภาพมากขึ้นด้วย ซ่ึงตรงกับค าถาม
ปลายเปิดที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์บางส่วนระบุว่าต้องการให้ธนาคารที่ดูแลเรื่องระบบสื่อสารให้
พวกเขาเข้าใจมากกว่านี้ ส่วนสาเหตุในการยอมรับและไม่ยอมรับสมมุติฐานอื่น ๆ นั้นจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาต่อไป
ในอนาคตซ่ึงอยู่นอกเหนือจากงานวิจัยนี้ 
 
สรุปผลการทดลอง 

จากผลการวิจัยและการทดสอบสมมุติฐานพบว่ามีเพียงตัวแปรเดียวเท่านั้นที่มีผลกระทบทางบวก อย่างมี
นัยส าคัญต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัด
อุบลราชธานี นั่นคือ ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพการใช้งานรหัสคิวอาร์เพื่อการรับช าระเงิน ดังนั้น ข้อเสนอแนะ
ส าหรับผู้พัฒนารหัสคิวอาร์คือ ควรจะให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพการใช้งานของระบบเป็นอันดับแรก เช่น ความ
รวดเร็วในการประมวลผลของระบบในขณะที่รับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ เป็นต้น ซ่ึงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนี้
จะช่วยให้ผู้ใช้ทีเ่ป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยอมรับการรับช าระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ได้ง่ายย่ิงขึ้น 

งานวิจัยนี้ระบุกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการที่รับช าระเงินเท่านั้น แต่การที่จะมีการใช้งานรหัสคิวอาร์เพื่อ
การรับช าระเงินหรือ จ่ายเงินได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตจึงควรจะหาปัจจัยในมุมมองของ
ผู้บริโภคด้วย นอกจากนั้นแล้ว ควรจะมีการศึกษาในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการรับช าระเงินเพิ่มเติม เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุบนสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ได้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่ง
งานส าหรับผู้สูงอายุ (2) เพื่อเพิ่มทางเลือกท่ีอ านวยความสะดวกในการจ้างงานและส่งเสริมการท างานเพื่อหารายได้
ของผู้สูงอายุ การใช้งานแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนของผู้จ้างงาน ประกอบด้วยฟังก์ชัน ประกาศ
งานที่ต้องการจ้าง ตรวจสอบข้อมูลและประเมินผลการท างานของผู้สูงอายุ (2) ส่วนของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยฟังก์ชัน 
สมัครงานผ่านแอปพลิเคชัน เรียกดูข้อมูลข่าวสารการสมัครงาน นอกจากนี้ระบบสามารถน า เสนอสาระน่ารู้เกี่ยว
ผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาใช้โปรแกรมประยุกต์ Ionic framework โปรแกรม Android Studio และโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL ทั้งนี้แอปพลิเคชันแสดงผลบนสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ประเมินแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มละ 30 คน มีประเด็นประเมินความพึงพอใจ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของ
ระบบ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ และด้านความง่ายต่อการใช้งาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ พบว่า ระดับความพึง
พอใจภาพรวมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81) และระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมของผู้จ้างงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97) เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในการ
จัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุและสามารถเพิ่มช่องทางเลือกที่อ านวยความสะดวกในการจ้างงานและการหา
รายได้จากการท างานของผู้สูงอายุ 

 

ค าส าคัญ :  แอปพลิเคชัน  การจัดการข้อมูลแหล่งงาน  ผู้สูงอายุ 
 
Abstract 
 The development of jobs information management system for elderly on android operating system, 

has been prepared with the objectives: (1) to design and develop applications, jobs information management 

system for elderly (2) to increase alternatives that are conducive to employment and help the elderly in 

finding work. The application is divided into 2 parts; (1) the employers part contains functions new job 

announcement, work satisfaction verifies and evaluate the work of the elderly (2) the elderly part contains 

functions, job applying, job news information. Moreover, the system can provide knowledge about the 

elderly. The system was developed by Ionic Framework, Android studio, and MySQL which useable on 

android smartphones platform. The satisfaction assessment includes the application can work according to 

system functions, Meets the user’s requirements and ease to use.  The evaluation used basic statistics and 

processed with statistical software from 60 samplings as follow 30 elderlies and 30 employers. The overall 

satisfaction level of elderly users was at a high level (Mean = 3.92, S.D. = 0.81) and the overall satisfaction 

level of the employer users was at a high level (Mean = 3.73, S.D. = 0.97). The application is useful for users 

to manage job information for the elderly and can increase alternative channels that facilitate employment 

and earn income from the work of the elderly. 

 
Keywords: Application, Job Information Management, Elderly 
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บทน า 
จ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มจ านวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยในปี 2560 มีจ านวน

ผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 16.8 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ ซ่ึงถือได้ว่าประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยนั้นมีผลท าให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะด้านก าลังแรงงาน ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น ผลการส ารวจ 
พบวา ประมาณร้อยละ 36.8 เป็นผู้ที่เขามามีสวนร่วมในก าลังแรงงาน ซ่ึงนับวัน แรงงานผู้สูงอายุ มีความส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2560) ผู้สูงอายุที่ไร้บุตรหลานคอยดูแล 
ต้องอยู่ตามล าพังอาจมีความรู้สึกอยู่ตัวคนเดียว เกิดอาการซึมเศร้าและรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า เพราะไม่มีใครสนใจและไม่
สามารถท าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ รวมถึงการที่ต้องพึ่งพาด้านการเงินของครอบครัว ศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอายุ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) กรณีศึกษา จากผู้สูงอายุไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ “ผู้สูงอายุ
ไทยกับการท างาน” ผลการส ารวจ ผู้สูงอายุร้อยละ 46.24 ระบุว่ายังต้องการท างานอยู่ให้เหตุผลว่าตัวเองยังแข็งแรงดี
อยู่ ยังอยากมีรายได้ ไม่เหงา มีเพื่อนฝูง ท างานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นการทบทวนความรู้  ส าหรับมุมมอง
ของผู้ประกอบการ มีการศึกษาทัศนคติต่อผู้ท างานที่เป็นผู้สูงอายุและสภาพการท างานในภาคส่วนต่าง ๆ และศึกษา
การรับรู้และมาตรการขององค์กรที่สามารถยืดอายุการท างานได้ การศึกษาด้านการจัดการอายุชี้ให้เห็นว่ามีหลาย
มาตรการที่เชื่อมโยงกันและประเด็นส าคัญที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการเสริมสร้างการจัดการอายุ
อย่างย่ังยืนในระดับองค์กร (Blomé, M.W.; Borell, J.; Håkansson, C.; Nilsson, K., 2018) ในประเทศญี่ปุ่น
เนื่องจากประเทศก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรอย่างมาก การจ้างงานของผู้สูงอายุจนถึงอายุ 65 ได้
กลายเป็นข้อบังคับตั้งแต่ปี 2549 (Debroux, P.; Jaussaud, J.; Martine, J., 2017) ส าหรับประเทศไทยได้มีการจัด
ส่งเสริมการมีรายได้และมีงานท าของผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม
การมีรายได้และมีงานท าของผู้สูงอายุ ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 
2561) ซ่ึงการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานท าของผู้สูงอายุ ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ รวม 58,000 คน หรือ
เพิ่มขึ้น 19,000 อัตรา ในปี 2561 เพื่อลดภาระการพึ่งพิง และสร้างงานในชุมชน ซ่ึงมีประเด็นที่ต้องขอรับการ
สนับสนุน และสามารถจ้างงานผู้สูงอายุได้เกิน 15,000 บาท/เดือน เพื่อน ามาลดหย่อนภาษีได้ ผู้สูงอายุสามารถสมัคร
เข้ากองทุนประกันสังคม เป็นต้น (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561) อีกทั้งยังมีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงรับผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าท างาน เพื่อส่งเสริมให้มี
การจ้างแรงงานผู้สูงอายุดังกล่าวเข้าท างาน โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของ
ค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงนายจ้างสามารถจ้างได้ไม่
เกิน 10% ของลูกจ้างทั้งหมด ระยะรอบบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป (กรมสรรพากร, 2560) 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้สูงวัยให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมีส่วนร่วมในสังคม ทั้งนี้เทคโนโลยีสามารถสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุ และเป็นเสมือนเพื่อน
ให้กับผู้สูงอายุได้ ส าหรับเครื่องมือดิจิทัลส าหรับผู้สูงอายุ (Digital Social Interaction Solutions) สามารถช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ การพัฒนาสมอง การเพิ่มการมีส่วนร่วมในสังคม 
การหางานและสร้างรายได้  การส่ งเสริมการติดต่อกับญาติ มิต ร ห รือการหาสินค้ าและบริการต่ าง ๆ   
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560, 44) 

จากสถานการณ์เกี่ยวกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แนวทางการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานท าของผู้สูงอายุ 
และเทคโนโลยีที่สนับสนุนผู้สูงอายุ ท าให้ผู้พัฒนาค านึงถึงความส าคัญและประโยชน์ของการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบ
การจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ
ในการเพิ่มช่องทางการหารายได้เสริมจากการว่างงาน อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได ้และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการอ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้จ้างงานในการจัดหาแรงงานอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สงูอายุ 
2. เพื่อเพิ่มทางเลือกท่ีอ านวยความสะดวกในการจ้างงานและส่งเสริมการท างานเพื่อหารายได้ของผู้สูงอายุ 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุบนสมาร์ตโฟน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้แก่ อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย 

   1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะขั้นต่ า ดังนี้ หน่วยประมวลผล (CPU) Intel Core i5-5200 
ความจุของหน่วยความจ าหลัก 8 GB ขนาดความจุฮาร์ดไดร์ฟไม่น้อยกว่า 500 GB 
  1.2 เครื่องสมาร์ตโฟนที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด หนาจอแสดงผลระบบสัมผัสสี 16 ลานสี
หน่วยประมวลผลการท างานไมนอยกวา 1.2 GHz หนวยความจ าส ารองส าหรับเก็บบันทึกขอมูลไมนอยกวา 8 GB 
 2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย 

2.1 โปรแกรม Ionic framework เครื่องมือในการสรางโปรแกรมภาษา HTML , CSS และ 
JavaScript เพื่อใชในการสราง Mobile Application ซ่ึงสามารถใชงานไดบนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ 
Windows 

2 .2  โป รแกรม Android Studio โป รแกรมที่ ใช้ พัฒ นา ( IDE: Integrated Development 
Environment) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ 

2.3 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL ท างานในลักษณะฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 
Database Management System: RDBMS) 

 
ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี  
ระยะที่ 1 : การวางโครงการ (Project Planning Phase)  

 1) วิเคราะห์และศึกษาความต้องการในระบบ (System Requirements) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอย์ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ และ
บุคคลทัว่ไป เพื่อเป็นข้อมูลส าคญัในการออกแบบและพัฒนา 

2) รวบรวมขอมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สงูอายุ การจ้างงานผู้สูงอายุ และปัญหาการจัดหาแรงงานของผู้จ้าง
งาน งานผู้สูงอายุ การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ 

ระยะที่ 2 : การวิเคราะห (Analysis Phase) 
1) วิเคราะหขอมูลและเนื้อหา เพือ่ก าหนดเนื้อหาความเหมาะสมของขอมูลและขอมูลที่จะน ามาใชในการ 

ออกแบบแอปพลิเคชัน  
2) การวิเคราะห์โครงสร้างการท างานของแอปพลิเคชันโดยแบ่งตามผู้ใช้งานหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้จ้าง

งาน ซ่ึงแสดงภาพรวมการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram ดังภาพที่ 1 การท างานผู้ใช้จะต้องท าการ
ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ โดยฝั่งผู้สูงอายุ สามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัว สามารถเรียกดูข้อมูลการสมัครงาน บันทึก
ข้อมูลผลการท างาน และฝั่งผู้จ้างงานสามารถบันทึกประกาศรับสมัครงาน เรียกดูรายละเอียดของผู้สมัครงาน ยืนยัน
หรือปฏิเสธการว่าจ้าง ตรวจสอบข้อมูลผลการท างาน บันทึกข้อมูลคะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติงาน  
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ภาพที่ 1 Use Case Diagram ระบบการจัดการแหลง่งานส าหรบัผู้สูงอายุ 
 

ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design Phase)  
1) การออกแบบโครงสรางแอปพลิเคชัน  
2) การออกแบบหนาจอและฟงกชันแอปพลเิคชนั  
3) ออกแบบกราฟกที่ใชประกอบเนื้อหาในแอปพลเิคชัน  
4) ออกแบบสว่นติดต่อกับผู้ใช้ (User Interfaces Design) ได้แก ่การแสดงผลบนจอภาพ (Screen Format) 

ส่วนน าเข้าข้อมูล (Input Interface) ส่วนแสดงผลขอ้มูล (Output Interface) การจัดวางองค์ประกอบหน้าจอ พื้น
หลัง และรูปแบบตวัอักษร โดยเน้นการออกแบบที่ใช้งานง่าย มีขนาดตัวอักษรที่ชัดเจนและเหมาะสม 

ระยะที่ 4 : การพัฒนาและติดตั้งระบบ (Implementation Phase)  
1) พัฒนาแอปพลิเคชันโดยใชเครือ่งมือไดแก โปรแกรม ionic framework โปรแกรม Android Studio และ

ฐานข้อมูล MySQL 
2) ทดสอบระบบทั้งระบบ (System Testing) ซ่ึงเป็นการทดสอบการท างานของระบบในภาพรวม การ

สนองตอบต่อการใช้งานระบบ และความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูล  
3) ติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนสมารตโฟนที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  
4) น าแอปพลิเคชันไปใหกลุมเปาหมายทดลองใช ้ไดแก่ กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้จ้างงาน  
5. ปรับปรุงแกไขแอปพลิเคชันตามค าแนะน าของผู้สูงอายุและกลุ่มผู้จ้างงาน 
ระยะที่ 5 : การประเมินผล (Evaluation Phase)  
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ประเมิน

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มละ 30 คน โดยมีประเด็นประเมินความพึงพอใจ ด้านการ
ท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ และด้านความง่ายต่อการใช้งาน 
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เครื่องมือการศึกษา 
1. แอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุบนสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใช้แอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุบน

สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
ผลการทดลอง 

การน าเสนอผลการวิจัย แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุบนสมาร์ตโฟน

ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์  
การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุบนสมาร์ตโฟนระบบปฎิบัติการแอน

ดรอยด์ เป็นการออกแบบตามผู้ใช้งานหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้จ้างงาน ส่วนของผู้จ้างงาน สามารถประกาศงานที่
ต้องการว่าจ้าง สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล และอัปโหลดรูปภาพในการประกาศรับสมัครงาน ตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้นและคะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผู้สูงอายุที่สมัครงาน สามารถยืนยันผลการท างานของผู้สูงอายุ 
และสามารถประเมินผลตามความพึงพอใจในการท างาน ส่วนการใช้งานของผู้สูงอายุสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูล
ผู้สูงอายุ เรียกดูรายละเอียดงานที่ต้องการว่าจ้าง สมัครงาน ส่งผลการท างาน และน าเสนอสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์
ส าหรับผู้สูงอายุ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม ionic framework โปรแกรม Android Studio และฐานข้อมูล MySQL 
แสดงผลบนสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซ่ึงมีการออกแบบหน้าจอใช้งานดังนี้ 

1. หน้าจอใช้งาน ส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
1.1 หน้าลงชื่อเข้าใช้ 
1.2 หน้างาน 
1.3 หน้าประวัติ 
1.4 หน้าสาระน่ารู้  
1.5 อื่นๆ ประกอบด้วย หน้าคู่มือ หน้าแก้ไขข้อมูล ฯลฯ 

 ดังภาพที่ 2 
 

       
 

ภาพที่ 2 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหลง่งานส าหรบัผู้สูงอายุ 
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2. หน้าจอใช้งานส าหรับผู้จ้างงาน 
2.1 หน้าลงชื่อเข้าใช้ 
2.2 หน้าการประกาศงาน 
2.3 หน้าผู้สมัคร 
2.4 หน้าตรวจสอบ  
2.5 อื่นๆ ประกอบด้วย หน้าคู่มือ หน้าแก้ไขข้อมูล ฯลฯ 

 ดังภาพที่ 3 
 

       
 

ภาพที่ 3 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุ 
 
 ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้แอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุบนสมาร์ตโฟน
ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้แอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุบนระบบปฎิบัติ
การแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน แบ่งเป็น ผู้สูงอายุ จ านวน 30 คน และผู้จ้างงาน จ านวน 
30 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน และตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชัน 
จากนั้นน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบเกณฑ์และ
สรุปผล ซ่ึงเกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจสามารถแปลผลตามแนวเกณฑ์ของวิชิต อู่อ้น (2550, 114) ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
ผลการประเมินความพึงพอใจแสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงาน 
ส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ    
   1. แอปพลเิคชันช่วยประชาสมัพันธ์ข้อมูลแหลง่งาน 3.90 0.83 มาก 
   2. แอปพลเิคชันเป็นสือ่ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งงาน 

ควรใช้อย่างแพร่หลาย 
3.87 0.81 มาก 

   3. แอปพลเิคชันมีขัน้ตอนการท างานที่ง่ายต่อการใช้งาน 3.97 1.11 มาก 
   4. แอปพลเิคชันช่วยเพิ่มทางเลือกในการหารายได ้ 3.87 0.85 มาก 
   5. แอปพลเิคชันเป็นประโยชนต์่อผู้สูงอายุและผู้จ้างงาน 4.37 0.60 มากที่สุด 
   6. เนื้อหาสาระในแอปพลเิคชนัมีความเหมาะสม 3.87 0.81 มาก 
   7. แอปพลเิคชันมคีวามเหมาะสมในการใช้หาข้อมูลแหล่งงาน 3.87 0.92 มาก 

   เฉล่ีย 3.96 0.85 มาก 
2. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ    
   1. การใช้งานแอปพลิเคชันสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ง่าย 4.10 0.65 มาก 
   2. การใช้งานแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ 3.97 0.75 มาก 
   3. แอปพลเิคชันมคีวามชัดเจน ใช้ภาษาเข้าใจง่าย 3.60 1.02 มาก 

เฉล่ีย 3.89 0.81 มาก 
3. ด้านความง่ายตอ่การใช้งานระบบ    
   1. ภาพและสีของแอปพลิเคชนัมีความสวยงาม 3.83 0.82 มาก 
   2. ภาพและสีมีความเหมาะสมกับเนือ้หา 3.57 0.92 มาก 
   3. การออกแบบแอปพลเิคชนัชัดเจน 4.17 0.69 มาก 
   4. รูปแบบฟังกช์ันมีความสวยงาม และเข้าใจง่าย 4.03 0.66 มาก 

เฉลี่ย 3.90 0.77 มาก 
เฉล่ียภาพรวม 3.92 0.81 มาก 

 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงาน

ส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 30 คน พบว่า ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบระดับความพึงพอใจในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบระดับความพึงพอใจในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบระดับความพึงพอใจในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77  สรุปผลโดยภาพรวมผู้ใช้งานระบบที่เป็นผู้สูงอายุ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงาน 
ส าหรับผู้สูงอายุโดยผู้จ้างงาน 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ    
   1. แอปพลเิคชันช่วยประชาสมัพันธ์ข้อมูลแหลง่งาน 3.80 1.01 มาก 
   2. แอปพลเิคชันเป็นสือ่ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่ง

งาน ควรใช้อย่างแพรห่ลาย 
3.77 1.20 มาก 

   3. แอปพลเิคชันมีขัน้ตอนการท างานที่ง่ายต่อการใช้งาน 3.33 1.14 ปานกลาง 
   4. แอปพลเิคชันช่วยเพิ่มทางเลือกในการหารายได ้ 4.43 0.72 มากท่ีสุด 
   5. แอปพลเิคชันเป็นประโยชนต์่อผู้สูงอายุและผู้จ้างงาน 3.97 0.84 มาก 
   6. เนื้อหาสาระในแอปพลเิคชนัมีความเหมาะสม 4.13 0.67 มาก 
   7. แอปพลิเคชนัมีความเหมาะสมในการใชห้าข้อมูลแหลง่งาน 3.27 0.85 ปานกลาง 

   เฉล่ีย 3.81 0.92 มาก 
2. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ    
   1. การใช้งานแอปพลิเคชันสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร

ได้ง่าย 
4.10 0.83 มาก 

   2. การใช้งานแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ 3.57 1.09 มาก 
   3. แอปพลเิคชันมคีวามชัดเจน ใช้ภาษาเข้าใจง่าย 3.10 0.94 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.59 0.95 มาก 
3. ด้านความง่ายตอ่การใช้งานระบบ    
   1. ภาพและสีของแอปพลิเคชนัมีความสวยงาม 3.73 1.12 มาก 
   2. ภาพและสีมีความเหมาะสมกับเนือ้หา 3.47 1.06 มาก 
   3. การออกแบบแอปพลเิคชนัชัดเจน 3.87 0.88 มาก 
   4. รูปแบบฟังกช์ันมีความสวยงาม และเข้าใจง่าย 4.10 1.11 มาก 

เฉลี่ย 3.79 1.04 มาก 
เฉล่ียภาพรวม 3.73 0.97 มาก 

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับ

ผู้สูงอายุโดยผู้จ้างงาน จ านวน 30 คน พบว่า ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบระดับความพึงพอใจในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 สรุปผลโดยภาพรวมผู้ใช้งานระบบที่เป็นผู้จ้างงาน มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ และการจ้างงานผู้สูงอายุ ซ่ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุบน
สมาร์ตโฟนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในการเพิ่มช่องทางการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้
จากการท างาน ค้นหางานที่ตรงกับทักษะ ความรู้และความสามารถของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ พรรัตน์ แสดงหาญ ที่
ศึกษาเรื่องรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย พบว่า การจ้างงานผู้สูงอายุควรมีการ

1418



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

มอบหมายงานที่เหมาะสมกับทักษะและความรู้ของแต่ละบุคคลและไม่แนะน าให้ท างานที่มีความต้องการทางร่างกาย 
แต่เป็นงานที่ใช้ประสบการณ์และความรู้  เช่น แนะน าให้ค าปรึกษา การสอนงาน และการก ากับดูแล เป็นต้น 
(Sadangharn, P., 2017, 103-119) นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังช่วยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดหา
แรงงานของผู้จ้างงาน  

ส าหรับผู้สูงอายุ เครื่องมือดิจิทัลเป็นกุญแจส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพหรือ Active Aging 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,2560) โดยผู้สูงวัยมีความคิดเห็นในประเด็นแอปพลิเคชันช่วยเพิ่มทางเลือกใน
การหารายได้ให้กับผู้สูงวัยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72) เม่ือพิจารณาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจในประเด็นการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ พบว่าผู้สูงอายุมีความเห็นว่าแอปพลิเคชันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและผู้จ้างงานในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60) เนื่องจากการ
พัฒนาระบบได้มีการเก็บรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งาน ศึกษาความเป็นได้ การออกแบบระบบให้ใช้งานได้ง่าย 
และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุนี้ยัง
เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานท าของผู้สูงอายุตามการขับเคลื่อน
นโยบายประชารัฐอีกด้วย 

 
สรุปผลการทดลอง 

แอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุบนสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เม่ือน าไปทดลอง และพบประเด็นที่ควรน ามาสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

แอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุบนสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้
ด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเกี่ยวของ ตรวจสอบความถูกตองและ
ปรับปรุงแกไข แลวน าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นไปให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้จ้างงานได้ทดลองใช้ จากนั้นท าการ
ปรับปรุงแกไขตามค าแนะน าที่ไดรับ จึงสงผลให้แอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุบน
สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เสร็จสมบูรณอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากการทดลองใช้แอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับ
ผู้สูงอายุบนสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก แอปพลิเคชัน
สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้ทั้ง 2 ฝ่าย โดยการท างานของแอปพลิเคชันสามารถแสดงข้อมูลงานที่ผู้
จ้างงานได้ลงประกาศรับสมัครไว้บนแอปพลิเคชัน ผู้จ้างงานสามารถลงข้อมูลรายละเอียดของงานแต่ละประเภท 
ระยะเวลาในการท างาน สถานที่ท างาน ผลตอบแทนที่จะได้รับ ซ่ึงช่วยให้ผู้สูงอายุที่ต้องการหารายได้ เกิดความ
สะดวกสบายในการหางานท า โดยสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลแหล่งงานส าหรับผู้สูงอายุได้ส าเร็จ
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์  
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การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

 
The Application Development on Android Operating System:  

Promoting Ecotourism in Samut Prakan Province via Augmented Reality Technology 
 

เบญจวรรณ ช้ันวิเชียร1,  อรญา สนามแจง1  และ *อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ1 

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
E-mails: u5811011802023@gmail.com, u5811011803039@gmail.com, anchana.luk@gmail.com 

 

บทคัดย่อ  
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัด

สมุทรปราการ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในการ
น าเสนอข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (2) เพื่อเป็น
ช่องทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรปราการ แอปพลิเคชันนี้ได้รับการพัฒนาโดยใช้โปรแกรม 
Android Studio มีการน าเสนอข้อมูลผ่านการแสดงภาพเสมือนจริงของแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทาง กิจกรรม
การท่องเที่ยว ร้านเช่าจักรยาน และร้านอาหาร ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้ ใช้งานสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว ผู้พัฒนาท าการทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นวัยรุ่น/วัยท างานที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวและมีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
จ านวน 100 คน พบว่า ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน และด้านการท างานได้ตาม
ฟังกช์ันของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับดีมาก มีการใช้ภาพและสีท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา แอปพลิเคชันมีการออกแบบให้ใช้งาน
ง่าย ไม่ซับซ้อน วิดีโอที่น าเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจ มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ใช้งานต้องการไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ค าส าคัญ:  การท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  สมุทรปราการ  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
 
Abstract  

The promoting ecotourism in Samut Prakan province via Augmented Reality (AR) technology 

application has been developed with the following objectives: 1) to develop the applications for presenting 

information of ecotourism destinations in Samut Prakan province via AR 2) to be a promoting channel for 

the ecotourism in Samut Prakan Province. This application has been developed using the Android Studio 

program. There is a presentation of information through the visual representation of tourist attractions travel 

information, tourism activities, bike rental shops and restaurants provide an alternative to mobile or tablet 

users on Android operating systems to search for travel information. The developer tested the application 

usage with a sample group of teenagers / working people who like to travel and have searched information 

about travel via the internet in 100 people found that in the application design application usage And the 

work can be performed according to the function of the user at a very good level with images and colors that 

are suitable for the content. The application is designed to be easy to use, not complicated. Videos that offer 

information are interesting, Useful for users. Able to respond to the needs of users on smartphones and 

tablets It also encourages users to travel to Samut Prakan Province. 

 
Keywords: Tourism, Ecotourism, Samut Prakan, Augmented Reality (AR)
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บทน า  
การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางเพื่อความสนุกสนาน พักผ่อนหย่อนใจ หรือการหาประสบการณ์แลกเปลี่ยน

เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยการท่องเที่ยวนับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายไดใ้ห้ประเทศไทยเป็นหลักด้วยภูมิ
ประเทศที่มีความหลากหลายท าให้มีรูปแบบทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต ิและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซ่ึงการท่องเที่ยวเหล่านี้
มักมีการผสมผสานร่วมกันอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเดียวกัน เช่น การเที่ยวชมและพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
พร้อมทั้งมีกิจกรรมเพื่อการรักษาสุขภาพอยู่ในการท่องเที่ยวนั้น หรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ไปชมการแสดง
การละเล่นท้องถิ่นที่มีกิจกรรมการเย่ียมชมแปลงเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้าน เป็นต้น โดยหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยว
ที่ได้รับการส่งเสริมให้ชุมชนต่าง ๆ เห็นถึงความส าคัญคือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวที่
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาสภาพแวดล้อมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศน์ด้วย 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในประเทศไทยนับเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และยังส่งเสริมให้เกิดความย่ังยืนของทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจที่ดีและ
เรียนรูร้่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่น ซ่ึงแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยมีความแตกต่าง
กันในแต่ละภูมิภาค โดยแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่วนมากที่นักท่องเที่ยวนึกถึงมักจะอยู่ตามต่างจังหวัดห่างไกล 
อย่างไรก็ดี ยังมีพื้นที่ที่นับว่าอยู่ต่างจังหวัดที่เป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานครอย่างจังหวัดสมุทรปราการ ที่เรียกกัน
ทั่วไปว่า “เมืองปากน้ า” หรือ “เมืองพระประแดง” ที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีพื้นเมืองต่าง ๆ ไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น 
งานพระสมุทรเจดีย์ การนมัสการมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองโดยล่องเรือแห่ผ้าห่มแดงไปตามแม่น้ าเจ้าพระยาจนถึงอ าเภอ
พระประแดง ก่อนจะแห่ขึ้นไปห่มพระเจดีย์ ซ่ึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงหลากหลายรูปแบบทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และธรรมชาติ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ ได้แก่ ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง คุ้มบางกะเจ้า สถานตากอากาศบางปู และวัดอโศการาม 

สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นที่รู้จักและมีการน าเสนอเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่บางครั้งอาจมีข้อมูลที่เยอะ
เกินไปและกระจัดกระจาย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีหาข้อมูลออนไลน์เข้าถึงข้อมูลที่ดีได้ยาก 
และเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลมากเกินไป อีกทั้งผู้คนส่วนมากนิยมใช้งานสมาร์ตโฟนที่มีจอภาพขนาดเล็ก อาจไม่
สะดวกในการค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวผ่านเว็บที่สามารถน าเสนอภาพบรรยากาศจริงได้ ผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented reality: AR) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน าเสนอข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสร้างความเสมือน
จริงสามารถน าไปเป็นสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท าให้ได้บรรยากาศในการรับชมและสนใจเดินทางไปเที่ยว
ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อ “TRAVEL SAMUT PRAKAN” นอกจากนี้ แอปพลิเคชันนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ใช้งานที่ไม่
มีโอกาสได้ไปเที่ยวให้เห็นภาพบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวจริง ๆ และสามารถค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การ
เดินทาง กิจกรรมการท่องเที่ยว ร้านเช่าจักรยาน ร้านอาหาร ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรปราการ
ทั้ง 4 สถานที่ ได้แก่ ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง คุ้งบางกะเจ้า สถานตากอากาศบางปู และวัดอโศการาม 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาแอปพลเิคชนัในการน าเสนอข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรปราการโดย

ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
2. เพื่อเปน็ช่องทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
คณะผู้พัฒนาใช้เครื่องมือส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (TRAVEL SAMUT PRAKAN) ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะขั้นต่ า ดังนี้ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core i5-5200u มี

ความจุของหน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า 8 GB. และขนาดความจุฮาร์ดไดร์ฟไม่น้อยกว่า 500 GB. 
2. เครื่องสมาร์ตโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีคุณลักษณะขั้นต่ า ดังนี้ หน้าจอแสดงผลระบบ

สัมผัสสี 16 ล้านสี หน่วยประมวลผลการท างานไม่น้อยกว่า 1.2 GHz. หน่วยความจ าส ารองส าหรับเก็บบันทึกข้อมูลไม่
น้อยกว่า 8 GB.  

3. โปรแกรม Android Studio เป็นเครื่องมือพัฒนา Integrated Development Environment เพื่อการ
ใช้ในการสร้าง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

4. โปรแกรม Unity เป็นเครื่องมือที่ใชแ้สดงวดิีโอจากการสแกนภาพวัตถุเสมือนจริง (Augmented Reality: 
AR) ท่ีอยู่ในรูปแบบของรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยว 

5. โปรแกรม Genymotion ใช้ส าหรับจ าลองเครื่องสมาร์ตโฟนเพื่อรันโค้ดจากโปรแกรม Android Studio 
ส าหรับทดสอบการท างานของโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี ้
 การศึกษาด าเนินการแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ประกอบด้วย การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ การออกแบบ 
การน าไปใช้ และการบ ารุงรักษา ดังนี้ 
 ระยะที่ 1  การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) 

1) ก าหนดหัวข้อเพื่อศึกษาและเลือกพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

2) รวบรวมข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรปราการ และเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม 
 ระยะที่ 2  การวิเคราะห์ (Analysis Phase) 

1) วิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเลือกแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลการ
ท่องเที่ยวส าหรับการออกแบบแอปพลิเคชัน 

2) ก าหนดวิธีการที่ใช้และเลือกเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เหมาะสม 
  ระยะที่ 3  การออกแบบ (Design Phase) 

1) การออกแบบโครงสร้างแอปพลิเคชัน 
2) การออกแบบหน้าจอและฟังก์ชันแอปพลิเคชัน 
3) ออกแบบกราฟิกที่ใช้ประกอบเนื้อหาในแอปพลิเคชัน 
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4) พัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ โปรแกรม Android Studio โปรแกรม Unity และโปรแกรม 
Genymotion 
 ระยะที่ 4  การน าไปใช้ (Implementation Phase) 

1) ติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ตโฟนที่ใชร้ะบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2) น าแอปพลิเคชันไปให้กลุ่มเป้าหมาย (Persona) ทดลองใช้ ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นหรือวัยท างานที่ชื่นชอบ

ท่องเที่ยวและมีการใช้งานเทคโนโลยีในการหาข้อมูลการท่องเที่ยว  
 ระยะที่ 5  การบ ารุงรักษา (Maintenance Phase) 
 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชันตามค าแนะน าของผู้ใช้งานที่ต้องการเห็นภาพบรรยากาศของ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้จริง รวมถึงที่ปรึกษาระบบงาน พร้อมทั้งการท าให้โปรแกรมมีความสามารถในการใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง 

 

เครื่องมือการศึกษา 
1. แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัด

สมุทรปราการ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
2. แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ใช้สมาร์ตโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่เป็นกลุ่มวัยุร่น/วัยท างานที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว และมีการ

หาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทางอินเทอร์เน็ต คณะผู้พัฒนาด าเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง คุ้งบางกะเจ้า สถานตากอากาศบางปู และวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ กับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 100 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานแอปพลิเคชันที่พัฒนาออกมาแล้วท าแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน TRAVEL SAMUT PRAKAN 

 

สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 – 5.00 หมายความว่า  เห็นด้วยอย่างมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 – 4.20 หมายความว่า  เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 – 3.40 หมายความว่า  ไม่แน่ใจว่าเห็นด้วยหรือไม่ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.80 – 2.60 หมายความว่า  ไม่เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.80 หมายความว่า  ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 
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ผลการทดลอง  
 ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (TRAVEL SAMUT PRAKAN) ได้ท าการวิเคราะห์ระบบตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน โดยออกแบบฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชัน มีหน้าจอที่ส าคัญ ได้แก่ (1) หน้าจอเข้าสู่แอป
พลิเคชัน TRAVEL SAMUT PRAKAN (2) หน้าจอแสดงหัวข้อส าหรับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในแอปพลิเคชัน และ (3) 
หน้าจอแสดงวิดีโอที่เป็นผลจากการส่องภาพจากแผ่นมาร์กเกอร์ ดังแสดงในภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 1 หน้าจอเข้าสู่แอปพลิเคชัน TRAVEL SAMUT PRAKAN 
 

  
 

ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงหวัข้อส าหรับข้อมูลสถานที่ทอ่งเที่ยวในแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงวิดีโอที่เปน็ผลจากการส่องภาพจากแผ่นมาร์กเกอร ์
 

คณะผูพ้ัฒนาสุ่มเลือกผูใ้ช้งานที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น/วัยท างานที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวและมีการใช้งานเทคโนโลยี
เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จ านวน 100 คน มาทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน TRAVEL SAMUT PRAKAN แล้ว
ให้ท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแอปพลิเคชัน โดยค าถามประกอบด้วยความคิดเห็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ท างานได้ตามฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชัน ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน และด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน 
จากนั้นจึงน าผลการประเมินมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วจึงท า
การเทียบเกณฑ์และสรุปผล ดังแสดงในตารางที่ 1 - 4 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความคิดเห็นด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันการท างาน 
ของแอปพลิเคชัน TRAVEL SAMUT PRAKAN 

 

ความคิดเห็นด้านการท างานไดต้ามฟังก์ชันการท างาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
1. แอปพลิเคชันสามารถตอบสนองการท างานตามความ

ต้องการของผู้ใช้งาน 
4.30 0.68 เห็นด้วยอย่างมาก 

2. แอปพลิเคชันมีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ 4.22 0.59 เห็นด้วยอย่างมาก 
3. เมนูในแอปพลิเคชันมีข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วน 4.21 0.53 เห็นด้วยอย่างมาก 
4. แอปพลิเคชันสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามความต้องการ

ของผู้ใช้งาน 
4.18 0.63 เห็นด้วย 

คะแนนเฉล่ีย 4.23 0.61 เห็นด้วยอย่างมาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นด้วยอย่างมากว่าแอปพลิเคชันสามารถท างานได้ตามฟังก์ชัน
การท างาน โดยที่แอปพลิเคชันสามารถตอบสนองการท างานตามความต้องการของผู้ใช้งานได้คะแนนประเมินมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ แอปพลิเคชันมีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ และเมนูในแอปพลิเคชันมีข้อมูลที่ชัดเจนและ
ครบถ้วน ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นด้านการออกแบบแอปพลเิคชัน TRAVEL SAMUT PRAKAN 
 

ความคิดเห็นด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
1. ภาพและสีท่ีใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.37 0.59 เห็นด้วยอย่างมาก 
2. วิดีโอที่น าเสนอในแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ 4.32 0.64 เห็นด้วยอย่างมาก 
3. รูปแบบการจัดวางสวยงาม สามารถสื่อสารให้เข้าใจ

ได้ง่าย 
4.21 0.51 เห็นด้วยอย่างมาก 

4. ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 4.16 0.55 มาก 
เฉล่ียภาพรวม 4.27 0.57 เห็นด้วยอย่างมาก 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นด้วยอย่างมากว่าแอปพลิเคชันมีการออกแบบที่ดี โดยให้
คะแนนการประเมินมากที่สุดในประเด็นภาพและสีที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา รองลงมาได้แก่ วิดีโอที่น าเสนอใน
แอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ และรูปแบบการจัดวางสวยงาม สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน TRAVEL SAMUT PRAKAN 
 

ความคิดเห็นด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
1. แอปพลิเคชันใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.37 0.58 เห็นด้วยอย่างมาก 
2. แอปพลิเคชันมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.34 0.68 เห็นด้วยอย่างมาก 
3. แอปพลิเคชันส่งเสริมให้ผู้ใช้งานอยากไปเที่ยวที่

จังหวัดสมุทรปราการ 
4.31 0.58 เห็นด้วยอย่างมาก 

4. แอปพลิเคชันมีความน่าเชื่อถือได้ในการท างาน 4.25 0.52 เห็นด้วยอย่างมาก 
5. แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้จริงตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้งาน 
4.21 0.63 เห็นด้วยอย่างมาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.30 0.60 เห็นด้วยอย่างมาก 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นด้วยอย่างมากว่าแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่ดี โดยให้คะแนน
การประเมินมากที่สุดในประเด็นแอปพลิเคชันใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน รองลงมาได้แก่ แอปพลิเคชันมีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งาน และแอปพลิเคชันส่งเสริมให้ผู้ใช้งานอยากไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามล าดับ 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อแอปพลิเคชัน TRAVEL SAMUT PRAKAN ทั้ง 3 ด้าน จากกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 100 คน สามารถสรุปในภาพรวมได้ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อแอปพลิเคชัน TRAVEL SAMUT PRAKAN 
 

รายการประเมินความคิดเห็นการใช้งานแอปพลิเคชัน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน 4.33 0.59 เห็นด้วยอย่างมาก 
ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน 4.32 0.60 เห็นด้วยอย่างมาก 
ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชัน 4.23 0.61 เห็นด้วยอย่างมาก 

เฉล่ียภาพรวม 4.27 0.59 เห็นด้วยอย่างมาก 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างมากว่าการใช้งานแอปพลิเคชันมีการท างานที่ดีในทุกด้าน 
โดยกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนประเมินด้านการออกแบบแอปพลิเคชันสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการใช้งานแอปพลิเค
ชัน และด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชัน ตามล าดับ เม่ือพิจารณาโดยรวม กลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้วยมากที่สุดว่า แอปพลิเคชันมีความน่าใช้งาน ทั้งในด้านของการออกแบบ การท างานตามฟังก์ชัน และการใช้งาน 
โดยส่วนส าคัญ ได้แก่ แอปพลิเคชันมีความง่ายในการใช้งาน ไม่ซับซ้อน มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และแอปพลิเคชัน
สามารถตอบสนองการท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน (ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์, สุภารัตน์ คุ้มบ ารุง 
และอัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ, 2560, 325-328) แอปพลิเคชันต้องมีอินเตอร์เฟสที่ใช้งานได้สะดวก และมีความสามารถ
ในการสืบค้นข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เป็นเทคโนโลยีที่มี
จุดเด่นด้านการแสดงภาพหรือสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริง ท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกเสมือนอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นจริง  
สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการท่องเที่ยวและเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (อภิชาต ค า
ปลิว และเกรียงศักดิ์ เชื่อมสมบัติ, 2561, 156-157; กรรณิการ์ ห่อหุ้ม และธัญลักษณ์ ณ รังสี, 2556, 67) นอกจากนี้ 
การน าเสนอข้อมูลความเป็นจริงเสริมจากหนังสือ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นสถานที่ท่องเที่ยวจริงผ่านวิดีโอที่จัดท า
ขึ้นนั้น เนื้อหาและรูปแบบของวิดีโอในแอปพลิเคชันต้องมีความน่าสนใจ และแอปพลิเคชันต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (นิติศักดิ์ เจริญรูป, 2560, 128-129; อัฉราวุฒิ ศรีประไหม และพจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์, 2560, 144) 

 

สรุปผลการทดลอง  
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัด

สมุทรปราการ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (TRAVEL SAMUT PRAKAN) เม่ือน าไปทดลองและพบประเด็นที่
ควรน ามาสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

การพัฒนาและทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชัน TRAVEL SAMUT PRAKAN ที่สามารถใช้งานได้ทั้งแท็บเล็ต
และสมาร์ตโฟนที่ท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยแอปพลิเคชันน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
ข้อมูลการเดินทาง กิจกรรมการท่องเที่ยว ร้านเช่าจักรยาน และร้านอาหาร ที่ส าคัญผู้ใช้งานสามารถดูบรรยากาศการ
ท่องเที่ยวในตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง คุ้งบางกะเจ้า สถานตากอากาศบางปู และวัดอโศการาม ผ่านวิดีโอจากการใช้งาน
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) ที่สแกนคิวอาร์โค้ดบนแผ่นโบร์ชัวร์ท่องเที่ยว ได้เสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนการ
ด าเนินการศึกษาที่รวบรวมข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรปราการ และเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริมจากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนาเป็น
แอปพลิเคชัน “TRAVEL SAMUT PRAKAN” จากนั้นจึงน าไปให้ผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน ทดลองใช้งาน
และแสดงความคิดเห็น เพื่อน าค าแนะน าต่าง ๆ ไปปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีความสมบูรณ์มาก ย่ิงขึ้น มี
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ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกให้ส าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว และนักท่องเที่ยวที่ไม่
มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยความสามารถของแอปพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพมีประโยชน์ใช้งานได้เป็นตามความต้องการ 
นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถกระตุ้นความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรปราการที่
อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครเพียงการเดินทางในระยะทางสั้น ๆ 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานส านักงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแบบออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประมวลผลคะแนนการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ และจัดระดับผลการประเมิน (3) เพื่อเป็นสารสนเทศผลการปฏิบัติงานบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส าหรับผู้บริหารหน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ โปรแกรม PHP 
โปรแกรม HTML โปรแกรมส าหรับออกแบบเว็บ และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 35 คน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ จ านวน 3 คน ผู้ใช้งาน
ระดับหัวหน้าฝ่าย จ านวน 2 คน และผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าที่ จ านวน 30 คน ข้อมูลที่ได้ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์
โดยโปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึง
พอใจในภาพรวมด้านตรงความต้องการของผู้ใช้งานระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.21, S.D. = 0.61) ด้านความ
ง่ายต่อการใช้งานระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.30, S.D. = 0.52) 

ค ำส ำคญั กำรพัฒนำโปรแกรมเวบ็ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

Abstract 

The developing a personnel performance evaluation system based on work achievement and work 

behavior, the office of academic promotion and registration, Suan Dusit University has objectives as follows: 

(1) to design and develop a personnel performance evaluation system based on the achievement of work and 

the behavior of work for the office of academic promotion and registration, Suan Dusit University with the 

online platform via a web browser (2) to be used as a tool to evaluate the personnel performance, the office 

of academic promotion and registration, Suan Dusit University processed compliance scores and ranked the 

results (3) to be the information about the personnel performance result for the director of the office of 

academic promotion and registration, Suan Dusit University. Tools used in system development include 

PHP, HTML, web development program, and MySQL. The research tool was user satisfaction’s evaluation 

form. The sample size was 35 samples consisted of 3 administrators, 2 supervisors, and 30 staff members. 

The collected data was analyzed by the statistic application program to calculate the mean and standard 

deviation. The results showed that the overall satisfaction level in terms of the function requirement testing 

was very satisfied (x̄ =4.21, S.D. = 0.61) and the usability testing also was very satisfied (x̄ =4.30, S.D. = 0.52) 

Keywords: Web Application, Performance Evaluation System, Work Achievement, Work Behavior 
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บทน า  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ถือว่าเป็นกลไกที่ส าคัญกลไกหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ซ่ึง

จะต้องมีในทุกองค์การหรือหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบราชการ หน่วยงานการศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน เป็น
กระบวนการพิจารณาตัดสินความส าเร็จของงานอันเป็นผลจากการการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ทั้งผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติ พฤติกรรมหรือสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
ในการปฏิบัติงานว่ามีปริมาณและคุณภาพดีเพียงใดด้วยหลักการและวิธีการที่องค์การก าหนดและสื่อสารให้บุคลากร
รับรู้ท่ัวกัน โดยเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้บริหารใน
ฐานะผู้ประเมินและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานก าหนดร่วมกันไว้ก่อนการประเมิน (องอาจ นัยพัฒน์, 2558) นอกจากนี้การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานยังใชเ้ป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินความรู้ ความสามารถในการท างานของพนักงานในหน่วยงาน
ทุกประเภท และเป็นเครื่องชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความสามารถของพนักงานและความคาดหวังของ
หน่วยงาน อีกทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถช่วยควบคุมการบริหารงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพ 
เพราะการประเมินผลเป็นการติดตามดูแลผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาความพร้อม
ในลักษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล ผู้บริหารระดับสูงสามารถตระหนักถึงศักยภาพในการบรรลุเป้าหมายของบุคลากร ซ่ึง
เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถก าหนดเป้าหมายในการท างานและวัดผลส าเร็จ
ของการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งงานซ่ึงมีความแตกต่างกัน โดยประยุกต์
ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator หรือ KPI) และน าเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผล
ปฏิบัติงานไปใช้ส าหรับการปรับขึ้นอัตราเงินเดือน การปรับเลื่อนต าแหน่ง และการให้รางวัลอื่น ๆ แก่พนักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้ยังสามารถน ามาเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ให้กับพนักงานเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงการท างาน และใช้เป็นส่วนประกอบส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล ( Individual 
Development Plan หรือ IDP) ทั้งนี้กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์
งาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์การ ดังนั้นควรที่จะต้องน าการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมีมาตรฐานมาช่วยในการวิเคราะห์และประเมิน
การปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเม่ือบุคลากรมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การก็จะส่งผลถึงองค์การในด้านการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ (ธกรศักดิ์ 
พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2556)  

นอกจากนี้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจะพิจารณาจากความส าเร็จของงาน โดยผลสัมฤทธิ์ของงานเป็น
การท างานได้ส าเร็จหรือบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยผู้บังคับบัญชาหรือผูป้ระเมินระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ
หรืองานที่มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติ และก าหนดเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ หรือความส าเร็จที่ต้องการจากภารกิจ
หรืองานที่มอบหมายนั้น ๆ จากนั้นให้ก าหนดตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลส าเร็จของงาน เม่ือได้ตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานแล้ว 
ให้ก าหนดค่าเป้าหมายเพื่อเป็นเกณฑ์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยค่าเป้าหมายจะต้องสะท้อนต่อผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ของงาน หรือสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผล (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 2561) นอกจากนี้การ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) ซ่ึงป็นสมรรถนะ
เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานทุกคนที่จ าเป็นต้องมีเพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม
และค่านิยมที่พึงประกาศร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติ  อีกส่วนเป็น
สมรรถนะเฉพาะ (Functional Competency)  หมายถึง ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่บุคลากรจ าเป็นต้องมี เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

ในการนี้การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  แทนระบบเดิมท่ีท าการประมวลผลใน
ลักษณะงานเอกสาร โดยมีขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ลัดดา สวนมะลิ, 2561, 209-211) ได้แก่ 
การท าความเข้าใจกับปัญหา การศึกษาความเป็นไปได้ การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยท าความเข้าใจกับระบบ
เดิม เก็บข้อมูลความต้องการของฝ่ายบริหาร ผู้ใช้ระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบ การออกแบบ
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ระบบใหม่ที่ต้องการ จากนั้นท าการพัฒนา ทดสอบ และการน าระบบไปใช้โดยติดตั้งระบบที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนให้สามารถใช้งานได้ ในการพัฒนาระบบได้ประยุกต์เว็บเทคโนโลยีทั้งโปรแกรม PHP โปรแกรม HTML 
และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยระบบสามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน บันทึก แก้ไข หรือเพิ่ม – ลบ ข้อมูล 
การตั้งค่าเริ่มต้น จัดการประเด็นการประเมิน ตลอดจนจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบไฟล์ PDF และ
สามารถตรวจสอบสถานะในการรับส่งข้อมูลหรือการแจ้งค าร้องได้ ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยัง
แก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูล ท าให้จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และเรียกใช้งานได้ง่าย 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติงานส านักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบบออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 

2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประมวลผลคะแนนการปฏิบัติตามเกณฑ์ และจัดระดับผลการประเมิน 

3. เพื่อเป็นสารสนเทศผลการปฏิบัติงานบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ส าหรับผู้บริหารหน่วยงาน 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติงานส านักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่าย และเครื่องลูกข่าย ดังนี้ 
  1.1 เครื่องแม่ข่าย มีคุณลักษณะขั้นต่ า ดังนี้ หน่วยประมวลผล CPU Intel Xeon Processor E3-
1230   ความเร็วในการประมวลผลของหน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า 3.20 GHz. ความจุของหน่วยความจ าหลักไม่
น้อยกว่า 8 GB และขนาดความจุฮาร์ดไดร์ฟไม่น้อยกว่า 1 TB 
  1.2 เครื่องลูกข่าย มีคุณลักษณะขั้นต่ า ดังนี้ หน่วยประมวลผลไม่น้อยกว่า CPU Intel Core i3 
ความเร็วในการประมวลผลของหน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า 2.20 GHz.z ความจุของหน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า 
4 GB ขนาดความจุฮาร์ดไดร์ฟไม่น้อยกว่า 120 GB และความละเอียดของจอภาพ ไม่น้อยกว่า 1366 x 768 Pixels 
 2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ดังนี้ 
  2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่  โปรแกรมระบบปฏิบัติการวินโดว์ รุ่น 7 ขึ้นไป เป็นซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้ในการพัฒนาระบบทดสอบการใช้งาน รวมทั้งท าหน้าที่เป็น
เครื่องแม่ข่ายเว็บจ าลอง ในระหว่างขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม 
  2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ได้แก่  
   (1) โปรแกรม Xampp ส าหรับจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้ท างานในลักษณะของเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ นั่นคือ เครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่ายในเครื่องเดียวกัน 
   (2) โปรแกรมภาษา PHP แบบเซิร์ฟเวอร์ไซด์ (Server-Side Scripts) โปรแกรมที่สามารถใส่
สคริปต์ของ PHP ไว้ในเอกสาร (File) ของ HTML ได้เลย เม่ือเอกสารของ HTML นั้นเรียกใช้งานจากเครื่องแม่ข่ายเว็บ  
   (3) โปรแกรมส าหรับออกแบบเว็บ ท่ีมีฟังก์ชันในการช่วยอ านวยความสะดวกในการเขียน
โปรแกรมภาษา HTML5 โปรแกรมภาษา JavaScript และโปรแกรมภาษา CSS   
   (4) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems) โปรแกรม MySQL 
ท างานในลักษณะฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) 
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ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 
ระยะที่ 1 :  การวางโครงการ (Project Planning Phase) 
1) ก าหนดหัวข้อผู้ศึกษาเลือกพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2) รวบรวมข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการประเมินของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ระยะที่ 2 :  การวิเคราะห์ (Analysis Phase) 
1) วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดเนื้อหาความเหมาะสมของข้อมูลและข้อมูลที่ จะ

น ามาใช้ในการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2) ก าหนดวิธีการที่ใช้พัฒนา 
ระยะที่ 3 :  การออกแบบ (Design Phase) 
1) การออกแบบโครงสร้างโปรแกรมบนเว็บ 
2) การออกแบบหน้าจอและฟังก์ชันการท างานโปรแกรมบนเว็บ 
3) ออกแบบกราฟิกที่ใช้ประกอบเนื้อหาในโปรแกรมบนเว็บ 
4) พัฒนาโปรแกรมบนเว็บโดยใช้เครื่องมือได้แก่ โปรแกรม Xampp โปรแกรมภาษา PHP โปรแกรม 

MySQL และโปรแกรมส าหรับออกแบบเว็บ 
 ระยะที่ 4 :  การน าไปใช้ (Implementation Phase) 

1) ติดตั้งระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2) น าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตไป ให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 35 คน 

ระยะที่ 5 :  การบ ารุงรักษา (Maintenance Phase) 
1) ปรับปรุงแก้ไขระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และ 
เจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
เครื่องมือการศึกษา 
1) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 35 คน 
 
สถิติที่ใช้ในการศึกษา 

 การทดสอบเพื่อยอมรับ (Acceptance Testing) เป็นการทดสอบที่กระท าโดยกลุ่มผู้ใช้งานระบบจริง ได้แก่ 
ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานจากส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยท าการทดสอบการท างานของระบบเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องในการท างาน และเสนอสิ่งที่ควรแก้ไข รวมทั้งท าการรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการท างานเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงต่อไป โดยให้ผู้ใช้ท าแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
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ระบบ จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์การ
ประเมินระดับความพอใจสามารถแปลผลตามแนวเกณฑ์ของวิชิต อู่อ้น (2550, 114) ดังนี้  
 คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20 หมายถึง   ความพึงพอใจระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด  
   
ผลการทดลอง 

 ผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย 

1. หน้าจอใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หน้าหลัก หน้าข้อมูลตนเอง หน้าแบบประเมินตนเอง และ หน้า
รายงานการประเมิน ดังภาพที่ 1-3 

 

 
 

ภาพที่ 1 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิข์องงานและพฤติกรรมการปฏิบตัิงานส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 

 
 

ภาพที่ 2 แบบประเมินการปฏิบตัิงาน ส าหรับเจ้าหน้าที ่
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ภาพที่ 3 รายงานแบบสรุปการประเมินการปฏิบัติงาน ส าหรับเจ้าหน้าที ่
 
2. หน้าจอใช้งาน ส าหรับหัวหน้าฝ่าย ได้แก่ หน้าหลัก หน้าข้อมูลตนเอง หน้าแบบประเมินตนเอง หน้าแบบ

ประเมินเจ้าหน้าที่ซ่ึงหัวหน้าสามารถเพิ่มหรือลดค่าคะแนนที่เจ้าหน้าที่ประเมินตนเองมาได้ และหน้าแสดงสถานะการ
ประเมิน ดังภาพที่ 4-5 
 

 
 

ภาพที่ 4 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิข์องงานและพฤติกรรมการปฏิบตัิงานส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ส าหรับหัวหน้าฝ่าย 
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ภาพที่ 5 หน้าแบบประเมินส าหรับหัวหน้างานประเมินเจ้าหน้าที ่
 

 3. หน้าจอใช้งานส าหรับผู้ดูแลระบบ ได้แก่ หน้าหลัก หน้าจัดการรอบการประเมิน หน้าจัดการประเภท
ค าถาม หน้าก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน หน้าจัดการบุคคล และอื่น ๆ ประกอบด้วย หน้าจัดการค าร้อง หน้าจัดการข้อมูล
ข่าวสาร ดังภาพที่ 6 

 

 
 

 

ภาพที่ 6 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิข์องงานและพฤติกรรมการปฏิบตัิงานส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 
ผลการทดลองการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม

การปฏิบัติงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีได้พัฒนาขึ้นกับเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวนทั้งหมด 35 คน โดยแบ่งเป็น ผู้ดูแลระบบ จ านวน 3 คน 
ผู้ใช้งานระดับหัวหน้าฝ่าย จ านวน 2 คน และผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าท่ี จ านวน 30 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้งาน
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ระบบแล้วตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบทั้งด้านตรงความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (Function 
Requirement Testing) และด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Testing)  จากนั้นน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้านตรงความต้องการของผู้ใชง้านระบบ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X̅ S.D. แปลผล ล าดับที ่
1. ความสามารถของระบบในด้านการประมวลผล 4.14 0.60 มาก 4 
2. ความสามารถของระบบในด้านการรายงานผล 4.11 0.63 มาก 5 
3. ความสามารถของระบบในด้านการจัดการผู้ใช้งานระบบ 4.43 0.56 มากที่สุด 1 
4. ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลในระบบ 4.26 0.66 มากที่สุด 2 
5. ความสามารถของระบบในด้านความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ 4.09 0.56 มาก 6 
6. ความสามารถของการใช้งานระบบมีความน่าเชื่อถือ 4.23 0.60 มากที่สุด 3 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 0.61 มากที่สุด  
 
จากตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้านตรงความต้องการของผู้ใช้งานระบบ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เม่ือวิเคราะห์รายประเด็น พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบในด้านการจัดการผู้ใช้งานระบบ ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลในระบบ ค่าเฉลี่ย 
4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 และ ความสามารถของการใช้งานระบบมีความน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X̅ S.D. แปลผล ล าดับที ่
1. ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.63 0.49 มากที่สุด 1 
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 4.29 0.46 มากที่สุด 5 
3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.23 0.55 มากที่สุด 8 
4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.31 0.47 มากที่สุด 3 
5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย 4.20 0.63 มาก 10 
6. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ 4.26 0.51 มากที่สุด 7 
7. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อ

ความหมาย 
4.20 0.53 มาก 11 

8. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้งาน 4.23 0.43 มากที่สุด 9 
9. ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบน

จอภาพ 
4.29 0.46 มากที่สุด 5 

10. ค าศัพท์ที่ผู้ ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้
โดยง่าย 

4.29 0.57 มากที่สุด 4 

11. ความถูกต้องของระบบ 4.40 0.50 มากที่สุด 2 
คะแนนเฉล่ีย 4.30 0.52 มากที่สุด  
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จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เม่ือวิเคราะห์รายประเด็น พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 3 
ล าดับแรก ได้แก่ ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 
รองลงมา ได้แก่ ความถูกต้องของระบบ ค่าเฉลี่ย 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และ ความเหมาะสมในการใช้สี
ของตัวอักษรและรูปภาพ ค่าเฉลี่ย 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ตามล าดับ 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการศึกษา รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ใช้งานระบบ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
รวบรวมข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้เพื่อก าหนดเนื้อหาความเหมาะสมของข้อมูล 
จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สร้างแผนภาพบริบท แผนภาพกระแสข้อมูล และการออกแบบ
ฐานข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบใหม่ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2560) ตลอดจนพัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สามารถใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบนี้
สามารถลดระยะเวลาในการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรให้มีความรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังมีความถูกต้อง
แม่นย าของผลคะแนนที่ค านวณได้ ท าให้ลดปัญหาด้านการค านวณที่อาจเกิดความผิดพลาดในระบบงานเดิมที่ใช้วิธี
ค านวนผลด้วยมือ และความสะดวกในการอนุมัติผลคะแนนโดยหัวหน้าฝ่ายรวมไปถึงการลดปริมาณการใช้กระดาษ
และพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารโดยมีการเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในระบบฐานข้อมูล นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ทั้งด้านตรงความต้องการของผู้ใช้งานระบบ และด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
(นัฐพงศ์ ส่งเนียม และคณะ, 2559, ดาวรถา วีระพันธ์, 2561) พบว่า เจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความพึงพอใจด้านตรงความต้องการของผู้ใช้งานระบบ และความพึงพอใจด้านความง่ายต่อ
การใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด โดยระบบสามารถจัดการข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้งาน ระบบสามารถจัดการข้อมูลในระบบ
ได้ดี นอกจากนี้ระบบมีความน่าเชื่อถือ ง่ายต่อการใช้งาน มีความถูกต้อง และการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพมีความ
เหมาะสมเนื่องจากในการพัฒนาระบบนั้นคณะผู้พัฒนาได้ส ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษาปัญหาของระบบเดิม 
และออกแบบระบบให้สะดวก ง่ายแหมาะสมต่อการใช้งานและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานจึงท าให้ความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
สรุปผลการทดลอง  

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เม่ือน าไปทดลองและพบประเดน็ที่ควรน ามาสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเสร็จสมบูรณ์ได้ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาระบบทุกขั้นตอนได้มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข แล้วน าโปรแกรมบนเว็บที่พัฒนาขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 35 คน ได้ทดลองใช้ จากนั้นท าการปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าที่ได้รับ จึงส่งผลให้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากการทดลองใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร พบว่า มีระดับความพึง
พอใจโดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ทั้ง ผู้ดูแลระบบ หัวหน้าฝ่าย และ
เจ้าหน้าที่  โดยระบบจะท างานแบบออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สามารถประมวลผลคะแนนการปฏิบัติตามเกณฑ์ จัดระดับ
ผลการประเมิน และแสดงผลออกเป็นรายงาน นอกจากนี้ยังเป็นสารสนเทศผลการปฏิบัติงานบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส าหรับผู้บริหารหน่วยงานได้ส าเร็จครบถ้วนตามวัตถุประสงค์   
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กิตติกรรมประกาศ 
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจากคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้ให้แนวคิด ความรู้ 
ค าแนะน า ตลอดจนช่วยตรวจทาน แก้ไข จนกระทั่งส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให้แนวคิดและค าแนะน าเกี่ยวกบัการประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกลุ่มงานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ใช้งานกับระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร คณะผู้พัฒนารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างย่ิง จึงใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาแอปพลิเคชันทางการค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อติดตามหาสิ่งของต้องประสงค์ ได้

พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมทางการค้าในการอ านวยความสะดวกในการติดตามหา
สิ่งของที่ต้องการ (2) เพื่อเพิ่มทางเลือกการจัดจ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการด้วยสมาร์ตโฟนในการประกอบธุรกิจ
ดิจิทัล แอปพลิเคชันประกอบด้วยฟังก์ชัน การลงทะเบียนสมาชิก ตัวเลือกหมวดหมู่ โพสต์รูปภาพหรือข้อความ แสดง
ความคิดเห็นมีความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานแอปพลิเคชันติดตามหาสิ่งของตามความสนใจที่พบเห็น
โดยทั่วไปจากผู้ใช้งาน ความสร้างสรรค์การออกแบบสิ่งของแล้วตามหาผู้ผลิต  หรือผู้ประกอบการธุรกิจด้วย
ความสามารถของแอปพลิเคชันหรือฟังก์ชันที่มีในระบบโดยผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานได้ด้วยสมาร์ตโฟนซ่ึงจะสร้าง
ความสะดวก ความสบายในการใช้งาน โดยพัฒนาระบบงานด้วยโปรแกรมประยุกต์ Android Studio ภาษา HTML5 
ภาษา JavaScript ภาษา PHP โปรแกรมการออกแบบกราฟิก โปรแกรม XAMPP โปรแกรม Nox APP Player และ
โปรแกรม MySQL น าเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วย ข้อความและภาพนิ่ง  ผลการทดสอบ 
แอปพลิเคชันโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิต ิจ านวน 30 คน พบว่า ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของผู้ใช้งาน และด้านการให้
ประโยชน์แก่ผู้ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81) เป็นประโยชน์ที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ยังสามารถใช้งานบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ซ่ึงช่วยให้เอื้ออ านวยความ
สะดวกต่อผู้ใช้งานในเรื่องของการติดตามหาสิ่งของตามความต้องการ สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ เชื่อมต่อระบบ Machine Leaning ระบบ AI ได้ต่อไป โดยที่สามารถเพิ่มช่องทางเลือกในการจัดจ าหน่ายสินค้า
ของผู้ประกอบการให้กับลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะตน  

ค าส าคัญ :  แอปพลิเคชันเพือ่การค้า  การตามหาสิ่งของ  สิ่งของต้องประสงค ์

Abstract 

The development of commercial applications on android operating system to track the required items. 

The objectives of this research are: (1) to develop commercial application to facilitate tracking of the required 

items (2) to increase the channel of distribution of products from digital entrepreneur with smart phones. The 

application functions consist of: member registration, product category, post images and comment. It is 

convenient to communicate between users. The application of items tracking that are commonly seen by others 

user, or being creative by designing items and finding manufacturers, shop owner from the applications or 

functions available in the system which users can browse through their personal smartphones. That will create 

convenience, comfort to develop the application from android studio, HTML5, JavaScript, PHP, XAMPP, Nox 

APP Player, and MySQL. The application present in the form of multimedia that consist of text and images.
The evaluation used basic statistics and processed with statistical software from 30 samplings, the satisfactions 

result were good (mean = 4.05, S.D. = 0.81). The application design is very modern and ease of using. The 

advantages of users, using according to the user's function. The application can support the users’ requirement. 

The application can also be used on smartphones and tablet or any mobile devices, which makes it easy for 

users to follow the requirement, connect the system to a big database, Machine Leaning, and AI systems. The 

program is an alternative channel for distributing products of entrepreneurs that fulfill the customers’ 

requirement who have specific needs from their lifestyle. 

Keywords: commercial application, finding items, the must
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บทน า 
กระแสการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด

ย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การปฏิรูปกระบวนการผลิต การด าเนินธุรกิจ 
การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารงานของภาครัฐ รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมทั้งการด าเนินงานตามนโยบายที่
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ครอบคลุมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) ที่ภาครัฐได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบกับผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงพบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด กล่าวคือ ในปี 2555 มีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น 2300560112 คน ต่อมาในปี 2560 จ านวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นเป็น 4501890944 คน หรือคิดเป็นอัตราการติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 96.0 เม่ือเปรียบเทียบกับ
จ านวนประชากรของประเทศไทยในช่วงเดียวกัน (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์0 25610 21-23) กล่าวได้ว่า 
ประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ ปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แก่ นโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการเน็ตประชารัฐ 
ส าหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้ฐานโทรคมนาคม ซ่ึงจะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสในแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ท่ี
สามารถเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว 
สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความพร้อมให้คนไทยใช้งาน  

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตยาวขึ้นเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 3 ชั่วโมง 30 นาที 
ในวันท างานหรือวันเรียนหนังสือใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง 48 นาที และในวันหยุดใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 
วันละ 10 ชั่วโมง 54 นาที  (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์0 25610 31-41) จากการเติบโตของการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นท าให้สินค้าและบริการต่าง ๆ เกิดการปรับเปลื่ยนรูปแบบการขายสินค้าและบริการเพื่อเข้าสู่
ยุคออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ จากผลส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 พบว่ามูลค่า 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ส่วนใหญ่เป็นแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Business to Business: B2B) 
จ านวน 107120484.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.36 รองลงมา คือ แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Business to 
Consumer: B2C) จ านวน 8650456.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.41 ซ่ึงมีการเติบโตเม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2560 พบว่า 
ข้อมูลการคาดการณ์ มูลค่า e-Commerce แบบ B2B มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.55 แบบ B2C มีอัตราการ
เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.04 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์0 25610 28) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐที่มุ่งสนับสนุนและเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เม่ือเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า e-Commerce แบบ 
B2C เฉลี่ยต่อหัวประชากรของไทย สูงกว่าเวียดนามที่มีมูลค่า 85.93 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อคนต่อปี (คิดเป็น 20288.09 
บาทต่อคนต่อปี) อินโดนีเซียมีมูลค่า 25.42 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี (คิดเป็น 10013.24 บาทต่อคนต่อปี) และฟิลิบปินส์ 
11.54 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี (คิดเป็น 511.45 บาท ต่อคนต่อปี) เนื่องจากทั้ง 3 ประเทศดังกล่าวมีจ านวน
ประชากรมากกว่าประเทศไทย (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์0 25610 43) 
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นการติดต่อสื่อสาร การเรียน การติดตามข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ความบันเทิง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการซ้ือขายผ่านระบบ
ออนไลน์ตามรูปแบบจ าลองของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์0 25620 10-11) เทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้มีการพัฒนาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งระบบคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่แบบดิจิทลั
หลากหลายรูปแบบ ให้สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ทุกวันนี้หลายองค์การที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตรวมไปถึง
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบ 4G และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค 5G ที่มี
ความเร็วมากว่าถึง 10 เท่าได้ ฉะนั้นเทคโนโลยีที่กล่าวมานี้พัฒนาขึ้น เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาของคนให้มีความสะดวก 
สบาย และใช้ชีวิตที่ง่ายดายมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกใช้สินค้าหรือบริการที่

1441



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

   

เปลี่ยนแปลงไป สินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้สนองความต้องการของผู้บริโภคตามไลฟ์
สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยช่องทางการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านทางเครือข่ายทางสังคม (Social 
Network) อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การโฆษณาสินค้าและประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนโปรแกรมเฟสบุ๊ค ยูทูป อินสตาแกรม
และไลน์ ในการตอบรับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายจากปริมาณสินค้าที่เสนอขายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จ านวนมาก ผู้บริโภคเกิดการกระตุ้นและการตอบสนอง ท าให้ความต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลายและมี
ความต้องการเพิ่มมากขึ้นแต่การที่จะติดตามหาสิ่งของที่ตนเองต้องการและมีความตั้งใจจะใช้งานในชวีิตประจ าวันตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะบุคคล (Personalise) นั้นเป็นไปได้ยาก และใช้ระยะเวลาในการสืบค้นหา
ค่อนข้างนาน 
 ดังนั้นคณะผู้พัฒนาได้ค านึงถึงประโยชน์จากความต้องการติดตามหาสิ่งของที่มีลักษณะตามความชอบและ
ความต้องการสินค้าหรือบริการเฉพาะบุคคลในอินเทอร์เน็ตจึงพัฒนาแอปพลิเคชันทางการค้าบนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์การติดตามหาสิ่งของต้องประสงค์ ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือหรือฟังก์ชันในการติดตามหาสิ่งของที่ต้องการ
ด้วยสมาร์ตโฟน และเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการโดยการโพสต์รูปภาพและ
ข้อความตามหาสิ่งของที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันทางการค้าในการติดตามหาสิ่งของที่ต้องการส าหรับผู้ใช้งานพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกทางการตลาดในการจ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจด้วยสมาร์ตโฟน 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันทางการค้าส าหรับการติดตามหาสิ่งของต้องประสงค์บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้แก่ อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบที่ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่าย และเครื่องลูกข่าย ดังนี้ 

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะขั้นต่ า ดังนี้ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core i3-5200U 
มีความจุของหน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า 8 GB. ขนาดความจุฮาร์ดไดร์ฟไม่น้อยกว่า 1 TB. 

1.2 เครื่องสมาร์ตโฟนที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  หนาจอแสดงผลระบบสัมผัสสี 16 ลานสี  
หนวยประมวลผลการท างานไม่น้อยกว่า 1.2 GHz. หนวยความจ าส ารองส าหรับเก็บบันทึกขอมูลไมนอยกวา 8 GB. 
 2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

2.1 โปรแกรม Android Studio เครื่องมือในการสราง HTML โปรแกรมภาษา JavaScript เพื่อใชในการ
สราง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

2.2 โปรแกรม MySQL ใช้จัดเก็บข้อมูลในการท างานของโปรแกรมลักษณะฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  
2.3 โปรแกรมเพื่อการออกแบบกราฟิก ใชส าหรับการออกแบบแอปพลิเคชนั 
2.4 โปรแกรม XAMPP ใช้ส าหรับจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นเครื่องแม่ข่าย ให้ท างานใน

ลักษณะของเครื่องแม่ข่ายบนเว็บ ท างานร่วมกับโปรแกรม PHP กล่าวคือเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นทั้งเครื่องแม่ข่าย 
และเครื่องลูกข่ายในเครื่องเดียวกันเพื่อความสะดวกในการพัฒนาก่อนน าแอปพลิเคชันไปทดสอบใช้งานจริง 

2.5 โปรแกรม Nox APP Player ใช้ส าหรับทดสอบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรม
จ าลองระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานโปรแกรมบนสมาร์ตโฟนได ้

 
ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา  
การศึกษาด าเนนิการแบ่งออกเปน็ขั้นตอน 5  ระยะ ประกอบด้วย การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ การ

ออกแบบ การน าไปใช้ และการบ ารุงรักษา ดังนี้ 
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ระยะที่ 1 : การวางโครงการ (Project Planning Phase)  
1. ก าหนดหัวขอผู้พัฒนาศึกษาเลอืกพัฒนาแอปพลเิคชนัทางการคา้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  
2. รวบรวมขอมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ ความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค 

ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 
ระยะที่ 2 : การวิเคราะห (Analysis Phase) 
1. วิเคราะหขอมูลและเนื้อหา เพือ่ก าหนดเนื้อหาความเหมาะสมของขอมูลและขอมูลที่จะน ามาใชในการ 

ออกแบบแอปพลิเคชัน  
2. ก าหนดวิธกีารที่ใชพัฒนาแอปพลิเคชันตามที่ได้วางแผนในโครงการ  
ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design Phase)  
1. ออกแบบโครงสรางของแอปพลิเคชัน  
2. ออกแบบหนาจอและฟงกชันความสามารถของแอปพลเิคชันให้สอดคล้องกับการวิเคราะห ์
3. ออกแบบกราฟกอื่นที่ใชประกอบเนื้อหาในแอปพลิเคชันสัมพันธ์กับฟงัก์ชันความสามารถในการท างาน 
4. พัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช เครื่องมือ ไดแก โปรแกรม Android Studio โปรแกรม PHP โปรแกรม 

MySQL โปรแกรมการออกแบบกราฟิก โปรแกรม XAMPP โปรแกรม Nox APP Player 
ระยะที่ 4 : การน าไปใช้ (Implementation Phase)  
1. ติดตั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  
2. น าแอปพลิเคชันไปใหกลุมเปาหมายทดลองใช ้ไดแก่ ผูท้ี่ซ้ือสินค้าออนไลน์ หรือผู้ที่ต้องการซ้ือสินค้าที่ตนมี

ความต้องการจากการพบเห็นแล้วบันทึกภาพหรือโพสต์ด้วยข้อความ แล้วใช้แบบในการประเมินความพึงพอใจการใช้
งานแอปพลิเคชัน 

ระยะที่ 5 : การบ ารุงรักษา (Maintenance Phase)  
ด าเนินการปรับปรุง แกไขแอปพลิเคชันตามค าแนะน าของผู้ใช้งานที่ได้ทดสอบจากความต้องการค้นหา

สิ่งของ และที่ปรึกษาระบบงาน พร้อมทั้งการท าให้โปรแกรมมีความสามารถในการใช้งานได้ตางฟังก์ชันอย่างต่อเนื่อง 
 

เครื่องมือการศึกษา 
1. แอปพลิเคชันทางการค้าส าหรับการติดตามหาสิ่งของต้องประสงค์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู ใช้แอปพลิเคชันทางการค้าการติดตามหาสิ่งของต้องประสงค์บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ใช้สมาร์ตโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ที่ซ้ือสินค้าออนไลน์ หรือผู้ที่ต้องการซ้ือสินค้าตามความ

ต้องการจากการพบเห็นทั่วไปแล้วบันทึกภาพเก็บไว้ตามหาหรือโพสต์ตามหาด้วยข้อความจ านวน 30 คน จากการสุ่ม
ตัวอย่างในเขตดุสิตและบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

 
สถิติที่ใช้ในการศึกษา 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย (วิชิต  อู่อ้น0 25500 114) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 – 5.00 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 – 4.20 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 – 3.40 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 – 2.60 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.80 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
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ผลการทดลอง 
ผู้พัฒนาได้พัฒนาแอปพลิเคชันทางการค้าการติดตามหาสิ่งของต้องประสงค์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ได้ท าการวิเคราะห์ระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน จึงออกแบบฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชัน แสดงดังภาพ
ที่ 1 ดังรายการต่อไปนี้ 

1. การลงทะเบียนสมาชิก 
2. แสดงรายการโพสต์ติดตามหาสิ่งของตามต้องการ 
3. แสดงตัวเลือกหมวดหมู่สิ่งของที่ต้องการติดตาม 
4. โพสต์สิ่งของที่ต้องการติดตามด้วยรูปภาพหรือข้อความ 
5. แสดงข้อมูลรายละเอียดตามโพสต ์แสดงความคิดเห็น 
6. ออกจากระบบ 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การออกแบบฟงัก์ชันส าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันทางการค้าในการติดตามหาสิ่งของต้องประสงค ์
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ผลการทดลองใชแ้อปพลิเคชันทางการค้าการติดตามหาสิ่งของต้องประสงค์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 ผู้พัฒนาได้ด าเนินการทดลองใช้แอปพลิ เคชันทางการค้าการติดตามหาสิ่ งของต้องประสงค์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นส าหรับผู้ใช้สมาร์ตโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จ านวน 30  คน โดย
ให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองติดต้ัง ใช้งานแอปพลิเคชันและตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อฟังก์ชันการท างานของ
แอปพลิเคชัน จากนั้นน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบเกณฑ์และสรุปผล ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ดา้นการออกแบบแอปพลิเคชัน 4.03 0.61 มาก 
   1.1 รูปแบบจัดวางสวยงาม สามารถสือ่สารใหเ้ข้าใจไดง้า่ย 4.03 0.61 มาก 
   1.2 ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 4.06 0.69 มาก 
   1.3 รูปภาพและสญัลักษณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.06 0.69 มาก 
   1.4 สีที่ใช้มีความเหมาะสม 4.03 0.61 มาก 
2. ด้านการท างานตามฟังก์ชันตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 4.07 0.67 มาก 
   2.1 ความสามารถสืบค้นข้อมลูได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 4.10 0.61 มาก 
   2.2 ความเร็วในการตอบสนอง 4.10 0.66 มาก 
   2.3 ความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏในแอปพลเิคชัน 4.03 0.76 มาก 
3. ด้านการให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.07 0.70 มาก 
   3.1 แอปพลิเคชนัมีประโยชนต์่อผู้ใช้งาน 4.60 0.69 มากที่สุด 
   3.2 แอปพลิเคชนัมีความง่ายตอ่การใช้งาน 4.13 0.68 มาก 
   3.3 ช่วยอ านวยความสะดวกในการเพิ่มทางเลอืกใน 

   การจัดจ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ 
4.10 0.71 มาก 

   3.4 ช่วยอ านวยความสะดวกในการค้นหาแหลง่สินค้าหรือบรกิาร 4.00 0.74 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.05 0.81 มาก 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันทางการค้าการติดตามหาสิ่งของต้องประสงค์จาก
ผู้ใช้สมาร์ตโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จ านวน 30 คน (ตารางที่ 1) พบว่า สรุปผลโดยรวมผู้ใช้สมาร์ตโฟนบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 
จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านการออกแบบแอปพลิเคชันระดับความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.03  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ด้านการท างานตามฟังก์ชันตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 และด้านการให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ส่วนส าคัญ ได้แก่ การออกแบบแอปพลิเคชันให้
ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยตนเอง ใช้งานได้ง่าย ไม่ซ้ าซ้อน ขนาดของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์มีความชัดเจนตาม
ความเหมาะสมกับธุรกิจการค้า (ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์0 สุภารัตน์ คุ้มบ ารุง และอัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ0 
25600 325-328) ธุรกิจการค้าออนไลน์ต้องมีความเข้าใจลูกค้ามีความคุ้นเคยเข้าใจแหล่งทรัพยากรที่มีความพร้อม
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี (Haddad, M., & Kleiner, B., 2018, 70-83) การสร้างแนว
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ทางการคิดเชิงบวกต่อสินค้าหรือการบริการจะก่อให้เกิดการเรียกดูสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์และมีความตั้งใจซ้ือ
เพิ่มขึ้นเม่ือมีผลกระทบในเชิงบวกจากประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานแอปพลิเคชัน (Arum, E.S., & Min, S., 2018, 
12-22) รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต มีการตั้งเป้าหมายที่แน่นอนให้กับชีวิตไม่ชอบสนใจเรื่อง
ผู้อื่น เป็นคนเงียบเฉย ไม่ชอบออกนอกบ้าน ด้วยสภาพของอากาศที่ร้อน การจราจรที่ติดขัด ไม่สะดวกจึงมีความสนใจ
ที่จะเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นช่องทางที่สะดวก ง่าย สามารถซ้ือได้ตามความชอบและความ
สนใจของตนเองและสามารถเห็นได้จากลักษณะของการใช้สินค้าที่มีผู้ใช้งานแล้วอีกด้วย (นฤมล มูลกาศ0 25510 80-81) 

  
สรุปผลการทดลอง 

การพัฒนาแอปพลิเคชันทางการค้าการติดตามหาสิ่งของต้องประสงค์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เม่ือ
น าไปทดลองใช้งานและพบประเด็นที่น ามาสรุปผลการศึกษา กล่าวคือ การพัฒนาแอปพลิเคชันทางการค้าการติดตาม
หาสิ่งของต้องประสงค์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เสร็จสมบูรณ์ตามกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาระบบทุกขั้นตอนไดมีการเกบ็รวบรวมขอมูลจากผเูกี่ยวของ ตรวจสอบ
ความถูกตองและปรับปรุงแกไข แลวน าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นไปให้กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟนบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์จ านวน 30 คน ได้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน จากนั้นท าการปรับปรุงแกไขตามค าแนะน าที่ไดรับ จึงสงผล
ใหการพัฒนาแอปพลิเคชันทางการค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดการติดตามหาสิ่งของต้องประสงค์ เสร็จสมบูรณ์ 
ประกอบด้วยฟังก์ชัน การลงทะเบียนสมาชิก ตัวเลือกสมาชิก ตัวเลือกหมวดหมู่ โพสต์รูปภาพหรือข้อความ แสดงความ
คิดเห็น มีความสร้างสรรค์ในการออกแบบสิ่งของแล้วตามหาผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเป็นทางเลือกในการจัดจ าหน่าย
สินค้าด้วยการใช้สมาร์ตโฟนจากความสามารถของแอปพลิเคชันท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์จากการใช้งานได้เป็น
ตามความต้องการของผู้ติดตามหาสิ่งของต้องประสงค์ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  2) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ 3) ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อบุลราชธานี เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Sublime Text3, AppServ 8.6.0 ใช้ภาษา PHP, HTML, CSS, 
Javascript ใช้เฟรมเวิร์ก Bootstrap ในการออกแบบระบบให้รองรับ Platform ทุกอุปกรณ์ และใช้ MySQL ในการ
จัดการฐานข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบมีฟังก์ชันการท างาน 5 ส่วน คือ การลงทะเบียนนักศึกษา การ
จัดการข้อมูลอาจารย์ การจัดการข้อมูลสถานประกอบการ การจัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ และการจัดการข้อมูล
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนผลการประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญ ประเมินประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.34, S.D. = 0.64) และ
ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52, S.D. = 0.59) 

 
ค าส าคัญ :  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 
Abstract 

 This Research aims to : 1) Learn to Information Internship Management for Software engineering 

Faculty of Computer Science Ubon Ratchathani Rajabhat University. 2) Development of Information 

Internship Management System for Software Engineering Faculty of Computer Science Ubon Ratchathani 

Rajabhat University. And 3) Evaluate the efficiency and satisfaction of the Information Internship 

Management System for Software Engineering Faculty of Computer Science Ubon Ratchathani Rajabhat 

University. the system development tools include Sublime TEXT3, AppServ 8.6.0, PHP, HTML, CSS, 

Javascript, use the Bootstrap framework to design the system to support all Platform devices and use MySQL 

to manage the database. The Results of the research were as follows The Development of the System has 5 

Functions, namely Student Registration, Teacher Information Management, Management of Workplace 

Information, News Information Management and Information Internship Management. part Performance 

Evaluation and Satisfaction in the Development of Information Internship Management System by Experts 

evaluate efficiency at the highest level ( x = 4.34, S.D. = 0.64) and users have the highest level of satisfaction 

in using the system ( x = 4.52, S.D. = 0.59). 

 

Keywords: Internship, Internship Management System 
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บทน า  
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในสถาบันการศึกษาทั้งหน่วยงานในภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ได้มีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร การจัดการข้อมูล  
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ และค้นหาข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้งานได้กว้างขวาง และท าให้
การสื่อสารกันของมนุษย์ ท าได้อย่างไร้ขีดจ ากัดมากขึ้น ทั้งนี้อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 1) Intranet และ 2) 
World Wide Web “การน าเอาความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ 
และน าระบบฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารงานของสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมในสถานศึกษา
ส าหรับรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเนื่องมาจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซ่ึงส่งผลต่อการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา” (กมลรัฐ อินทรทัศน์, 2550) ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย 2 แนวคิดหลัก คือ1) การตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียม
ความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ และการเข้าสู่ระบบการท างานของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา และ 2) การ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน การจัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานตามหลัก “เรียนจากการท า” (วิจิตร ศรีสอ้าน, 
2552) ซ่ึงก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพ นักศึกษาจ าเป็นจะต้องได้รับการฝึกทักษะในด้านการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความพร้อม รู้จักวิธีการท างานทั้งด้านทฤษฎี และด้านการปฏิบัติ ได้พบปัญหา และอุปสรรคต่างๆ 
ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหา ฝึกการตัดสินใจ และการท างานร่วมกับผู้อื่น ในสถานศึกษาหลายแห่งพบว่า ปัญหาการ
จัดเก็บและค้นหาเอกสารข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องหาแนวทางในการแก้ไข “การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ใช้วิธีการกระจายการดูแลนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ฯ ไปยังอาจารย์ประจ า
วิชาการจองสถานที่ฝึกประสบการณ์ฯ การลงทะเบียน การส่งหนังสือตอบรับ และอื่นๆ ได้ถูกบันทึกไว้ในลักษณะ
เอกสาร ปัญหาที่พบคือ นักศึกษาไม่ทราบว่ามีสถานประกอบการใดรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ บ้าง อาจารย์ต้อง
ค้นข้อมูลสถานประกอบการจากเอกสารเดิม ซ่ึงบางครั้งเอกสารไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ ท าให้การ
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการไม่สะดวกและล่าช้า” (อภิเชษฐ์ คุ้มรอบ, สาธิต เวียงย่ิง และ ยุพา มะโนธรรม, 2558) “ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปัญหาที่พบของการจัดการศึกษาดังกล่าว
ยังพบประเด็นที่ส าคัญ เช่นการจัดการข้อมูลนักศึกษา สถานประกอบการ การเข้ารับสหกิจของสถานประกอบการ 
รวมไปถึงการประเมินจากอาจารย์นิเทศ และประเมินจากสถานประกอบการ โดยรูปแบบข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบ
ของเอกสารท าให้เกิดความล่าช้าในการสืบค้นข้อมูล” (วุฒิภัทร หนูยอด, วิรุธ ศรีบัว, อินทุอร นังตะลา, เจษฎา สิงห์ 
ทองชัย  และ สุทธิพงษ์ คล่องดี, 2559) 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ก่อตั้งเม่ือปี
พุทธศักราช 2550 เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในระดับปริญญาตรี ในปัจจุบันยังไม่มีการน า
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลในสาขาวิชาฯ ส่งผลให้การบริหารจัดการข้อมูลในสาขาวิชาฯ ยังไม่เป็น
ระบบเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร ไม่มีระบบที่จะจัดเก็บข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นเพียงการใช้แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ให้นักศึกษากรอกข้อมูลลงบนกระดาษ ท าให้เม่ือต้องการใช้งานข้อมูลระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้า เมื่อจบปี
การศึกษาไม่มีข้อมูลสรุปรายงานข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และข้อมูลสถานประกอบการ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพขึ้นมาเพื่อให้
นักศึกษา และคณาจารย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยนักศึกษาสามารถเข้ามากรอกข้อมูลแบบฟอร์ม
ส าหรับบันทึกข้อมูลที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ ในระบบออนไลน์ เป็นการลด
ข้อผิดพลาดการท างาน ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ง่าย อีกทั้งนักศึกษายังสามารถตรวจสอบสถานะในการ
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ด าเนินการของตนเอง และสามารถเก็บข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์ในปีการศึกษาถัดไป เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนการบริหารงานภายในสาขาวิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ส าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการรวบรวมความความต้องการจากผู้ใช้งาน เพื่อมาท าการวิเคราะห์และ
ออกแบบ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ จากนั้นจึงท าการพัฒนาระบบ ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินงาน ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยในครั้งนี้ได้แบ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
     1.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

         1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรม ที่มีประสบการณ์ทางด้านการท างานด้านการ 
เขียนโปรแกรม 
           2) กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ี
พัฒนาขึ้นใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 5 คน  
      1.2 กลุ่มผู้ใช้ 

         1) ประชากร คือ อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

         2) กลุ่มตัวอย่าง เป็นอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 20 คน 

2. การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
    2.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้วงจรการพัฒนาระบบแบบ  

System Development Life Cycle : SDLC ซ่ึงประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)  ดังนี้  
         1) การวางแผนโครงการ (Planning) ในการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบ เริ่มจากการสอบถามความ

ต้องการจากผู้ใช้งาน จากนั้นน าความต้องการมาก าหนดขอบเขตของระบบงานที่จะพัฒนารวมทั้งฟังก์ชันการท างาน
ของระบบ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

         2) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์ระบบงานเพื่อค้นหาปัญหา และน าไปก าหนดความ
ต้องการของระบบ เพื่อน ามาวิเคราะห์กระบวนการท างานของระบบ และท าการสร้างแบบจ าลองเพื่อแสดงล าดับ
ขั้นตอนการท างานของระบบ ด้วยแผนภาพระบบ (Context Diagram) ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แผนภาพระบบ (Context Diagram) 
 

จากภาพที่ 1 เป็นแผนภาพแสดงขั้นตอนการท างานของระบบ ซึ่งอธิบายขั้นตอนการท างาน โดย
แบ่งผู้ใช้เป็น นักศึกษา อาจารย์ สถานประกอบการ และผู้ดูแลระบบ 

 
         3) การออกแบบ (Design) เป็นการออกแบบระบบงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลที่เคย

กระท าไว้ในขั้นตอนที่สอง ในส่วนของการออกแบบประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือLogical Design จะเป็นการ
ออกแบบในเชิงของหน้าที่หลักของระบบ (Functional) และ Physical Design เป็นการออกแบบในส่วนของหน้าจอ
ของผู้ใช้งาน (User Interface) การออกแบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูล การออกแบบข้อมูลที่จะเก็บลงฐานข้อมูล และ
การออกแบบรายงาน  

         4) การพัฒนาระบบ ( Implementation) ในการพัฒนาระบบ ใช้ภาษา PHP, HTML, CSS, 
JAVASCRIPT ในการเขียนชุดค าสั่ง  ใช้เฟรมเวิร์ก Bootstrap ออกแบบให้รองรับขนาดหน้าจอทุกอุปกรณ์ทั้ ง
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต (Web Response) ในการจัดการฐานข้อมูลใช้ MySQL ซ่ึงระบบได้แบ่งโมดูล
การท างานออกเป็น 6 โมดูล ได้แก่ 1) ลงทะเบียนนักศึกษา 2) จัดการข้อมูลอาจารย์ 3) จัดการข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ 4) จัดการข้อมูลสถานประกอบการ และ 5) จัดการข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

         5) การทดสอบและบ ารุงรักษา (Maintenance) ใช้วิธีการทดสอบ 2 แบบ คือ 1) White Box 
Testing และ 2) Black Box Testing เพื่อให้ม่ันใจว่าตัวระบบสามารถท างานได้ถูกต้องตามขอบเขตระบบงานที่
ก าหนดขึ้น และหากมีข้อผิดพลาดในด้านฟังก์ชันการท างานก็ท าการปรับปรุงระบบเพื่อให้ระบบสามารถท างานได้
อย่างถูกต้อง 

    2.2 สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีขั้นตอน
การสร้าง ดังนี้ 

         1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมิน ศึกษาแนวทางในการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประเมินความพึงพอใจของการใช้ระบบ 

         2) การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ใช้มาตราวัดของลิเคิร์ท 5 ระดับ  
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         3) น าแบบประเมินเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และน าแบบประเมินให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจของการทดลองใช้งานระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

    3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์จากแบบประเมินประสิทธิภาพและการวิเคราะห์
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลและการวิจารณ์ผลการทดลอง 
 1. ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 
 

ภาพที่ 2 หน้าจอหลักของระบบ 
 
  จากภาพที่ 2 เป็นหน้าจอหลักของระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเข้าใช้งาน
ระบบระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้ดูแลระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอแบบฟอร์มการลงทะเบียนขอ้มูลนักศกึษา 
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  จากภาพที่ 3 เป็นหน้าจอแบบฟอร์มการลงทะเบียนข้อมูลของนักศึกษา เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการออก 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอการเลือกข้อมูลสถานประกอบการ 
 
  จากภาพท่ี 4 เป็นหน้าจอการเลือกสถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยระบบจะแสดงรายชื่อ
สถานประกอบการทั้งหมด 
 

 
   

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงกราฟและตารางรายงานข้อมูลจ านวนนักศกึษา 
 
จากภาพท่ี 5 เป็นหน้าจอการแสดงกราฟ และตารางรายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

โดยแยกตามปีการศึกษา 
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2. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน  

      

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านการออกแบบระบบ    
    1.1 หน้าจอมีความเหมาะสม และใช้งานง่าย 4.60 0.54 มากที่สุด 
    1.2 ฐานข้อมูลมีความเหมาะสม และข้อมูลไม่ซ้ าซ้อน 4.20 0.44 มากที่สุด 
    1.3 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและชัดเจน 4.80 0.44 มากที่สุด 
    1.4 การรายงานข้อมูลตรงตามความต้องงการของผู้ใช้งาน 3.60 0.54 มาก 
2. ด้านการพัฒนาระบบ    
    2.1 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนามีความเหมาะสมกับระบบ 4.60 0.54 มากที่สุด 
    2.2 ฟังก์ชันการท างานของระบบตรงตามความต้องการผู้ใช้ 3.80 0.83 มาก 
    2.3 ระบบสามารถรองรับขนาดหน้าจอ ได้ทุกอุปกรณ์ 4.80 0.44 มากที่สุด 
    2.4 ระบบมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึกลง

ฐานข้อมูล 
4.40 0.54 มากที่สุด 

3. ด้านการตอบสนองของระบบ    
    3.1 ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการเข้าใช้งานระบบ 4.00 0.70 มาก 
    3.2 การแสดงผลข้อมูลมีความถูกต้อง 4.80 0.44 มากที่สุด 
    3.3 ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 4.20 0.44 มากที่สุด 
ระดับคุณภาพในภาพรวม 4.34 0.64 มากที่สุด 
 
ตารางที่ 2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 20 คน 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านความพึงพอใจการใช้งาน    
    1.1 ระบบช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูลการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
4.75 0.44 มากที่สุด 

    1.2 ความรวดเร็วในการดาว์นโหลดข้อมูลของ Server 4.55 0.60 มากที่สุด 
    1.3 ระบบไม่ซับซ้อน และง่ายต่อการใช้งาน 4.50 0.60 มากที่สุด 
    1.4 ระบบสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 4.45 0.51 มากที่สุด 
2. ด้านความปลอดภัยของระบบ    
    2.1 มีการตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ 4.30 0.65 มากที่สุด 
    2.2 มีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้ตามระดับสิทธ์การใช้งาน 4.45 0.68 มากที่สุด 
    2.3 ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละส่วนของผู้ใช้งาน 4.75 0.44 มากที่สุด 
    2.4 มีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหากไม่ท าการเข้าสู่ระบบ 4.45 0.68 มากที่สุด 
ระดับคุณภาพในภาพรวม 4.52 0.59 มากที่สุด 
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สรุปผลการทดลอง 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยมีฟังก์ชันการ
ท างาน 5 ส่วน คือ 1) การลงทะเบียนนักศึกษา 2) การจัดการข้อมูลอาจารย์ 3) การจัดการข้อมูลสถานประกอบการ 
4) การจัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ และ 5) การจัดการข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซ่ึงใช้ภาษา php, html, 
css, Javascript, Bootstrap ใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดการข้อมูล ระบบถูกออกแบบให้สามารถใช้งาน และ
รองรับขนาดหน้าจอทุกอุปกรณ์ (Web Response) และนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่าน
ระบบออนไลน์ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะในการด าเนินการของตนเอง ส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบงาน  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถอนุมัติข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคล และสามารถรายงานข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในแต่ละปีการศึกษาท าให้ลดข้อผิดพลาดในการท างาน ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.34, S.D. = 0.64) และผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52, S.D. = 0.59) 
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ระบบหุ่นยนต์โต้ตอบเพื่อการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยีแชทบอท 
 

Interactive Robot System for Angel Mushroom Cultivation by Chatbot Technology 
 

*เดชชนิน ธงอาสา1, ณัฏฐา เพชรวิเศษ1 และ ชุมพล โมฆรัตน์1 
1คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันมีประชาชนหันมาให้ความสนใจในการท าการเกษตร หนึ่งในอาชีพที่นิยมคือการเพาะปลูกเห็ด

นางฟ้า ซ่ึงสามารถท าเพื่อเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริม ในระยะหลังพบว่ามีกลุ่มที่สนใจมีมากขึ้นโดยอาศัย
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการค้นคว้าข้อมูล อีกทั้งปัจจุบันช่องทางดังกล่าวได้มีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์
ส่งผลให้มนษุย์สามารถพบปะพูดคุยกันได้สะดวกขึ้น โดยแชทบอทถือเป็นอีกช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านทางสังคม
ออนไลน์ ซ่ึงการพัฒนาแชทบอทสามารถส่งเสริมการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเพราะปลูกและในด้านอื่นของเห็ด
นางฟ้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบหุ่นยนต์โต้ตอบเพื่อการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยีแชทบอท
ขึ้น โดยพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติแอนดรอยด์และผู้ใช้สามารถใช้งานบนแอปพลิเคชันไลน์ได้ เพื่อเป็น
ช่องทางและให้ความรู้ในเรื่องเห็ดนางฟ้า ส่งเสริมในการขายเห็ดนางฟ้าและการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้า บอกสรรพคุณที่
เป็นประโยชน์ของเห็ดนางฟ้าในด้านสุขภาพและบอกถึงโรคที่พบในเห็ดนางฟ้า รวมถึงการป้องกันโรคต่างที่สามารถ
เกิดในเห็ดนางฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแชทบอทบนไลน์แพลตฟอร์ม รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การเพาะปลูก ประโยชน์ การแปรรูป โรคพืชและแนวทางป้องกันโรคของเห็ดนางฟา้ด้วยระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการพัฒนา
แอปพลิเคชันส าหรับการส่งเสริมการเพาะปลูกและซ้ือขายเห็ดนางฟ้าให้กับเกษตรกร ซ่ึงทางผู้จัดท าได้ประเมินผลความพึง
พอใจของผู้ใช้งานทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ ด้านส่วนต่อประสาน ร้อยละ 50 ด้านฟังก์ชันการใช้งาน ร้อยละ 47.6 ด้านการใช้งานง่าย 
ร้อยละ 69 ด้านความน่าเชื่อถือ ร้อยละ 54.8 และด้านความปลอดภัย ร้อยละ 52.4 เฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน ร้อยละ 54.76 

 

ค าส าคัญ :  แชทบอท  การเพาะปลูกเห็ดนางฟ้า 
 

Abstract 
Nowadays, people are interested in agriculture the mushroom cultivation is a popular profession 

which can be assembled as a career. In the latter, there are more interested groups by using social media 

channels to research information. Social media plays a role in human daily life, for makes communication 

between them more convenient. The Chatbot is another channel of communication through social media. The 

development of chatbots will be able to promote knowledge and other aspects of the mushrooms. 

Accordingly, the researcher developed an interactive robot system for mushroom cultivation with chatbot 

technology developing on the line platform, an application was created on android operating system and 

using on LINE application. In order to a way for educating, promotion for sale and cultivation the 

mushrooms, and then inform the beneficial properties of mushrooms towards health and describe diseases, 

including prevention of various diseases that can occur in the mushrooms. With the following objectives to 

design and develop a chatbot on the line platform. Gathering knowledge about cultivation, benefits, 

processing of plant diseases and guidelines for disease prevention of the mushrooms by using a database 

system. As well as developing applications for promoting cultivation and trading for the farmers. Which the 

authors can evaluate the satisfaction of the users in 5 areas as follows: user interface 50 percent, functional 

47.6 percent, usability 69 percent, reliability 54.8 percent and security 52.4 percent the overall average is 

54.76 percent. 
 

Keywords : Chatbot,  Angel Mushroom Cultivation
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บทน า 
ปัจจุบันทั่วโลกให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มาก

ขึ้น เพราะถือเป็นการสื่อสารอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงเทคโนโลยีที่เรียกว่าแชทบอทก็เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร โดยแชทบอท
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ซ่ึงลักษณะที่พบบ่อยในปัจจุบัน คือ ลักษณะที่ถูกก าหนดด้วยกฎ (Based on rules) คือ ถูก
พัฒนาโดยวางเงื่อนไขและมีชุดค าสั่งหรือบทสนทนาที่ถูกก าหนดเอาไว้ล่วงหน้าในการสื่อสารกับผู้ใช้ กับลักษณะท่ีเป็น
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) คือการน า Machine learning ใช้และอาจจะมีการใช้ออนโทโลยีร่วม
ด้วยโดยจะเน้นไปที่คลาส และจ าแนกความรู้ออกมา จัดแยกหมวดหมู่ให้เป็นกลุ่ม ๆ ซ่ึงแชทบอทในลักษณะนี้ได้เข้ามา
สื่อสารกับมนุษย์มากขึ้น ไม่ว่าในเชิงธุรกิจหรือสังคม เว็บไซต์ออนไลน์ เนื่องด้วยเกษตรกรในประเทศไทย มีการ
เพาะปลูกเห็ดนางฟ้ามากขึ้นเพราะสามารถเพาะปลูกไดง้่าย มีต้นทุนต่ า เกษตรกรจึงนิยมเพาะปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ แก่
ครอบครัวหรือเป็นอาชีพเสริม แตก่ารเพาะปลูกนั้นมีปัญหาใน หลายๆด้าน เช่น เชื้อในถุงเห็ดไม่เดิน หนอนแมลงวี่กิน
เส้นใย จึงเล็งเห็นว่า การท าแชทบอทขึ้นมาเพื่อให้ค าแนะน าอาจเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาระบบหุ่นยนต์โต้ตอบเพื่อการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าด้วย
เทคโนโลยีแชทบอทขึ้น โดยพัฒนาบนไลน์แพลตฟอร์ม เพื่อเป็นแนวทางและให้ความรู้ในเรื่องเห็ดนางฟ้า  เพื่อส่งเสริม
ในการขายเห็ดนางฟ้า  ส่งเสริมการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้า  บอกสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ของเห็ดนางฟ้าในด้านสุขภาพ
และบอกถึงโรคในพืชต่าง ๆ ที่สามารถเกิดในเห็ดนางฟ้ารวมถึงการป้องกันโรคต่างที่สามารถเกิดในเห็ดนางฟ้า  
 ในบทความนี้ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ วัตถุประสงค์ของงานวิจัย อุปกรณ์และวิธีการทดลอง ผลการทดลอง 
วิจารณ์ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อออกแบบและพัฒนาแชทบอทบนไลน์แพลตฟอร์ม รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก ประโยชน์ 

การแปรรูป โรคพืชและแนวทางป้องกันโรคของเห็ดนางฟ้าด้วยระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ส าหรับการส่งเสริมการเพาะปลูกและซ้ือขายเห็ดนางฟ้าให้กับเกษตรกร 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
บทความนี้ได้น าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซ่ึงประกอบด้วย แชทบอท เห็ดนางฟ้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตามล าดับโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. แชทบอท (Chatbot) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้และจ าลองรูปแบบการสนทนาของมนุษย์ผ่านทาง ค าสั่งทางเสียง หรือ 
ตัวอักษร Chatbot สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทตามรูปแบบการพัฒนา ได้แก่ Retrieval-based models ถูก
พัฒนาโดยวางเงื่อนไขและมีชุดค าสั่งหรือบทสนทนาที่ถูก ก าหนดเอาไว้ล่วงหน้าในการสื่อสารกับผู้ใช้ และ 
Generative Models ถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีแขนงหนึ่งของเทคโนโลยี 
Artificial Intelligent จะท างานโดย สร้างบทสนทนาขึ้นมาใหม่ และสามารถเรียนรู้ได้จากข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพได้ (ธนภัทร บุศราทิศ, 2560) 
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2. ค้นหาคียแ์นะน า (Search suggestion key) 
การคาดเดาค าให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น น าไปใช้งานในรูปแบบของภาษา php  ซ่ึงจะเป็นการขยายจาก

ค าที่ได้โดยมีค าที่ผู้ใช้กรอกเข้ามายึดเป็นฐานในการคาดเดาค าและจะต่อด้วยค าที่คาดเดาจากระบบจะเติมเข้ามาต่อท้าย 
ตัวอย่างการเรียกใช้ Suggestions API ดังภาพที่ 1 
 
<?php 

include 'Suggest.php'; 

$suggest = new Suggest('where do i ', 'en'); 

print_r($suggest->data); 

?> 

 

ภาพที่ 1 ค าสั่งการเรียกใช้งาน Sugesstion API 
 
Array  

( 

 [0] = where do i live 

 [1] = where do i vote 

) 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลลัพธ์การใช้ Sugesstion API 
 

3. ภาษา PHP 
PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home Page Tools (PHP) มีการพัฒนา

ไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างย่ิง เป็นภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language ค าสั่งต่างๆจะ
เก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดค าสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, 
Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่น ๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อ
ใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP 
เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting language PHP เป็นเครื่องมือที่ส าคัญชนิดหนึ่ง
ที่ช่วยให้สามารถสร้างเว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ (Dynamic Web pages) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Mindphp, 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. JavaScript Object Notation (JSON) 
JSON นิยมใช้ในเว็บแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะ AJAX โดย JSON เป็นฟอร์แมตทางเลือกในการส่งข้อมูล 

ส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฟอร์แมต JSON นั้นอยู่ในรูปข้อความธรรมดา (plain text) ที่ทั้งมนุษย์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถอ่านเข้าใจได้ การใช้งาน JSON บน Chatbot โครงสร้างของ JSON String เป็น 
Webhook event objects ที่บอทส่งกลับมาให้เรา เราสามารถใช้ค่านี้ในการจัดการเงื่อนไขของการส่งข้อความให้กับ
บอทได้ เช่น ให้บอทเช็คจาก "ข้อความที่เราส่งไป" ถ้าเป็นค่า A ให้ตอบกลับ คุณพิมพ์ A เป็นต้น (BOX SINGLE, 2556) 

 

 
 

ภาพที่ 3 Webhook event objects ในรูปแบบ JSON 
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5. MySQL 
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแบบ Relational Database Management System (RDBMS) ฐานข้อมูลที่

มีการจัดการฐานข้อมูลแบบโครงสร้าง ซ่ึงข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจะอยูในรูปแบบของตารางเพื่อช่วยให้สามารถเข้าหา
และสืบค้นข้อมูลได้ง่ายกว่าการเกบ็ข้อมูลเปน็ไฟล์ ซ่ึงการเก็บข้อมูลแบบตารางนั้นส่งผลให้การท างานของ MySQL นั้น
ท างานได้รวดเร็วและยืดหยุ่น และข้อมูลทุกๆตารางจะเชื่อมโยงกันท าให้สามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ตามต้องการ 
(เกร็ดความรู้, 2014) 

ฐานข้อมูล เป็นองค์ประกอบส าคัญทั้งในงานธุรกิจ หรืองานในสาขาอื่น ๆ ที่ต้องการ จัดเก็บข้อมูลจ านวนมาก 
ความหมายของฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเก็บรวบรวมไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ 
เปรียบเสมือนกับตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รวม แฟ้มข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database) ฐานข้อมูลนิรนัย 
(Deductive Database) และฐานข้อมูลเว็บ (Web Database) (ประสงค ปราณีตพลกรัง และคณะ, 2541) 

6. Line และ Line Messaging API  
สถิติล่าสุดของผู้ใช้งานทั่วโลก  จ านวนผู้ใช้ – ญี่ปุ่น: 41.51 ล้าน, ไทย: 12.27 ล้าน, ไต้หวัน: 11.83 ล้าน, 

ประเทศอื่น ๆ : 34.39 ล้าน – สัดส่วนระหว่างญี่ปุ่น ต่อ ประเทศอื่น ๆ = 4:62. อันดับ 5 ประเทศ (จากจ านวนผู้ใช้ท่ี
มากสุด)  ญี่ปุ่น ไทย ไต้หวัน เกาหลี สเปน  ประเทศและภูมิภาคที่ LINE ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแอพพลิเคชัน 
อันดับ 1 โดย App Store/Google Play ในประเภทแอปพลิเคชันแบบฟรี (ขวัญฤดี ฮวดหุ่น, 2560) โดยการสื่อสาร
ระหว่างบริการและผู้ใช้ LINE เป็นการสื่อสารแบบสองฝ่าย จะท าให้สามารถให้บริการในห้องแชท LINE เพื่อการ
ให้บริการที่เหมาะสมส าหรับผู้ใช้ LINE แต่ละบุคคลและ Messaging API จะส่งและรับข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของ
ผู้ใช้และ Application LINE ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของ LINE การส่งค าขอจะใช้ API เป็นรูปแบบ JSON  Messaging API 
ท าการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานผ่านทาง LINE official account ซ่ึง Messaging API จะสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้เป็น
เพื่อนได้รวมถึงส่งข้อความหาผู้ใช้คนอื่นที่เพิ่มบัญชีผู้ใช้เป็นเพื่อน โดยผ่านหน้า LINE Manager ที่ตั้งไว้ หรือ ส่งออก
จากจาก server ของผู้ใช้ก็ได้ในรูปแบบโต้ตอบ การใช้งาน Messaging API ท าให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลระหว่าง server 
ไปยังผู้ใช้ LINE ผ่านทาง LINE Platform ซ่ึง Request ที่ใช้ส่งข้อมูลต้องอยู่ในรูป JSON format โดยตัว server เรา
จะต้องเชื่อมต่อกับ LINE Platform และเม่ือ มี user เพิ่ม account LINE เป็นเพื่อน หรือ ส่งข่อความมาหาเรา ทาง 
LINE Platform จะท าการส่ง request มายัง server ที่ผู้ใช้ลงทะเบียนผูกไว้กับ LINE account นั้นทันที วิธีนี้เรียกว่า 
Webhook ซ่ึงมันท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนกับว่าได้โต้ตอบกับคนจริง ๆ (Mindphp, 2561) 
 

 
 

ภาพที่ 4 การสื่อสารด้วย Line Message API 

1458



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 การท างานโดยรวมของระบบหุ่นยนต์โต้ตอบเพื่อการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยีแชทบอท เป็นแชทบอท
ที่สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านแอพพลิเคชันไลน์ (LINE) ที่ทุกคนนั้นคุ้นเคย โดยการท างานของแชทบอทนั้นจะท าการรับ
ข้อความผ่านทางช่องแชทจากนั้นจะแปลงข้อความผ่าน LINE Messaging API และส่งไปยัง Webhook หรือ
เซิร์ฟเวอร์ของเราที่ท าการตั้งค่าไว้และเริ่มการท างานบนไฟล์ php ที่เขียนไว้เพื่อเชื่อมต่อการท างานจากแชทบอทและ
เรียกฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อน าค าตอบมาแสดงผลให้กับผู้ใช้ ดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพรวมการท างานระบบ 
 

 จากภาพท่ี 4 แสดงสถาปตัยกรรมการท างานของระบบ ซึ่งมีข้ันตอนการท างานดังน้ี 
ขั้นที่ 1 ผู้ใช้งานพิมพ์ค าสั่งหรือเลอืกค าสั่งจากหน้าเมนูบนแอปพลิเคชัน Line 
ขั้นที่ 2 แชทบอทรับค่าจาก Line Platform แล้วจะท าการส่งค่าไปยัง Line Messaging API  
ขั้นที่ 3 Line Messaging API จะท าการส่งข้อมูลค าสั่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของและประมวลผลค าสั่ง 
ขั้นที่ 4 ส่งผลลัพธ์ที่ตรงกับค าสั่งผา่น Line Messaging API ไปยังแอปพลิเคชัน Line เพื่อแสดงผล 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้ภาษา UML (Unified Modeling Language) เนื่องด้วยการออกแบบ

ระบบโดยใช้สัญลักษณ์มาตรฐานในการวิธีการแบบการพัฒนาเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design Methodology) ท าให้
เข้าใจถึงระบบ องค์ประกอบและสิ่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ Use case Diagram ของผู้ใช้ที่ต้องการสนทนากับระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติ Activity Diagram ของผู้ใช้ที่ต้องการเลือกรายการจากระบบโต้ตอบอัติโนมัติ Activity Diagram การแสดง
ต าแหน่งของแหล่งซื้อขาย และแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ฐานข้อมูลตามล าดับ 

1. Use Case Diagram เพื่อแสดงภาพรวมของระบบว่าผู้ใช้ต้องการอะไรจากระบบซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบ
สามารถกาหนดรายละเอียดการท างานของโปรแกรมให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด โดยน า Use Case 
Diagram ของผู้ใช้ที่ต้องการสนทนากับระบบโต้ตอบอัตโนมัติ ดังภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 Use case Diagram ของผู้ใช้ที่ต้องการสนทนากับระบบโตต้อบอัตโนมตัิ 
 

2. Activity Diagram ส่วนของ Activity Diagram แสดงการด าเนินการของผู้ใช้ที่ต้องการเลือกรายการจาก
ระบบโต้ตอบอัติโนมัติ และการเข้าถึงข้อมูลแหล่งซื้อขาย ดังภาพท่ี 7 และ 8 ตามล าดับ 

 

ผลการทดลอง 
จากการออกแบบและการพัฒนาด าเนินงานดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถถามค าถามและระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับ

เห็ดนางฟ้า การพัฒนาแชทบอทเพื่อให้เป็นแนวทาง ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า สอดแทรกด้วยสาระบอกถึงโรคที่สามารถ
เกิดขึ้นกับเห็ด หลังจากแชทบอทประมวลผลค าถามหรือข้อมูลที่ผู้ใช้ระบุเรียบร้อยแล้วจะแสดงให้ผู้ใช้ทราบบนช่อง
แชทของแชทบอท ดังภาพท่ี 10 

 

 
 

ภาพที่ 7 Activity Diagram การเลือกรายการจากระบบ
โต้ตอบอัตโินมัต ิ

 
 

ภาพที่ 8 Activity Diagram การแสดงต าแหน่งแหล่งซื้อขาย 
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3. แผนภาพอีอาร์ (E-R Diagram) แผนภาพโครงสร้างการออกแบบฐานข้อมูล E-R Diagram การท างานของ
แชทบอท ดังภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพที ่9 แผนภาพ E-R Diagram การออกแบบฐานข้อมูล 
 

ซ่ึงผู้วิจัยก าหนดให้ผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกเพศทุกวัย เพราะสมัยนี้แอพ
พลิเคชันไลน์มีความนิยมมากขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มเรื่อย ๆ ในอนาคต ผู้ใช้งานต้องเพิ่มแชทบอทด้วยการเพิ่มเพื่อน
หลังจากนั้นจึงจะสามารถสนทนากับแชทบอทได้ โดยเมนูของแชทบอทจะแสดงให้ผู้ใช้กดบนหน้าจอ 6 เมนู ที่เป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดให้ผู้ใช้กดเพื่อเริ่มสนทนากับแชทบอทได้ ซ่ึงแชทบอทบนแอพพลิเคชันไลน์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
เข้าถึงได้อย่างสะดวกและช่วยให้ข้อมูลที่มีประโยชน์กับผู้ใช้ที่เริ่มต้นอีกด้วย ดังภาพที่ 10-12 แสดงหน้าจอหลักของแชทบอท 
ซ่ึงผู้ใช้สามารถเลือกเมนูและเลือกค าสั่งต่าง ๆ เม่ือเลือกค าสั่งแล้วผู้ใช้จะพบกับหน้าจอแอปพลิเคชันดังภาพที่ 11 ซ่ึง
แสดงข้อมูลทั่วไปของเห็ด ตลอดจนรายละเอียดของข้อมูลของเห็ดนางฟ้า และหากผู้ใช้เลือกเมนูค าแนะน าและเลือก
ค าสั่งแหล่งซ้ือขายแชทบอทจะแสดงข้อมูลแหล่งซ้ือขาย ดังภาพที่ 12 แสดงรายการข้อมูลของแหล่งซ้ือขายและ
สามารถเลือกเพื่อแสดงต าแหน่งของสถานที่ดังกล่าวได้ 
 

 

ภาพที่ 10 หน้าแรกของแชทบอท        ภาพที่ 11 ค าสั่งข้อมูลทั่วไป   ภาพที่ 12 ค าสั่งแหลง่ซ้ือขาย 
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โดยน าไปให้ผู้ทดลองใช้จ านวน 42 คน ทดลองใชง้านและ ประเมินผลการท างานของแอปพลิเคชันดังกล่าว 
ซ่ึงสามารถ แสดงผล ดังรูปที่ 13 

 

 
 

ภาพที่ 13  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการใช้งานแอปพลเิคชัน 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
 ในการด าเนินงานทดสอบการด าเนินงานของแอปพลิเคชัน โดยน าไปให้ผู้ใช้งานจ านวน 42 คน ทดลองใช้งาน

และประเมินผลการท างานของแอปพลิเคชันดังกล่าว ในด้านต่าง ๆ ซ่ึงสามารถแสดงผลการประเมินได้ดังภาพที่ 13 
แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ ด้านต่อส่วนประสาน (UI) ด้านการใช้งานง่าย ด้านฟังก์ชันการใช้งาน (เพียงพอความต้องการ) ด้านความน่าเชื่อถือ 
และด้านความปลอดภัย ซ่ึงสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันส าหรับแต่ละด้าน (เน้นเกณฑ์
ระดับคะแนนดี ซ่ึงมีคะแนนสูงสุด) ดังนี้ ร้อยละ 50 ร้อยละ 69 ร้อยละ 47.6 ร้อยละ 54.8 และร้อยละ 52.4 ตามล าดับ 
โดยด้านที่ได้คะแนนความพึงพอใจดีเย่ียม คือ ด้านการใช้งานง่าย และด้านที่ได้คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
ด้านฟังก์ชันการใช้งาน (เพียงพอความต้องการ) ซ่ึงทางทีมผู้พัฒนาจะน าไปพัฒนาและปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 

สรุปผลการทดลอง 
การน าเสนอวิธีการสร้างเนื้อหาบทสนทนาให้กับหุ่นยนต์สนทนาแบบอัตโนมัติตามหัวข้อเรื่องสนทนาที่

ก าหนด ซ่ึงเนื้อหาบทสนทนาจะถูกดึงมาจากข้อมูล โดยรูปแบบของการประมวลผลค าถามที่มีความ ซับซ้อน โดย
น าเข้าฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้ได้หน้าที่ของค าแต่ละค าในประโยคแต่ละประโยค แล้วจึงท าการสร้างประโยคค าถาม
และค าตอบส าหรับบทสนทนา โดยใช้กฎที่น าเสนอในวิทยานิพนธ์นี้ ระบบที่น าเสนอในงานวิทยานิพนธ์นี้ ใช้เนื้อหา
จากหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดในการทดสอบ ซ่ึงได้ผลสรุปว่า เนื้อหาที่สร้างโดยวิธีอัตโนมัติที่น าเสนอนั้น สามารถน ามาใช้
ตอบค าถามได้ ของค าถามเกี่ยวกับข้อมูลที่มี ท าให้สามารถประหยัดเวลาในการสร้างบทสนทนาให้กับหุ่นยนต์สนทนา 
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ศึกษาวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อบทเรียนออนไลน์  วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความพึง
พอใจของผู้เรียนที่เรียนวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายางต่อบทเรียนออนไลน์ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของผู้เรียนในรายวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิค        
สุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ท้าการศึกษา คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง จ้านวน 16 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ บทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ส้าหรับผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แบบสัมภาษณ์เพื่อหาความ
ต้องการของผู้ใช้ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ส้าหรับผู้เรียน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย วุฒิการศึกษาเดิมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภาครัฐ โดยผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง 
ส้าหรับผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุ
ราษฎร์ธานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.79, S.D.= 0.707) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียน
ออนไลน์ในรายวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์
ธานี แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บท ได้แก่ บทที่ 1 ทบทวนคุณสมบัติของน้้ายางขน้ และ สารเคมีส้าหรับงานผลิตภัณฑ์จาก
น้้ายาง บทที่ 2 ศึกษาและปฏิบัติการเตรียมสารเคมีส้าหรับงานผลิตภัณฑ์จากน้้ายาง บทที่ 3 ศึกษาและปฏิบัติการ
เตรียมน้้ายางผสมสารเคมีและการทดสอบน้้ายางผสมสารเคมี บทที่ 4 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้้ายาง โดยใน
แต่ละบทจะมีแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนการท้าการทดสอบความรู้ที่ได้จากการเรียนผ่าน
บทเรียนออนไลน์  ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผู้เรียนมีผลการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ย = 7.45, S.D.= 1.022  

ค้าส้าคัญ : ความพึงพอใจ  บทเรียนออนไลน์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลิตภัณฑ์น้้ายาง 

Abstract 

Study and research on student learning achievement on online lessons Latex product Grade level 

Diploma (Diploma), Year 1, Suratthani Technical College The objectives are: (1) to study the satisfaction of 

learners who are studying latex product subject to online lessons Grade level Diploma (Diploma), Year 1, 

Suratthani Technical College The sample group of students is the first-year diploma students in the field of 

rubber and polymer technology. Surat Thani Technical College registered 16 subjects in latex products. The 

tools used in this study were Online lessons on latex products For advanced vocational certificate students 

(first year), first year in the field of rubber and polymer technology Surat Thani Technical College Interview 

form for users' needs Assessment form for student satisfaction with online lessons on latex products for 
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advanced vocational certificate students (first year), first year in the field of rubber and polymer technology 

Surat Thani Technical College  

The results of the study showed that Most learners are male. Original education, vocational 

certificate level (vocational certificate), former school, government type The students are satisfied with the 

online lesson on latex products. For advanced vocational certificate students (Diploma) Year 1, Rubber and 

Polymer Technology Surat Thani Technical College The overall picture is at a high level (   3.79, S.D. = 

0.707). The study of learning achievement of online lessons in latex product courses Grade level Diploma 

(Diploma), Year 1, Suratthani Technical College Thani divides the content into 4 chapters, namely Chapter 

1. Review of the properties of latex and chemicals for latex products. Chapter 2. Study and practice the 

preparation of chemicals for latex products. Chapter 3. Study and practice the preparation of latex. Mixing 

chemicals and testing latex mixed with chemicals Chapter 4. Production process of latex products In each 

chapter, there will be a pre-test and post-test for students to test their knowledge gained through online 

lessons. The results of the study showed that in overall, after-school learning achievement was higher than 

before learning. Students have higher grades after studying. Significantly at the level of 0.05, mean = 7.45, 

S.D. = 1.022 

 

Keywords : satisfaction, Online lesson, Achievement, Latex products  
 

บทน้า 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและการศึกษาเป็นกระบวนการใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส้าคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาคนให้มีความรู้ การพัฒนา คนที่ถูกวิธีนั้นจะต้องพัฒนาให้
สามารถเลือกใช้ หรือสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม ควบคู่ไปกับคุณธรรมและ
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีด้วยการจัดการศึกษาเพื่อให้คนมีคุณภาพ จะต้องอาศัยพื้นฐานการศึกษาค้นคว้า วิจัย
ทดลอง เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  การจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ให้ความส้าคัญกับการ
น้าเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยเข้ามาช่วยส่งเสริมในการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยง
ความรู้ มาจากครูผู้สอนไปยังผู้เรียนโดยตรง หลังจากรัฐบาลประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0   (โพยม จันทร์น้อย, 
2560) โดยมีเป้าหมายส้าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง ซ่ึงการที่จะพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถตรงกับนโยบายดังกล่าวได้นั้น ระบบการศึกษาไทยต้องก้าวสู่การศึกษา 4.0 
ในวงการศึกษาได้มีการกล่าวถึงยุค 4.0 ค่อนข้างมาก โดยสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท้างาน
ร่วมกันเป็นทีม  มีทักษะของการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักแยกแยะข้อมูล มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ 
พานิช, 2555) คือรูปแบบการเรียนรู้กต็้องปรับปรุงไปเรื่อย ๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย โดยผู้เรียนจะมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น 
สร้างสรรค์ และท้าทาย มองเห็นปัญหาเป็นโจทย์ให้และเรียนรู้วิธีการแก้ไขผ่านการจัดการเรียนการสอนที่ท้าให้ผู้เรียน
น้าองค์ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์  เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ การศึกษาที่แท้จริงต้องท้าให้ผู้เรียนสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมใหม่ออกมาได้ ซ่ึงจะเป็นสิ่งที่ติดตัวผู้เรียน
ไปตลอดชีวิต การศึกษาในยุค 4.0 จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการพัฒนาระบบการศึกษาเชิงสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบของต่าง ๆ 
เช่น e-Learning ที่เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนในปัจจุบัน  จึงจัดท้าบทเรียนออนไลน์ 
 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  ที่ตั้ง 143 ถนนดอนนก ต้าบลตลาด อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
เปิดสอนทั้งหมด 11 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต  
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  แผนกวิชาก่อสร้าง  แผนกวิชาช่าง
เทคนิคสถาปัตยกรรม  แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนกวิชาช่าง
เทคนิคพื้นฐาน ทั้งนี้แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา ยางสังเคราะห์พลาสติกและพอลิเมอร์ ได้แก่ การศึกษากระบวนการผลิตและสมบัติของยางธรรมชาติรวมทั้ง
ยางสังเคราะห์ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ การศึกษาคุณสมบัติของสารเคมีส้าหรับอุตสาหกรรมยางและพลาสติก การ
ปรับปรุงสมบัติของยางและพอลิเมอร์ รวมถึงกระบวนการแปรรูปและเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางและ
พอลิเมอร์ต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และกระบวนการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการวิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์ของยางและพอลิเมอร์ ด้วย
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เครื่องทดสอบเฉพาะทางและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ปัจจุบันการสอนของ อาจารย์นุชจรี สุกใส มีการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้หนังสือเรียนเป็นหลัก ซ่ึงปัญหาที่พบคือ พบว่าหน่วยการเรียนรู้มีเนื้อหาที่มาก และรูปภาพ
ส่วนประกอบในหนังสือเรียนขนาดเล็ก และไม่หลากหลายท้าให้ผู้เรียนมองเห็นได้ไม่ชัดเจน ท้าให้ต้องใช้เวลาในการ
เรียนการสอนมากขึ้น อีกทั้งปัญหาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขเพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สาเหตุที่ท้าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ผู้เรียนแต่ละคนไม่สนใจในหนังสือ
เพราะมีแต่เนื้อหาเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีสีสัน ไม่จูงใจใน การอ่าน เกิดความเบื่อหน่ายในเนื้อหา  
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการจัดท้าบทเรียนออนไลน์เพื่อใช้ส้าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  หาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนดังกล่าว เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนและผู้เรียน ช่วย
แก้ปัญหาด้วยการน้านวัตกรรมทาง  การเรียนการสอนมาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นการสอนแบบ
บทเรียนนออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและสามารถน้ามาใช้ในการเรียนการสอนได้ เพราะรูปแบบการ
เรียนเป็นสิ่งส้าคัญต่อการเรียนรู้ การสอนจะไม่ประสบความส้าเร็จหากวิธีการสอนที่ผู้สอนเลือกใช้ขาดความเหมาะสม
กับรูปแบบที่ผู้เรียนชอบ หากผู้สอนใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนของผู้เรียนก็จะท้าให้ผู้เรียน
เข้าใจบทเรียนได้เร็ว และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ดังนั้ นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการน้านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้หลาย ๆ รูปแบบ โดยเฉพาะ การใช้สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์จะท้าให้การ
เรียนการสอนมีคุณภาพดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายางต่อบทเรียนออนไลน์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนในรายวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
     ประชากรในการศึกษาวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อบทเรียนออนไลน์ วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  
 1. ประชากร ผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ชั้นปี
ท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ้านวน 16 คน 
 2. เนื้อหา  
     - เนื้อหาในการจัดท้าสื่อ ในการจัดท้าวิจัย “บทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง” ส้าหรับผู้เรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี         
มีเนื้อหาในบทเรียนทั้งหมด 4 บท โดยผู้วิจัยเลือกท้าทั้งหมด เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าในทุก ๆ บทมีความส้าคัญเท่ากัน
ทุกบทและเนื้อหาแต่ละบทมีความสอดคล้องกัน โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 บทที่ 1 ทบทวนคุณสมบัติของน้้ายางข้น และ สารเคมีส้าหรับงานผลิตภัณฑ์จากน้้ายาง 
 บทที่ 2 ศึกษาและปฏิบัติการเตรียมสารเคมีส้าหรับงานผลิตภัณฑ์จากน้้ายาง 
 บทที่ 3 ศึกษาและปฏิบัติการเตรียมน้้ายางผสมสารเคมีและการทดสอบน้้ายางผสมสารเคมี 
 บทที่ 4 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้้ายาง 
     - ความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย  
 - ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษาเดิม สถานศึกษาเดิม 
 - ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  
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 3. ระยะเวลาในการด้าเนินงาน 
     ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
     การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีความมุ่งหมายเพื่อความพึงพอใจ
และหาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนต่อบทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ส้าหรับผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  ผู้ศึกษาได้ก้าหนดวิธีด้าเนินการ
ศึกษาตามล้าดับขั้นตอนดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง จ้านวน 16 คน 
     2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง จ้านวน 16 คน  
             -  ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ในระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สามารถค้านวณกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สูตรการค้านวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, อ้างถงึใน สทุธนู ศรไีสย์,2551) คอื 
                         n = N 
                         1+Ne 2 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1.  บทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ส้าหรับผูเ้รียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคสรุาษฎร์ธานี 
 2.  แบบสัมภาษณ์เพือ่หาความต้องการของผู้ใช้ (แบบสัมภาษณ์เบื้องต้น)  คือ แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บ
ความต้องการของผู้ใชเ้พื่อน้ามาวเิคราะห์ขอบเขตงาน 
 3.  การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
              แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
 - ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย คือ แบบประเมินความเที่ยงตรงของเครื่องมือการวิจัย 
บทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ส้าหรับผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อค้าถาม
ในแบบประเมิน มีความเหมาะสมในการน้าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยหรือไม่ 

    -  ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบด้านสื่อ คือ แบบประเมินความเที่ยงตรง ( IOC) ขอบเขตของเนื้อหาของ
บทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ส้าหรับผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อค้าถาม มี
ความเหมาะสมในการน้าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยหรือไม่  
 4.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ส้าหรับผู้เรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อ
ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อค้าถาม มีความเหมาะสมในการน้าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยหรือไม่  

การสร้างและหาคณุภาพเครื่องมือ 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสร้างบทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง โดยประยุกต์ใช้จาก

หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีขั้นตอนการออกแบบ 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
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1.1 ขั้นตอนการเตรียม (Preparation) 
       1.1.1  ก้าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักการ จุดหมายของหลักสูตร

และค้าอธิบายรายวิชา โดยก้าหนดขอบเขตเนื้อหาในการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
บทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง  
                      1.1.2  เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างบทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง 
โดยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
     1.1.2.1  ส่วนของเนื้อหา ได้รวบรวมเนื้อหาจากหนังสือเรียน บทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง 
ส้าหรับผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิค 
สุราษฎร์ธานี         

   1.1.2.2  ส่วนของการออกแบบบทเรียน ได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง การ
สร้างบทเรียนออนไลน์ โดยการใช้โปรแกรม Adobe Captivate 8.0  

     1.1.2.3  ส่วนของสื่อที่ใช้ในการออกแบบ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ และคู่มือการใช้
โปรแกรม Adobe Captivate 8.0 
                       1.1.3  เรียนรู้เนื้อหา ท้าการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์
น้้ายาง เพื่อให้สามารถออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพในส่วนของการออกแบบ การชี้แนวทาง การเรียนรู้  การ
น้าเสนอเนื้อหา การให้ผลป้อนกลับ ตลอดจนการทดสอบความรู้ของนักศึกษา 
                       1.1.4  สร้างความคิด ท้าการสนทนา สอบถามอาจารย์ผู้สอนในวิชาเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการ
สอนเนื้อหาวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง เพื่อน้ามาปรับใช้ในการออกแบบและสร้างบทเรียนออนไลน์  

1.2   ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน  (Design Instruction) 
 1.2.1 ทอนความคิด ท้าการพิจารณาคัดเลือกแนวความคิดการออกแบบของบทเรียนออนไลน์ในแต่
ละขั้นตอน เพื่อให้เหมาะสมส้าหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง และปรับแนวคิดเดิมที่ก้าหนดให้
นักศึกษาตอบแบบทดสอบลงไป มาท้าในระบบคอมพิวเตอร์  
 1.2.2  วิเคราะห์งานและแนวคิด ท้าการวิ เคราะห์เนื้อหา วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง โดยเลือกให้
นักศึกษาเรียนรู้จากเนื้อหาจากง่ายไปหายากและประเมินผลโดยการท้าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หากไม่
เข้าใจก็สามารถอ่านเนื้อหาซ้้า ๆ ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2.3  การออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary Lesson Description) ได้ออกแบบบทเรียน
ออนไลน์โดยประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.2.3.1  ต้อนรับผู้เรียน ท้าการออกแบบโดยใช้ภาพกราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว สีสัน เพื่อดึงดูด
ความสนใจของนักศึกษา ประกอบกับแสดงชื่อของบทเรียน การแนะน้าเนื้อหาทั่วไปของบทเรียน และส่วนที่ให้
นักเรียนใส่ชื่อของตนเอง นอกจากนี้ยังมีปุ่มเครื่องมือต่าง ๆ ในการใช้บทเรียนให้นักศึกษาได้เลือกอีกด้วย 
 1.2.3.2  ค้าชี้แจง เป็นการชี้แจงและวิธีการเรียนให้นักศึกษาทราบก่อนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชา
ผลิตภัณฑ์น้้ายาง  
 1.2.3.3  จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการบอกจุดประสงค์ของการเรียนในบทเรียนออนไลน์วิชา
ผลิตภัณฑ์น้้ายาง 
 1.2.3.4  เนื้อหา  เนื้อหาของบทเรียนจะแบ่งตามจุดประสงค์ที่ได้ก้าหนดไว้ตามล้าดับของ
บทเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและง่ายต่อการศึกษา และเม่ือนักศึกษาเรียนเนื้อหาแล้วจะมีแบบทดสอบ เพื่อให้ท้า
การทดสอบในการน้าเสนอเนื้อหา โดยบทเรียนเนื้อหาจะมีภาพประกอบการบรรยายเนื้อหา วีดีโอ เพื่อให้นักศึกษาได้
ทราบความคิดรวบยอดของบทเรียนได้อย่างชัดเจน ช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากขึ้นก่อนที่จะท้าแบบทดสอบต่อไป 
 1.2.3.5  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ท้าการออกแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ซ่ึงจะเป็นแบบทดสอบของวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง โดยมีข้อสอบ 40 ข้อ แบ่งออกเป็นบทละ 10 ข้อ จ้านวน 4 บท ในแต่
ละบทจะใช้ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดเดียวกันแต่จะสลับตัวเลือก นักศึกษาจะต้องท้าแบบทดสอบให้ถูกต้อง 
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จ้านวน 6 ข้อขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน หากไม่ผ่านเกณฑ์นักศึกษาจะต้องกลับไปศึกษาในบทเรียนเดิมอีกครั้ง
แล้วท้าแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด โดยการท้าแบบทดสอบแต่ละข้อ จะมีการให้ผลป้อนกลับ โดยข้อที่ถูกจะให้
คะแนนข้อละ 1 คะแนน และปรากฏข้อความว่า ถูกต้องค่ะ แต่ถ้าตอบผิดจะไม่ได้คะแนนและปรากฏข้อความว่า ผิด
ค่ะประกอบ 
 1.2.3.6  จบบทเรียน การออกจากโปรแกรม โดยกลับมายังเมนูหลัก ยืนยันในการออกจาก
โปรแกรม เพื่อป้อนกันความผิดพลาดจากการกดปุ่มผิด  
 1.2.3.7  ประเมินและแก้ไขการออกแบบ ท้าการออกแบบโดยให้ครูคอมพิวเตอร์และครูรายวิชา
ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ภาพกราฟฟิกและการใช้ภาษาไทยส้าหรับปุ่มต่าง ๆ  

1.3  ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart Lesson) เนื้อหาที่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไข
แล้วมาเขียนอธิบายขั้นตอนการท้างานของบทเรียนออนไลน์  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3  โครงสร้างของบทเรียนออนไลนว์ิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ส้าหรับผู้เรียน 
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 

 
 
 
 1.4  ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรม (Program Lesson)  ได้สร้างบทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์    
น้้ายาง ส้าหรับผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ออกแบบไว้ในสตอรี่บอร์ด โดยการใช้
โปรแกรม Adobe Captivate 8.0 
 1.5  ขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร์ด (Create Storyboard) ด้าเนินการออกแบบบทเรียนออนไลน์  

1.6 ขั้นตอนการผลิต บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Produce Supporting Materials) ได้ท้าการ
สร้างบทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ส้าหรับผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
 1.7 ขั้นตอนการประเมินผลและแก้ไขบทเรียน  (Evaluate and Revise) น้าบทเรียนออนไลน์วิชา
ผลิตภัณฑ์น้้ายาง ส้าหรับผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ไปท้าการปรับปรุงแก้ไข  
  
 
 
 

รูปที่ 3.1  โครงสร้างของบทเรียนออนไลน์วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ส้าหรับผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  

ใช ่

ไม่ใช ่
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ผลการทดลอง 
 การวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สามารถสรุป อภิปรายผล ได้ดังนี้          
 ผลจากการศึกษาผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ้านวน 13 คน มีวุฒิการศึกษาเดิมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จ้านวน 14 คน จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภาครัฐ จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน
ออนไลน์ในรายวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคสุ
ราษฎร์ธานี ภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (=3.79,S.D.=0.707) 
   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาผลิตภัณฑ์น้้ ายาง ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส้าคัญที่ระดับ 0.05  โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย (=7.45,S.D.=1.022) และก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย (=4.87,S.D.=0.951) 
 
สรุปผลการทดลอง 

การวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาผลิตภัณฑ์       
น้้ายาง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สามารถอภิปรายผลการด้งนี้ 

สมมติฐานที่ 1.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้วิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง อยู่ใน
ระดับมาก  

ผลจากการศึกษาการประเมินบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตร 
สมบัติวงศ์ (2549 ; บทคัดย่อ) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ้านวน 30 
คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ด้านประโยชน์ของการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านรูปแบบการเรียนรู้ ด้าน
องค์ประกอบที่มีต่อการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาผลิตภัณฑ์น้้า
ยาง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ผู้เรียนสามารถศึกษา
บทเรียนได้ด้วยตนเองเป็นอิสระ โดยสามารถทบทวนหรือฝึกปฏิบัติบทเรียนที่เรียนมาแล้วได้บ่อยครั้งตามต้องการอีก
ทั้งบทเรียนยังสามารถท้าแบบทดสอบและประเมินผลการเรียนได้ทันที   
 สมมติฐานที่ 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สอดคล้องกับงานวิจัยของวิจิตร สมบัติวงศ์ (2549 ; บทคัดย่อ) การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
Learning) โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ้านวน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning ) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวได้ว่าบทเรียน
ออนไลน์ในรายวิชาผลิตภัณฑ์น้้ายาง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคสุ
ราษฎร์ธานี ผู้เรียนมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.01 ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจาก
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
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การส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็ก (อายุ 3-5 ปี) 
ด้วยการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันและความเป็นจริงเสริม

A Learning Enhancement According to the Sufficiency Economy Philosophy for Children 

(Aged 3-5) by the Development of Animation Cartoon via Augmented Reality. 
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บทคัดย่อ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

(รัชกาลที่ 9) ด้วยการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันน าเสนอด้วยความเป็นจริงเสริม ไดจั้ดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) 
เพื่อสร้างหนังสือนิทานฉบับ Augmented Reality (AR) และการ์ตูนแอนิเมชันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กวัย 3-5 ปี ด้วยหนังสือนิทาน AR น าเสนอเนื้อหาในรูปแบบ
นิทานของพ่อ เรื่อง “มดน้อยกับความพอประมาณ” ประกอบด้วยหนังสือนิทานเล่มเล็กขนาด A5 ใช้งานควบคู่กับ
เทคโนโลยี AR และสื่อการ์ตูนแอนิเมชันความยาว 4.35 นาที การพัฒนาระบบงานด้วยโปรแกรมส าหรับสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมส าหรับตัดต่อเสียง โปรแกรมส าหรับออกแบบกราฟิก ภาษา Action Script 3  โดยจะ
ท างานผ่านแอปพลิเคชัน HP Reveal บนสมาร์ตโฟนหรือแท็บแล็ต การทดสอบการใช้งานพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน
น าเสนอด้วยความเป็นจริงเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน พบว่า ระดับความพึง
พอใจภาพรวมของผู้ใช้งานที่มีต่อหนังสือนิทานฉบับ AR เรื่อง “มดน้อยกับความพอประมาณ” อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49) และ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอนิเมชันเรื่อง 
“มดน้อยกับความพอประมาณ”อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51) สามารถสรุปได้ว่า
หนังสือนิทานฉบับ AR เรื่อง “มดน้อยกับความพอประมาณ” ฉบับ AR สามารถใช้ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กวัย 3-5 ปี เพื่อให้เด็กสามารถเข้าใจได้ง่าย มีความน่าสนใจ น่าติดตาม กระตุ้นการเรียนรู้ 
สนุกกับการเรียนและจดจ าเพื่อท าตามเป็นคนดีในสังคม 

ค าส าคัญ :  นิทาน AR เทคโนโลยี, Augmented Reality (AR), ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ความพอประมาณ 

Abstract 
A learning enhancement according to the sufficiency economy philosophy of His Majesty King 

Bhumibol Adulyadej (King RAMA IX) by the development of animation cartoon presented with augmented 

reality, has been prepared with the objectives: [1] to create an Augmented Reality (AR) story book and 

animation cartoon based on the sufficiency economy philosophy [2] to enhance learning process about the 

sufficiency economy philosophy for children aged 3-5 years. The content presented in the form of a story 

namely “Little Ants and Modesty” with consists of a small story book, A5 size, used in conjunction with AR 

technology and animation cartoon media, length 4.35 minutes. The media was developed by animate 

software, sound editing software, graphic design software and action script 3 language. The application runs 

through the HP Reveal application on a smartphone or tablet. The result of the development of animation 

cartoon from the 30 sampling, it was found that the overall satisfaction level was at a high level (mean = 

4.05, S.D. = 0.49), divided in the user satisfaction of animation was at the highest level (mean = 4.21, S.D. = 

0.51). It can be concluded that the AR version of the story book “Little Ant and Modesty” can be used to 

enhance learning process about the theory of sufficiency economy of King RAMA IX for children aged 3-5 

years in order to understand easily, stimulate learning, enjoy learning and remembering to follow as a good 

person in society. 

Keywords: AR Story Book, Augmented Reality Technology, Sufficiency Economy Philosophy, Modesty
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บทน า 
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่  9) 

พระราชทานพระราชด าริชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อสามารถด ารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและ
ย่ังยืนภายใต้ ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีพอสมควร และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นัก
ทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย (1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น (2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการกระท านั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ (3) ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี เงื่อนไข ของการ
ตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมให้อยู่ในระดับพอเพียง ดังนี้ (1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในการปฏิบัติ  (2) เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความซ่ือสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2559) 

การเล่าเรื่องราวส าหรับเด็กโดยการน าเสนอด้วยนิทานเปนเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นมาด้วยการผูกเรื่องขึ้น โดยอาศัย
ประวัติของความจริงบ้าง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบ้าง เรื่องเล่าท่ีแต่งขึ้นมาด้วยการผู้เรื่องขึ้นโดยอาศัยประวัติของความ
จริงบ้าง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบ้างหรืออาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาจากจินตนาการหรืออิงความจริง มีวัตถุประสงค์
เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินสอดแทรกหลักคิด คติสอนใจ และแฝงด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
เพื่อให้ผู้ฟังน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม (ปราณี ปริยวาที, 2551, 24) จุดประสงคของการเล่า
นิทานคือ การสรางการเรียนรูให้กับเด็ก ทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ คุณธรรม หรือการพัฒนาสติปญญาสามารถใช้
นิทานไปสู่จุดประสงค์ของการเรียนรู้นั้น นอกจากเนื้อหาของนิทานตรงประเด็นแล้ว บรรยากาศในการเล่าหรือการ
น าเสนอมีความส าคัญมากผูเลาที่ดีตองสนุกกับการเลานิทาน และสามารถสื่อสารเรื่องราวใหเด็กเกิดความกระตือรือร้น
ที่จะฟัง (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2541, 11–12) การใช้สื่อแอนิเมชัน จะช่วยให้การเล่าเรื่องมีความน่าสนใจส าหรับเด็กใน
ยุคดิจิทัล แอนิเมชัน (Animation) เป็นสื่อมัลติมีเดียที่สามารถดึงดูดใจผู้ชมทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างย่ิงวัยเด็ก 
จุดเด่นของภาพเคลื่อนไหวคือการน าเสนอบุคคลิกลักษณะของตัวละครที่น่าสนใจ การใส่สีสันให้กับภาพ รวมไปถึงการ
สร้างจินตนาการให้เกินจริงได้ อีกทั้งยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะกับการประยุกต์ใช้ใน
งานด้านต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ (ชวาลิน เนียมสอน, 2559, 109) พร้อมด้วยการน าเสนอจากเทคโนโลยีความจริง
เสริม (Augmented Reality: AR) เป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการแสดงข้อมูลและเนื้อหาแบบดิจิทัล
ในรูปแบบของชั้น (Layer) ของข้อมูลและเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ และจะแสดงผลซ้อนทับกับข้อมูลที่เป็นจริง โดยระบบจะ
ดาวน์โหลดข้อมูลไว้ทั้งในแบบของภาพนิ่งภาพสามมิติ (3D) ภาพเคลื่อนไหว ที่อาจมีทั้งเสียงประกอบและไม่มีเสียง
ประกอบ จากนั้นจะแสดงผลสิ่งที่ดาวน์โหลดไว้ในรูปแบบของภาพดิจิทัล (Digital) ซ่ึงเป็นความจริงเสริมจะมาซ้อนกับ
ความเป็นจริง (real) ในขณะนั้น (ณัฐญา นาคะสันต์ และ ศุภรางค์ เรืองวานิช, 2559, 37) สื่อการเรียนรู้ที่ประยุกต์เข้า
กับเทคโนโลยี AR สามารถช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กให้มีมากขึ้นกว่าการอ่านหนังสือโดยทั่วไป หรือการอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเม่ือน าเทคโนโลยี AR มาผสมผสานกับหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ นักพัฒนาสามารถใส่
มัลติมีเดีย ทั้งภาพสามมิติ เสียง และดนตรี ซ่ึงจะท าให้สื่อการเรียนรู้เกิดความน่าสนใจมากกว่าสื่อต่าง ๆ ที่เคยมีมา 
และส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามพหุปัญญาหรือความถนัดของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้นอยากเรียนรู้ 
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เนื่องจากรู้สึกสนุกและมีความสุข (ธันยา นวลละออง และ นงลักษณ์ ปรีชาดิเรก , 2558, 25) ด้วยจุดเด่นของ
เทคโนโลยี AR ที่สามารถสร้างและน าเสนอเนื้อหาได้ตาม ความต้องการอย่างไม่ยากนัก ท าให้สามารถน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ โดยเฉพาะการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ซ่ึงเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน เทคโนโลยี AR 
จะช่วยให้แบบเรียนยุคใหม่ ข้ามข้อจ ากัดของค าว่าสิ่งพิมพ์แบบเดิม ที่รับสารด้วยประสาทตาเพียงอย่างเดียว ไปสู่การ
รับสารด้วยประสาทตาและหู แบบเรียนยุคใหม่นี้ จะสามารถน าเสนอตัวอย่าง ทั้งภาพนิ่งอื่น  ๆ นอกเหนือจากใน
หนังสือ เช่น วีดิทัศน์สั้น ๆ หรือภาพ 3 มิติที่สามารถ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาตัวอย่างในมุมมองอื่น ๆ นอกเหนือจากใน
แบบเรียนหรือหนังสือที่น าเสนอได้เพียงแค่ 2 มิติ ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนรูเ้ข้าใจเนื้อหาที่เรียนรูไ้ด้มากขึ้น (ณัฐญา นาคะสันต์, 
2553, 45)  

ดังนั้นคณะผู้พัฒนาได้ค านึงถึงความส าคัญและประโยชน์ของการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันน าเสนอด้วยความ
เป็นจริงเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็ก โดยการ
ผสานสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบนิทานกับเทคโนโลยี AR ที่สามารถน าเสนอภาพและเสียงเป็นสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อ
กระตุ้นการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู ้
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างหนงัสือนิทานฉบับ Augmented Reality (AR) และพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กวัย 3-5 ปี ด้วยหนงัสือนิทาน AR 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการ์ตนูแอนเิมชัน น าเสนอด้วยความเป็นจริงเสริม เรือ่ง เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบที่ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่าย และเครื่องลูกข่าย ดังนี้ 

1.1 เครื่องแม่ข่าย มีคุณลักษณะขั้นต่ า ดังนี้ หน่วยประมวลผลไม่น้อยกว่า CPU Intel Core i5 การ์ดจอ 
NVIDIA GeForce 920M ความเร็วในการประมวลผลของหน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า 4  GB DDR3L ความจุของ
ฮาร์ดไดร์ฟไม่น้อยกว่า 1 TB  

1.2 เครื่องลูกข่าย มีคุณลักษณะขั้นต่ า ดังนี้ หน่วยประมวลผลไม่น้อยกว่า CPU Intel Pentium Quad 
Core Processor N3710 การ์ดจอ NVIDIA GeForce 920M ความเร็วในการประมวลผลของหน่วยความจ าหลักไม่
น้อยกว่า 4 GB DDR3L ความจุของฮาร์ดไดร์ฟไม่น้อยกว่า500 GB HDD 

1.3 เครื่องสมาร์ตโฟน มีคุณลักษณะขั้นต่ า ดังนี้ รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หรือ ระบบ iOS หน้า
จอแสดงผลระบบสีมผัสสี 16 ล้านสี หน่วยประมวลผลการท างานไม่น้อยกว่า 1  GB หน่วยความจ าส ารองส าหรับเก็บ
บันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 8 GB หน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า 1 GB การเชื่อมต่อ รองรับ Wi-Fi หรือ Cellular 
 2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ดังนี้ 

2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ ประกอบด้วย 
2.1.1 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป เป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ส าหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้ในการพัฒนาระบบ  
2.2 ซอฟต์แวรป์ระยุกต์ ประกอบด้วย 

2.2.1 โปรแกรมส าหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่มีฟังก์ชั่นในการสร้างภาพเคลื่อนไหวใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพต่อภาพ (Frame by Frame)  ภาพเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง (Tween Animation) และ
น าเข้าไฟล์เสียงและวีดิทัศน์ได้  

2.2.2 โปรแกรมส าหรับการสร้างภาพกราฟิก ที่มีฟังก์ชั่นในการสร้างภาพกราฟิกแบบเว็กเตอร์ 
(Vector) ปรับแต่ลายเส้นได้ง่าย และใช้งานร่วมกับโปรแกรมส าหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว นอกจากนี้โปรแกรมยัง
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สามารถใช้ในการออกแบบงานสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บ ตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการท างาน
อื่น ๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ เป็นต้น 

2.2.3 โปรแกรมส าหรับการตัดต่อเสียงประกอบและเสียงบรรยาย  
2.2.4 โปรแกรม HP REVEAL โปรแกรมส าหรับสร้างสื่อน าเสนอในรูปแบบความจริงเสริม (AR) 

 

ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี  
ระยะที่ 1 : ขั้นก่อนการผลิต (Pre-production) 
1) ออกแบบ วเิคราะห์และก าหนดแนวคิดของเรื่อง (Ideas and Concepts) 
2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนานิทานและแอนิเมชันในรูปแบบ

เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ นิทานส าหรับเด็ก
อายุ 3-5 ปี เพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการอกแบบและพัฒนา 

3) การเขียนเนื้อเรื่องประกอบ (Script Writing)  
4) ออกแบบตัวละคร (Character Design)  
5) ออกแบบฉากหลังและสภาพแวดล้อมของฉาก (Background and Environment Design) 
6) จัดท าสตอรี่บอร์ด (Storyboarding) 
ระยะที่ 2 : ขั้นการผลิต (Production) 
1) บันทึกเสียง (Voice Record) ที่ได้จากการเขียนเนื้อเรื่องประกอบ 

 2) วาดตัวละคร ฉากหลัง และลงสี  
3) จัดท าสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน และจัดวางต าแหน่งบนหน้าหนังสอืนิทานด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 
ระยะที่ 3 : ขั้นหลังการผลิต (Post-production) 

           1) จัดท า Marker เพื่อประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยคีวามเปน็จริงเสริม (AR) ด้วยโปรแกรม HP Reveal และน า
สื่อการ์ตูนแอนเิมชันบันทกึลงในโปรแกรม HP Reveal 
 2) จัดพิมพ์หนังสือนิทาน และจัดท ารูปเล่ม 

ระยะที่ 4 : การน าไปใช (Implementation Phase)  
1) ทดสอบการใช้งานด้วยโปรแกรม HP Reveal กับหนังสือนิทานว่าสามารถประมวลผลและแสดงผลได้ถูกต้อง 
2) น าหนังสอืนิทานใหกลุมเปาหมายทดลองใช ้ไดแก่ เด็กวัย 3-5 ปี ผู้ปกครอง และคร ู
3) ปรับปรุงแกไขสื่อการ์ตูนแอนิเมชันตามค าแนะน าของกลุ่มผู้ใช้งาน 
ระยะที่ 5 : การประเมินผล (Evaluation Phase)  
ประเมินความพึงพอใจการเรียนรู้การ์ตูนแอนิเมชันท่ีน าเสนอด้วยความเป็นจริงเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เรื่องมดน้อยกับความพอประมาณ โดยผู้ประเมินแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง กลุ่มละ 10 
คน การประเมินจะประเมิน 2 ส่วนประกอบด้วย หนังสือนิทาน และสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน โดยมีประเด็นประเมินความ
พึงพอใจด้านการน าเสนอ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ 

 

เครื่องมือการศึกษา 
1. การ์ตูนแอนิเมชันน าเสนอด้วยความเป็นจริงเสริม เรื่อง มดน้อยกับความพอประมาณเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรูป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กวัย 3-5 ปี ด้วยหนังสือนิทาน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของการ์ตูนแอนิเมชันน าเสนอด้วยความเป็นจริงเสริมตามปรัชญาศรษฐกิจ

พอเพียง เรื่องมดน้อยกับความพอประมาณ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กวัย 3-5 ปี ท่ีมีความสนใจต้องส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียชอบอ่านหรือชมนิทานใน

รูปแบบที่แตกต่างจากหนังสือทั่วไป ผู้ปกครอง และครูที่ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุตรหลาน   
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สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย (วิชิต อู่อ้น, 2550, 114) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 – 5.00 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 – 4.20 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 – 3.40 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 – 2.60 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.80 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการทดลอง 

ผู้พัฒนาได้พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันน าเสนอด้วยความเป็นจริงเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง มด
น้อยกับความพอประมาณ โดยการออกแบบแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1. หนังสือนิทานฉบับ AR เรื่อง มดน้อยกับความพอประมาณ  
2. การ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง มดน้อยกับความพอประมาณ 
3. การประยุกต์สื่อแอนิเมชันกับแอปพลิเคชัน HP Reveal บนสมาร์ตโฟนหรือแท๊บแล็ต 

ดังภาพที่ 1 
 

  
 

ภาพที่ 1  หนังสือนิทานฉบบั AR เรื่อง มดน้อยกับความพอประมาณ 
 

   
 

ภาพที่ 2  การ์ตูนแอนเิมชันเรื่อง มดน้อยกับความพอประมาณ 
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ภาพที่ 3  การประยุกต์สื่อแอนเิมชันกับแอปพลิเคชัน HP Reveal 
 
ผลการทดลอง 
 ผู้พัฒนาได้ด าเนินการทดลองใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชันน าเสนอด้วยความเป็นจริงเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง มดน้อยกับความพอประมาณ กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ประกอบด้วย นักเรียน 10 คน ครู 10 คน 
และผู้ปกครองจ านวน 10 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้งานหนังสือนิทานฉบับ AR และตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อนิทาน จากนั้นน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตาราง
ที่ 1 และ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่ ม่ีต่อหนังสือนิทานฉบับ AR เรื่อง “มดน้อยกับความ
พอประมาณ” พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน 0.49 เม่ือวิเคราะห์เป็น
รายด้าน พบว่า ผูใชงานมีความพึงพอใจในดานการน าเสนอในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 
ด้านเนื้อหาประเด็นสาระของนิทานมีความกระชับ เข้าใจง่ายอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.54 ด้านการออกแบบประเด็นสีที่ใช้ประกอบฉากและตัวละครมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ “หนังสอืนิทานฉบับ AR เรื่อง “มดน้อยกับความพอประมาณ” 
 

รายการ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านการน าเสนอ 4.05 0.47 มาก 
1.1 ค าอธิบายการเข้าใช้งานมีความชัดเจน 4.05 0.47 มาก 

2. ด้านเน้ือหา 4.01 0.53 มาก 
2.1 เนื้อหาสาระของนิทานอยู่ภายใต้แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 4.05 0.47 มาก 
2.2 เนื้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย 4.05 0.54 มาก 
2.3 ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกับช่วงอายุ 3 ปีขึ้นไป 3.95 0.53 มาก 
2.4 เนื้อหามีความทันสมัย 3.99 0.56 มาก 

3. ด้านการออกแบบ 4.10 0.48 มาก 
3.1 รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.15 0.45 มาก 
3.2 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.05 0.54 มาก 
3.3 ภาพส่ือความหมายได้ชัดเจน 4.08 0.41 มาก 
3.4 สีที่ใช้ประกอบฉากและตัวละครมีความเหมาะสม 4.18 0.54 มาก 
3.5 ขนาดหนังสือนิทานมีความเหมาะสม หยิบอ่านได้ง่าย 4.05 0.47 มาก 

คะแนนเฉล่ียโดยรวม 4.05 0.49 มาก 
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  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอนิเมชันนิทานของพ่อ เรื่อง “มดน้อยกับความพอประมาณ” 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน 0.51 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านเนื้อหาประเด็นเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) สามารถใช้งานได้ง่ายมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ด้านการน าเสนอแอนิเมชันประเด็นการแสดงแอนิเมชันมีความต่อเนื่องไม่
สะดุด มีค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ “แอนเิมชันนิทาน เรือ่ง มดน้อยกับความพอประมาณ” 

 

รายการ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านเน้ือหา 4.28 0.47 มากที่สุด 
1.1 ได้รับความรู้เรื่องความพอประมาณเพิ่มขึ้น 4.17 0.47 มาก 
1.2 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) สามารถใช้งานได้ง่าย มีประโยชน์ 4.52 0.51 มากที่สุด 
1.3 เนื้อหาที่ใช้สามารถสื่อถึงความพอประมาณได้ชัดเจน 4.14 0.44 มาก 

2. ด้านการน าเสนอแอนิเมชัน 4.15 0.54 มาก 
2.1 ตัวละคร (นิด หน่อย นะ เจ้าหนอน) มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.14 0.52 มาก 
2.2 การแสดงแอนิเมชันมีความต่อเนื่อง ไม่สะดุด 4.21 0.62 มากที่สุด 
2.3 เวลาท่ีใช้ในการแสดงแอนิเมชันมีความเหมาะสม 4.17 0.47 มาก 
2.4 เสียงพากย์มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.10 0.56 มาก 
2.5 เสียงเอฟเฟต์มีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ 4.17 0.54 มาก 
2.6 เสียงเพลงประกอบมีความเหมาะสมกับช่วงเวลา 4.10 0.56 มาก 

คะแนนเฉล่ีย  4.21 0.51 มากที่สุด 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันน าเสนอด้วยความเป็นจริงเสริมเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กวัย 3-5 ปี ท่ีออกแบบให้ใช้งานกับสมาร์ต
โฟนหรือแท็บแล็ตผ่านแอปพลิเคชัน HP Reveal เพียงน าสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตที่มีแอปพลิเคชันนี้ส่องด้วยกล้อง
สมาร์ตโฟนไปยังหน้าหนังสือที่แบนราบ ภาพจะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต พร้อมภาพเคลื่อนไหว
ให้ผู้ใช้สัมผัสเรียนรู้และรับรู้ได้เอง (ธันยา นวลละออง, 2560) พร้อมเสียงประกอบ ผู้เรียนรู้สามารถโต้ตอบกับ 
แอปพลิเคชันเสมือนจริง เรียลไทม์ และน าประสบการณ์การเรียนรู้มาสู่ผู้ใช้งาน (Saidin, N., Abd h. N., & Yahaya, 
N., 2015, 1-9) ผู้เรียนรู้สามารถเห็นภาพที่เสมือนจริงได้ จึงเข้าใจได้ง่าย (เกวลี ผาใต้, พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และ 
อภิวัฒน์ วัฒนะสุระ, 2561, 28) ผู้เรียนรู้จะเกิดความรู้สึกแปลกใหม่ และเกิดความน่าสนใจในการเรียน เรียนด้วย
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ , 2556, 21) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทและเป็นที่สนใจอยากเรียนรู้
ของเด็กในยุคดิจิทัล ด้วยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวกระตุ้นและการเสริมแรงที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิด
ความสนใจและในที่สุดก็จะเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ (ชวนพิศ จะรา, 2556, 154) AR จึงมีศักยภาพที่ดีในการท าให้
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีประสิทธิภาพและมีความหมายมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวให้ผู้ปกครองได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังด้วยตัวเอง สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็ก
เล็ก ๆ ท่ีอยู่ในช่วงวัยที่จะจดจ า (ริสรวล อร่ามเจริญ, 2560) การใช้นิทานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จึงเป็นส่วนส าคัญที่จะ
ท าให้เด็กสนใจและซึมซับได้ง่าย (ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล, 2559)  
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สรุปผลการทดลอง 
การส่งเสริมการเรียนรู้จากการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันน าเสนอด้วยความเป็นจริงตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เรื่องมดน้อยกับความพอประมาณ เม่ือ
น าไปทดลองใช้งานและพบประเด็นที่ควรน ามาสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันน าเสนอด้วยความเป็นจริงเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เสร็จสมบูรณตาม
กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบสื่อแอนิเมชัน ทั้งนี้การพัฒนาสื่อทุกขั้นตอนได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและปรับปรุงแก้ไข แล้วน าหนังสือนิทานฉบับ AR เรื่อง “มดน้อยกับ
ความพอประมาณ” ให้กลุ่มผู้ใช้จ านวน 30 คน ได้ทดลองใช้ จากนั้นท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าที่ได้รับ จึง
ส่งผลให้การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันน าเสนอด้วยความเป็นจริงเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องมดน้อยกับ
ความพอประมาณ เสร็จสมบูรณ์ ประกอบด้วยหนังสือนิทานเล่มเล็กขนาด A5 ใช้งานควบคู่กับเทคโนโลยี AR และสื่อ
การ์ตูนแอนิเมชันมีความยาว 4.35 นาที โดยใช้งานกับสมาร์ตโฟนหรือแท็บแล็ตผ่านแอปพลิเคชัน HP Reveal เปิด
กล้องโทรศัพท์ส่องไปยังหนังสือจะปรากฏสื่อการ์ตูนแอนิเมชันที่ประกอบด้วยทั้งภาพและเสียงภาพแบบมัลติมีเดียบน
หน้าจอของอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานไดเ้รียนรู้ทฤษฎเีศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความเข้าใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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บทคัดย่อ 

การเพิ่มมูลค่าทางการค้าและจัดส่งสินค้าด้วยการแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อบันทึกเตือนความจ าตามพิกัดให้กับผู้ใช้งานระบบ (2) เพื่อเป็นแนวทางการ
ส่งเสริมการขายและการจัดส่งสินค้าที่ มุ่ งไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย แอปพลิเคชันรองรับการท างานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) แอปพลิเคชันสามารถแสดง
ต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน สามารถบันทึกข้อมูลรายการแจ้งเตือนและพิกัดสถานที่ได้ก าหนดไว้ให้เตือน การแจ้ง
เตือนด้วยเสียงเม่ือเข้าใกล้พิกัดที่ผู้ใช้ได้ท าการบันทึกไว้ในระยะไม่เกิน 300 เมตร สามารถเพิ่ม  แก้ไขและลบข้อมูล
รายการบันทึกและพิกัดสถานที่อีกทั้งยังสามารถก าหนดให้ข้อมูลรายการแจ้งเตือนและพิกัดสถานที่เป็นรายการโปรด 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการแบ่งออกเป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วางแผนและศึกษาปัญหาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ระยะที ่2 วิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา และความต้องการจากผู้ใช้งาน เลือกเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เหมาะสม 
ระยะที่ 3 ออกแบบโครงสร้าง หน้าจอและฟังก์ชันการท างาน ระยะที่ 4 พัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม Android 
Studio โปรแกรม Google Maps API และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL ระยะที่ 5 ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 30 คน พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจด้านการท างานตาม
ฟังก์ชันด้านการให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน และด้านความสวยงามของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถสรุปได้
ว่าแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถใช้งานได้เป็นประโยชน์ช่วยเตือน
ความจ าให้กับผู้ใช้งาน ช่วยเพิ่มมูลค่าทางการค้าและจัดส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 

 
ค าส าคัญ:  ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  การแจ้งเตือนตามพิกัด  การเพิ่มมูลค่าทางการค้าและจัดส่งสินค้า 
 
Abstract  

Increasing commercial value and delivering products with notifications based on coordinates on the 

Android operating system. Developed with the following objectives: (1) to record reminders according to the 

coordinates for the user (2) to be a guideline for promotion of sales and delivery of products aimed at target 

consumers. The application is compatible with the Android operating system and connects to GPS technology. 

The application can display the user current location. A user can record the notification lists and coordinates 

that be desired location which sound notification within 300 meters. The application can add, edit, delete, set 

the notification lists and location coordinates as favorites. The process is divided into 5 phases. In phase 1, plan 

and study application development problems. Phase 2, analyze data, content, and user requirement and then 

choose the right application development tool. Phase 3, design structure, screen and functionality of the system. 

Phase 4, develop the system used Android Studio, Google Maps API, and MySQL. Finally Phase 5, evaluate 

user‘s satisfaction in applications from 30 general users. The system testing was found that the overall 

satisfaction level was at a high level (mean 4.32, standard deviation 0.52). The satisfaction of working 

according to the function of the system, the benefits for users, the application model is at a high level. It can be 

concluded that the notification application based on the Android operating systems can actually be advantage, 

remind users, increase trade value and deliver products of digital business entrepreneurs. 

 
Keywords: android operating systems, global position system, increasing trade value and shipping
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บทน า 
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์มีข้อจ ากัดความสามารถด้านการจดจ าทุกเหตุการณ์ได้ทั้งหมด พฤติกรรมการลืมเกิด

ขึ้นกับมนุษย์ทุกคนในทุกเพศทุกวัย พฤติกรรมนี้มีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ มนุษย์จึงใช้การจดบันทึกเพื่อให้สามารถ
จดจ าเรื่องราวที่ผ่านมา การเขียนข้อความเพื่อช่วยให้การจ าและท าให้เข้าใจมากย่ิงขึ้น การใช้ถ้อยค าที่กระชับชัดเจน 
เข้าใจง่าย และครอบคลุมเนื้อหาเป็นแนวทางหนึ่งในการจดบันทึก (วรชาติ อ าไพ , 2553) การจดบันทึกนี้จะช่วยให้
สามารถระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญในอดีตได้ โดยการบันทึกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การบันทึกโดยมือ 
(Manual) เป็นการบันทึกโดยใช้สมุดบันทึกหรือไดอะรี่ และการบันทึกโดยอัตโนมัติ (Automatic) โดยการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประดิษฐ์มาเฉพาะช่วยบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน (ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ , 2557) ปัจจุบัน
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก มนุษย์มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่อการ
ด ารงชีวิตอยู่เสมอ มนุษย์จึงต้องคอยปรับตัวและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ได้อย่าง
คุ้มค่า เกิดประโยชน์พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 

การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันมีความง่ายในการเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 
Device) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงท าให้ได้รับความนิยมมากขึ้น อีกทั้งมีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินธุรกิจ เช่น การใช้งานเพื่อการติดต่อสื่อสาร ด้านความบันเทิง ด้านการเรียนการสอน รวมถึงด้านการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ ท าให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายสามารถใช้งานได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ดังนั้นอุปกรณ์เคลื่อนที่จึงมีอิทธิพลต่อ
การด ารงชีวิตของคนในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากผลการส ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 ของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 62.8 ล้าน
คน มีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนมากถึง 31.7 ล้านคนโดยมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี  
พ.ศ. 2555 ที่มีเพียง 5 ล้านคน ซ่ึงจากผลส ารวจจะเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เริ่มเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) ทั้งนี้การใช้ประโยน์ฟังก์ชันต่าง ๆ จากระบบ
ระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) ได้น ามาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เชื่อมโยงการใช้งาน
และประชาชนมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นอย่างดี กล่าวคือระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรใน
รูปแบบของดิจิทัล เช่น ในรถแท็กซ่ีจะพบอุปกรณ์ระบุต าแหน่งบนพื้นโลก เพื่อสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง 
หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรคับคั่ง ลดการสิ้นเปลืองค่าน้ ามัน และอารมณ์กังวลของผู้โดยสาร หรือการขับรถเพื่อ
ท่องเที่ยวก็ช่วยแนะน าเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมสถานที่น่าสนใจ ร่วมกับ ร้านอาหาร ที่พัก จุดชมวิว และแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นต้น ท าให้นักเดินทางนิยมใชเ้ป็นอุปกรณ์ส าหรับการน าทางจากโปรแกรม Google Map แทนการพกพา
สมุดแผนที่เช่นในอดีต โดยสามารถค้นหาถึงระดับบ้านเลขที่หรือหมายเลขโทรศัพท์และน าทางไปสู่เป้าหมายได้อย่าง
ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและธุรกิจการค้า 
 ดังนั้นคณะผู้พัฒนาจึงค านึงถึงความส าคัญและประโยชน์จาการน าเทคโนโลยีดิจิทัล การน าเทคโนโลยีของ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ และเทคโนโลยีระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและจัดส่ง
สินค้าด้วยการแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อใช้บันทึกความจ าและแจ้งเตือนตามต าแหน่งที่
บันทึกไว้ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อบันทึกเตือนความจ าตามพิกัดให้กับผู้ใช้งานระบบ  
2. เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการขายและการจัดส่งสินค้าที่มุ่งไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ได้แก่ อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบที่ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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1. อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ มีคุณลักษณะขั้นต่ า ดังนี้ หน่วยประมวลผล (CPU) Intel(R) Core(TM) i7-

5500u 2.40 GHz. ความจุของหน่วยความจ าหลัก 8 GB. ขนาดความจุฮาร์ดไดร์ฟไม่น้อยกว่า 1 TB.  
1.2 เครื่องสมาร์ตโฟน มีคุณลักษณะ ดังนี้รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยประมวลผลความเร็ว

ไม่น้อยกว่า 1.0GHz. หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสสี 16 ล้านสี หน่วยความจ าส ารองไม่น้อยกว่า 8 GB. หน่วยความจ า
หลักไม่น้อยกว่า 1 GB. การเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi หรือ Cellular 

2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 
2.1 โปรแกรม Android Studio เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอย์ (Integrated Development Environment: IDE)  
2.2 โปรแกรม Google Maps API เป็นชุด API ของบริษัทGoogle ส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน

เว็บ (Web Application) และโปรแกรมประยุกต์ส าหรับสมาร์ตโฟน (Android หรือ iOS) ไว้ส าหรับเรียกใช้แผนที่และ
ชุดบริการของ Google เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน 

2.3 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL ท างานในลักษณะฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  (Relational 
Database Management System: RDBMS) 

 
ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
การพัฒนาแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  มีขั้นตอนการด าเนินการ

ศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
ระยะที่ 1:  การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) 
วางแผนและศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน วางแผนเพื่อการออกแบบจากความต้องการของผู้ใช้และ
ศึกษาปัญหาจากการน าแอปพลิเคชันมาใช้ในปัจจุบัน 

ระยะที่ 2:  การวิเคราะห์ (Analysis Phase) 
1. วิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหา เพื่อก าหนดเนื้อหาความเหมาะสมของข้อมูลและข้อมูลที่ จะน ามาใช้ในการ

ออกแบบแอปพลิเคชัน 
2. วิเคราะห์ความต้องการจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชันและเลือกเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เหมาะสม 
ระยะที่ 3:  การออกแบบ (Design Phase) 
1. การออกแบบโครงสร้างแอปพลิเคชัน 
2. การออกแบบหน้าจอและฟังก์ชันแอปพลิเคชัน 
3. การออกแบบกราฟิกที่ใช้ประกอบเนื้อหาในแอปพลิเคชัน 
โดยการออกแบบแต่ละส่วนจะมุ่งเน้นการออกแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน และใช้สีสันที่สบายตา 
ระยะที่ 4:  การพัฒนาและติดตั้งระบบ(Implementation Phase) 
1. พัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้เครื่องมือได้แก่ โปรแกรมAndroid Studio โปรแกรม Google Maps API

โปรแกรม Adobe Illustrator และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL 
2. ทดสอบการท างานของระบบทั้งระบบ (System Testing) โดยทดสอบการท างานของระบบในภาพรวม การ

สนองตอบต่อการใช้งานระบบ และความถูกต้องในการแสดงผล 
3. ติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ตโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
4. น าแอปพลิเคชันไปให้ผู้ใช้งานทดสอบการใช้งานพร้อมประเมินผลการใช้งาน 
5. ปรับปรุงแกไขแอปพลิเคชันตามค าแนะน าของผู้ใช้งาน 
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ระยะที่ 5:  การประเมินผล (Evaluation Phase) 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่ มีต่อแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด์จ านวน 30 คน โดยมีประเด็นประเมินความพึงพอใจ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ ด้านการให้
ประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน และด้านความสวยงามของรูปแบบแอปพลิเคชัน 

 
เครื่องมือการศึกษา 

1. แอปพลิเคชันการแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด์แบบออนไลน์ 
 
ผลการทดลอง 

ผู้พัฒนาได้พัฒนาแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จากการวิเคราะห์
ระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน จึงสามารถออกแบบโครงสร้าง หน้าจอ และฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชัน 
แอปพลิเคชันรองรับการท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เชื่อมต่อกับเทคโนโลยี GPS สามารถแสดงต าแหน่ง
ปัจจุบันของผู้ใช้งาน สามารถบันทึกข้อมูลรายการแจ้งเตือนและพิกัดสถานที่ที่ต้องการ โดยจะท าการแจ้งเตือนด้วย
เสียงเม่ือเข้าใกล้พิกัดที่ผู้ใช้ได้ท าการบันทึกไว้ในระยะไม่เกิน 300 เมตร สามารถเพิ่มและลบข้อมูลรายการบันทึกและ
พิกัดสถานที่ได้ อีกทั้งยังสามารถก าหนดให้ข้อมูลรายการแจ้งเตือนและพิกัดสถานที่เป็นรายการโปรดได้โดยแอปพลิเค
ชันประกอบด้วย (ก) หน้าโลโก้แอปพลิเคชัน (ข) หน้าบันทึกรายการข้อมูล (ค) หน้าแสดงรายการบันทึก (ง) หน้า
รายการโปรด (จ) หน้าแก้ไขและลบรายการบันทึก และ (จ) หน้าแสดงรายการแจ้งเตือน แสดงดังภาพที่ 1  

 

 
(ก)   (ข)         (ค) 

 
ภาพที่ 1 แอปพลิเคชันการแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 
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 (ง)    (จ)          (ฉ) 

 
ภาพที่ 1 แอปพลิเคชันการแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ (ต่อ) 

 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองน าแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ท่ี
พัฒนาขึ้นให้ผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 30 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน และตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อระบบ จากนั้นน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วจึงท าการเทียบเกณฑ์และสรุปผล ซ่ึงเกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจสามารถแปลผล
ตามแนวเกณฑ์ (วิชิต  อู่อ้น, 2550, 114) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 – 5.00 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 – 4.20 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 – 3.40 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 – 2.60 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.80 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฎิบัติการ 

แอนดรอยด์ช่วยเพิ่มมูลค่าทางการค้าและจัดส่งสินค้า จากผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 30 คน พบว่า โดยภาพรวมผู้ใช้งาน
ระบบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าทุกด้าน ได้แก่ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบระดับความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.53) ด้านการให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52) และด้านความ
สวยงามของรูปแบบของแอปพลิเคชันมีระดับความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58) อยูใ่นระดับ
มากท่ีสุด ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันการแจ้งเตอืนตามพิกัด 
บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ 4.30 0.53 มากที่สุด 
   1.1 แอปพลเิคชนัสามารถอ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูล 

4.26 0.51 มากท่ีสุด 

   1.2 แอปพลเิคชนัมีขั้นตอนการท างานที่สะดวก 4.43 0.55 มากท่ีสุด 
   1.3 ความรวดเร็วในการตอบสนองของแอปพลิเคชัน 3.30 0.58 ปานกลาง 
   1.4 เนื้อหาสาระในแอปพลเิคชันมีความถูกต้อง 
ครบถว้น 

4.24 0.49 มากท่ีสุด 

2. ด้านการใหป้ระโยชน์แก่ผู้ใช้งาน 4.43 0.52 มากที่สุด 
   2.1 แอปพลเิคชนัมีประโยชนต์่อผู้ใช้งาน 4.66 0.49 มากที่สุด 
   2.2 แอปพลเิคชนัมีความง่ายตอ่การใช้งาน 4.50 0.50 มากท่ีสุด 
   2.3 มีความถูกต้อง แม่นย า ในการแจ้งเตือน 4.26 0.51 มากท่ีสุด 
   2.4 ช่วยอ านวยความสะดวกในการค้นหาสถานที ่ 4.33 0.59 มากท่ีสุด 
3. ด้านความสวยงามของรูปแบบแอปพลิเคชัน 4.30 0.58 มากที่สุด 
   3.1 รูปแบบแอปพลิเคชันจัดวางสวยงาม เข้าใจง่าย 4.23 0.49 มากท่ีสุด 
   3.2 ชนิดของตัวอกัษรที่ใช้มีความเหมาะสม 4.16 0..73 มาก 
   3.3 รูปภาพและสัญลักษณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.30 0.64 มากท่ีสุด 
   3.4 แอปพลิเคชนัมีความสวยงามและสีสันที่เหมาะสม 4.32 0.58 มากท่ีสุด 

เฉล่ียภาพรวม 4.32 0.52 มากที่สุด 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

การเพิ่มมูลค่าทางการค้าและจัดส่งสินค้าด้วยแอปพลิเคชันแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
สามารถใช้งานได้ผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟนสามารถใช้ในการบันทึกความจ าและแจ้งเตือนตามสถานที่ได้เหมาะสม
เป็นอย่างดีผ่านเทคโนโลยีระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ซ่ึงสามารถระบุพิกัดสถานที่ที่ผู้ใช้งานต้องการได้ โดย
ผู้ใช้งานมีความคิดเห็นในประเด็นแอปพลิเคชันมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.66 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49) ผู้ใช้งานมีความเห็นว่าแอปพลิเคชันมีขั้นตอนการท างานที่สะดวก เนื่องจากการพัฒนา 
แอปพลิเคชันเน้นการออกแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน และใช้สีสันที่สบายตา ช่วยแจ้งเตือนตามต าแหน่งที่บันทึกไว้ 
ส่งเสริมให้ผู้ใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้เพื่อส่งเสริมการขายและการ
จัดส่งสินค้าที่มุ่งไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสามารถค านวณหาเส้นทางและหาระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปยัง
จุดหมายปลายทางที่ผู้ใช้งานต้องการโดยใช้โปรแกรม Google Map ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดการกับแผน
ท่ี ที่มีต้นทุนต่ าไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและการบ ารุงรักษาท่ีซับซ้อน (Yousif, Ali Nafea,Elameer, AmerSaleem, 
2018) ธุรกิจในยุคดิจิทัลควรน าแอปพลิเคชันไปใช้เพื่อส่งเสริมการขายและการจัดส่งสินค้าที่ มุ่งไปสู่ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย แอปพลิเคชันท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ได้ในตราสินค้า สามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้า
และบริการได้ง่ายและยินดีที่จะจับจ่ายสินค้า (พรพรรณ ศรีเกษ, 2560) การสื่อสารทางธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันมีส่วน
ช่วยให้ทุกธุรกิจเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วและสามารถท าการตลาดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก 
ผู้ประกอบการสามารถท าการสร้างแอปพลิเคชันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง ท าให้มีต้นทุนการเริ่มธุรกิจต่ า (สุรียพัชร์ 
พุ่มน้ าเย็น และสิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์, 2559) ความสนใจของผู้บริโภคต่อสื่อดิจิทัลยังมีความสัมพันธ์ต่อการจัด
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กิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ โดยข้อมูลจะต้องทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน จะส่งผล
ให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองในความสนใจมากยิ่งขึ้น (วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณักษ์ กุลิสร์, 2557) รวมถึงนวัตกรรม
ทางการตลาดและทางเทคโนโลยีก็ยังส่งผลถึงการรับรู้และความพึงพอใจของลูกค้า (Maria, Beatriz, David & Irene, 2017) 

 
สรุปผลการทดลอง 

 การเพิ่มมูลค่าทางการค้าและจัดส่งสินค้าด้วยแอปพลิเคชันแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เม่ือน าไปทดลองและพบประเด็นที่ควรน ามาสรุปผลการศึกษา พบว่า แอปพลิเคชันการแจ้งเตือนตามพิกัดบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้ด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอนมีการวางแผนและศึกษาปัญหาและความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน วิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหา ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข แลวน า 
แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ใช้งานได้ทดลองใช้จากนั้นท าการปรับปรุงแกไขตามค าแนะน าที่ไดรับจากการทดสอบ 
จึงสงผลให้แอปพลิเคชันการแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเ์สร็จสมบูรณอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากการทดลองใช้แอปพลิเคชันการแจ้งเตือนตามพิกัดบนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด แอปพลิเคชันมีขั้นตอนการท างานที่สะดวกและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยการท างานของแอปพลิเคชันสามารถแสดงต าแน่งปัจจุบันของผู้ใช้ สามารถบันทึกข้อมูล
รายการแจ้งเตือนและพิกัดสถานที่ที่ต้องการให้แจ้งเตือนและท าการแจ้งเตือนด้วยเสียงเม่ือเข้าใกล้พิกัดที่ผู้ใช้ได้ท าการ
บันทึกไว้ในระยะไม่เกิน 300 เมตร สามารถเพิ่มและลบข้อมูลรายการบันทึกและพิกัดสถานที่เพื่อท าการแจ้งเตือนเม่ือถึง
พิกัดสถานที่ที่ได้บันทึกไว้ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายการโปรดของรายการบันทึกได้และสามารถก าหนดการเปิดและปิดแจ้ง
เตือนไดช้่วยเพิ่มมูลค่าทางการค้าและจัดส่งสินค้าส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและธุรกิจการค้า 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและพัฒนาเครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติ ผลการวิจัย พบว่า เครื่องฟักไข่

นกกระทาสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อัตโนมัติ มีค่าอุณหภูมิอยู่ในช่วง 36.9-37.5 องศาเซสเซียส และค่า
ความชื้นอยู่ในช่วง 51-60% สามารถกลับไข่นกกระทาได้อัตโนมัติทุกๆ 4 ชั่วโมง ขยับถาดไข่ครั้งละ 15 นาที ผลการ
ทดลองฟักไข่นกกระทาด้วยเครื่องช่วยเพิ่มอัตราการฟักของไข่อยู่ที่ร้อยละ 81.33 จากจ านวนไข่ที่ฟัก 150 ฟอง  
เครื่องฟักไข่ที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยให้เกษตรเกิดความสะดวก ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น   

 

ค าส าคัญ : เครื่องฟกัไข่  ไขน่กกระทา   
 
Abstract 

The objectives of this research were to design and develop an automatic hatching quail egg machine. 

The results showed that hatching quail egg machine was able to control the temperature and humidity 

automatically. The temperature was between 36. 9-37. 5 oC. The humidity was between 51%  - 60% . The 

hatching machine was rolling quail egg automatically in every 4 hours and moving tray 15 minutes each 

time. The experimental results in hatching quail egg with the machine helped to increase hatching eggs rate 

at 81.33 % from 150 hatching eggs. The developed hatching machine provided farmer of the facilitating, 

saving time, and increasing work performance. 
 

Keywords: Hatching egg machine, Quail egg   

 
บทน า 

นกกระทาญี่ปุ่น หรือ นกคุ่มญี่ปุ่น (Japanese Quail) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Coturnix Japonica เป็นนกพื้น
ถิ่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ปัจจุบันนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจส าหรับบริโภคไข่และเนื้อ (สกล  ศรีนา, 2556) มี
กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงนกกระทาขายด้วยการเลี้ยงแบบฟักไข่เพื่อขายลูกนกกระทา ซ่ึงจะสามารถขายได้เม่ือมี อายุ
ประมาณ 18 วัน ซ่ึงวิธีการฟักไข่มี 2 วิธี คือ 1) การฟักไข่โดยใช้แม่ไก่บ้านเป็นแม่ฟักไข่ และ 2) การฟักไข่โดยใช้ตู้ฟัก
ไข่ไฟฟ้า (ศรชัย  สังขเลิศ, 2549)  กลุ่มเกษตรกรบ้านดงยาง อ.เลิงนกทาง จ.ยโสธร เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงนก
กระทาเพื่อส่งขายมาเป็นระยะเวลายาวนาน นิยมฟักไข่นกกระทาขายโดยใช้ตู้ฟักไข่มากกว่าการฟักไข่ด้วยวิธีธรรมชาติ
เนื่องจากวิธีแบบธรรมชาติใช้พื้นที่ในการฟักมากและได้ผลผลิตที่น้อย (สมใจ  อารยวัฒน์, ชิตติพนต์  ขุนใหญ่ และ
ประภัสสร  ทนาศรี, 2560) โดยตู้ที่กลุ่มเกษตรกรบ้านดงยางใช้ในการฟักไข่นกกระทาเป็นตู้ที่ดัดแปลงมากจากตู้ฟักไข่
ไก่ที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด ซ่ึงมักจะประสบปัญหาในการใช้งานคือ แผงไข่ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดของไข่นก
กระทา ผู้เลี้ยงต้องใช้มือในลูบไข่เพื่อกลับไข่ด้วยตัวเอง โดยในกระบวนการฟักไข่จะต้องกลับไข่อย่างน้อยทุกๆ 4 
ชั่วโมง และลักษณะของการวางไข่ในแผงไข่ควรวางเอาด้านป้านขึ้นเอียง 45 องศา จะช่วยให้อัตราการฟักเกิดได้ดีกว่า
ด้านแหลม และวางไข่ในแนวนอนในช่วงท้ายของการฟัก เพื่อให้ลูกนกกระทาดันเปลือกออกได้ (ศรชัย  สังขเลิศ, 
2549)  และปัญหาส าคัญในการเลี้ยงด้วยตู้ฟักไข่คือการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมกับการฟักไข่นก
กระทา การควบคุมสภาพอากาศในระหว่างการฟักจึงเป็นส่วนปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ไข่ฟักออกมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (วิโรจน์  เอกวงศ์มั่นคง และตุลย์  มณีวัฒนา, 2551) และอุณหภูมิควรควบคุมให้คงที่ตลอดระยะเวลาใน
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การฟักไข่ (สัญญา  ผาสุก, ศุภชัย  อรุณพันธ์ และ พรชัย  แคล้วอ้อม, 2554) โดยในปัจจุบันเกษตรกรบ้านดงยางไม่
สามารถควบคุมในส่วนนี้ได้จึงส่งผลต่อการฟักไข่นกกระทา วิธีการฟักไข่โดยใช้เครื่องฟักเครื่องเดียวและไม่ต้องการ
ปรับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงการฟัก เกษตรกรสามารถตั้งอุณหภูมิภายในตู้ให้เหมาะสมได้ที่อุณหภูมิระดับ 
37.5 องศาเซลเซียส (อัสม๊ะ  ลือมาสือนิม, ลตีฟา  สมานพิทักษ์ และซุลกิพลี  กาซอ, 2560) และมีความชื้นสัมพัทธ์อยู่
ที่ประมาณ 55-60% ตลอดช่วงการฟัก (ศรชัย  สังขเลิศ, 2549)    

จากปัญหาที่พบดังกล่าว ทีมผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาวิธีการฟักไข่นกกระทา
ให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการออกแบบและพัฒนาเครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติ ให้สามารถควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นภายในเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการฟักไข่นกกระทา และการขยับแผงไข่โดยอัตโนมัติ เพื่อเป็น
การช่วยอ านวยความสะดวกและประหยัดเวลาให้แก่เกษตรกรบ้านดงยางในการฟักไข่นกกระทา และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการฟักไข่และลดจ านวนการสูญเสียของการฟักไข่นกกระทา  
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติ 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1.  ศึกษาและเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องในกระบวนการฟักไข่นกกระทา มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1  อุณหภูมิที่เหมาะสมในการฟักไข่นกกระทาคือ 37.6 องศาเซลเซียส ถ้าใช้เครื่องในการฟักสามารถตั้ง

อุณหภูมิภายในเครื่องให้คงที่ได้ อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ 37.5 องศาเซสเซียส (อัสม๊ะ  ลือมาสือนิม, ลตีฟา  สมาน
พิทักษ์ และซุลกิพลี  กาซอ, 2560; Kyeremeh and Peprah, 2017; Shittu and other, 2017) 

1.2  ความชื้นในระหว่างการฟักไข่ที่จะสูญเสียไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนและความชื้นที่อยู่รอบๆ ไข่ โดย
ความชื้นที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับไข่แต่ละชนิด ในงานวิจัยของ วิโรจน์  เอกวงศ์มั่นคง และตุลย์  มณีวัฒนา (2551) พบว่า
ค่าความชื้นที่เหมาะสมอยู่ที่ 50 – 65% ในขณะที่ในงานวิจัยของ ศรชัย  สังขเลิศ (2549) พบว่า ความชื้นที่เหมาะสม
ในการฟักไข่นกกระทาอยู่ที่ประมาณ 55 - 60% ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงก าหนดค่าความชื้นภายในเครื่องส าหรับการฟัก
ไข่นกกระทาอยู่ที่ 55 – 60% 

1.3  การกลับไข่อย่างน้อยทุกๆ 4 ชั่งโมง เพื่อให้เชื้อภายในไข่ได้มีการเคลื่อนไหว เพราะหากไข่อยู่นิ่ง
นานๆ เชื้อภายในไข่อาจตายได้ (ศรชัย  สังขเลิศ, 2549) 

2.  ออกแบบเครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติ มีรายละเอียดดังน้ี  
2.1  ไม้อัดหนา 10 มิลลิเมตร ประกอบเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 60 x 60 x 80 เซนติเมตร  
2.2  เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบ Digital 220VAC NTC เป็นเครื่องมือแบบดิจิทัลไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 

220V โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) แบบเทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) แบบ Nagative 
Temperature Comitial (NTC) ซ่ึงมีคุณสมบัติของ NTC ที่ปกติจะมีความต้านทานสูง แต่เม่ือได้รับความร้อนค่าความ
ต้านทางต่ าลง มักใช้งานด้านการตรวจสอบความร้อนเพื่อควบคุมระดับการท างาน  

2.3  เครื่องควบคุมความชื้นรุ่น MH13001 10A 220VAC เป็นเครื่องควบคุมความชื้นดิจิทัลไฟฟ้า
กระแสสลับขนาด 220V โดยมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นแบบคาปาซิทีฟ (Capacitive Humidity Sensor) มีคุณสมบัติ
สามารถตรวจจับความชื้นสัมพัทธ์ได้เกือบจะเป็นเชิงเส้น  

2.4  แผงไข่ ติดตั้งมอเตอร์เพื่อกลับไข่แบบอัตโนมัติ  ควบคุมการท างานด้วย PLC (Programmable 
Logic Controller) ให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา เพื่อขยับแผงไข่ให้ไข่ในแผงสามารถพลิกไปมาท ามุม 45 องศา 
โดย Timer ที่ใช้ใน PLC มีค าสั่งที่น ามาใช้ในการออกแบบคือ TON (On-Delay Timer) ท าหน้าที่ก าหนดเวลาการ
ท างานทุก 4 ชั่วโมง TP (Pulse Timer) ท างานตามเวลาท่ีก าหนดไว้คือ 15 นาที ซ่ึงภายในค าสั่ง Timer ประกอบด้วย 
ค่าพารามิเตอร์ของค าสั่ง Pulse Timer (TP) ดังนี้ IN (Input) ขารับสัญญาณอินพุต PT (Pulse Time) ขาตั้งค่าเวลา 
Q ขาเอาท์พุต 
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2.5  พัดลมระบายอากาศ เม่ือเครื่องควบคุมอุณหภูมิตรวจสอบพบว่าความร้อนสูงกว่าที่ตั้งค่าไว้ พัดลม
ระบายอากาศจะท างานเพื่อระบายอากาศภายในเครื่องให้มีอุณหภูมิตามค่าที่ก าหนด 

2.6  ฮีตเตอร์ท าความร้อน เม่ือเครื่องควบคมุอุณหภูมิตรวจสอบพบว่าความร้อนต่ ากวา่ที่ต้ังค่าไว้ ฮีตเตอร์
จะท างานเพื่อเพิ่มอุณหภูมิภายในตัวเครื่องให้ถึงค่าที่ก าหนด 

2.7  ถาดใส่น้ า ส าหรับท าความชื้น 
2.8  เครื่องพ่นหมอก วางไว้ในถาดใส่น้ าส าหรับท าความชื้นเม่ือความชื้นต่ ากว่าที่ต้ังค่าไว้  
2.9  ถาดเกิด เม่ือไข่เริ่มฟักตัวออกมาจะย้ายลูกนกกระทาไปยังถาดเกิดก่อนน าออกมาจากเครื่องฟักไข่  
สามารถออกแบบเครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติ แสดงได้ดังภาพที่ 1 

 

60%

แผงไข่

อุณหภูมิ

ความชื้น

เครื่องพ่อนหมอก
ถาดใส่น้ า

60 ซ.ม.

80
 ซ

.ม.

37.5

ฮีตเตอร์
พัดลมระบายอากาศ

 
 

ภาพที่ 1 การออกแบบเครื่องฟักไข่ 
 

3.  พัฒนาเครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติ น าอุปกรณ์ต่างๆ ที่เตรียมไว้มาสร้างเป็นเครื่องฟักไข่ตามแบบที่
ออกไว้ โดยติดตั้งล้อเพิ่มเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายง่าย และแผงไข่ประยุกต์ใช้ตาข่ายที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของ
ไข่นกกระทาแทนการใช้แผงไข่ส าเร็จรูป สามารถพัฒนาออกมาได้ดังภาพที่ 2  

 

     
           (ก)                                          (ข) 

 
ภาพที่ 2 เครื่องฟักไข่นกกระทา   (ก) ภายในเครื่อง  (ข) ภายนอกเครื่อง 
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4.  ทดสอบการท างานของเครือ่งฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติ  
4.1  ท าความสะอาดภายในเครื่องโดยการน าด่างทับทิม 1 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร ฉีดพ่นภายในเครื่องเพื่อฆ่า

เชื้อโรค ปิดตู้และเปิดพัดลมให้หมุนประมาณ 20 นาที แล้วจึงเปิดตู้ไล่ให้กลิ่นหายไปจากภายในเครื่อง  
4.2  วัดอุณหภูมิ และความชื้นภายในเครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติทั้ง 4 มุม เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิ

และความชื้นในแต่ละต าแหน่งว่ามีค่าความแตกต่างกันมากน้อยเพียงไร  
4.3  คัดเลือกไข่นกกระทาที่จะน ามาฟักให้มีขนาดใกล้เคียงกัน และไม่มีลักษณะบิดเบี้ยว เช็ดท าความ

สะอาดแล้วเรียงไข่นกกระทาใส่แผงขยับไข่อัตโนมัติ 
4.4  เปิดเครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติ ต้ังอุณหภูมิให้อยู่ที่ 37.5 องศาเซลเซียส ความชื้น 50 – 60 % 

ท าการวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในเครื่องทุกๆ 30 นาที ภายในเวลา 5 ชั่วโมง 
4.5  ตั้งค่าให้ถาดไข่ขยับอัตโนมัติทุกๆ 4 ชั่วโมง ขยับครั้งละ 15 นาที เป็นเวลา 16 วัน ย้ายไข่ไปยังถาด

เกิดประมาณวันที่ 14 เพื่อให้ลูกนกกระทาเจาะเปลือกไข่ออกมาแล้วจึงน าลูกนกกระทาออกจากเครื่องฟักไข่  
 

ผลการทดลอง  
1.  ผลการพัฒนาเครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติ   

เครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติประกอบขึ้นจากไม้อัดหนา 10 มิลลิเมตร มีขนาดของตู้ 60 x60x80 
เซนติเมตร เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอยู่ด้านบนของเครื่อง แผงไข่วางไว้ตรงกลางของเครื่องมีมอเตอร์
ส าหรับขยับแผงไข่โดยอัตโนมัติ สามารถใช้ฟักไข่นกกระทาได้สูงสุด 576 ฟอง ท างานด้วยไฟฟ้ากระแสสลับที่ 220VAC   

2.  ผลการทดสอบการควบคุมอุณหภูมิเครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติ  
อุณหภูมิภายในเครื่องตั้งให้อยู่ที่ 37.5 องศาเซสเซียส เม่ืออุณหภูมิภายในเครื่องสูงกว่าที่ก าหนดไว้พัดลม

ระบายอากาศจะท างานอัตโนมัติเพื่อระบายความร้อนภายในเครื่อง และเม่ืออุณหภูมิภายในเครื่องต่ ากว่าที่ก าหนดไว้
ฮีตเตอร์ท าความร้อนจะท างานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มอุณหภูมิภายในเครื่อง ท าการวัดอุณหภูมิภายในเครื่องทุกๆ 30 นาที
ภายในเวลา 5 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอยู่ที่ 37.3 องศาเซลเซียส ดังตารางที่ 1 

3.  ผลการทดสอบการควบคุมความชื้นเครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติ  
ความชื้นภายในเครื่องตั้งให้อยู่ระหว่าง 50 - 60% เม่ือความชื้นภายในเครื่องสูงกว่าที่ก าหนดไว้พัดลม

ระบายอากาศจะท างานอัตโนมัติเพื่อระบายความชื้นภายในเครื่อง และเม่ือความชื้นภายในเครื่องต่ ากว่าที่ก าหนด
เครื่องพ่นหมอกจะท างานเพื่อเพิ่มความชื้นภายในเครื่อง ท าการวัดความชื้นภายในเครื่องทุกๆ 30 นาที ภายในเวลา 5 
ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของความชื้นอยู่ที่ 55% ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นภายในเครื่อง  
 

เวลา (นาที) อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (%) 
30 37.4 60% 
60 37.5 57% 
90 37.7 55% 
120 37.1 56% 
150 36.9 54% 
180 37.5 55% 
210 37.4 54% 
240 37.2 52% 
270 36.9 51% 
300 37.4 54% 

 37.3 55% 
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงค่าอณุหภูมิและค่าความชื้นภายในเครื่องฟกัไข่นกกระทา 
 

 4.  ผลการทดสอบการขยับแผงไข่เครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติ 
 แผงไข่ก าหนดให้ขยับทุกๆ 4 ชั่วโมง โดยจะขยับเป็นเวลา 15 นาที ใช้มอเตอร์ในขยับและเขียน

โปรแกรมให้กับ PLC ในการควบคุมการท างานของมอเตอร์ให้ขยับแผงไข่ แสดงในภาพที่ 3 และการตั้งเวลาทามเมอร์
ในอุปกรณ์ PLC โดยก าหนดให้ TON ท างานเม่ือนับเวลาครบ 4 ชั่วโมง และส่ังให้ TP ท างานอีก 15 นาที โดยสั่งงานที่
ขา Q ไปยังมอเตอร์ จากนั้นจะกลับมาวนซ้ าการท างาน ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

    
                    (ก)                                      (ข) 

 
ภาพที่ 3 (ก) แผงไข่นกกระทา (ข) มอเตอร์ควบคุมการขยับแผงไข ่
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ภาพที่ 4 แสดงวงจรแลดเอรไ์ดอะแกรมควบคุมการท างานของมอเตอร์ 
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 5.  ผลการทดสอบการฟักไข่นกกระทา  
การทดสอบการฟักไข่นกกระทาด้วยเครื่องฟักไข่นกระทาอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น ใช้ไข่นกกระทาจ านวน 

150 ฟอง เลือกไข่ที่มีขนาดใกล้เคียงกันน ามาเช็ดท าความสะอาดและเรียงใส่แผงไข่ เปิดเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ 37.5 
องศาเซสเซียส ความชื้นอยู่ระหว่าง 50 - 60% แผงไข่ขยับทุกๆ 4 ชั่วโมง ขยับครั้งละ 15 นาที เครื่องสามารถควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นได้ตามที่ก าหนดไว้ และมีการขยับแผงไข่อัตโนมัติ จนกระทั่งวันที่ 16 เริ่มมีลูกนกกระทาฟัก
ออกมา จึงเริ่มย้ายลูกนกกระทาที่เจาะเปลือกไข่ออกมาแล้วลงไปไว้ยังถาดพักด้านล่าง อยู่จนถึงวันที่ 18 ไข่นกกระทา
จึงฟักออกมาจนหมด มีจ านวนไข่ที่ฟักออกมาได้ 122 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 81.33 มีไข่จ านวน 28 ฟองที่ไม่สามารถฟัก
ออกมาเป็นตัวได้เนื่องจากเป็นไข่ไม่มีเชื้อจ านวน 17 ฟอง และเชื้อไม่แข็งแรงจ านวน 11 ฟอง   

 

 
 

ภาพที่ 5 การวางไข่และการฟกัไข่นกกระทา 
 
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติ สามารถควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการฟักไข่  
นกกระทาได้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 36.9 – 37.5 องศาเซลเซียส ซ่ึงมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยการพัฒนาตู้ฟักไข่นก
แบบอัตโนมัติ ที่พบว่าตู้สามารถควบคุมอุณหภูมิให้สามารถฟักไข่นกได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิระหว่าง 37 -38 
องศาเซลเซียส (Shittu and other , 2017) และในการศึกษาและออกแบบตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ไก่แบบกลับ
ไข่อัตโนมัติ ที่พบว่าสามารถควบคุมอุณหภูมิให้มีความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ที่ 37.5 องศาเซลเซียส (อัสม๊ะ  ลือมาสือนิม, 
ลตีฟา  สมานพิทักษ์ และซุลกิพลี  กาซอ, 2560)  การควบคุมความชื้นสามารถควบคุมให้อยู่ระหว่าง 51 – 60 % ซ่ึง
เป็นช่วงที่เหมาะสมในการฟักไข่นกกระทา ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกับงานวิจัยการออกแบบตู้ฟักไข่ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ที่สามารถควบคุมความชื้นภายในตู้ให้อยู่ระหว่าง 53% - 70% ได้ (Kyeremeh and Peprah, 2017)  เครื่องฟักไข่
สามารถขยับแผงไข่เพื่อให้ไข่กลับได้โดยอัตโนมัติทุกๆ 4 ชั่วโมง ขยับครั้งละ 15 นาที  

ผลการทดลองฟักไข่นกกระทา พบว่า มีอัตราการเกิดคิดเป็นร้อยละ 81.33 จากจ านวนไข่ที่ฟัก 150 ฟอง ภาย
ระยะเวลา 18 วัน เนื่องด้วยมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้มีค่าคงที่ ซ่ึงแตกต่างจากการฟักด้วยวิธีธรรมชาติที่
อัตราการเกิดต่ ากว่าเนื่องด้วยอุณหภูมิและความชื้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันที่ไม่สามารถควบคุมได้ และการ
กลับไข่แบบอัตโนมัติช่วยให้ไข่ถูกกลับอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้อัตราการเกิดสูง แตกต่างกับวิธีการเดิมที่เกษตรกรต้อง
กลับไข่ด้วยตัวเองซ่ึงท าให้เสียเวลา ไม่สะดวก ดังนั้นการใช้ เครื่องฟักไข่นกกระทาอัตโนมัติจะช่วยให้การฟักไข่นก
กระทาได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการเลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติ ใช้เวลาน้อยกว่า ประหยัดเวลาและทรัพยากรได้มากกว่า  

แนวทางในการพัฒนาต่อไปควรเพิ่มการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อสั่งการควบคุมเครื่องหรือติดตามผล
การท างานแบบเรียลไทม์ได้  

 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการสนับสนุนทุนการวิจัยครั้งนี้  
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The Application Introduces Information for Autistic Children with Abnormalities 
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ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน จ านวน 6 ท่าน โดยค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (i-cvi) เท่ากับ 
0.89 และ 0.93 ความพึงพอใจของผู้ปกครองหลังใช้งานแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยค่าเฉลี่ย 
(�̅�=4.53) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD=0.62) สรุปไดแ้อปพลิเคชันนีมี้คุณประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์และความ
ถูกต้อง สื่อความหมายกับกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับเด็กออทิสติกได้จริง ทั้งยังช่วยส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านการควบคุมกล้ามเนื้อมือให้เด็กกลุ่มนี้ได้อีกด้วย 
 

ค าส าคัญ : สตอปโมชันวีดีโอ  เด็กออทิสติก  กล้ามเนื้อมือ 
 
Abstract  

Autistic children or people with complex neurological conditions There are also irregularities in 

interaction with people in society, both in language development, communication by hand muscle control 

disorders, where violence varies from group to group. Depends on language development and intelligence 

level. The researcher saw the importance of this. Therefore developing the application, introducing 

information for autistic children with abnormalities in the control of hand muscles in the stop motion video 

format To help parents do activities with children Can understand the invention of toys easily And save more 

money The research found that Assessment of the quality of the application of content experts In the design 

and development of 6 applications. The content validity index (i-cvi) is 0.89 and 0.93. Parental satisfaction 

after using the application The overall picture is in a very good level, with the average (�̅�=4.53) and standard 

deviation (SD.=0.62). Summary This application has benefits. Meet the objectives and accuracy Clear 

meaning to the target group Can actually be applied to children with autism It also helps to improve the 

development of hand muscles for this group as well. 

 
Keywords:  Stop Motion Video, Autistic Children, Hand Muscle 
 
 
 
 
 
 

1495



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019  ครั้งที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

บทน า  
 ออทิสติก (Autism Spectrum Disorder) เป็นที่รู้จักกันมาถึง70 ปี และมีชื่อเรียกหลากหลายโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงการเรียกเป็นระยะ เช่น ออทิสติก ,ออทิสซึม และ สเปกตรัม,ซีดีดี,เอ็นโอเอส,และแอสเพอร์เกอร์ จนใน
ปัจจุบันตกลงและใช้ค าว่า “Austism Spectrum Disorder” โดยใช้อย่างเป็นทางการระดับสากลตั้งแต่ปี 2556 
ส าหรับไทยใช้ “ออทิสติก” เหมือนกันในทุกกลุ่ม หรือ ทุกอาการเช่นเดียวกัน (ย่ิงยง รุ่นฟ้า, 2557) ออทิสติกเป็นความ
ผิดปกติทางพัฒนาการเด็กในรูปแบบหนึ่งโดยมีลักษณะที่เฉพาะตัวซึ่งเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อ
ความได้เหมาะสมในวัยมีลักษณะ พฤติกรรม ความสนใจ เป็นแบบซ้ าไปมา จ ากัดอยู่เฉพาะบ้างเรื่อง และไม่ยืดหยุ่น
โดยปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในใช้ชีวิตประจ าวัน (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 2560) 
 เด็กออทิสติกหรือผู้มีภาวะระบบประสาทท างานซับซ้อน โดยจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้คนในสังคมทั้งในด้านพัฒนาการทางด้านภาษา การติดต่อสื่อสาร ความผิดปกติทางอารมณ์ มีพฤติกรรมและความ
สนใจกับการกระท าที่ซ้ าไปมา เก็บตัวอยู่ตามล าพัง ไม่สบตาคน ไม่ตอบโต้ต่อบทสนทนา ซ่ึงอาการดังกล่าวจะเกิดก่อน
ช่วงอายุ 3 ขวบ (พญ.สพาพรรณวดี ฟู่เจริญ , 2556) ซ่ึงความรุนแรงจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กับการ
พัฒนาการทางด้านภาษา ระดับสติปัญญาและความผิดปกติอื่น ๆ ที่พบร่วมด้วย ทั้งนี้ความผิดปกติทั้งหมดยังคงมี
ความต่อเนื่องตลอดไปในช่วงชีวิต โดยเฉพาะทักษะทางด้านสังคม แต่ก็ยังสามารถด าเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป
ได ้ไป (บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์, 2560)  
 ประเภทของเด็กออทิสติก แบ่งได้ 3 กลุ่ม ตามพฤติกรรมในการติดต่อกับผู้อื่นและการเข้าสังคม เช่น กลุ่ม
แยกตัว (aloof) หมายถึง กลุ่มผู้มีพฤติกรรมชอบอยู่คนเดียวไม่เข้าหาบุคคลอื่นด้วยตนเองก่อน และ ไม่ต้องการเข้า
กลุ่มไม่ติดต่อกับผู้อื่น กลุ่มอยู่เฉย (passive) หมายถึง กลุ่มผู้มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบการเข้าหาบุคคลอื่นด้วยตนเองก่อน
แต่ไม่ปฏิเสธที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเวลาผู้อื่นเข้ามาสนทนาหรือชักชวนพูดคุย และ กลุ่มเข้าหาคนแต่ประหลาด 
(active but odd) คือ ผู้ป่วยที่ดูตลกและน่าสงสารมากที่สุดในเวลาเดียวกัน กลุ่มผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวนี้อยากมีเพื่อน 
และ มักพยายามที่จะเข้าหาบุคคล (ชาญวิทย์ พรนภ, 2557) เม่ือเด็กกลุ่มนี้เริ่มเติบโต มีความสมารถที่จะหยิบจับ หรือ
เคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ ซ่ึงเป็นช่วงวัยที่เด็กจะเริ่มอยากเล่นสิ่งของรอบตัว ต้องการความรัก การดูแลและเอาใจใส่
กว่าเด็กปกติทั่ว ๆ ไป  
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองทราบถึงขั้นตอนและวิธีการ
ดูแลเด็กออทิสติก ทั้งยังเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูเด็กลุ่มนี้ในช่วงวัยอายุ 3-5 ปี หรือช่วงวัยที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล 1-3 
โดยน าเสนอการประดิษฐ์ของเล่นเด็กที่มีความผิดปกติทางด้านการควบคุมกล้ามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ 
เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าใจการประดิษฐ์ของเล่นเด็กได้ง่ายย่ิงขึ้นและสามารถน าไปใช้ งานได้จริง สร้างความสนุก 
เพลิดเพลิน ช่วยฝึกสมาธิการควบคุมกล้ามเนื้อมือ การหยิบจับ การเคลื่อนย้ายสิ่งของ พัฒนาระบบการคิดเชิงวิเคราะห์ 
รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาตลอดจนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ้ือของ
เล่นใหมไ่ด้อีกด้วย  
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อแนะน าข้อมูลการประดิษฐ์ของเล่น เสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติทางด้านการควบคุม
กล้ามเนื้อมือในรูปแบบข้อความและวีดีโอ 
 2. เพื่อแนะน าข้อมูลการประดิษฐ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกท่ีมีความผิดปกติทางด้านการควบคุม
กล้ามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ 
 3. เพื่อแนะน าข้อมูลการดูแลเด็กออทิสติกอย่างเป็นขั้นตอนวิธี 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
 การวิจัยในครั้งนี้สามารถจ าแนกอุปกรณแ์ละวธิีการทดลอง ตามหัวข้อ ดังนี ้ 
 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที่ 1 ผู้ปกครอง ที่ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันแนะน าข้อมูลส าหรับเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติทางด้าน 
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การควบคุมกล้ามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ และตอบแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 20 คน โดยใช้สูตรการ
ค านวณการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบประชากร ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 (เพ็ญแข, 2541)   
 กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ ที่ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันแนะน าข้อมูลส าหรับเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติ
ทางด้านการควบคุมกล้ามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ จ านวน 6 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันจ านวน 3 ท่าน  
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานที่น ามาใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าข้อมูลส าหรับเด็กออทิสติกที่มีความ
ผิดปกติทางด้านการควบคุมกล้ามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ เริ่มต้นโดยออกแบบยูสเคสไดอะแกรมเพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการท างานทั้งระบบ แสดงดังภาพที่ 1 แล้วจึงแอปพลิเคชันตามที่ได้ออกแบบมาแล้วด้วยเขียนโปรแกรม 
แอนดรอยด์สตูดิโอ ออกแบบ และ จัดท าแอปพลิเคชันทั้งหมดโดยใช้ โปรแกรมภาษาจาวาในการพัฒนา และ ใช้
โปรแกรม อะโดบี โฟโตชอป (Adobe Photoshop) ในการตัดต่อและตกแต่งรูปรูปภาพ  ใช้โปรแกรมแคมตาเซีย
สตูดิโอ 8.0 (Camtasia Studio 8.0) ในการตัดต่อเพิ่มลูกเล่นให้กับวีดีโอให้ดูน่าสนใจย่ิงขึ้น 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ยูสเคสไดอะเกรมแสดงภาพรวมการท างานของแอปพลเิคชันแนะน าข้อมูลส าหรับเด็กออทิสติก 
ที่มีความผิดปกติทางด้านการควบคุมกล้ามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
 1. ผู้ปกครองที่ใช้งานแอปพลิเคชันแนะน าข้อมูลส าหรับเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติทางด้านการควบคุม
กล้ามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่เข้ามาใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2562 

เลือกเมนูแนะน าข้อมูลเดก็
ออทิสติก 

เมนูข้อมูลผู้จัดท า 

ผู้ดูแลระบบ 

เลือกใช้งานแอปพลิเคชั่น 

เลือกเมนูแนะน าวิดิโอของเล่น
เด็กออทิสติก 

เพิ่ม/ลบ/ใส่/ปรับปรงุ    
ข้อมูลต่าง ๆ 

ผู้ปกครอง 
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          2. ผู้เชี่ยวชาญที่ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันแนะน าข้อมูลส าหรับเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติทางด้านการ
ควบคุมกล้ามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของเนื้อและการออกแบบแอปพลิเคชัน  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2562  
  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
        1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจะใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ความพึงพอใจ    
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหาค่า t – test และ
จะน าข้อมูลที่ได้จากวิธีการส ารวจโดยอาศัยแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์สถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป (SPSS) เพื่อช่วยหาค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของลักษณะการตอบแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้เกณฑ์
เฉลี่ยในการอภิปรายผล 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 = จ านวนผู้ปกครองท่ีตอบแบบสอบถามออนไลน์ X 100 
                 จ านวนผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมด 
   3.2 การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลด้านต่าง ๆ 

X̅ = ∑FX 
                   n 
     เม่ือ X̅  แทน ค่าเฉลี่ย F แทน ความถี่ (จ านวนคน) X แทน ค่าคะแนน 
  3.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) 
  3.4 ค านวณค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) ดังนี้ 
  ระดับ           มาตรฐานความสอดคล้อง     
     1  =  ไม่สอดคล้อง  
     2  =    สอดคล้องบางส่วน 
     3  = ค่อนช้างสอดคล้อง 
     4  =    มีความสอดคล้องมาก 
   สูตรค านวณ CVI =   จ านวนค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในระดับ 3 ถึงระดับ 4  
                             จ านวนค าถามทั้งหมด 
   เกณฑ์คุณภาพคอื 0.80 ขึ้นไป 
 
ผลการทดลอง  
 การใช้งานแอปพลิเคชันแนะน าขอ้มูลส าหรับเด็กออทิสตกิที่มีความผิดปกติทางด้านการควบคุมกลา้มเนื้อมือ
ในรูปแบบสตอปโมชันวีดโีอ ประกอบด้วย เมนหูลัก แสดงได้ดังภาพที่ 2 แบ่งออก ดังนี้  
            1. เมนูแนะน าข้อมูลเดก็ออทิสติก  
            2. เมนูสอนวิธกีารสร้างของเล่น 
            3. เมนูแสดงข้อมูลผู้จัดท า 
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ภาพที่ 2 เมนูหลักแสดงแอปพลเิคชันแนะน าข้อมูลส าหรับเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติ 
ทางด้านการควบคุมกล้ามเนือ้มือในรูปแบบสตอปโมชันวีดโีอ 

 
            1. เมนูแนะน าข้อมูลเด็กออทิสติก สามารถเลือกดูข้อมูลเด็กออทิสติก พร้อมค าแนะน าและวิธีการดูแลและ
ปฏิบัติตน หรือการท ากิจกรรมเมื่ออยู่ร่วมกัน แสดงได้ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงเมนูแนะน าข้อมูลเด็กออทิสติก 
 
 2. เมนูสอนวิธีการสร้างของเล่น โดยจะแสดงขั้นตอนวิธีการสร้างของเล่น ให้กับเด็กออทิสติก รูปแบบสตอป
โมชันวีดีโอ แสดงได้ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 แสดงเมนูสอนวิธีการสร้างของเล่น 
 
 3. หน้าจอข้อมูลการดิษฐ์ของเล่น วิธีการเล่น และ Video Stop Motion แสดงได้ดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5  แสดงหน้าจอข้อมูลการดิษฐ์ของเล่น วิธีการเล่น และ Video Stop Motion 
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ส่วนที่ 2 การประเมินคณุภาพของแอปพลเิคชนัแนะน าข้อมูลส าหรับเด็กออทิสตกิที่มีความผิดปกตทิางด้าน
การควบคุมกล้ามเนื้อมือในรปูแบบสตอปโมชันวีดีโอ แบ่งเป็น 
 1. การหาคุณภาพของแอปพลิเคชันแนะน าข้อมูลส าหรับเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติทางด้านการควบคุม
กล้ามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันจ านวน 3 ท่าน แสดงได้ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
  

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่)  จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
(ที่เห็นสอดคล้อง) 

  i-cvi 
(รายข้อ)   1   2   3 

1. ส่วนความถูกต้อง      
   1. ความสอดคล้องระหว่างเนือ้หาข้อมูลส าหรับเด็กออทิสติก x   x    -           2  0.67 
   2. ความถูกต้องของการจัดล าดับเนื้อหาทีเ่กี่ยวข้อง x   -    x           2  0.67 
   3. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร x   x    x           3  1.00 
   4. ความถูกต้องในการน าเสนอข้อมูลหลักของเด็กออทิสติก x   x    x           3  1.00 
   5. ความถูกต้องในการน าเสนอข้อมูลรองของเด็กออทิสติก x   x    x           3  1.00 
2. ส่วนของภาพ      
   1. ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา x   x    x           3  1.00 
   2. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน x   -    x           2  0.67 
   3. ภาพประกอบดูน่าสนใจชวนให้ติดตาม x   x     -           2  0.67 
   4. ภาพประกอบจัดวางได้อย่างเหมาะสม x   x    x           3  1.00 
   5. ภาพประกอบมีความคมชัดสบายตา x   x    x           3  1.00 
3. ส่วนของเนื้อหา      
   1. เนื้อหาสอดคล้องกับชือ่ของแอปพลิเคชัน x   x   x           3  1.00 
   2. เนื้อหามีความสมบูรณค์รบถ้วน x   -   x           2  0.67 
   3. เนื้อหาสื่อความหมายให้กับผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน x   x   x           3  1.00 
   4. ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละเมนู x   x   x           3  1.00 
   5. การใช้หัวข้อกับรายละเอียดในแต่ละเมนู x   x   x           3  1.00 

ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา  
(Content Validity Index: CVI)  

    0.89 
 

  
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน โดยร่วม

ทั้ง 3 ด้าน คือ ส่วนความถูกต้อง ส่วนของภาพ ส่วนของเนื้อหา ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (i-cvi) เท่ากับ 0.89 อยู่
ในเกณฑ์คุณภาพ 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่)  จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
(ที่เห็นสอดคล้อง) 

  i-cvi 
(รายข้อ)   1   2   3 

1. ส่วนของรูปภาพและตัวอักษร      
   1. รูปภาพและตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ x   x    x           3  1.00 
   2. ความสมบรูณ์ของภาพและการเช่ือมโยงของข้อความ x   x    x           3  1.00 
   3. ลักษณะของสี ภาพ และข้อความที่ใช้ประกอบ x   x    x           3  1.00 
   4. การวางภาพ และขนาดของตัวอักษรที่ใช้ x   -    x           2  0.67 
   5. ภาพ ข้อความ การสื่อความหมายได้ชัดเจน x   x    -           2  0.67 
2. ส่วนการติดต่อของผู้ใช้และการออกแบบแอปพลิเคชัน      
   1. ความสวยงาม เหมาะสม และง่ายต่อการใช้งาน x   x    x           3  1.00 
   2. ความน่าสนใจของแอปพลิเคชนั x   x    x           3  1.00 
   3. การออกแบบดูสวยงาม สบายสายตาให้กับผู้ปกครองเด็ก x   x    x           3  1.00 
   4. การออกแบบสอดคล้องกับช่ือของแอปพลิเคชัน x   x    -           2  0.67 
   5. ระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละเมน ู x   -    x           2  0.67 
3. ส่วนของวิเคราะห์และออกแบบ      
   1. สื่อความหมายกับกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน x   x   x           3  1.00 
   2. วิเคราะห์ความต้องการไดต้ามความต้องของผู้ปกครองเด็ก x   x   x           3  1.00 
   3. พัฒนาแอปพลิเคชันได้ตรงตามวัตถุประสงค ์ x   x   x           3  1.00 
   4. เหมาะกับการน ามาประยุกต์ใช้กับเด็กออทิสติก x   -   x           2  0.67 
   5. คุณประโยชน์ท่ีไดร้ับหลังจากการใช้งานแอปพลิเคชัน x   x   x           3  1.00 

ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา  
(Content Validity Index: CVI)  

    0.93 
 

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน จ านวน 3 ท่าน 

โดยร่วมทั้ง 3 ด้าน คือ ส่วนภาพและตัวอักษร ส่วนการติดต่อของผู้ใช้และการออกแบบ ส่วนของวิเคราะห์และ
ออกแบบ ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (i-cvi) เท่ากับ 0.93 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผูป้กครองเด็กออทิสติกเม่ือน าแอปพลิเคชันไปใช้งาน แสดงได้ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองเดก็ออทิสติกเม่ือน าแอปพลเิคชันไปใช้งาน 

 

รายการประเมิน X̅ SD  ระดับคุณภาพ 
1. ส่วนภาพและตัวอักษร    
   1. รูปภาพและตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ 4.40 0.68 ดีมาก 
   2. ความสมบูรณ์ของภาพและการเชื่อมโยงของข้อความ 4.35 0.67 ดีมาก 
   3. ลักษณะของสี ภาพ และข้อความที่ใช้ประกอบ 4.20 0.77 ดี 
   4. การวางภาพ และขนาดของตัวอักษรที่ใช ้ 4.60 0.50 ดีมาก 
   5. ภาพ ข้อความ การสื่อความหมายได้ชัดเจน 4.50 0.51 ดีมาก 
2. ส่วนการติดต่อของผู้ใช้และการออกแบบ    
   1. ความสวยงาม เหมาะสม และง่ายต่อการใช้งาน 4.35 0.75 ดีมาก 
   2. ความน่าสนใจของแอปพลเิคชัน 4.55 0.60 ดีมาก 
   3. การออกแบบดูสวยงาม สบายสายตาให้กับผู้ปกครองเด็ก 4.70 0.47 ดีมาก 
   4. การออกแบบสอดคล้องกับชื่อของแอปพลเิคชนั 4.65 0.67 ดีมาก 
   5. ระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้า 4.80 0.41 ดีมาก 
3. ส่วนของประโยชน์ที่ได้รบั    
   1. กระตุ้นให้ผู้ปกครองเกิดการเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบั 
      กลุ่มเด็กออทิสติกมากขึ้น 

 
4.60 

 
0.68 

 
ดีมาก 

   2. ผู้ปกครองสามารถสร้างสิง่ประดิษฐ์ของเล่นเด็กได้จริง 4.75 0.44 ดีมาก 
   3. ผู้ปกครองมีความสุขใจเพราะได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างใกล้ชิด 4.35 0.75 ดีมาก 
   4. เด็กออทิสติกมีพัฒนาการดา้นกล้ามเนื้อมือที่ดีขึ้น 4.65 0.67 ดีมาก 
   5. ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือของเล่นลงจากเดิม 4.55 0.69 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.53 
0.62 

ดีมาก 

  
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กออทิสติกเม่ือน าแอปพลิเคชันแนะน าข้อมูล

ส าหรับเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติทางด้านการควบคุมกล้ามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอไปใช้งาน   ในส่วน
ภาพและตัวอักษร ส่วนการติดต่อของผู้ใช้และการออกแบบ ส่วนของประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย (�̅�)  โดยรวมอยู่ที่ 
4.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ (SD.) 0.62 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง  

จากผลการวิจัย  มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ในด้านแอปพลิเคชันยังขาดเนื้อหาที่ครอบครุมการพัฒาการของกลุ่มเด็กออทีสติก เช่น สื่อสารผ่านการพูด 
อ่าน เขียน หรือเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นสื่อสารได้ การสร้างสิ่งประดิษฐ์ โดยเฉพาะของเล่นเด็กอาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยอีกตัว
หนึ่งให้เด็กสนใจ ที่อยากจะเรียนรู้ และเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นสื่อสารไดด้ีกว่าเดิม 
 2. การตัดต่อภาพประเภทของเล่นเด็กออทีสติก ตลอดจนการอัดเสียง แสดงขั้นตอนวิธีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
เพื่อน ามาสร้างรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอยังดูไม่ต้องเนื่อง จ าเป็นต้องอาศัยเวลา และความเชี่ยวชาญซ่ึงจะต้องได้รับการ
พัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองที่เข้ามาใช้งานแอปพลิเคชั้นเกิดความสนใจและให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และใช้งาน 
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สรุปผลการทดลอง  
 1. การประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเค
ชัน จ านวน 6 ท่าน โดยค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (i-cvi) เท่ากับ 0.89 และ 0.93 ความพึงพอใจของผู้ปกครองหลัง
ใช้งานแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  
 2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองหลังใช้งานแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยค่าเฉลี่ย 
(�̅�=4.53) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) อยู่ที่ 0.62 สรุปได้แอปพลิเคชันนี้มีคุณประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์และ
ความถูกต้อง สื่อความหมายกับกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับเด็กออทิสติกได้จริง ทั้งยังช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการควบคุมกล้ามเนื้อมือให้เด็กกลุ่มนี้ได้อีกด้วย  
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บทคัดย่อ 

การวิ จัยนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่ อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ ส าหรับประเมิน
ภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้โปรแกรม
ประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยการน าเทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Development Life Cycle : 
SDLC) และโปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 30 คน โดยการสุ่มแบบจ าเพาะเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพการท างานของโปรแกรมและแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่ าระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอดในระบบดั้งเดิมโดยคนโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (�̄� = 3.25, S.D. = 0.73) และประสิทธิภาพการวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอดโดยโปรแกรม
ประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่อยู่ในระดับมาก (�̄� = 4.34, S.D. = 0.72) และผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(�̄� = 4.43, S.D. = 0.65) ดังนั้นโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือให้นักศึกษาพยาบาล
ฝึกฝนทักษะความช านาญในการวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนของสตรีหลังคลอดเพื่อให้ค าแนะน าในการดูแลตนเอง และ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอดต่อไป 

 

ค าส าคัญ :  โปรแกรมประยุกตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที่  การประเมินภาวะแทรกซ้อน  สตรีหลงัคลอด 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop the mobile application for assessing complication 

of postpartum 2) to evaluate the program performance and 3) to evaluate the satisfaction of newly developed 

application. By the implementation of system development life cycle (SDLC) and the application of Android 

Studio as IDE to develop the system. The sample group consisted of thirty participants from 3rd and 4th year 

students by specific random sampling in Faculty of Nursing, Suan Dusit University. In this study the 

instruments were 1) program performance evaluation questionnaires and 2) program satisfaction evaluation 

questionnaires. Mean and the standard deviation were statistic techniques in data analysis. The results 

showed that the performance rating of complication analysis in postpartum women in the traditional system 

was a moderate level efficiency (mean = 3.25, S.D. = 0.73) while there was a high level of the newer system 

efficiency using the mobile application (mean = 4.34, S.D. = 0.72) and there was a high level of user 

satisfaction (mean= 4.43, S.D. = 0.65), This indicates that the new mobile application can be used as an 

event simulation tool for nursing students to practice their skills in the stage of analyze the complications of 

postpartum women and provide self-care advice in order to the prevention of complications in the 

postpartum. 

 
Keywords: Mobile Application, Assessing Complication, Postpartum Women 
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บทน า 
การตั้งครรภ์และการคลอดเป็นเหตุการณ์ที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งในชีวิตของสตรีทุกคน เนื่องจากเป็นสิ่งที่

เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งในช่วงชีวิตของสตรีในวัยเจริญพันธุ์ ซ่ึงทุกครอบครัวมีความคาดหวังที่จะได้ทารกที่แข็งแรงและ
สตรีผ่านกระบวนการคลอดไปได้อย่างปลอดภัย แม้ว่ากระบวนการคลอดจะผ่านพ้นไปด้วยดีแล้ว แต่แพทย์ผู้ดูแลยังมี
ความจ าเป็นต้องสังเกตอาการผู้ป่วยโดยใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในระยะหลังคลอดเป็นพัฒนาการช่วงเวลาหนึ่ง
ของสตรี เริ่มจากหลังทารกคลอดจนกระทั่งร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติเหมือนก่อนตั้งครรภ์ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน 
สตรีหลังคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากทารกคลอด 
และจะมีการปรับสมดุลการท างานของร่างกายในระบบต่าง ๆ เพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาพเดิม (ประนอม บุพศิริ, 
2560) สถิติจากคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2556 พบว่าการคลอดในประเทศ
ไทยมีการคลอดทั้งหมด 748,067 ราย และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ซ่ึงจะเห็นได้ว่าสตรีหลังคลอดเป็น
กลุ่มเสี่ยงที่มีจ านวนมาก และควรได้รับการดูแลส่งเสริมให้มีความรู้ในการดูแลตนเองที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด โดยปกติสตรีในระยะหลังคลอดมีระยะพักฟื้นในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-4 วัน 
และจะต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์และพยาบาลในห้องคลอดก่อนจนม่ันใจว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ 
เกิดขึ้น จากนั้นจะมีการแนะน าในการปฏิบัติและให้ความรู้ ในการดูแลสตรีหลังคลอด จึงจะสามารถกลับไปพักฟื้นตัวที่
บ้านได้ โดยจะต้องสังเกตุอาการของตนเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงจากโรคแทรกซ้อนที่อาจจะติดตามมา
ภายหลัง ซ่ึงวิธีการดังกล่าวจ าเป็นต้องการพยาบาลที่มีประสบการณ์ ความช านาญ ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการฝึกหัดนักศึกษาพยาบาลในเกิดทักษะความ
ช านาญ โดยเฉพาะในชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ต้องมีการเสริมทักษะในด้านสูติศาสตร์หัตถการ โดยในขั้นตอนการสังเกตุ
อาการแทรกซ้อนของสตรีหลังคลอดจะต้องใช้ทักษะและประสบการณ์เป็นอย่างย่ิง เพื่อ จัดการวางแผนการดูแลตาม
ระดับความเสี่ยงของอาการที่พบ เช่น แนะน าให้พบแพทย์ ให้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือการแนะน าวิธีการดูแล
ตัวเอง ดังนั้นในการฝึกฝนทักษะดังกล่าวให้แก่นักศึกษาพยาบาลเพื่อให้มีความพร้อมในการดูแลสตรีหลังคลอดจึงต้องมี
การเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น การจดจ าอาการ ค าแนะน าและแนวทางป้องกันที่ถูกวิธี การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการท า
หัตถการ การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การจ าลองสถานการณ์ในการวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนให้
เกิดความช านาญ แต่วิธีการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ต้องใช้เวลาเรียนรู้จากพยาบาลท่ีเชี่ยวชาญ และการฝึกฝนความช านาญ
จากการเก็บจ านวนประสบการณ์ฝึกจากสถานการณ์จริง ซ่ึงในปัจจุบันพบว่านักศึกษาพยาบาลต้องใช้เวลาในการเก็บ
จ านวนประสบการณ์ฝึกที่ค่อนข้างนานเพื่อให้ได้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ และยังมีแหล่งความรู้เพื่อการฝึกฝนทักษะ
จากสถานการณ์จ าลองอยู่ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บไซต์
ภาษาต่างประเทศที่นักศึกษาพยาบาลและบุคคลทั่วไปยังเข้าถึงได้ยาก ในขณะที่ปัจจุบันพบว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่มี
บทบาทมากขึ้นในการด ารงชีวิตของมนุษย์และเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมแพร่หลายและเข้าถึงได้ง่าย 
เนื่องจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกน ามารวมไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อความสะดวกและประโยชน์ใช้สอย ไม่ว่าจะเป็น การ
รวบรวมข้อมูลสื่อวีดิทัศน์ เสียง ภาพ และการติดต่อสื่อสาร จากเทคโนโลยีและสื่อเหล่านี้ในปัจจุบันสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการฝึกฝนทักษะในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาปัญหาเบื้องต้นพบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความต้องการสื่อและเครื่องมือที่มาช่วยในการ
อ านวยความสะดวกในการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความช านาญในการฝึกวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนของสตรีหลัง
คลอด เพื่อให้ค าแนะน าผู้ป่วยในการดูแลตนเองและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด ดังนั้นในการ
วิจัยครั้งนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด
ด้วยภาษาไทย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด 
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2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรี
หลังคลอด 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรี
หลังคลอด 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ โดยมีรายละเอียดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
1.2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่นักศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ีมี

พื้นฐานหรอืผ่านการเรียนวิชาสูติศาสตร์ จ านวน 30 คน โดยใช้การสุ่มแบบจ าเพาะเจาะจง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรี
หลังคลอด ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้ 

2.1. อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย  
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่มีคุณลักษณะขั้นต่ า ดังนี้ หน่วยประมวลผล CPU Intel (R) Core 

(TM) i7-7500u หน่วยความจ าหลักขนาด 8 GB ความจุฮาร์ดไดร์ฟไม่น้อยกว่า 1 TB การ์ดจอ RADEON และลง
ระบบปฏิบัติการไม่ต่ ากว่า Window 10 64 bit  

 2.2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย 
            2.2.1  โปรแกรม Android Studio v3.2.1 
            2.2.2  โปรแกรม Genymotion v2.12.2 
            2.2.3  โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

2.2.4  โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 
2.2.5  โปรแกรม Figma Design 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศกึษา 
ในการด าเนินการวิจัยเพื่อให้ได้โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรี

หลังคลอด ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 
3.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการท างานของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมิน

ภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด 
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ เพื่ อประเมิน

ภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด 
4. ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัยประกอบดัวย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ โดยการวิเคราะห์ข้อจ ากัดต่าง ๆ ในล าดับขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อ
วิเคราะห์และประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด และด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบโดยการประยุกต์ใช้
วงจรการพัฒนาระบบของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบ 
ที่มา : ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน,์ 2551 

 
ขั้นที่ 1 การวางแผนระบบ (System Planning) 
1) การก าหนดขอบเขตหัวข้อที่ศึกษา ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยเลือกพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด 
2) รวบรวมข้อมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด 

และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ท่าน รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ทาง
เทคนิคและทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาระบบ 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ (System Analysis) 
1) วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์กระแสการไหลของข้อมูลในแต่ละขั้นตอนการ

ด าเนินงาน เพื่อค้นหาข้อบกพร่องของระบบเดิมและก าหนดเนื้อหาความเหมาะสมของข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด 

2) ก าหนดวิธีการที่ใช้พัฒนาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบที่เหมาะสม 
ขั้นที่ 3 การออกแบบ (System Design) 
1) การออกแบบโครงสร้างโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
2) การออกแบบหน้าจอและฟังก์ชันการท างานโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
3) การสร้างกฎความสัมพันธุ์ระหว่างอาการและระดับความเสี่ยงและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 
4) ออกแบบกราฟิกที่ใช้ประกอบเนื้อหาในโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
5) พัฒนาโปรแกรมบนเว็บโดยใช้เครื่องมือได้แก่ โปรแกรม Android Studio v3.2.1 โปรแกรม Genymotion 

v2.12.2 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 และโปรแกรม Figma Design 
ขั้นที่ 4 การปรับใชร้ะบบ (System Implementation) 
1) ทดลองติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด เพื่อ

หาข้อบกพร่องในการติดตั้ง 
2) น าโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด ไปให้กลุ่ม

ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 30 คนทดลองใช้
งาน และประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ 
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ขั้นที่ 5 การบ ารุงรักษา (System Maintenance) 
1) ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด ตาม

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 
 

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ในการด าเนินการวิจัยเพื่อให้ได้โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรี

หลังคลอด ผู้วิจัยได้ใช้หลักสถิติมาค านวณหาค่าประสิทธิภาพและความพึงพอใช้ของผู้ใช้ระบบ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตตามเกณฑ์จุด
กลาง (Midpoint) ของช่วงคะแนน (Class Interval) ดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 มีการให้ความส าคัญใน ระดับมากที่สุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 มีการให้ความส าคัญใน ระดับมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 มีการให้ความส าคัญใน ระดับปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 มีการให้ความส าคัญใน ระดับน้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 มีการให้ความส าคัญใน ระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย  
การวิจัยเพื่อให้ไดโ้ปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนทีเ่พื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด มีผล

การด าเนินการ ดังนี ้
1. ผลการพัฒนาระบบ 

จากการด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมิน
ภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอดตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : 
SDLC) สามารถออกแบบระบบโดยประกอบด้วย หน้าจอเมหนูหลัก หน้าจอการวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อน หน้าจอ
กระดานความรู้ หน้าจอวีดิทัศน์สาธิตการหัตถการสตรีหลังคลอด การสร้างกฎความสัมพันธ์ระหว่างอาการและระดับ
ภาวะเสี่ยง ดังภาพที่ 2 - 4 
 

    
หน้าจอเมนูหลักของ

โปรแกรม 
หน้าจอการวิเคราะห์

ภาวะแทรกซ้อน 
หน้าจอกระดานความรู้ หน้าจอวีดิทัศน์สาธิตการ

หัตถการสตรีหลังคลอด 
 

ภาพที่ 2 หน้าจอการใช้งานโปรแกรม 
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ภาพที่ 3 การสร้างกฎความสัมพันธ์ของอาการและระดับภาวะเสีย่ง 
 

   
การระบุอาการ การผลการวิเคราะห์ระดับภาวะเสี่ยง การแนะน าวิธีดูแลรักษา 

 
ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนและวธิีดูแลรักษา 

 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพในการใช้ระบบ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์บนอปุกรณเ์คลือ่นที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรี
หลังคลอด ดังนี ้
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสทิธิภาพการวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอดแบบดั้งเดมิ  
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

 

ข้อที่ รายการการประเมิน 𝒙̄ ̄ S.D. ระดับ 
1 ด้านล าดับขั้นตอนในการในการวเิคราะห์

ภาวะแทรกซ้อน 
3.26 0.70 ปานกลาง 

2 ด้านความสะดวกในการวิเคราะหภ์าวะแทรกซ้อน 3.27 0.71 ปานกลาง 
3 ด้านความถูกต้องของการวเิคราะห์ภาวะแทรกซ้อน 3.21 0.77 ปานกลาง 
4 ด้านการช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.22 0.73 ปานกลาง 
 ภาพรวม 3.25 0.73 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลัง

คลอดแบบดั้งเดิม ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̄� = 3.25, SD = 0.73) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายได้ พบว่า ล าดับแรกคือ ด้านความสะดวกในการวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อน (�̄� = 3.27, SD = 0.71) 
ล าดับที่สองคือ ด้านล าดับขั้นตอนในการในการวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อน (�̄� = 3.26, SD = 0.70) ด้านการช่วย
ประหยัดเวลาและทรัพยากร (�̄� = 3.22, SD = 0.73) และด้านความถูกต้องของการวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อน  
(�̄� = 3.21, SD = 0.77) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสทิธิภาพการวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอดโดยใช้งานโปรแกรมประยุกต์

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
 

ข้อที่ รายการการประเมิน 𝒙̄ ̄ S.D. ระดับ 
1 ด้านล าดับขั้นตอนในการในการวเิคราะห์

ภาวะแทรกซ้อน 
4.31 0.73 มาก 

2 ด้านความสะดวกในการวิเคราะหภ์าวะแทรกซ้อน 4.31 0.73 มาก 
3 ด้านความถูกต้องของการวเิคราะห์ภาวะแทรกซ้อน 4.49 0.69 มาก 
4 ด้านการช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร 4.23 0.71 มาก 
 ภาพรวม 4.34 0.72 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์

เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (�̄� = 4.34, SD = 0.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ล าดับแรกคือ ด้านความถูกต้องของการวิเคราะห์
ภาวะแทรกซ้อน (�̄� = 4.49, SD = 0.69) ล าดับที่สองคือ ด้านความสะดวกในการวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อน  
(�̄� = 4.31, SD = 0.73) ด้านความถูกต้องของการวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อน (�̄� = 4.31, SD = 0.73) และด้านการ
ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร (�̄� = 4.23, SD = 0.71) ตามล าดับ 

จากผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลัง
คลอดแบบดั้งเดิม และประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนใน
สตรีหลังคลอด ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน สามารถสรุปได้ว่าการประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอดด้วย
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มีประสิทธิภาพมากกว่าการวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนในสตรี
หลังคลอดแบบดั้งเดิม 
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อประเมิน

ภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนทีเ่พื่อประเมิน
ภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

 

ข้อที่ รายการการประเมิน 𝒙̄ ̄ S.D. ระดับ 
1 ด้านความสวยงามน่าใช้ 4.31 0.73 มาก 
2 ด้านความถูกต้องของข้อมูล 4.46 0.64 มาก 
3 ด้านความสะดวกในการใช้งาน 4.53 0.59 มากที่สุด 
 ภาพรวม 4.43 0.65 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̄� = 
4.43, SD = 0.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายได้ พบว่า ล าดับแรกคือ ด้านความสะดวกในการใช้งาน (�̄� = 4.53, SD = 
0.59) ล าดับที่สองคือ ด้านความถูกต้องของข้อมูล (�̄� = 4.46, SD = 0.64) และด้านความสวยงามน่าใช้ (�̄� = 4.31, 
SD = 0.73) ตามล าดับ 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด จากผล
การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน ได้แก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 
และปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 30 คน พบว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มีผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ดังนั้น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด 
สามารถเข้ามาช่วยในการเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น การจดจ าอาการค าแนะน าและหาแนวทางป้องกันที่ถูกวิธีการ
เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการท าหัตถการการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การจ าลองสถานการณ์ในการวิเคราะห์
ภาวะแทรกซ้อนให้เกิดความช านาญก่อนปฏิบัติงานจริง และสะดวกต่อการรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ได้จริง สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐานิดา สุริยะวงศ์, พีรศุษย์ บุญมาธรรม, สุกัญชลิกา บุญมาธรรม และวีระชัย คอน
จอหอ (2560) ได้พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์วินิจฉัยโรคทั่วไปด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจผ่านสมาร์ทโฟน
แอปพลิเคชันโดยน าหลักการวิชาการทางการแพทย์ ในการวินิจฉัยโรคมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ DSS ในการ
ตัดสินใจ ซ่ึงมีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์โรคจากอาการสรุปได้ว่า ระบบ
ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการท างาน ในด้านการวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนสตรีหลังคลอด และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ได้จริงและมีความเหมาะสมตรงตามการใช้งานของผู้ใช้ 

โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอด แบ่งฟังก์ชันการท างาน
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ฟังก์ชันวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อน ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ 5 ภาวะแทรกซ้อน โดยวิเคราะห์
จากอาการแทรกซ้อนของสตรีหลังคลอด พร้อมท้ังบอกผลระดับความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ และแนะน าข้อมูลวิธีดูแล
รักษาตามระดับความเสี่ยง ฟังก์ชันกระดานความรู้ ประกอบไปด้วยข้อมูล 6 ส่วน เป็นข้อมูลค าแนะน าการปฏิบัติตัว
ของสตรีหลังคลอด และฟังก์ชันวีดิทัศน์ ประกอบไปด้วย วิดีทัศน์สาธิตการดูแลรักษาสตรีหลังคลอด 4 วีดิทัศน์ ซ่ึง
สอดคล้องกับศึกษาของ สิรินธร จียาศักดิ์ และ ขวัญชนก อิ่มอมรชัย (2558) ได้พัฒนาแอปพลิเคชันสมุนไพรดูแล
สุขภาพบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซ่ึงประกอบด้วยส่วนของการแนะน าข้อมูลสมุนไพรและส่วนของการจัดกลุ่ม
การดูแลด้วยสมุนไพรโดยแบ่งออกเป็นตามช่วงอายุ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง พร้อมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ 
แอปพลิเคชันที่มีต่อความสวยงามในด้านการออกแบบ ด้านข้อมูลแนะน าสมุนไพร ด้านการใช้งานระบบ เม่ือวิเคราะห์
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ผลการเก็บข้อมูลจากการสอบถามผู้ใช้งานและจากแบบประเมินความพึงใจ ได้แก่ ด้านความสวยงาม ด้านความถูก
ต้องของข้อมูล ด้านความสะดวกการใช้งาน ซ่ึงผลการประเมินพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโปรแกรมดังกล่าวในระดับ
มากสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใช้ของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ เพื่ อประเมิน
ภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอดซ่ึงมีผลอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในส่วนฟังก์ชันแนะน าข้อมูล
วิธีรักษาภาวะแทรกซ้อนตามระดับความแทรกซ้อนแบ่งออกเป็น 3 ระดับภาวะแทรกซ้อนนั้นสามารถตอบสนองการใช้
งานและสร้างความพึงพอใจในการใช้งานได้จริง 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลัง
คลอดภายหลังจากการพัฒนาระบบและน าไปให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนทดลองใช้และประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมเปรียบเทียบกับการประเมินภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอดในแบบดั้งเดิมแล้วพบว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมี 
ประสิทธิภาพในภาพรวมในระดับมาก และมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม แต่ยังมีข้อเสนอแนะที่ต้องการให้
ปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้ 1) ควรเพิ่มรายละเอียดการแสดงผลของข้อมูลให้มีชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากโปรแกรมที่พัฒนามี
ข้อจ ากัดด้านขนาดหน้าจอของอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2) ควรเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอาการ วิธีดูแลรักษาที่เป็น
แหล่งข้อมูลที่หน้าเชื่อถือและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินารี เพื่อให้โปรแกรมสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริง และ 3) ควรปรับปรุงการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้เหมาะสมต่อการใช้งานและเพิ่มวีดิทัศน์การ
เรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสตรีหลังคลอดให้มากขึ้น เม่ือปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะและประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้พบว่า ในภาพรวมมีระดับมาก จึงมีความเป็นไปได้ที่จะน าโปรแกรมนี้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานจริง 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้รับความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ข้อมูลและตรวจสอบ
การสร้างกฏความสัมพันธ์ระหว่างอาการและภาวะแทรกซ้อนในสตรีหลังคลอดเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบจาก
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตสื่อดิจิตอลมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สื่อแอนนิเมชั่นถือว่าเป็นสื่อชนิดหนึ่ง

ที่ถูกผลิตเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรม ในโครงการสร้างสื่อแอนิเมชั่นมีขั้นตอนกระบวนการคล้ายคลึงกับโครงการผลิต
ซอฟตแ์วร์ซ่ึงจะประกอบด้วยกระบวนการบริหารโครงการ(Project Management process) และกระบวนการสร้าง
ซอฟต์แวร์(Software Implementation process) งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้มาตรฐานการผลิตซอฟต์แวร์ 
ISO/IEC 29110 ในโครงการผลิตสื่อแอนนิเมชั่น โดยวัตถุประสงค์หลักคือการแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้มาตรฐาน
การผลิตซอฟต์แวร์กับสื่อแอนนิเมชั่นตามโมเดลของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ผลของการศึกษานี้จะได้จากโครงการ
ผลิตแอนนิเมชั่นของบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อดิจิตอล และผลส าเร็จของการประยุกต์ใช้จะแสดงใน
รูปแบบลักษณะของเอกสารการผลิตที่ใช้ในโครงการและ คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินกระบวนการ 
ISO/IEC 15504  

 

ค าส าคัญ : ISO/IEC 29110  การประเมินกระบวนการผลิต  โครงการผลิตสื่อดิจิตอล  
 
Abstract 

Nowadays, the digital content industry(DCI) is growing very fast.  The animation is the one major 

component DCI. The animation project has development processes similar to software development project 

which are Project management process and Implementation process. This work focuses on implementing the 

ISO/IEC29110 software development standard in an animation project. The primary purpose of this study is 

to exhibit the potential application of ISO/IEC 29110 to animation development. The result of this study 

from a selected of an animation project in DCI. The achievement of implementation shown by the list of 

work product and score of ISO/IEC15504 process assessment. 

 
Keywords: ISO/IEC 29110, Process assessment, Digital content project 

 
บทน า 
 มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 ได้ถูกประกาศใช้โดย International Organization for 
Standardization (ISO) เม่ือมกราคมปี ค.ศ. 2011 (International Organization for Standardization,2011) 
หลังจากการถูกประกาศใช้ได้มีบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดเล็กน ามาตรฐานนี้ไปใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 เป็นมาตรฐานส าหรับอ้างอิงกระบวนการผลิต 
(Process Reference Model: PRM) ซ่ึงประกอบด้วยสองกระบวนการหลักคอื กระบวนการบริหารโครงการ(Project 
Management :PM) และกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ (Software Implementation: SI)  
 เนื้อหาดิจิตอลคือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บและแสดงในรูปแบบของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซ่ึงบางครั้งจะถูกเรียกว่าสื่อ
ดิจิตอล โดยทั่วไปสื่อดิจิตอลจะประกอบไปด้วยสามประเภทคือ วีดิโอ เสียง หรือรูปภาพ ในโครงการการผลิตสื่อ
ดิจิตอลนั้นจะมีลักษณะขั้นตอนและ กระบวนการคล้ายคลึงกับโครงการผลิตซอฟต์แวร์ซ่ึงจะประกอบด้วยกระบวนการ
บริหารโครงการ (Project management process) คือการวางแผนโครงการ ควบคุม และปิดโครงการให้ได้ผลตาม
เป้าหมาย และกระบวนการสร้างซอฟต์แวร์ (Software Implementation process) คือการผลิตชิ้นงานให้ได้ตาม
ความต้องการของลูกค้า วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือการน ามาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปใช้งานในโครงการ
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ผลิตสื่อดิจิตอล โดยผลของการศึกษานี้จะแสดงเป็นรูปแบบของคะแนนการประเมินผลส าเร็จของกระบวนการผลิต ซ่ึง
ในงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีหลายปัจจัยในความส าเร็จของการใช้งานมาตรฐานนี้ (Wongsai, Siddoo, Wetprasit, 
2015, 12-17) 
 

มาตรฐาน ISO/IEC 29110 
 มาตรฐาน ISO/IEC 29110 คือมาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับหน่วยงานขนาดเล็ก 
(Very Small Entities: VSE) ซ่ึงจะประกอบไปด้วยกระบวนการอ้างอิงขั้นพื้นฐาน(PRM) เพื่อส าหรับใช้ในหน่วยงาน
หรือบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก (ประกอบไปด้วยจ านวนผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาตั้งแต่ 1-25 คน) (Takeuchi,  
Kohtake, Shirasaka, Koishi, Shioya, 2014, 306-312) มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 เกิดขึ้น
จากความต้องการของ VSE ที่ต้องการใช้ระบบการประกันคุณภาพในการพัฒนาที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กรหรือ
บริษัทขนาดเล็กโดยในมาตรฐานจะประกอบไปด้วยกระบวนการหลักอยู่ 2 กระบวนการคือ กระบวนการบริหาร
โครงการ(Project Management process) และกระบวนการสร้างซอฟต์แวร์  (Software Implementation process) 
(O'Connor, Laporte, 2014) ดังภาพที ่1  

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการในมาตรฐาน ISO/IEC 29110 
 

กระบวนการบริหารโครงการ(Project management process) 
 กระบวนการบริหารโครงการ (Project Management process) คือกระบวนการที่ใช้ในการวางแผนการ
ด าเนินโครงการ การจัดการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการ การควบคุมภาพรวมของโครงการ การติดตามความ 
คืบหน้าของโครงการเม่ือเปรียบเทียบกับแผนที่ได้วางไว้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสม กับการ
ด าเนินโครงการ โดยต้องค านึงถึงเรื่องการส่งงานตามข้อก าหนดให้ได้ภายในระยะเวลาด าเนินโครงการ โดยมี เอกสาร  
Statement of Works เป็นข้อมูลอินพุตของกระบวนการ 
 
 
 

กระบวนการสร้างซอฟต์แวร(์Software Implementation process) 
 กระบวนการสร้างซอฟต์แวร์  (Software Implementation process) คือกระบวนการที่ ใช้ ในการ
ด าเนินงานโดย อ้างอิงตามแผนที่ได้จาก Project Management Process ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ทั้งใน
ส่วนของ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบงานตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึง 
การทดสอบการใช้งาน และการส่งมอบงานให้ลูกค้า และชิ้นงานทั้งหมดจะถูกจัดเรียงเป็น Software configuration 
ของโครงการ (O'Connor, Laporte, 2014) 
 

มาตรฐาน ISO/IEC 15504 
 มาตรฐาน  ISO/IEC 15504 (El Emam, Birk, 2000, 541-566) เป็นแบบจ าลองมาตรฐานส าหรับการ
ประเมินผลความส าเร็จของกระบวนการ(Capability Level) ซ่ึงจะประกอบไปด้วย 6 ระดับ เริ่มต้นที่ระดับ 0 ไปจน

Statement of 

Work 

Project Management 

Software Implementation Software 

configuration 
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สูงสุด ระดับ 6 ดังภาพที่ 2 โดยแบบจ าลองมาตรฐานการประเมินนั้นจะก าหนดคุณลักษณะของกระบวนการเพื่อให้
สามารถบรรลุได้ตามแต่ละระดับของมาตรฐาน และยังก าหนดเกรดของความส าเร็จในแต่ละระดับ ดังตารางที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 2 Capability levels of ISO/IEC15504 

 
ตารางที่ 1 ระดับของเกรดเทียบเป็นเปอรเ์ซ็นต์ความส าเร็จ 

 

Grade Rating 
F (Fully achieved)  86-100% 
L (Largely achieved) 51-85% 
P (Partially achieved)  16-50% 
N (Not achieved)  0-15% 

 
วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้เพื่อประยุกต์ใช้มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับหน่วยงานขนาดเล็กใน
งานโครงการผลิตสื่อดิจิตอล เพื่อเป็นการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตสื่อดิจิตอลให้ได้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า โดยการทดลองในงานวิจัยจะใช้โครงการตัวอย่างซ่ึงเป็นโครงการน าร่องของหน่วยงาน และ
ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงผลในรูปแบบของการประเมินผลส าเร็จของกระบวนการตามมาตรฐาน 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ขั้นตอนของการวิจัยนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่คือ 1.ขั้นตอนการสร้างความเข้าใจและก าหนด
ความส าคัญแก่ผู้เข้าร่วม 2.ขั้นตอนของการด าเนินงานและประเมิน 3.ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ โดยให้บริษัท
ผลิตสื่อดิจิตอลแห่งหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม และคัดเลือกโครงการน าร่องที่จะน ามาทดลองใช้มาตรฐานดังกล่าว โดยบริษัท
แห่งนี้มีจุดมุ่งหมายอยู่สองประการคือ ต้องการปรับปรุงกระบวนการภายให้ได้มาตรฐาน และเพื่อต้องการน าผลการ
ประเมินไปใช้ขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 

1. ขั้นตอนการสร้างความเข้าใจและก าหนดความส าคัญแก่ผู้เข้าร่วม เป็นขั้นตอนเริ่มจากการนัดประชุมกับ
ทางทีมงานพัฒนาเพื่อคัดเลือกโครงการน าร่องที่จะน ามาพัฒนาควบคู่กับมาตรฐาน ทางทีมงานได้คัดเลือกโครงการ
ผลิตสื่อแอนนิเมชั่น ความยาว 15 นาทีเพื่อน าไปฉายแสดงในจอภาพลักษณะโดม 360 องศา โครงการนี้มีระยะเวลา
การพัฒนาประมาณ 3 เดือน และมีลูกค้าผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศ ทางผู้วิจัยได้วางแผนการการให้ค าปรึกษา และ
ก าหนดขั้นตอนของการพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน 

Level 5: Optimizing process. 

Level 4: Predictable process. 

Level 3: Established process. 

Level 2: Managed process. 

Level 1: Performed process.

Level 0: Incomplete.
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2. ขั้นตอนของการด าเนินงานและประเมิน หลังจากการวางแผนในการพัฒนาแล้วทางทีมงานได้เริ่มงานตาม
กิจกรรมที่ ได้ก าหนดไว้ตามมาตรฐานจากสองกระบวนการหลักคือ Project Management และ Software 
Implementation โดยทั้งสองกระบวนการจะมีกิจกรรมในการพัฒนา ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 กิจกรรมในการพัฒนาในกระบวนการ Project Management และ Software Implementation 

 
 Project Management  Software Implementation 
Project planning Software Implementation initiation 
Project plan execution Software Requirement analysis 
Project assessment and control Software architecture and detailed design 
Project closure Software Construction 
 Software integration and tests 
 Product delivery 

 
ในระหว่างของการด าเนินงานพัฒนาจะมีการประเมินเป็นระยะๆโดยผู้วิจัยเพื่อที่ได้มองเห็นผลลัพธ์ของการ

ท างานและเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมงานก่อนการประเมินจริงหลังเสร็จสิ้นการพัฒนา 
3. ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ หลังจากการประเมินโดยผู้ประเมินเพื่อท าการรับรองมาตรฐานให้แก่

บริษัท ผลของคะแนนที่ได้จะถูกน ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อนของการท างานเพื่อน าเสนอให้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการท างานให้ได้คุณภาพที่ดีย่ิงขึ้น 

 
ผลการทดลอง 

ผลจากการทดลองประยุกต์ใช้มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในโครงการผลิตสื่อแอนนิเมชั่นจากบริษัท
ตัวอย่างจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการด าเนินงานพัฒนา และส่วนของการประเมิน ในส่วนของการ
ด าเนินงานนั้นจะแสดงผลของขั้นตอนการปรับกระบวนการพัฒนาและ ข้อมูลหลักฐานที่สร้างขึ้นระหว่างการพัฒนา 
(Work product) ส่วนของการประเมินจะมาจากการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานให้แก่บริษัทโดยมีผู้ประเมินตาม
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงานในกระบวนการ Project Management จากตารางที่ 3 แสดงเปรียบเทียบ Work product ท่ี
ก าหนดตามมาตรฐานและ Work product ที่ใช้ด าเนินงานจริงในโครงการ โดยเริ่มจาก Product agreement เป็น
ข้อตกลงการว่าจ้างงานผลิตโครงการนี้ซ่ึงจะประกอบไปด้วยขอบเขตของงาน การส่งมอบงาน และระยะเวลาในการ
พัฒนา หลังจากนั้นได้มีการวางแผนงานลงใน Work schedule/work order โดยแสดงขั้นตอนการท างานทั้งหมดของ
โครงการ ในการพัฒนาจะมีการประชุมและรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ ตามแผนงานและยังมีการสื่อสารกับทาง
ผู้ว่าจ้างที่อยู่ต่างประเทศผ่านทาง อีเมล และ Skype ในช่วงระหว่างการพัฒนาบางครั้งมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน 
ทางบริษัทจะมีเอกสาร Customer order edit ชิ้นงานทั้งหมดที่ถูกผลิตขึ้นมารวมถึงแอนนิมชั่นจะถูกจัดเก็บไว้ใน
ระบบของ File library ที่จัดเตรียมไว้ และในขั้นตอนสุดท้ายของกิจกรรมของกระบวนการนี้คือการปิดโครงการ ใน
ส่วนของการตรวจรับงานจากผู้ว่าจ้างจะใช้เอกสาร Certification of acceptance ในการบันทึกผลของการตรวจรับงาน 
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบ Work product ในกระบวนการ Project Management 
 

Project Management Work product Company work product 

Statement of Work Product agreement 
Project Plan Work Schedule /Work order 
Meeting Record email, skype, meeting agenda 
Progress Status Record Weekly meeting 
Correction Register Meeting agenda / meeting record 
Change Request Customer order edit 
Project Repository File library (server) 
Project Repository Backup File library (server) 
Acceptance Record Certification of acceptance 

 
ผลการด าเนินงานกระบวนการ Software Implementation เนื่องจากในมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ได้

ระบุถึงกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ในการศึกษานี้ได้มีการประยุกต์มาใช้ในงานการผลิตแอนิเมชั่น จึงได้มี
การปรับลักษณะของกระบวนการให้ตรงกับการผลิตชิ้นงาน จากตารางที่ 4 เป็นการเปรียบเทียบ Work product ใน
กระบวนการเม่ือเปรียบเทียบกับ Work product ตามมาตรฐาน โดยการผลิตนั้นเริ่มจากมีการวิเคราะห์ขอบเขตของ
งานและความต้องการของลูกค้าลงใน Work specification  แล้วจึงเข้าขั้นตอนของการ Pre-production โดยมีการ
ออกแบบฉากต่างๆรวมถึงล าดับของภาพลงใน Story board และท า 2D animatic ขึ้นมาก่อนที่จะเข้าสู่การท า
ชิ้นงานจริงในขั้นตอน Post-production ได้เป็น Production video เม่ือเข้าสู่ขั้นตอนของการทดสอบจะต้อน า 
Production video มาเข้าประมวลผลกับซอฟต์แวร์ที่ได้เตรียมไว้ส าหรับฉายในโดม โดยการทดสอบนั้นจะมีผู้ ก ากับ 
(director) เป็นผู้ตรวจสอบชิ้นงานและระบุผลการตรวจสอบลงใน Review checklist หากมีจุดที่ต้องแก้ไข (defect) 
จะถูกระบุลงในเอกสารชิ้นนี้ ในระหว่างการพัฒนาจะมีการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของชิ้นงานโดยผลจะระบุใน 
Verification และ Validation Report ควบคู่กับการระบุความสอดคล้องใน Traceability record ทั้งนี้ผู้พัฒนายังได้
จัดท าคู่มือการใช้งานลงใน Installation manual และ User manual 

 
ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบ Work product ในกระบวนการ Software Implementation 

 
Software Implementation Work product Company work product 

Requirements Specification Work specification 
Software Design Story board/2D animatic 
Traceability Record Traceability Record 
Software Component Production video 
Software Production video(reviewed) 
Test Cases and Test Procedures Meeting agenda/Review Checklist 
Test Report Review checklist 
Verification report Verification report 
Validation report Validation report 
Product Operation Guide Installation manual 
Software User Documentation User manual 
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ผลของการประเมินกระบวนการโดยผู้ประเมินในกระบวนการ Project Management และ Software 
Implementation ได้มีการเชิญผู้ประเมินที่ได้การรบัรองจากหนว่ยงาน ISO ตามเกณฑ์การประเมิน ISO/IEC 15504 
มาประเมินโดยได้ผลการประเมินความส าเร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ดงัตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินผลส าเร็จของกระบวนการ 

 

Process Rating score 
Project Management 85.2% 

Software Implementation 87.4% 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าการประยุกต์ใช้มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์มาใช้ในงานการผลิตส่ือดิจิตอล
สามารถน ามาใช้ได้โดยจะสังเกตเห็นได้ว่า work product สามารถครอบคลุมได้ในทุกกิจกรรมในการพัฒนาใน
กระบวนการ Project Management และ Software Implementation แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางจุดที่ยังต้องมีการ
ปรับปรุงหลังจากการประเมินซ่ึงเป็นจุดอ่อนของกระบวนการอาทิเช่น การเขียน Project plan ให้ครบทุกองค์ประกอบ 
การน า Correction register มาใช้ให้มีประโยชน์ในการพัฒนา ส่วนทางด้าน Software Implementation จะมีจุดอ่อน
ทางด้านการทดสอบ ซ่ึงเดิมงานทางด้านแอนนิเมชั่นจะไม่มีต าแหน่งของผู้ทดสอบ จะใช้ทาง Director หรือลูกค้าใน
การตรวจสอบงาน 
 
สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการศึกษาทั้งหมดจะเป็นได้ว่าการประยุกต์ใช้มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 มาใช้
ในงานการผลิตสื่อดิจิตอลนั้นสามารถน ามาใช้ได้ในระดับหนึ่งและเพียงพอต่อการรับรองมาตรฐาน  (Certify) ให้กับ
หน่วยงาน หรือบริษัทนั้นเนื่องจากกระบวนทั้งสองมีความคล้ายคลึงกับงานการผลิตสื่อดิจิตอล แต่ยังมีบางจุดที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับลักษณะของการสร้างชิ้นงาน ในการใช้มาตรฐานการกระบวนการผลิตมีจุดมุ้งเน้นให้เกิดคุณภาพ
ในการท างาน และลดปัญหาในการท างาน การใช้มาตรฐานในอุตสาหกรรมผลิตสื่อดิจิตอล จะสามารถท าให้ลูกค้าที่
ว่าจ้างเกิดความม่ันใจในการจ้างงาน และได้ผลงานที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ 
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กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนำกำรบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียน
ผังงำน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  2) เพื่อประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผัง
งำน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยคือผู้เชี่ยวชำญด้ำนคอมพิวเตอร์ศึกษำ โดย
เลือกแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน และแบบ
ประเมินควำมเหมำะสม สถิติที่ใช้ในงำนวิจัยได้แก่ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรพัฒนำบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 1) หน้ำหลัก 2) หน้ำยินดีต้อนรับ 3) หน้ำเมนูหลัก 4) หน้ำเนื้อหำ และ 5) หน้ำ
แบบทดสอบและผลกำรประเมินกำรยอมรับโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมำก (𝑋̄ = 4.25, SD. = 0.62) เม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนประสบกำรณ์ของผู้ใช้ อยู่ในระดับมำก (𝑋̄ = 4.42, SD. = 0.59) 

 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ผังงำน 
 
Abstract 

The purposes of the research to are as follows: 1 1) to development of computer assistant instruction 

lesson on writing flowchart for mathayomsuksa 1.  2.) to evaluate of computer assistant instruction lesson on 

writing flowchart for mathayomsuksa 1. The research target are group of experts who have experience 

developing teaching materials not less than 3 years, the total number of 10 persons, by means of a specific. 

Tools used in research consist of The development of computer-assisted lessons teach story writing 

flowchart. The grade 1 on the assessment form and agreed to develop lessons helped teach the computer. 

Story writing flowchart Grade 1 is the use of statistics, standard deviation. The research findings showed that 

the has found Research has found that the development of computer-assisted lessons teach story writing 

flowchart. High school level 1 computer contains 5 elements: 1), main page 2) Welcome page 3) main menu 

page 4 page 5 page content and)), a quiz and evaluation overall acceptance level (𝑋̄ = 4.25, SD = 0.62.) when 

considering a list of found that side of side of user experience level (𝑋̄ = 4.42, SD = 0.59.) 

 
Keywords: Computer Assisted Instruction, flowcharts 

 
บทน า 

ในวงกำรศึกษำของไทยเรำในปัจจุบันนั้น สื่อแทบจะกลำยเป็นสื่อเทคโนโลยีกำรศึกษำที่ถูก จัดล ำดับ
ควำมส ำคัญอยู่ในระดับต้นๆ โดยถูกก ำหนดเป็นนโยบำยของกำรปรับใช้สื่อกำรเรียนรู้ประเภทนี้ไว้ในทุก องค์กรหรือ
แทบทุกหน่วยงำนทำงกำรศกึษำเพื่อน ำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้ก้ำวทัน กับควำมก้ำวหน้ำ
ในโลกแห่งวิทยำกำรยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่เรียกกันว่ำกำรเรียนรู้ในยุค  WWW หรืออีเลิร์นนิ่ง  
(e-Learning) ที่ก้ำวไปอย่ำงรวดเร็วและเป็นมูลเหตุปัจจัยส ำคัญที่ผู้เรียนต้องมีกำร ปรับตัวให้ก้ำวทันกับควำมเปลี่ยนแปลง
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ที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่ำงเหมำะสมและเท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงทุกๆ มิติที่ เกิดขึ้นในบริบทรอบตัวของผู้เรียนในสังคม  
อย่ำงไรก็ตำมพัฒนำกำรของสื่อเทคโนโลยีได้มีเส้นทำงของกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องจำกอิทธิพล
ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในโลกแห่งสังคมยุคเทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบัน ที่ศักยภำพของกำรสื่อสำรข้อมูลและ
กำรแข่งขันกันค่อนข้ำง สูงในด้ำนวัตถุที่เรียกว่ำ “ยุคแห่งกำรบริโภคข่ำวสำรและวัตถุนิยม”ของมวลมนุษย์ในสังคม
ปัจจุบัน สื่อคอมพิวเตอร์ได้มีกำรพัฒนำตัวเองทั้งในด้ำนรูปลักษณ์ องค์ประกอบ ศักยภำพของโปรแกรม รวมทั้ง สำระ
ของกำรน ำเสนอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงและเสริมประสิทธิภำพทำงกำรสื่อสำรเรียนรู้ของผู้ใช้ใน 
หลำกหลำยมิติที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในกำรปรับใช้ (ศุภมำศ คงคำช่วย,2553) 
 สมรรถนะที่ส ำคัญของนักเรียนดังกล่ำวเชื่อมโยงกับวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ ซ่ึงในยุคปัจจุบันเทคโนโลยี 
สำรสนเทศก ำลังมีบทบำทอย่ำงกว้ำงขวำงในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม กำรบริกำรสังคม  
สิ่งแวดล้อม ไปจน ถึงด้ำนกำรศึกษำ เหตุที่เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( Information Technology) มีบทบำทมำก เช่นนี้
เพรำะเป็นเสมือนเครื่อง จักรที่ขับเคลื่อนให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มำเกี่ยวข้องก้ำวรุดหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว ในด้ำน กำรศึกษำ
เองก็สำมำรถน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในลักษณะต่ำงๆเชน่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted 
Instruction หรือ CAI) สื่อกำรศึกษำยุคใหม่ที่มีประสิทธิภำพมำก และยังมีข้อได้เปรียบเหนือสื่ออื่น ๆ ด้วยกันหลำย
ประกำร เช่นสำมำรถถ่ำยทอดเนื้อหำบทเรียนได้ใกล้เคียงกับกำรเรียนในห้องเรียนโดยคอมพิวเตอร์จะน ำเสนอเนื้อหำ
บทเรียนทีละหน้ำบนจอคอมพิวเตอร์ และผู้เรียนสำมำรถท ำกิจกรรมโต้ตอบกับบทเรียน ได้รับข้อมูลย้อนกลับ และ
สำมำรถตรวจค ำตอบด้วยตนเองคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงกลำยเป็นสื่อกำรศึกษำที่ได้รับควำมนิยมมำกขึ้นในแวดวง
กำรศึกษำในปัจจุบัน(สิทธิชัย ไตรโยธี,2556 : 58) 
 ซ่ึงในกำรใช้ สื่อกำรสอนนั้น ผู้สอนศึกษำถึงลักษณะเฉพำะและคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดเพื่อเลือกให้ตรง
กับวัตถุประสงค์ ของกำรสอนและกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยมีกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบในกำรใช้
สื่อด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวน กำรเรียนกำรสอนด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ (กิดำนันท์ มะลิทอง, 2553) นอกจำกนี้
งำนวิจัย ด้ำนกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีพบว่ำ กำรเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำร เรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีควำมพึงพอใจ ในกำรเรียนที่มีทั้งภำพและเสียง (ธวัชชัย สหพงษ์, 2550; ชัชวำล ต่อชีพ, 
2552; และวัชระ เยียระยงค์, 2549) 
 ตรีพล สักกะวำนิช (2551) ได้ท ำกำรวิจัยเพื่อพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์บนระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตวิชำหลักกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส ำหรับนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ โดยครอบคลุมเนื้อหำ คือ กำร
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น อัลกอริทึม กำรวิเครำะห์เงื่อนไขทำงคณิตศำสตร์ ผังงำนโปรแกรม โครงสร้ำงผังงำนแบบวนซ้ ำ 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภำพ 
  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษำพัฒนำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน เพื่อผูเรียนไดเรียนรู
และเขำใจเนื้อหำเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศไดชัดเจนมำกขึ้นหรือน ำแนวคิดไปประยุกตกับสำระอื่นหรือน ำไปใชงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศในชีวิตประจ ำวันของผูเรียนไดดีย่ิงขึ้น. 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2. เพื่อประเมินคุณภำพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 

1 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 1.ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนคอมพิวเตอร์ศึกษำ ที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 3 ปี โดยเลือกแบบเจำะจง จ ำนวน 10 คน 
 2.ตัวแปรในการศึกษาวิจัย 
   ตัวแปรต้น คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
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   ตัวแปรตำม คือ ผลประเมินควำมเหมำะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
 3.เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน    
และแบบประเมินควำมเหมำะสม 
 4.สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
   สถิติที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 5.การด าเนินงานวิจัย 

 กำรศึกษำวิจัยเรื่องผลกำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน ส ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 ได้ด ำเนินกำรวิจัยโดยแบ่ง ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 พัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
1. ศึกษำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2. ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
3. พัฒนำช่วยสอนวิชำคอมพิวเตอร์ เรื่อง กำรเขียนผังงำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1.ด้วยโปรแกรม authorware 
4. ทดสอบผลกำรท ำงำนของบทเรียนช่วยสอนวิชำคอมพิวเตอร์ เรื่อง กำรเขียนผังงำน ระดับชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 1  
ระยะที่ 2 กำรประเมินควำมเหมำะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน ส ำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
1. น ำกำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 

1 ที่พัฒนำขึ้นให้ผู้เชี่ยวชำญประเมินควำมเหมำะสม 
2. สรุปผลประเมินควำมเหมำะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน ส ำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
 
ผลการทดลอง 
 
 ผลกำรวิจัยแบ่งออกเป็นสองระยะเพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย โดยสำมำรถอธบิำยได้ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานวิจัย ระยะที่ 1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนผังงาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงดังภำพที่1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 1 แสดงหน้ำจอหลัก     ภาพที่ 2 แสดงหน้ำยินดีต้อนรับ 
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 ภาพที่ 3 แสดงหน้ำเมนูหลัก       ภาพที่ 4 แสดงหน้ำเนื้อหำ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 5 แสดงหน้ำแบบทดสอบ 
 

ผลการด าเนินงานวิจัย ระยะที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
การเขียนผังงาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของบทเรียนโดยผู้เชี่ยวชำญที่มี

ประสบกำรด้ำนกำรพัฒนำสื่อกำรสอนไม่น้อยกว่ำ 3 ปี จ ำนวน 10 ท่ำน  
 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้ำนเนื้อหำ    
1. เนื้อหำเข้ำใจได้ง่ำย 4.10 0.54 มำก 
2. ภำษำเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 4.00 0.45 มำก 
3. ล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอเนื้อหำ 4.51 0.67 มำก 
4.เนื้อหำครอบคลุม 4.00 0.63 มำก 
โดยรวม 4.15 0.61 ระดับมาก 
ด้ำนองค์ประกอบ    
1. ควำมเหมำะสมของรูปภำพ 4.30 0.64 มำก 
2. ควำมเหมำะสมของโทนสี 4.00 0.63 มำก 
3. ควำมเหมำะสมของตัวอักษร 4.20 0.75 มำก 
4. ควำมเหมำะสมของกำรจัดวำงองค์ประกอบ 4.20 0.40 มำก 
โดยรวม 4.17 0.63 ระดับมาก 
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ตารางที่ 1 แสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของบทเรียนโดยผู้เชี่ยวชำญที่มี
ประสบกำรด้ำนกำรพัฒนำสื่อกำรสอนไม่น้อยกว่ำ 3 ปี จ ำนวน 10 ท่ำน (ต่อ) 

 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้ำนประสบกำรณ์ของผู้ใช้ (User Experience)    
1. ใช้งำนง่ำย 4.70 0.46 มำก 
2. ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงได้สะดวก 4.60 0.49 มำก 
3.ท ำให้เกิดแรงจูงใจในกำรเรียน 4.10 0.54 มำก 

4.ควำมเชื่อถือได้ในกำรใช้งำน 4.30 0.64 มำก 
โดยรวม  4.42 0.59 ระดับมาก 
โดยรวมทั้งหมด 4.25 0.62 ระดับมาก 

 
จำกตำรำงที่ 1 ผลประเมินควำมเหมำะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน ส ำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 พบว่ำผู้เชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นต่อบทเรียนโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมำก ((�̄�= 4.25, 
SD. = 0.62) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำผู้เชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นโดยรวมต่อด้ำนประสบกำรณ์ของผู้ ใช้ อยู่ใน
ระดับมำก((𝑋̄ = 4.42, SD. = 0.59) 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ผลกำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 1) หน้ำหลัก 2) หน้ำยินดีต้อนรับ 3) หน้ำเมนูหลัก 4) หน้ำเนื้อหำ และ 5) หน้ำ
แบบทดสอบ และผลประเมินควำมเหมำะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรเขียนผังงำน ส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 พบว่ำผู้เชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นต่อบทเรียน โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมำก ((𝑋̄ = 4.25, S.D. = 0.62) 
สอดคล้องกับ ศิริรัตน์ กระจำดทอง (2553) ที่ได้ศึกษำวิจัย กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม วิชำ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนศรีประจันต์ 
“เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงผลกำรวิจัยพบว่ำบทเรียนกำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม วิชำ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  มีผลประเมินควำม
คิดเห็นอยู่ในระดับระดับ ดี ((𝑋̄ = 4.29, S.D. = 0.50 ) 
 
เอกสารอ้างอิง  
ถนอมพร เลำหจรัสแสง. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน.กรุงเทพฯ : วงศกมล โปรดักชั่น ,(2542) 
ไพโรจน์ ตีรณธนำกุล และคณะ.  (2546). การออกแบบและการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับ E –learning. 

กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี. 
สิริพร บุญพำ. (2547). การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์ชว่ยสอนออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาหลักการเขียน

โปรแกรม. วิทยำนิพนธ์ครุศำสตร์อุตสำหกรรมมหำบัณฑิต,  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ.  
อัจฉรีย์ (ค ำแถม) พิมพิมูล.  (2550).  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน2.  อุบลรำชธำนี: อุบลกิจออฟเซทกำรพิมพ์ 
อิสรีย์ ยังอยู่. (2547). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม . สำรนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร. 
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Computer-assisted Instruction on Basic Computer by Authorware 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดย  
Authorware มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย  
Authorware 2) เพื่อประเมินการยอมรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดย Authorware กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการด้านการพัฒนาสื่อการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 ท่าน 
โดยวิธีการเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดย Authorware และแบบประเมินการยอมรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย Authorware สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 
ส่วน คือ 1) หน้าหลัก 2) หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 3) หน้ายินดีต้อนรับ 4) หน้าเมนูหลัก 5) หน้าเนื้อหา และ 6) หน้าแบบทดสอบ 
และผลประเมินการยอมรับโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.93, S.D. = 1.17) พิจารณารายด้านพบว่า ด้านประสบการณ์
ของผู้ใช้มีการยอมรับอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.88, S.D. = 1.04) 

 
ค าส าคัญ : บทเรียนชว่ยสอน  ด้านคอมพิวเตอร ์ ผังงาน 
 
Abstract 
 Research on computer-assisted instruction on computer basics Grade 5 by Authorware has the 

following objectives:  1)  to develop basic computer teaching materials Grade 5 by Authorware 2)  to assess 

the acceptance of basic computer-assisted computer lessons Grade 5 by Authorware.  The target group is 5 

experts who have experience in teaching media development for at least 5 years.  The tools used in the 

research consisted of computer-assisted instruction lessons on Basic computer Grade 5 by Authorware and 

Computer Assisted Instruction Assessment Form Basic computer Grade 5 by Authorware. The statistics used 

are mean and standard deviation.The results showed that the computer assisted instruction lesson on Basic 

computer Grade 5 consists of 6 parts: 1) Main page 2) Sign-in page 3) Welcome page 4) Main menu page 5) 

Content page and 6) Test page and overall acceptance assessment results At a high level (X̅ =  3.93, S.D. = 1.17). 

When considering each aspect, it was found that the user experience is at the high level (X̅ = 3.88, S.D. = 1.04). 

 
Keywords: computer-assisted instruction, basic computer, Authorware 

 
บทน า 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการสอน จะท าให้การเรียนการสอนมี
การโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ในห้อง
ตามปกต ิ(ปรีดา หล๊ะ, 2557) 

โปรแกรม Authorware จัดเป็นโปรแกรมประเภท Authoring System ที่ใช้ในการเรียบเรียงงานน าเสนอ
ลักษณะ Multimedia มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  เสียงเพลง เสียงอธิบาย Sound Effect และสามารถโต้ตอบกับ
ผู้ใช้โปรแกรมได้หลายรูปแบบ ซ่ึงจากคุณสมบัติดังกล่าว สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง โปรแกรม 
Authorwareใช้เทคนิคที่เรียกว่า ObjtectedInterfack ซ่ึงเป็นการใช้สัญลักษณ์ (Icon)แทนค าสั่ง ท าให้ง่ายและ
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สะดวกในการใช้งาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบโปรแกรม Authorware ส าหรับโครงการรับปรึกษาและให้ค าแนะน า
โปรแกรม Authorware นี้วัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรมและแนะน าวิธีการเทคนิค
ต่างๆ ของ โปรแกรมเท่านั้น  มิได้แนะน าการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI Design) ดังนั้นผู้ที่เข้ารวม
โครงการจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมหรือมีทักษะการออกแบบเบื้องต้นมาก่อนบทเรียนการใช้โปรแกรมสื่อประสมหรือ 
Authorware นี้จะน าเสนอเนื้อหาโดยเป็นขั้นตอนลักษณะการท างานของโปรแกรม Authorware (ธีรพงษ์ มงคลวุฒิกุล, 
2550) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย
กระบวนการสรุปองค์ความรู้ผ่านโปรแกรม Authorware เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในการเรียนรู้และท าให้ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนพัฒนาขึ้นอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมของการเรียนการสอน ซ่ึงนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดย 
Authorware 
 2) เพื่อประเมินการยอมรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดย Authorware 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 1. ข้ันตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5ขั้นตอน ดังน้ี 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

1.2 ออกแบบบทเรียนสื่อการเรียนรู้ ด้วย Authorware ตามขั้นตอนที่ 1.1 
1.3 พัฒนาระบบโดยเริ่มจากสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 5 โดย Authorware 
1.4 ประเมินการยอมรับบทเรียนเรื่อง คอมพิวเตอรเ์บื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้เชี่ยวชาญ 
1.5 วิเคราะห์และสรุปผล 
 

 2. เครื่องมือการวิจัย 
2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย Authorware 
2.2 แบบประเมินการยอมรบับทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เรือ่ง คอมพวิเตอรเ์บื้องตน้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

โดย Authorware 
 

 3. ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการด้านการพัฒนาสื่อการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 ท่าน โดยวิธีการเจาะจง 
 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การ
ประเมิน (วีระชัย คอนจอหอ, 2561) ดังนี้    

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 
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ผลการทดลอง  
 1. ผลการพัฒนาระบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดย Authorware 
        1.1 ผลที่ได้ในขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการพัตนาบทเรียนสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
 1.2.1 แผนภูมิระดมสมอง  
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภูมิระดมสมอง 
 

 1.2.2 แผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ ์
 

 1.2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าเนื้อหาที่วิเคราะห์มาออกแบบบทเรียน แล้วจากนั้นน ามาพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย Authorware ตามขั้นตอนการวิจัยใน
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ระยะที่ 1 โดยน าข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มาจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แสดงดังภาพที่ 3-8 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฃ 
 
 
 
 
 
 
 

 จากภาพที่ 3-8 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 
1) หน้าหลัก 2) ลงชื่อเข้าใช้งาน 3) ยินดีต้อนรับ 4) เมนูหลัก 5) เนื้อหา 6) แบบทดสอบ 
 
  
  

ภาพที่ 4 ลงช่ือเข้าใช้งาน ภาพที่ 3 หน้าจอหลัก 

ภาพที่ 5 ยินดีต้อนรับ 

 

ภาพที่ 6 เมนูหลัก 

 

ภาพที่ 7 เนื้อหา ภาพที่ 8 แบบทดสอบ 
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2. ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย 
Authorware 
 

ผู้วิจัยด าเนินการประเมินการยอมรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้น กับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการด้านการพัฒนาสื่อการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 ท่าน  
 
ตารางที่  1แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินการยอมรับบทเรียนของผู้เชี่ยวชาญที่ มี
ประสบการณ์ดา้นการพัฒนาสื่อการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 
 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับการยอมรับ 

ด้านเน้ือหา    
1. เนือ้หาเข้าใจได้ง่าย 4.10 1.22 มาก 
2. ภาษาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3.90 1.04 มาก 
3. ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอเนื้อหา 3.70 1.19 มาก 
4. เนือ้หาครอบคลุม 3.90 1.14 มาก 

โดยรวม 3.90 1.16 มาก 
ด้านองค์ประกอบ    
1. ความเหมาะสมของรูปภาพ 4.20 1.17 มาก 
2. ความเหมาะสมของโทนส ี 4.10 1.30 มาก 
3. ความเหมาะสมของตัวอกัษร 4.00 1.10 มาก 
4. ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบ 3.80 1.25 มาก 

โดยรวม 4.03 1.21 มาก 
ด้านประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience)    
1. ใช้งานง่าย 4.10 1.22 มาก 
2. ความสามารถในการเข้าถึงไดส้ะดวก 3.80 0.98 มาก 
3. ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน 3.70 1.19 มาก 
4. ความเชื่อถือได้ในการใช้งาน 3.90 1.04 มาก 

รวม 3.88 1.12 มาก 
รวมทั้งหมด 3.93 1.17 มาก 

 
จากตารางที่ 1 ผลประเมินการยอมรับการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนผังงาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อบทเรียนโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.93, 
S.D. = 1.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมต่อด้านประสบการณ์ของผู้ใช้ อยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 3.88, S.D. = 1.04) 

 
สรุปผลการทดลอง 
  ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โดย
Authorware ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ส่วน คือ 1) หน้าหลัก 2) หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 3) หน้ายินดีต้อนรับ 4) 
หน้าเมนูหลัก 5) หน้าเนื้อหา และ 6) หน้าแบบทดสอบ ผลประเมินการยอมรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย Authorware พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อบทเรียน โดยรวม
ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.93, S.D. = 1.17) ซ่ึงสอดคล้องกับ พรทิพย์ เงินไพโรจน์ (2557 : บทคัดย่อ) ที่ได้
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ศึกษาวิจัย การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียทางการศึกษา เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และการท างานของ
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วย
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับมาก  
 
เอกสารอ้างอิง 
เทียนชัย ไชยโชค. (2552). การใช้โปรแกรม Authorware 7.0. ปทุมธานี: มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี. 
ธีระพงษ์ มงคลวุฒิกุล. (2550). คู่มือการสร้างมัลติมีเดียด้วย Authorware 7 ฉบับใช้งานจริง. นนทบุรี: ไอซีดี. 
นันทิยา ชุนถนอม. (2547). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพุทธศาสนาของ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6. แหล่งข้อมูล: http://www.thaigoodview.com/node/86107. 
ปรีดา หล๊ะ. (2557). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างตรารางค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป

 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

พรทิพย์ เงินไพโรจน์. (2552). การพัฒนาเกมการสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ส าหรับช่วงชั้นที่ 2. ปัญหาพิเศษครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ. 

วีระชัย คอนจอหอ. (2561). ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการรายได้และงบประมาณในการบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษา เขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. ใน การประชุมวิชาการ National 
Conference On Computing & Information Technology 2018. 
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* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding author) 

ผลการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง PowerPoint เบื้องต้น 
 

Computer Aided Teaching on PowerPoint Basics 

 
*ฐิติพร เติมยศ1 , อรอุมา กรใย2 และ กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล3 

1สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1 
2โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 

3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
Emails: Titipron.ter@mail.pbru.ac.th, Onuma@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การเรียนการสอนในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีเข้าในใช้ในการเรียนเพื่อดึงดูดให้นักเรียนเกิดความสนใจและ
ยังช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนต่าง ๆ นั้นได้ง่ายมากขึ้น การเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการใช้งาน
โปรแกรม PowerPoint เบื้องต้นนั้นนักเรียนบางคนไม่สามารถใช้งานตามขั้นตอนต่าง ๆ ในหนังสือได้จึงท าให้นักเรียน
ไม่ให้ความสนใจในการเรียนเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงคิดการวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
PowerPoint เบื้องต้นนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน PowerPoint 
เบื้องต้น 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อการสอน กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัด
จันทราวาส จ านวน 10 คน โดยวิธีการเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน PowerPoint เบื้องต้นและแบบประเมินการประเมินการยอมรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
PowerPoint เบื้องต้น สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องPowerPoint เบื้องต้น ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ส่วน คือ 1) หน้าหลัก 2) หน้าแนะน าผู้จัด 
3) หน้าเมนูเลือกบทเรียน 4) หน้าแสดงเนื้อหาบทเรียน 5) หน้าแบบทดสอบ และ 6) หน้าคะแนนการท าแบบทดสอบ
และผลการประเมินการยอมรับโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.53, SD. = 0.53) 
 
ค าส าคัญ : คอมพวิเตอร์ชว่ยสอน 
 
Abstract 

Computer Aided Teaching on PowerPoint Basics This preliminary objective is as follows: 1. To 

develop teaching aids for teaching computer-assisted PowerPoint. 2. To evaluate the effectiveness of teaching 

materials. The target group is 1 0  students from TESSABAN 3 CHOOMCHONWATJUNTRAWAT. By 

specific methods, Research tools Computer Aided Teaching on PowerPoint Basics And assessment form for 

acceptance assessment Computer Aided Teaching on PowerPoint Basics The statistics used are mean, standard 

deviation. 

The results of the research showed that computer-assisted instruction on Computer Aided Teaching 

on PowerPoint Basics consists of 6 components: 1) main page, 2) Instructor advice page 3) lesson menu 

selection page 4) The lesson content page 5) The test page and 6) The test score page and the overall acceptance 

assessment results are at the highest level (�̅� = 4.53, SD. = 0.53) 

 
Keywords: Computer Aided Teaching 
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บทน า 
เทคโนโลยีการศึกษาหมายถึง การน าหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบและส่งเสริม

ระบบการเรียนการสอน โดนเน้นที่วัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่สามารถวัดได้อย่างถูกต้องแน่นอน มีการยึดหลักผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนมากกว่ายึดเนื้อหาวิชามีการใช้การศึกษาเชิงปฏิบัติโดยผ่านการวิเคราะห์และการใช้โสตทัศนูปกรณ์
รวมถึงเทคนิคการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ (วสันต์ ศรีเจริญ, 2557)  

CAI ย่อมาจากค าว่า Computer-Assisted หรือ Aided Instruction คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หมายถึง 
สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซ่ึงใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอสื่อประสม อัน
ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือ
องค์ความรู้ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญก็คือ สามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่ จะเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของ
สื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว ซ่ึงผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผล
ป้อนกลับ (Feedback) นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง
สามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา (ยุทธพล ทับลา, 2554) 

โปรแกรม Authorware จัดเป็นโปรแกรมประเภท Authoring System ที่ใช้ในการเรียบเรียง งานน าเสนอ
ลักษณะ Multimedia มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง เสียงอธิบาย Sound Effect และสามารถโต้ตอบกับ
ผู้ใช้โปรแกรมได้หลายรูปแบบ  ซ่ึงจากคุณสมบัติดังกล่าว สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง โปรแกรม  
Authorware ใช้เทคนิคที่เรียกว่า object interface ซ่ึงเป็นการใช้สัญลักษณ์ (Icon) แทนค าสั่ง ท าให้ง่ายและสะดวก
ในการใช้งาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบโปรแกรม Authorware ส าหรับโครงการรับปรึกษาและให้ค าแนะน าโปรแกรม 
Authorware นี้วัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรมและแนะน าวิธกีารเทคนิคต่าง ๆ ของ
โปรแกรมเท่านั้น มิได้แนะน าการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI Design) ดังนั้นผู้ที่เข้ารวมโครงการ
จ าเป็นต้องเตรียมพร้อมหรือมีทักษะการออกแบบเบื้องต้นมาก่อนบทเรียนการใช้โปรแกรมสื่อประสมหรือ Authorware นี้
จะน าเสนอเนื้อหาโดยเป็นขั้นตอนลักษณะ การท างานของโปรแกรม Authorware (ธีรพงษ์ มงคลวุฒิกุล, 2550) 

ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาสื่อการสอน ในรายวิชาการใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010 
เบื้องต้น เพื่อที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สามารถเข้าใจการใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010 ได้ง่าย
ขึ้นและได้รับความรู้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเรื่อง PowerPoint เบื้องต้น 
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่อคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเรื่อง PowerPoint เบื้องต้น 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพวิเตอรศ์ึกษา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี โดยเลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 คน 
2. ตัวแปรในการศึกษา 

ตัวแปรต้น คอื สื่อคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเรื่อง PowerPoint เบื้องต้น 
ตัวแปรตาม คือ ผลประเมินความเหมาะสมของสื่อคอมพวิเตอร์ชว่ยสอนเรื่อง PowerPoint เบื้องต้น 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการศกึษาวิจัยครัง้นี้ประกอบด้วย สื่อคอมพิวเตอรช์่วยสอนเรือ่ง PowerPoint เบื้องต้น 

และแบบประเมินความเหมาะสม 
4. สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สื่อการเรียนการสอนคอมพวิเตอรช์่วยสอน PowerPoint เบื้องต้น และ 

แบบประเมินการประเมินการยอมรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเรื่อง PowerPoint เบื้องต้น 
6. การด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องผลการสร้างสือ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง PowerPoint เบื้องต้น ได้ด าเนินการวิจัย
โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี ้
               ระยะที่ 1 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องPowerPoint เบื้องต้น 

1. ศึกษาเนื้อหาบทเรียนเรื่อง PowerPoint เบื้องต้น 
2. ออกแบบบทเรียนสื่อการเรียนรู้ด้วย Authorware 
3. พัฒนาระบบโดยเริ่มจากสร้างคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเรือ่ง PowerPoint เบือ้งต้น ดว้ยโปรแกรม Authorware 
4. ทดสอบคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเรื่อง PowerPoint เบื้องต้น 

 ระยะที่ 2 ประเมินความเหมาะสมของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องPowerPoint เบื้องต้น  
1. น าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องPowerPoint เบื้องต้นประเมินความเหมาะสมโดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 
2. สรุปและวิเคราะห์  

 
ผลการทดลอง 
  ผลการทดลองระยะที่ 1 ผลการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเรือ่ง PowerPoint เบื้องต้น 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอหลกั  
       

   
 

ภาพที่ 2 แสดงแนะน าผู้จัดท า 
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าเมนเูลือกบทเรียน 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าเนือ้หา   
 

     
ภาพที่ 5 แสดงหน้าแบบทดสอบ    

                                
  ผลการด าเนินการวิจัยระยะที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง PowerPoint 
เบื้องต้น แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินการความเหมาะสมบทเรียน 
จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  

 

รายการ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านเนื้อหา    
1. เนือ้หาเข้าใจได้ง่าย 4.45 0.52 มาก 
2. ภาษาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.45 0.52 มาก 
3. ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอเนื้อหา 4.64 0.50 มากที่สุด 
4. เนื้อหาครอบคลุม 4.45 0.52 มาก 

โดยรวม 4.50 0.51 มากที่สุด 
ด้านองค์ประกอบ    
1. ความเหมาะสมของรูปภาพ 4.55 0.52 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของโทนส ี 4.27 0.65 มาก 
3. ความเหมาะสมของตัวอกัษร 4.45 0.69 มาก 
4. ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบ 4.64 0.50 มากที่สุด 

โดยรวม 4.42 0.59 มาก 
ด้านประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience)    
1. ใช้งานง่าย 4.64 0.50 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการเข้าถึงไดส้ะดวก 4.64 0.50 มากที่สุด 
3. ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน 4.36 0.50 มาก 
4. ความเชื่อถือได้ในการใช้งาน 4.64 0.50 มากที่สุด 

โดยรวม 4.57 0.50 มากที่สุด 
โดยรวมทั้งหมด 4.53 0.53 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 1 ผลประเมินการความเหมาะสมของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง PowerPoint เบื้องต้น 
พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อบทเรียนโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.53, S.D. = 0.53) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมต่อด้านประสบการณ์ของผู้ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด   
(�̅� = 4.57, S.D. = 0.50) 
 
สรุปผลการทดลอง 

ผลการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องPowerPoint เบื้องต้นผลประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ส่วน 
ประกอบด้วย 1) หน้าหลัก 2)หน้าแนะน าผู้จัดท า 3) หน้าเมนูเลือกบทเรียน 4) หน้าแสดงเนื้อหาบทเรียน 5) หน้า
แบบทดสอบ 6) หน้าคะแนนการท าแบบทดสอบ ผลประเมินการยอมรับสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง PowerPoint 
เบื้องต้น พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียน โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.53, S.D. = 0.53)
สอดคล้องกับ อภิรัชต์ การิโก (2557: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม
น าเสนองาน วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ง16201) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียน พบว่า ความพึงพอใจ ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สื่อโปรแกรมบทเรียนประกอบการเรียนรู้ได้น่าสนใจ ชิ้นงานของฉันสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 อยู่ในระดับมาก 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2) ประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยเลือกแบบเจาะจง
จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และแบบประเมินคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.43, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมต่อด้านภาพ ภาษาและเสียง อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.53, S.D.= 0.49) 

ค าส าคัญ : การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ, โครงสร้างของโปรแกรม 

Abstract 
The purpose of this study was to 1) to develop animation 2 dimension about the structure of the 

secondary school studies. Years 1 and 2) to evaluate the quality of animation 2 dimension about the structure 

of the program, for students 1 target. He is an expert 3 .Tool used in this study is 1) animation 2 dimension 

about the structure of the program for students. Grade at 1 2) to evaluate the quality of animation 2 dimension 

about the structure of the program for Grade 1. 

Research has found that the development of cartoon animation 2 dimensional structure of story 

programs for high school students, 1 with total quality evaluation to all levels (x̄  = 4.43, S.D. = 0.50) when 

considered as a side list, find that the expert opinion on the overall picture. Language and sound level 

(x̄ = 4.53, S.D. = 0.49). 

Keywords: Animation 2D, structure of the program 

บทน า 
การเขียนโปรแกรมโครงสร้างเป็นการก าหนดขั้นตอนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างาน โดยมีโครงสร้างการ

ควบคุมพื้นฐาน 3 หลักการ โดยมี การท างานแบบล าดับ ( Sequence ) การเลือกกระท าตามเงื่อนไข ( Decision ) 
และการท าซ้ า (Loop) (สุรวุฒิ แน่นพิมาย, 2560) แอนิเมชัน (Animation) เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยการน า
ภาพนิ่งมาเรียงล าดับกัน  และแสดงผลอย่างต่อเนื่องท าให้ดวงตาเห็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา เม่ือ
ตามนุษย์มองเห็นภาพที่ฉาย อย่างต่อเนื่อง เรตินาจะรักษาภาพนี้ไว้ในระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอื่น
แทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าว สมองของมนุษย์จะเชื่อมโยงภาพทั้งสองเข้าด้วยกันท าให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มี
ความต่อเนื่องกัน (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552, 222 ) โดยคุณสมบัติของแอนิเมชันสามารถใช้จินตนาการได้อย่างไม่
มีขอบเขต สามารถอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจยากให้ง่ายขึ้น ใช้อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นนามธรรมให้
เป็นรูปธรรมได้อีกทั้งใช้อธิบายหรือเน้นส่วนส าคัญให้ชัดเจนและกระจ่างขึ้นได้ (ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ, 2532, 931-932)
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ปัจจุบันการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการค านวณ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม มีประเภทและการ
ท างานที่ซับซ้อน จ าเป็นต้องอาศัยการยกตัวอย่างให้สามารถเกิดความเข้าใจได้ง่ายไม่ยากจนเกินไป โดยสื่อแอนิเมชั่น
เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ (จรูญพร ปรปักษ์ประลัย , 2548) มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ตัวการ์ตูนเป็นตัว
ถ่ายทอดเรื่องราว สีสัน  เสียง แสงประกอบการบรรยาย การแสดงทีละฉากตามล าดับจนจบเรื่อง โดยใช้กราฟิกจาก
โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ในการค านวณการสร้างภาพใช้เป็นสื่อที่น่าสนใจ สามารถถ่ายทอดออกมาให้เข้าใจได้
ง่ายซ่ึงสามารถน ามาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนสร้างเป็นบทเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับเด็กและสามารถ
จดจ ารายละเอียดได้มากกว่าการท่องจ าเป็นตัวหนังสือ ซ่ึงการออกแบบสื่อให้กับเด็กเพื่อดึงดูดความสนใจจะต้องได้รับ
การตอบสนองในความต้องการของเด็ก เช่น การ์ตูน เสียงบรรยาย เป็นต้น แอนิเมชั่นจึงถือเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถ
สร้างความดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดี 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรม เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. เพื่อประเมินคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี โดยเลือกแบบเจาะจงจ านวน 10 คน 
 2. ตัวแปรในการศึกษาวิจัย 

ตัวแปรต้น คือ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ตัวแปรตาม คือ ผลประเมินคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ แบบประเมินคุณภาพ 

4. สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตนฐาน 

5. การด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ได้ด าเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มติิ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 

1. ศึกษาเนือ้หาและรวบรวมข้อมูลโครงสร้างของโปรแกรม 
2. ออกแบบตัวละครและฉาก  
3. พัฒนาเรื่อง การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนให้ผู้เชียวชาญตรวจประเมินคุณภาพ 
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ระยะที่ 2 การประเมินคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1. น าการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และแบบประเมินคุณภาพให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมิน 

2. สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพการ์ตูนแอนเิมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ผลการทดลอง 
 ผลการทดลองสามารถอธิบายไดด้ังนี้ 

ผลการด าเนินการวิจัยระยะที่ 1 การ์ตูนแอนเิมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 การ์ตูนแอนเิมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
 

จากภาพที่ 1 แสดงภาพตัวอย่างเนื้อหาของการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ผลการด าเนินการวิจัยระยะที่ 2 การประเมินคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนของ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพวิเตอรศ์ึกษา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี โดยเลือกแบบเจาะจงจ านวน 10 คน 

 

รายการ x̅ S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ด้านเน้ือหาและการด าเนินเรื่อง    
    1.1 ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 4.20 0.60 มาก 
    1.2 ความเหมาะสมของเนื้อหา 4.40 0.49 มาก 

รวม 4.30 0.56 มาก 
2. ด้านการออกแบบตัวละครและฉาก    
    2.1 ความเหมาะสมการใช้สีในการออกแบบตวัละครและฉาก 4.50 0.67 มากที่สุด 
    2.2 ความน่าสนใจในการออกแบบตัวละครและฉาก 4.50 0.67 มากที่สุด 
    2.3 ความสวยงามของตัวละครและฉาก 4.20 0.87 มาก 
    2.4 การจัดองคป์ระกอบของฉาก 4.50 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.43 0.70 มาก 
3. ด้านภาพ ภาษาและเสียง    
    3.1 ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา 4.50 0.50 มากที่สุด 
    3.2 ความสอดคล้องระหว่างเสียงกับภาพ 4.50 0.67 มากที่สุด 
    3.3 ความเหมาะสมของการเคลื่อนไหวของตวัละคร 4.50 0.67 มากที่สุด 
    3.4 ความต่อเนื่องของภาพ 4.60 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.49 มากที่สุด 
โดยรวมทั้งหมด 4.43 0.67 มาก 

 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก   
(x̅ = 4.43, S.D.= 0.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมต่อด้านภาพ ภาษาและเสียง 
อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.43, S.D.= 0.50) 
สอดคล้องกับ ศักรินทร์ กลีบแก้ว (2559: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์
ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้ าฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความ
คิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนที่มีต่อแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยด
น้ าฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งด้านเนื้อหาและด้านการน าเสนอเนือ้หาโดยใช้การ์ตูน พบว่า มีความเห็น
ว่ามีความเหมาะสมมาก (x̅ = 4.07, S.D.= 0.46) 
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บทคัดยอ่ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับ

ข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โร ง เรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน โดยเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผ่นภาพอินโฟกราฟฟิคร่วมกับสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง และแบบประเมนิความ
เหมาะสม สถิติในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  

ผลการวิจัยพบว่า การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับข้อมูล ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สามารถน าเสนอเนื้อหาได้ครบถ้วนตรงกับเนื้อหา
ในหลักสูตรแกนกลางชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบด้วยเนื้อหาความหมายของหน่วยรับข้อมูล องค์ประกอบหลักของ
หน่วยรับข้อมูล และผลประเมินความเหมาะสมของการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง 
หน่วยรับข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์พบว่า มีผลรวมค่าเฉลี่ย 
(x̄ =4.47) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.50) อยู่ในระดับดี  

ค าส าคญั : การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟคิ  เทคโนโลยีเสมอืนจริง 

Abstract 

The purposes of the research were: 1) To create infographic media together with virtual reality 

technology Data receiving unit. For grade 1 students, Huai Sai Prachasan School. 2) To evaluate the 

appropriateness of creating infographic media together with virtual reality technology Data receiving unit. For 

grade 1 students, Huai Sai Prachasan School. Qualified target population 5 people. By choosing a specific type 

The tools used in the research consisted of Infographic graphic sheet with virtual technology media. And the 

suitability assessment form. Research statistics. Is the mean and standard deviation From this research study. 

The research found that. Creating infographic media together with virtual reality technology Data 

receiving unit. For grade 1 students, Huai Sai Prachasan School. Able to present the content completely in 

accordance with the content in the core curriculum for grade 1. Contains the content, meaning of the receiving 

unit. The main component of the receiving unit. And the result of evaluating the appropriateness of creating 

infographic media together with virtual reality technology. For grade 1 students, Huai Sai Prachasan School. 

Found that the average value (x̄ = 4.47) and standard deviation (S.D. = 0.50) is in a good 

Keywords: Creating infographic media, Virtual technology 
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บทน า 
 ในการ เรียนการสอนในการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับข้อมูล 
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ได้ใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบการจัด
กิจกรรมหลายประเภท เช่น ใบความรู้  เอกสาร คู่มือการเรียนรู้พบว่าสื่อเดิมยังไม่ตอบสนองต่อผู้ เรียน 
ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่บรรลุผลตามจุดประสงค์ ท่ีตั้งไว้  

การสอนโดยใช้อินโฟกราฟฟิคและเทคโนโลยีความเสมือนจริงเป็นสื่อการเรียนรู้ชนิดใหม่ท่ีนักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อาศัยค าแนะน าจากผู้สอนเพียงเล็กน้อยโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีใช้
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอในรูปแบบของสื่อประสม ได้แก่ภาพนิ่งข้อความ กราฟิก กราฟ แผนภูมิ 
ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหา บทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะท่ีใกล้เคียงการสอนจริงใน
ห้องเรียนมากท่ีสุด นอกจากนี้อินโฟกราฟฟิคและเทคโนโลยีความเสมือนจริงยังเป็นสื่อท่ีใช้ในการน าเสนอบทเรียนท่ีมี
การโต้ตอบแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้เรียนก่อให้เกิดการเรียนรู้รายบุคคล ช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รยีน
ได้มาก (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545: 53 –58) 

AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่าน
อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์รวมกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ท าให้สามารถมองเห็นภาพท่ีมีลักษณะเป็นวัตถุ (Object) 
แสดงผลในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติ ลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง มีการแสดงผลที่แสดงวัตถุมีการเคลื่อนไหว ดูมีมิติมี
ความตื่นเต้นเร้าใจ โดยสามารถน ารูปแบบใหม่ของการน าเสนอสินค้าลอยออกมานอกจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการ
น าเสนอรูปแบบใหม่ในโลกสังคมออนไลน์หรือการตลาดออนไลน์อีกทางหนึ่ง ว่ากันว่า นี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉม
หน้าสื่อยุคใหม่ พอๆ กับเมื่อครั้งเกิดอินเทอร์เน็ตขึ้นในโลกก็ว่าได้ หากเปรียบสื่อต่าง ๆ เสมือน “กล่อง” แล้ว AR คือ
การเด้งออกมาสู่โลกใหม่ภายนอกกล่องท่ีสร้างความตื่นเต้นเร้าใจ ในรูปแบบ  Interactive Media โดยแท้จริง
เทคโนโลยีเสมือนจริงนี้ มีหลักการท างานโดยสามารถแบ่งประเภทตามส่วนวิเคราะห์ภาพ ( Image Analysis) 
เป็น    2  ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker เป็นหลักในการท างาน (Marker based AR)   และการ
วิเคราะห์ภาพโดยใช้ลักษณะต่าง ๆ ท่ีอยู่ในภาพมาวิเคราะห์ (Marker-less based AR) หลักการของเทคโนโลยีเสมือน
จริง ประกอบด้วย (หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน,  2017) 

1. Marker (หรือท่ีเรียกว่า Markup) 
2. กล้องวิดีโอ เว็บแคม กล้องโทรศัพท์มือถือ หรือ ตัวจับ Sensor อ่ืนๆ 
3. ส่วนการแสดงผลภาพ เช่นจอภาพจากอุปกรณ์แสดงผล 
4. ซอฟต์แวร์ส่วนประมวลผลเพื่อวัตถุแบบสามมิติ object 3D 

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างสื่อการเรียนการ
สอนในจากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างสื่อการเรียนการสอนใน
การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  
 2.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับ
ข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  
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อุปกรณแ์ละวิธีการทดลอง 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน โดยเลือกแบบเจาะจง เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้าน

เทคโนโลยีการศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีประสบการมากกว่า 5 ปี 
2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น คือ การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับข้อมูล 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  
 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความเหมาะสมของการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยี

เสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  
3.  เครืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง และ แบบ

ประเมินความเหมาะสม 
4.  สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับ

การยอมรับ (วีระชัย คอนจอหอ, 2553) ดังน้ี 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับดีมาก   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับดี   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 

5.  ข้ันตอนการด าเนินการ 
การด าเนินการวิจัยเรื่องการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับข้อมูล 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยระยะท่ี 
1 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง และระยะท่ี 2 แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อ โดยมี
รายละเอียดดั้งนี้ 

ระยะท่ี 1 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
1. ศึกษาวิชาหน่วยรับข้อมูล เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยี

เสมือนจริง 
2. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1  
3. ออกแบบการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับข้อมูล ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  
4. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หน่วย

ประมวลผลกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 
5. ประเมินความเหมาะสมของการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับ

ข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  
6. สรุปผลของการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับข้อมูล ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  
ระยะท่ี 2 แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อ 
1. น าสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  และแบบประเมินความเหมาะสมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 
ท่าน ประเมินโดยแบบ ประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ความเหมาะสมของอินโฟกราฟฟิก และความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีเสมือนจริง 

2. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 
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ผลการทดลอง 
 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  สามารถรายงานผลการด าเนินการวิจัยได้โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดดั้งนี้ 
 1. ผลการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  
 ผลการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับข้อมูล แสดงไดด้ั้งภาพท่ี 1-5  

 

 
 

ภาพที่ 1 อินโฟกราฟฟคิ 
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ภาพที่ 2 เทคโนโลยีเสมือนจริง 

 

 
ภาพที่ 3 ความรูเ้บื่องต้น 
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ภาพที่ 4 อุปกรณ์พืน้ฐาน 

 

 
ภาพที่ 5 ประวัติผู้จดัท า 

 

3. ผลการการประเมินความเหมาะสมของผลการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง
เรื่อง หน่วยรับข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสมในส่วนของสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรบัข้อมูล 
 

รายการ  S.D. ระดบัความคดิเหน็ 
อินโฟกราฟฟิค      

1. ความสวยงาม 4.40 0.55 ดี 

2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร 4.60 0.55 ดีมาก 

3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.20 0.45 ดี 

4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.60 0.55 ดีมาก 

5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายสื่อความหมาย 4.40 0.55 ดี 

6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพสื่อความหมาย 4.40 0.55 ดี 

7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบสื่อ 4.60 0.55 ดีมาก 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน (AR)      

1. ความสะดวกรวดเร็ว 4.60 0.55 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร 4.40 0.55 ดี 

3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.40 0.55 ดี 

4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.60 0.55 ดีมาก 

5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายสื่อความหมาย 4.60 0.55 ดีมาก 

6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพสื่อความหมาย 4.40 0.55 ดี 

7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบสื่อ 4.40 0.55 ดี 
โดยรวม 4.47 0.50 ด ี

 
วิจารณผ์ลการทดลอง 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจรงิ
เรื่อง หน่วยรับข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โร งเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 ท่าน พบว่า สื่อมีความเหมาะสมโดยรวม ค่าเฉลี่ย (x̄ =4.47) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.50) อยู่ใน
ระดับดี  

 
สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปและอภิปรายได้ดังนี้ 
 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 1) ส่วนหน้าจอหลักในการเข้าถึง
ส่วนของเนื้อหา และ 2) ส่วนของเนื้อหา ประกอบด้วยเนื้อหาความหมายของหน่วยรับข้อมูล องค์ประกอบหลักของ
หน่วยรับข้อมูล โดยผลของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมของระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี  
(  = 4.47)และ S.D. = 0.50) ท้ังนี้เนื่องจากระบบมีองค์ประกอบของแนวคิด หลักการ และวิธีการ จึงส่งผลให้ระบบ
มีรายละเอียดของเนื้อหาอย่างครบถ้วน ครอบคลุม และมีความทันสมัย สอดคล้องกับ หลักการประเมินความเหมาะสม
ของผู้ใช้ (ชไนเดอร์แมน, 1998) ซอฟต์แวร์นั้นจะต้องอ านวยความสะดวกในการให้แก่ผู้เรียน ใช้เวลาในการเรียนรู้ การ
ติดตั้ง และปฏิบัติการได้ง่าย สามารถมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อระบบได้รวดเร็ว ไม่ติดขัด มีคุณภาพในด้านทัศนวิสัย และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557) ได้ศึกษาเรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อ
การเรียนการสอนดิจิทัลมีบทบาทส าคัญในกระบวนการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นตัวกลางท่ีช่วยให้การสือ่สารระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียน เข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ถูกต้องและบรรลุผลส าเร็จ ตาม
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วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ ได้ สื่อเพื่อ การเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการ 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆส่งผลให้การพัฒนา สื่อ เพื่อการเรียนการสอนขึ้นเป็นจ านวนมากเช่น 
อนิเมชั่นอินโฟกราฟฟิก มัลติมีเดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แต่การพัฒนาเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนต้อง
อาศัย การบูรณา การความรู้และทักษะ ในการผลิตสื่อการออกแบบระบบการเรียนการสอนการทดสอบและ
ประเมินผลเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ชาตรี ชัย
ลอม , 2556)ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนระบบเทคโนโลยี AR โดยการผลิตสื่อสามมิติระบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือ การพัฒนาสื่อการสอนระบบเทคโนโลยี AR โดยการ
ผลิตสื่อสามมิติระบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือ ผู้วิจัยได้น า
แนวคิดการพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ IMMCAI เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท 
การสอน เนื้อหาหรือความรู้ใหม่ ( Instruction) โดยเน้นการสร้างจุดโต้ตอบและมัลติมีเดียในบทเรียนหรือ เรียกว่า 
Interactive Multimedia Computer Assisted Instruction : IMMCAI 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึกสรุปได้ การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับ
ข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ใน
การเรียนรู้ในการเรียนการสอนเรื่อง หน่วยรับข้อมูล ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยจะน าผลการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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การพัฒนาส่ืออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น 
ส าหรับคอมพิวเตอร์ All In One 

The Development Infographic and AR Technology Subject 5 Highlights for All in One Computers 

*วรพล นกน่วม1, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล1  และ วีระชัย คอนจอหอ1
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น 

ส าหรับคอมพิวเตอร์ All In One 2) ประเมินการยอมรับสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 
ข้อเด่น ส าหรับคอมพิวเตอร์ All In One กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์  ที่มี
ประสบการณ์การท างานด้านคอมพิวเตอร์อย่างต่ า 5 ปี จ านวน 5 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย 1) สื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับคอมพิวเตอร์ All In One 
2) แบบประเมินการยอมรับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
All In One ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนภาพพื้นหลังในการเข้าถึงส่วนของเนื้อหา (Tracking) และ
ส่วนของเนื้อหา (Rendering) ประกอบด้วย วีดีโอ ภาพประกอบ และเว็บไซต์ 2) ผลการประเมินการยอมรับของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่มีต่อระบบ พบว่า ผลของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของระบบ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.40 และ S.D. = 0.15) 

ค าส าคัญ :  อินโฟกราฟิก  เทคโนโลยีความจริงเสมือน 

Abstract 

This research aims to the development infographic and AR technology subject 5 highlights for all in 

one computers and the satisfaction of students with the online lessons. The target group of five experts. Tools 

were the suitability assessment of infographic and AR technology. The statistics used in this research were the 

arithmetic mean and standard deviation. The results showed that 1) infographic and AR technology subject 5 

highlights for all in one computers consisted of 2 components. 2) Evaluation of five experts was the hight 

(x̅= 4.40, S.D. = 0.15).

Keywords:  Infographic, AR 

บทน า 
ในยุคปัจจุบันการออกแบบสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิก ได้รับความนิยมมมากบนโลกออนไลน์รวมถึงสถิติอื่นๆ 

ที่ทุกคนหันมาใช้อินโฟกราฟิกมากขึ้น เพราะอินโฟกราฟิกเป็นรูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสมต่อสมองมนุษย์ 
อินโฟกราฟิกเป็นรูปแบบในน าข้อมูลมาเสนออย่างสร้างสรรค์ โดยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เรียบเรียง ประมวลผล 
และอ้างอิงข้อมูลจาก แหล่งอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการออกแบบอาศัยองค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อความ
สวยงามเน้นการสื่อสารด้วยการใช้ภาพสัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนผัง ทางสถิติ แทนการอธิบายด้วยตัวอักษร เพื่อส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสารที่ เราต้องการไปยัง ท าให้ผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องกระชับ และเข้าใจข้อมูลได้อย่าง
ชัดเจนรวดเร็ว (ศุภลักษณ์ จุเครือ, 2561, 8) 

จากรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม คือ ผู้สอนจะเป็นผู้ก าหนดแนวทางการเรียนการสอนและกิจกรรม
ทั้งหมด โดยไม่ค านึงถึงความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ผู้สอนจะสอนแบบบรรยายเนื้อหาตามต าราที่ไม่มี
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ความทันสมัยของสื่อประกอบการเรียนรู้ อีกทั้งสื่อการสอนแบบเก่าไม่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในการเรียนการสอน
มากหนัก  
 จากสภาพปัญหาและความส าคัญของแนวคิด ที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจและเชื่อมั่นว่าหากมี
การพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีด้านอินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือนมาช่วย
สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในการเรียนการสอนให้มากขึ้น 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

All In One  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อประกอบงานวิจัย ดังนี้ 
 ทิชพร นามวงศ์ (2560) ได้ท าการการพัฒนาการออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คือ
การน ารูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (synectics Instructional Model) มาใช้ร่วมกับการ
ออกแบบอินโฟกราฟิก ซ่ึงเป็น สื่อที่มีท้ังเนื้อหาและภาพผ่านกระบวนการคิดจินตนาการ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบ โดยใช้ กระบวนการออกแบบ 9 ขั้นตอน (1) เลือกหัวข้อ (2) วางแผน (3) แผนที่ความคิด (4) ค้นหา
ข้อมูล (5) แรง บันดาลใจ (6) แปลงข้อมูลเป็นภาพ (7) สเก๊ตช์ภาพโครงร่างและหยาบ (8) ออกแบบ (9) ตรวจสอบ
และปรับปรุง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิด ปัญญา และการรับรู้ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการคิด ตัดสินใจ 
และลงมือท าสร้างความรู้ใหม่โดยบูรณาการความรู้เดิมและใหม่เข้าด้วยกัน ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
อย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
 การตรวจสอบคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า 
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นหรือเทคนิควิธีที่เลือกใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการอัน
แท้จริง ของกลุ่มประชากรผู้ใช้ที่นิยามไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการทดสอบซอฟต์แวร์หรือขอความคิดเห็นจากผู้ใช้โดยตรง 
โดยเลือกส่วนหนึ่งของประชากรมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้มีโอกาสทดลองใช้ซอฟต์แวร์แล้ว ก็
อาจใช้เทคนิควิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยให้ตอบแบบสอบถามกลับมา หรือมีการสัมภาษณ์ หรือการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม หรือจะใช้วิธีการแบบผสมกันก็ได้ ประเด็นที่ควรเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการ
ออกแบบ และด้านการใช้งาน (วรชัย เยาวปาณี, 2550) 

หลักการประเมินการยอมรับของผู้ใช้ หมายถึง ซอฟต์แวร์นั้นจะต้องอ านวยความสะดวกในการให้แก่ผู้เรียน 
ใช้เวลาในการเรียนรู้ การติดตั้ง และปฏิบัติการได้ง่าย สามารถมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อระบบได้รวดเร็ว ไม่ติดขัด มี
คุณภาพในด้านทัศนวิสัย และมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อซอฟต์แวร์  
            การก าหนดเกณฑ์การยอมรับนั้น จะต้องอาศัยฐานของการต่อประสานเชิงมนุษย์ (ชไนเดอร์แมน, 1998) ดังนี้  

1. เวลาท่ีผู้ใช้ในการเรียนรู้ฟังก์ชนัเฉพาะต่าง ๆ 
2. ความเร็วในการปฏิบัติงาน 
3. อัตราความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้ 
4. เวลาท่ีใช้ในการจดจ าค าสั่ง 
5. ความพึงพอใจของผู้ใช ้

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับคอมพิวเตอร์ All In One 
2. เพื่อประเมินการยอมรับของสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับ

คอมพิวเตอร์ All In One 
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อุปกรณ์และวิธกีารทดลอง 
 1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี ้

1.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างสื่อมัลติมีเดีย  

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1.1 
1.3 ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับคอมพิวเตอร์ All In One 
1.4 พัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับคอมพิวเตอร์ All In One 
1.5 ประเมินการยอมรับของสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับ

คอมพิวเตอร์ All In One 
1.6 สรุปผลของการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับ

คอมพิวเตอร์ All In One 
2. เครื่องมือการวิจัย 

2.1 สื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับคอมพิวเตอร์ All In One 
2.2 แบบประเมินการยอมรับสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับ

คอมพิวเตอร์ All In One 
 3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การท างานด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อย
กว่า 5 ปี จ านวน 5 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลการประเมินที่ได้มาเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินการยอมรับ (วีระชัย คอนจอหอ, 2561) ดังนี้  
   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 
 1. ผลการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับคอมพิวเตอร์ All In One 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ All In One ตามขั้นตอนการวิจัยในระยะที่ 1 โดยน าข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มาจัดท าสื่สื่อ
อินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับคอมพิวเตอร์ All In One และเครื่องมือของ
กิจกรรม  แสดงดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 Brainstorm 
 

จากภาพที่ 1 เป็นภาพของภาพพื้นหลังในการเข้าถึงส่วนของเนื้อหา (Tracking) ซ่ึงจะส่วนที่แสดงอินโฟกราฟิก 
เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับคอมพิวเตอร์ All In One และคิวอาร์โค้ดที่จะแสดงในส่วนของเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

 

       
 

ภาพที่ 2 ส่วนของเนื้อหา (Rendering) ประกอบด้วย วีดีโอ ภาพประกอบ และเว็บไซต์ 
 

จากภาพที่ 2 เป็นภาพของเนื้อหา (Rendering) ประกอบด้วย วีดีโอ ภาพประกอบ และเว็บไซต์ ที่ผ่าน
การสแกนคิวอาร์โค้ดที่จะแสดงในส่วนของเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

 
 2. ผลการประเมินการยอมรับสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ All In One 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้บทเรียนสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น 
ส าหรับคอมพิวเตอร์ All In One ที่พัฒนาขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การท างานด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 
ปี จ านวน 5 คน โดยมีการประเมินการยอมรับของสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น 
ส าหรับคอมพิวเตอร์ All In One ของผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่มีต่อระบบ จากนั้นน าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์
ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินการยอมรับสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น  
ส าหรับคอมพิวเตอร์ All In One ของผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพวิเตอร์ 

 

รายการ  S.D. 
ระดับการ
ยอมรับ 

อินโฟกราฟิก    
1. ความสวยงาม 4.60 0.55 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตัวอักษร 4.40 0.89 มาก 
3. ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตัวอักษรบน
จอภาพ 

4.00 0.71 มาก 

4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรปูภาพ 4.60 0.55 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายสื่อความหมาย 4.60 0.55 มากที่สุด 
6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรอืรูปภาพส่ือ
ความหมาย 

4.40 0.55 มาก 

7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบสือ่ 4.20 0.84 มาก 
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (AR)    

1. ความสะดวกรวดเรว็ 4.60 0.55 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตัวอักษร 4.60 0.55 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตัวอักษรบน
จอภาพ 

4.60 0.55 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรปูภาพ 4.40 0.89 มาก 
5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายสื่อความหมาย 4.40 0.89 มาก 
6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรอืรูปภาพส่ือ
ความหมาย 

4.20 0.84 มาก 

7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบสือ่ 4.00 0.71 มาก 
รวม 4.40 0.15 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับ

คอมพิวเตอร์ All In One ของผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสม
ของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.40 และ S.D. = 0.15) 

 
สรุปผลการทดลอง 

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับคอมพิวเตอร์ All In One
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 1) ส่วนภาพพื้นหลังในการเข้าถึงส่วนของเนื้อหา (Tracking) 2) ส่วนของเนื้อหา 
(Rendering) ประกอบด้วย วีดีโอ ภาพประกอบ และเว็บไซต์ โดยผลของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความ
เหมาะสมของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.40 และ S.D. = 0.15) ทั้งนี้เนื่องจากระบบมีองค์ประกอบ 
ตามหลักการสร้างอินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน จึงส่งผลให้ระบบมีรายละเอียดของเนื้อหาอย่าง
ครบถ้วน ครอบคลุม และมีความทันสมัย สอดคล้องกับ หลักการประเมินการยอมรับของผู้ใช้ (ชไนเดอร์แมน , 1998) 
ซอฟต์แวร์นั้นจะต้องอ านวยความสะดวกในการให้แก่ผู้เรียน ใช้เวลาในการเรียนรู้ การติดตั้ง และปฏิบัติการได้ง่าย 
สามารถมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อระบบได้รวดเร็ว ไม่ติดขัด มีคุณภาพในด้านทัศนวิสัย และสอดคล้องกับการตรวจสอบ
คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้  (วรชัย เยาวปาณี, 2550) ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นหรือ
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เทคนิควิธีที่เลือกใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการอันแท้จริงของกลุ่มประชากร จึง
จ าเป็นต้องมีการทดสอบซอฟต์แวร์หรือขอความคิดเห็นจากผู้ใช้โดยตรงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่น ส าหรับคอมพิวเตอร์ All 
In One ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานจริงและควรศึกษาในเนื้อหารายวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติม 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง
หน่วยความจ าส ารองส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการสร้างสื่ออินโฟกราฟ
ฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 
ท่าน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผ่นภาพอินโฟกราฟฟิคร่วมกับสื่อเทคโนโลยีเสมอืน
จริง และแบบประเมินความเหมาะสม สถิติในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่องหน่วยความจ าส ารองส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถน าเสนอเน้ือหาได้ครบถ้วนตรงกับเน้ือหาในหลักสูตรแกนกลาง และผลประเมิน
ความเหมาะสมของการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่องหน่วยความจ าส ารอง ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่าโดยรวมมีระดับการยอมรับอยู่ในระดับดี (  = 4.30 และ S.D. = 0.49) 

 

ค าส าคญั :การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิค  เทคโนโลยีเสมอืนจริง   
 
Abstract 
 The purposes of the research were: 1) To create infographic media together with Augmented reality 

technology secondary storage. For Mathayom Suksa 1. 2) To evaluate the appropriateness of creating 

infographic media together with virtual reality technology Data receiving unit. For Mathayom Suksa 1. 

Qualified target population 5 people. By choosing a specific type the tools used in the research consisted of 

Infographic graphic sheet with virtual technology media. And the suitability assessment form. Research 

statistics. Is the mean and standard deviation from this research study. 

 The research found that. Creating infographic media together with Augmented reality technology 

secondary storage For Mathayom Suksa 1 a complete presentation of the content matches the content in the 

core curriculum. The evaluation of the Media Info Graphics with Augmented reality secondary storage For 

Mathayom Suksa 1. Found that the average value (x̄ = 4.30) and standard deviation (S.D. = 0.50) is in a good 

 

Keywords: Creating infographic media, Augmented reality technology 
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บทน า 
 ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาททางด้านการจัดการศึกษามากขึ้นโดยครูผู้สอนได้
น าข้อดีของวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ร่วมกับความทันสมัยของระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบทบาทต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545) 
โดยเฉพาะสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง ด้วยเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก 
กลายมาเป็นแอปพลิเคชันท่ีสามารถดาวน์โหลดมาใช้งาน และสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานในการจัดการเรียนการ
สอน หรือเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ได้ 
 Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน ซึ่งจะ
ท าให้ภาพท่ีเห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ ลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง Augmented Reality แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ 1) LocationBased ใช้งานผ่าน  Smart Phone 2) Marker หรือ  Image-Based AR ส่วนใหญ่ ใช้งานผ่าน
คอมพิวเตอร์ ด้วยการเขียนโค้ดรหัสในการใช้งานเพื่อให้เกิดเป็นวัตถุในรูปแบบต่าง ๆ ลักษณะของเทคโนโลยี 
Augmented Reality คือการพัฒนาโดยผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ เชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น Webcam, Computer, 
Cloud Computing หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์บน 
Projector หรือบนโทรศัพท์อาจมีลักษณะท้ังท่ีเป็นภาพนิ่งสามมิติภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อท่ีมีเสียงประกอบ 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด (ลดาวรรณ สระทองหมาย, 2556)   
 ปัจจุบันยังมีการน าสมาร์ทโฟนมาใช้ร่วมในการศึกษามากขึ้น (พัชรี ดอกพุฒ, 2556) เนื่องจากความสะดวก
ในการใช้งาน พกพาง่าย ถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่คนในสังคมยุคปัจจุบันต้องการใช้ท้ังในการติดต่อสื่อสาร ความสามารถใน
การเล่นหรือใช้งานสื่อต่าง ๆ เปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก ซึ่งคุณสมบัติท่ีกล่าวมาสอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งาน (หน่วยศึกษานิเทศก์, 2551) ท่ีผู้ใช้สามารถควบคุมการเรียนได้ด้วยตนเอง ตามความต้องการได้
ทุกสถานท่ีทุกเวลา ถือเป็นการเรียนท่ีสามารถปรับตามความเหมาะสมได้ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตาม
ความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคลอย่างมีจุดหมาย 
 ในการจัดการเรียนสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากเดิมผู้สอนท าการสอนแบบปฏิบัติโดยการฉาย
โปรเจคเตอร์แล้วให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม แต่ยังพบปัญหาระหว่างสอน คือ ผู้เรียนตามไม่ทันในขณะสอนเมื่อสอนเสร็จ
ผู้สอนได้ท าการแจกใบงานนักเรียนจึงไม่เข้าใจ และไม่สามารถส่งงานตามท่ีก าหนดได้เนื่องจากไม่เข้าใจและหาแหล่ง
ทบทวนความรู้ได้ยากจึงมาขอให้ผู้สอนทบทวนในเรื่องเดิมอีกครั้ง และท าให้ไม่สามารถเริ่มเนื้อหาใหม่ในค าบเรียน
ถัดไปได้ จากปัญหาท่ีกล่าวมาผู้วิจัยได้ท าการสังเกตพบว่าการเรียนการสอนของเนื้อหาในรายวิชาคอมพิวเตอร์มีความ
ทันสมัย เพียงแต่ยังขาดสื่อท่ีจะให้ผู้เรียนสามารถกลับไปทบทวนย้อนหลังในเนื้อหาท่ีไม่เข้าใจหลังจากท่ีเรียนจบใน
ห้องเรียน 
 จากสภาพปัญหา และการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนด้วย
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชัน v- player บนสมาร์ทโฟนการท่ี
ผู้วิจัยเลือกท่ีจะน าเอาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงมาใช้ในการวิจัยนั้นเพราะรูปแบบในการแสดงผลเป็นวิธีท่ีน่าสนใจใน
การน ามาใช้กับการเรียนการสอนท าให้การเรียนมีความสมจริงมากย่ิงขึ้น ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนและ
เกิดความอยากรู้อยากเห็นและน่าท่ีจะช่วยให้นักเรียนในระดับนี้สนใจในการเรียนการสอนได้ โดยการท างานนั้นจะใช้
เทคนิคความจริงเสริมในการน าเสนอภาพและสื่อในลักษณะ Real-time เพียงแค่ผู้เรียนวางสื่อการเรียนให้ตรงกับ
กล้องบนสมาร์ทโฟนแอพพลิเคชันก็จะท าการประมวลผลและแสดงภาพ และเสียงของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ขึ้นมาตรงพิกัดท่ีผู้ใช้วางสื่อการเรียนไว้ ท าให้เนื้อหาของบทเรียนมีความสมจริงมากย่ิงขึ้น จากเ ทคนิค
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ถ้าหากมีการออกแบบและมีการพัฒนาการระบบท่ีดี จะท าให้การเรียนการสอนน่าสนใจและช่วย
ให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเพิ่มความสะดวกส าหรับผู้ที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
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วัตถปุระสงค ์
 1.  เพื่อสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยความจ าส ารอง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1   
 2.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง 
หน่วยความจ าส ารอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1.ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชาการกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นผู้มีความรู้เข้าใจด้าน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี 
2.ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรต้น คือ สื่ออินโฟกราฟฟิครว่มกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยความจ าส ารอง ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1   
ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง 

หน่วยความจ าส ารอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง และ แบบประเมิน

ความเหมาะสม 
1. 4.สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน

ระดับการยอมรับ(วีระชัย คอนจอหอ,2553) ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับดีมาก   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับดี   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 

 
5.ข้ันคตอนการด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยเรื่องการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยความจ าส ารอง 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยระยะท่ี 1 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง และระยะท่ี 2 แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อ โดยมีรายละเอียดดั้งนี้ 

ระยะท่ี 1 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
1. ศึกษาวิชาหน่วยความจ าส ารอง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับ

เทคโนโลยีเสมือนจริง 
2. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1  
3. ออกแบบการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยความจ าส ารอง ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
4. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง 

หน่วยความจ าส ารอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
5. ประเมินความเหมาะสมของการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง 

หน่วยความจ าส ารอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
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6. สรุปผลของการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยความจ าส ารอง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

ระยะท่ี 2 การประเมินความเหมาะสมของสื่อ 
1. น าสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยความจ าส ารอง ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1   และแบบประเมินความเหมาะสมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ประเมินโดยแบบ ประเมิน
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ความเหมาะสมของอินโฟกราฟฟิก และความเหมาะสมของเทคโนโลยีเสมือนจริง 

2. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 
 

ผลการด าเนนิการวิจัย 
 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจรงิเรื่อง หน่วยความจ าส ารอง ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  สามารถรายงานผลการด าเนินการวิจัยได้โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ เพื่อใหส้อดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์ซึ่งมีรายละเอียดดั้งนี ้

1. ผลการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยเีสมอืนจริงเรื่อง หน่วยความจ าส ารอง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  โดยมีการใช้งานสื่อการเรียนรู้โดยใชส้มาร์ทโฟนเพื่อเรียนรู้เรื่อง หน่วยรับข้อมูล แสดงไดด้ั้งภาพท่ี1 

                                             
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงท่ีใช้งานจริงบนเครื่องสมาร์ทโฟน 
 
2.ผลการการประเมินความเหมาะสมของผลการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง 
หน่วยความจ าส ารอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสมในส่วนของสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยความจ า
ส ารอง 

รายการ  S.D. 
ระดบัความ

คิดเห็น 
1. ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.40 0.55 ด ี
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนดิตัวอักษรบน
จอภาพ 4.20 0.45 ด ี
3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบน
จอภาพ 4.20 0.45 ด ี
4. ค าศพัท์ท่ีใช้ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติ
ตามได้โดยง่าย 4.20 0.45 ด ี
5. ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบ
บนจอภาพ 4.20 0.45 ด ี
6. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ
หน้าจอภาพ 4.40 0.55 ด ี
7. ความเหมาะสมในการใชส้ัญลักษณ์หรือรูปภาพสื่อ
ความหมาย 4.20 0.45 ด ี
8. ความเหมาสมในการใชข้้อความอธิบายสื่อ
ความหมาย 4.20 0.45 ด ี
9. ความเหมาะสมในการใชส้ีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.40 0.55 ด ี
10.ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช ้ 4.40 0.55 ด ี

โดยรวม 4.30 0.49 ด ี
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจรงิ
เรื่อง หน่วยความจ าส ารอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน พบว่า สื่อมีความ
เหมาะสมโดยรวม ค่าเฉลี่ย (x̄ =4.30) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49)อยู่ในระดับดี  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารารถสรุปและอภิปรายได้ดังนี้การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือน
จริงเรื่อง หน่วยความจ าส ารอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    โดยผลของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อ
ความเหมาะสมของระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี (  = 4.30)และ S.D. = 0.49)ท้ังนี้เนื่องจากระบบมีองค์ประกอบของ
แนวคิด หลักการ และวิธีการ จึงส่งผลให้ระบบมีรายละเอียดของเนื้อหาอย่างครบถ้วน ครอบคลุม และมีความทันสมัย 
สอดคล้องกับ หลักการประเมินความเหมาะสมของผู้ใช้ (ชไนเดอร์แมน, 1998) ซอฟต์แวร์นั้นจะต้องอ านวยความ
สะดวกในการให้แก่ผู้เรียน ใช้เวลาในการเรียนรู้ การติดตั้ง และปฏิบัติการได้ง่าย สามารถมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อระบบได้
รวดเร็ว ไม่ติดขัด มีคุณภาพในด้านทัศนวิสัย และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557)ได้ศึกษา
เรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนการสอนดิจิทัลมีบทบาทส าคัญในกระบวนการเรียนการสอน
เนื่องจากเป็นตัวกลางท่ีช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียน เข้าใจ
เนื้อหาบทเรียนได้ถูกต้องและบรรลุผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ ได้ สื่อเพื่อ การเรียนการ
สอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆส่งผลให้การ
พัฒนา สื่อ เพื่อการเรียนการสอนขึ้นเป็นจ านวนมากเช่น อนิเมชั่นอินโฟกราฟฟิก มัลติมีเดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แต่
การพัฒนาเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนต้องอาศัย การบูรณา การความรู้และทักษะ ในการผลิตสื่อการ
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ออกแบบระบบการเรียนการสอนการทดสอบและประเมินผลเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ชาตรี ชัยลอม, 2556) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนระบบ
เทคโนโลยี AR โดยการผลิตสื่อสามมิติระบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยี AR บน
มือถือ การพัฒนาสื่อการสอนระบบเทคโนโลยี AR โดยการผลิตสื่อสามมิติระบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ IMMCAI 
เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท การสอน  เนื้อหาหรือความรู้ใหม่ (Instruction) โดยเน้นการ
สร้างจุดโต้ตอบและมัลติมีเดียในบทเรียนหรือ เรียกว่า Interactive MultiMedia Computer Assisted Instruction : 
IMMCAI 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง 
หน่วยความจ าส ารอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการเรียนรู้ในการเรียน
การสอนเรื่อง หน่วยรับข้อมูล ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยจะน าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ปรับปรุง และ
พัฒนาต่อไป 
 
กิตตกิรรมประกาศ  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง การดูแล

รักษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟิกและ
เทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายของ
งานวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ที่มีประสบการณ์การท างานด้านคอมพิวเตอร์อย่างต่ า 5 ปี จ านวน 
5 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความ
เสมือนจริง เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แบบประเมินความเหมาะสมของ
สื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนภาพพื้นหลังในการเข้าถึงส่วน
ของเนื้อหา (Tracking) และส่วนของเนื้อหา (Rendering) ประกอบด้วย เนื้อหา และภาพประกอบ 2) ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่มีต่อระบบ พบว่า ผลของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความ
เหมาะสมของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.48 S.D. = 0.71) 

 
ค าส าคัญ:  อินโฟกราฟิก  เทคโนโลยีความเสมือนจริง 
 
Abstract 
 This research aims to 1) Create media infographic and virtual technology Computer care matters 

for students high school years 1 2) Assessing media and Augmented reality technology infographic Computer care 

matters for Mathayom Suksa 1. The goal of this research is. Computer experts have working experience at 

least 5 years computers 5 people. Using specific selection method The tool consists of a research. 1) Media 

& technology infographic true story, computer maintenance for high school students 1. 2) The assessment of 

appropriate media and Augmented reality technology infographic. Computer care matters for Mathayom 

Suksa 1. Statistics used in the research include the average and standard deviation.  

 The research found that Media & technology infographic true story, computer maintenance for 

Mathayom Suksa 1. Consists of two parts 1) Background image section to access the content (Tracking) and 

content (Rendering) includes content and illustrations. The result of evaluating the appropriateness of 

computer experts who are against the system. The findings of the expert opinions that are against the 

suitability of this system (x̅ = 4.48 S.D. = 0.71). 

 
Keywords: infographic, Augmented Reality technology 
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บทน า 
เทคโนโลยีต่างๆ นั้น ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้นไม่เว้นแม้แต่ด้านการศึกษา ที่ทุก

วันนี้การค้นหาความรู้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ตัวหนังสือบนหน้ากระดาษเท่านั้น แต่ยังสามารถเติมเต็มความรู้ได้จากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลาย ซ่ึง อินโฟกราฟิก ก็เป็นรู้แบบหนึ่งก าลังเป็นที่นิยมในการใช้แสดง
ข้อมูลที่มีความซับซ้อน ผ่านภาพนิ่ง  หรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว สื่ออินโฟ
กราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เรื่องสิบหมู่ เป็นอีกหนึ่งสุดยอด อินโฟกราฟิก ของทีมนักศึกษา วิ ชาเอกการ
ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ส่งเข้าประชัน
ฝีมือในการประกวด Thailand Digi Challenge 2014 จัดโดยส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และ
สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองโดยได้รับเงินรางวัลพร้อมทุกที่จะน ามาต่อยอดและพัฒนาผลงานต่อไป ขณะที่วันนี้
เด็กส่วนใหญ่พกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันตั้งแต่อายุน้อยๆ หากมีการน าข้อดีของอุปกรณ์เหล่านี้มาออกแบบและใช้
ให้เกิดประโยชน์ในยุคของเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดย้ัง โดยเฉพาะการเพิ่มเนื้อหาการเรียนรู้ในลักษณะ
โปรแกรมการเรียนรู้เชิงบันเทิง (Edutainment) เชื่อว่านอกจากเด็กจะสนุกและเพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถเรียนรู้ได้
เร็วขึ้นด้วย (มณีรัตน์  ศิริปัญจนะ, 2558) 

จากบทความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนนั้นมีการพัฒนาขึ้นไปในทุกๆวัน
แต่ การเรียนการสอนในปัจจุบันครูนั้นจะมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายหรือตายตัว สื่อการสอนจะใช่ตัวเดิมไม่มีการ
พัฒนาให้ทันสมัยต่อการเรียนการสอนและส่ือไม่ดึงดูความสนใจของตัวเด็กนักเรียนเท่าที่ควรท าให้การเรียนการสอนไม่
สนุกไม่หน้าสนใจในเรื่องที่เรียน 
 จากสภาพปัญหาและความส าคัญของแนวคิด ที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบ
สื่อการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีด้านอินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริงมาช่วยสนับสนุนการเรียนการ
สอน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง การดูแลรักษา
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นผู้มีความรู้ความ

เข้าใจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี 
2. ตัวแปรที่ใช่ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น คือ สื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตัวแปรตาม คือ ผลประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง 
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยประกอบด้วย สื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง การดูแล

รักษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ แบบประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟิกและ
เทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

4. สถิติที่ใช่ในการวิจัย สถิติที่ใช่ในการวิจัย คือได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลการ
ประเมินที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การประเมินความเหมาะสม (วีระชัย คอนจอหอ, 2561) ดังนี้  
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   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  

5. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง การดูแลรักษา

คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยระยะที่ 1 การสร้างสื่ออินโฟ
กราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง และระยะที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของสื่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะที่ 1  การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
1. ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2. น าข้อมูลที่ได้มาสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกโดยใช้โปรแกรม power point  
3. น าภาพมาท าเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้เครื่องมือ V-Player 
ระยะที่ 2 การประเมินความยอมรับของสื่อ 
น าสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และแบบประเมินความเหมาะสมของสื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ ความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟฟิก และ ความเหมาะสมของเทคโนโลยีเสมือนจริง 
 
ผลการทดลอง 

การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถรายงานผลการด าเนินการวิจัยได้โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิก แสดงได้ดังภาพที่ 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 อินโฟกราฟฟิก (หน้าหลัก) 
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ภาพที่ 2 อินโฟกราฟฟิก (เนื้อหา) 
 

2. ผลการประเมินความเหมาะสมต่อสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยคีวามเสมือนจริง เรื่อง การดูแลรกัษา
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  โดยผู้ทรงคุณวฒิุจ านวน 5 ท่าน ดังในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสมของสือ่อินโฟกราฟฟิกรว่มกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 

  

รายการ  S.D. 
ระดับการ
ยอมรับ 

อินโฟกราฟิก    
1. ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตัวอักษร 4.60 0.55 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตัวอักษรบน

จอภาพ 4.40 0.89 
มาก 

3. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายสื่อความหมาย 4.20 0.84 มาก 
4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรปูภาพ 4.80 0.45 มากที่สุด 
5. ความสวยงาม 4.40 0.55 มาก 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน (AR)      
1. ความสะดวกรวดเรว็ 4.40 0.89 มาก 
2. ความเสถียรในการท างาน 4.60 0.89 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรปูภาพ 4.40 0.55 มาก 
4. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบสือ่ 4.40 0.89 มาก 
5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายสื่อความหมาย 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.71 มาก 
 
 จากตารางผลการประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง การดูแล
รักษาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน พบว่า สื่อมีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับ มาก (x̅ = 4.48 S.D. = 0.71) รายการประเมินความเหมาะสมที่มีคะแนนสูงสุด คือ ความเหมาะสมในการ
ใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ มีการยอมรับอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̅ = 4.80 S.D. = 0.45)  
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สรปุผลการทดลอง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปและอภิปรายได้ดังนี้ 

1. การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย แผนภาพอินโฟกราฟฟิก และ เทคโนโลยีเสมือนจริง  

2. การประเมินความเหมาะสม พบว่าสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง ชนิดของ
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยพงษ์  ราศี เรื่อง การพัฒนาสื่อ
อินโฟกราฟฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 เนื่องจากเป็นการ
ใช้ส่ืออินโฟกราฟฟิกมาช่วยในการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน  

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า สื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง การดูแลรักษา
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีการยอมรับในการน าไปใช่ในการเรียนรู้ 
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ภานนท์ คุ้มสุภา. (2558). อินโฟกราฟิกเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในยุคการตลาดเชิงเนื้อหา. วารสาร 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 2) เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบ
เจาะจงเครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยประกอบด้วย แผ่นภาพอินโฟกราฟฟิกร่วมกับสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง และ แบบ
ประเมินความเหมาะสม สถิติในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า   
1) ส่วนภาพพื้นหลังในการเข้าถึงส่วนของเนื้อหา  (Tracking) 2) ส่วนของเนื้อหา (Rendering) ประกอบด้วย 
ภาพประกอบและวีดีโอ โดยผลของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅ = 4.31 และ S.D. = 0.69) 

 
ค าส าคัญ :  สื่ออินโฟกราฟฟิกรว่มกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
 
Abstract 

The study aims to: 1) to establish a media partnership with four graphics Augmented Reality 

Technology story computer software Computer Maintenance Course Grade 6 and 2) to assess the suitability 

of media with four graphics Augmented Reality Technology story computer software Computer Maintenance 

Course Grade 6 target population by 5 experts will select the specific instrument used in this study. Four posters 

with graphic media, virtual reality technology and assess its suitability. The statistics in the study was the mean 

and standard deviation. The study revealed that: 1) the background to access the content (Tracking) 2) of the 

content (Rendering) contain illustrations and video by the results of expert opinion on the suitability of the 

system. Overall is high level (x̅ = 4.31and S.D. = 0.69) 

 
Keywords: Creating InfoGraphics with Augmented Reality Technology, Software on the Computer 

 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาเข้าสู่ยุคไร้พรมแดน การจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ไม่สามารถ
พัฒนาคุณภาพคนในชาติให้ก้าวทันอารยประเทศได้ตามความต้องการ เพราะยังมีปัญหาและอุปสรรคด้านการศึกษาอกี
มากมายที่ต้องแก้ไข ทั้งนี้ยังรวมถึงการเรียนรู้ให้ทันวิทยาการใหม่ ๆ ในโลกที่พัฒนาตลอดเวลา การศึกษาจึงเป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาหล่อหลอมทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางที่ มุ่งหวัง การจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพคือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง และผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนมาเป็นผู้จัดการมีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัด
สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  2542 
ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในสิทธิและหน้าที่ของการศึกษาไว้ว่า การจัดการ
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ศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกัน กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้อง
เน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 
จัดเนื้อหาสาระกิจกรรมให้สอดคล้องกับความเข้าใจ และความถนัดของผู้เรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง โดยฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์, 
2546, 31-33) 

อินโฟกราฟฟิก มาจากค าว่า Information + Graphics หมายถึง การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสาระ
สนเทศ ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ท่ี
ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก (จงรัก เทศนา, 2557, 2)  

Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน ซ่ึงจะ
ท าให้ภาพ ที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ ลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง Augmented Reality แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ  1) Location Based ใช้ งานผ่าน Smart Phone 2) Marker หรือ Image-Based AR ส่วนใหญ่ ใช้ งานผ่าน
คอมพิวเตอร์ ด้วยการเขียนโค้ด รหัสในการใช้งานเพื่อให้เกิดเป็นวัตถุในรูปแบบต่าง ๆ ลักษณะของเทคโนโลยี 
Augmented Reality คือการพัฒนาโดยผ่าน ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น Webcam, Computer, 
Cloud Computing หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซ่ึง ภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์บน 
Projector หรือบนโทรศัพท์อาจมีลักษณะทั้งที่เป็นภาพนิ่งสาม  มิติภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียง
ประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด (ลดาวรรณ สระทองหมาย, 2556) 

จากการสอบถามครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง “ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์” ซ่ึงเป็น ส่วนหนึ่ง
ของวิชา ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัชตวิทยาคม สรุปประเด็นได้คือ ในการ
เรียนภาคทฤษฎีแต่เดิมได้มีวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายตามหนังสือเรียน ดูรูปภาพจากหนังสือ  ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจที่จะเรียนรู้ไม่เข้าใจถึงความหมาย ประเภทของซอฟต์แวร์ส่งผลให้ขาดความรู้
พื้นฐาน ขาดความเข้าใจ และได้คะแนนที่ค่อนข้างน้อย จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ปานวาด อวยพร (2560) ได้ท าการวิจัย ผลการใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ II 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ II กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (2) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยอินโฟกราฟิกกับการเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคจิกซอว์ II กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2559 โครงการ English Program ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธี 
จับสลาก จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. อินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิกซอว์ II กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (x̅ = 4.48, S.D. = 0.50) 2. การเปรียบเทียบด้านความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วย อินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 
II พบว่าความคิดสร้างสรรค์โดยรวมของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซอฟต์แวร์ (software) หรือ ชุดค าสั่ง เป็นส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูล ซอฟต์แวร์นั้นนอกจากจะสามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ยังสามารถใช้งานบนเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์อื่น 
เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือหุ่นยนต์ในโรงงาน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ 1) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็น
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โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมระบบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ช่วยในการด าเนินงานของซอฟต์แวร์
ประยุกต์ หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่  ใช้ในการจัดการหน่วยรับเข้าและส่งออก เช่นเครื่องพิมพ์  คีย์บอร์ด, 
ใช้ในการจัดการหน่วยความจ า (RAM) เม่ือใช้งานโปรแกรมประยุกต์ใด ๆ ก็ตามโปรแกรมนั้นจะถูกโหลดและจัดเก็บไว้
ในหน่วยความจ าเพื่อส่งผ่านค าสั่งไปให้ ซีพียู (CPU) ท าการประมวลผล, ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่าง ผู้ใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) หมายถึง โปรแกรมที่ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างาน
เฉพาะอย่างตามความต้องการของผู้ใช้ ซ่ึงซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์
ประยุกต์เฉพาะงาน และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป (จีรพงษ์ โพพันธ์, 2558) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นผู้มีความรู้ความ

เข้าใจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี 
2. ตัวแปรที่ใช่ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น คือ สื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง 
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยประกอบด้วย สื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อ
อินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

4. สถิติที่ใช่ในการวิจัย 
สถิติที่ใช่ในการวิจัย คือได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลการประเมินที่ได้มาเทียบ

กับเกณฑ์การประเมินการยอมรับ (วีระชัย คอนจอหอ, 2561) ดังนี้  
   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  

5. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยเรื่องสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

รายวิชาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยระยะที่ 1 การสร้างสื่อ
อินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง และระยะที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของสื่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ระยะที่ 1  การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
1.  ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ

สร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
2.  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นที่ 1 
3.  ออกแบบสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อม

บ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
4.  สร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุง

คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระยะที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของสื่อ 
1. น าสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุง

คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และแบบประเมินความเหมาะสมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ประเมิน  
2. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
ผลการทดลอง  

สร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถรายงานผลการด าเนินการวิจัยได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  แสดงได้ดังภาพที่ 1  

 

 
 

ภาพที่ 1 ส่วนของหน้าปกที่แสดงถึงการเข้าถงึเนื้อหา 
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ภาพที่ 2 ส่วนของเนื้อหา 
 

 
 

ภาพที่ 3 ส่วนแนะน าผู้จัดท า 
 

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ดังในตารางที่ 1 
และตารางที่ 2  
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ตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟฟิกรว่มกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
รายวิชาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

รายการ x̅ S.D. 
ระดับการ
ยอมรับ 

อินโฟกราฟิก    
1. ความสวยงาม 4.20 0.55 มาก 
2. ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตัวอักษร 4.40 0.89 มาก 
3. ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตัวอักษรบน

จอภาพ 
4.00 0.71 มาก 

4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรปูภาพ 4.00 0.55 มาก 
5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายสื่อความหมาย 4.40 0.55 มาก 
6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรอืรูปภาพส่ือ

ความหมาย 
4.40 0.55 มาก 

7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบสือ่ 4.20 0.84 มาก 
เทคโนโลยเีสมือนจริง    

1. ความสะดวกรวดเรว็ 4.60 0.55 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตัวอักษร 4.60 0.55 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตัวอักษรบน

จอภาพ 
4.60 0.55 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรปูภาพ 4.40 0.89 มาก 
5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายสื่อความหมาย 4.40 0.89 มาก 
6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรอืรูปภาพส่ือ

ความหมาย 
4.20 0.84 มาก 

7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบสือ่ 4.00 0.71 มาก 
รวม 4.31 0.69 มาก 

  
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน พบว่า สื่อมี
ความเหมาะสมโดยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.31 (S.D. = 0.69) 
 
สรุปผลการทดลอง 

การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 1) ส่วนภาพพื้นหลังในการเข้าถึงส่วน
ของเนื้อหา (Tracking) 2) ส่วนของเนื้อหา (Rendering) ประกอบด้วย ภาพประกอบและวีดีโอ โดยผลของความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.31และ S.D. = 0.69) ทั้งนี้เนื่องจาก
ระบบมีองค์ประกอบตามหลักการสร้างอินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง จึงส่งผลให้ระบบมีรายละเอียด
ของเนื้อหาอย่างครบถ้วน ครอบคลุม และมีความทันสมัย สอดคล้องกับ หลักการประเมินการยอมรับของผู้ใช้  
(ชไนเดอร์แมน, 1998) ซอฟต์แวร์นั้นจะต้องอ านวยความสะดวกในการให้แก่ผู้เรียน ใช้เวลาในการเรียนรู้ การติดตั้ง 
และปฏิบัติการได้ง่าย สามารถมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อระบบได้รวดเร็ว ไม่ติดขัด มีคุณภาพในด้านทัศนวิสัย และ
สอดคล้องกับการตรวจสอบคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้  (วรชัย เยาวปาณี, 2550)
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นหรือเทคนิควิธีที่เลือกใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการอัน
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แท้จริงของกลุ่มประชากร จึงจ าเป็นต้องมีการทดสอบซอฟต์แวร์หรือขอความคิดเห็นจากผู้ใช้โดยตรงเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวฒิุที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ 
และขอขอบคุณสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่สนับสนุนการเผยแพร่การวิจัย 
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การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริง ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
Creating Infographic Media Joint Virtual Technology Courses in Information and 

Communications Technology Mathayom 1 

 

*จิราภา อินทรวฒันา1, วีระชัย คอนจอหอ1 และ กนกรัตน์ จิรสัจจานุกููล2 
1สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ูคณะเทคโนโลยีสารสนเทศูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ู1)ูเพื่อสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1 และู2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของูสร้างสื่อ
อินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนู5ูท่านูโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยประกอบด้วยู
แผ่นภาพอินโฟกราฟฟิกร่วมกับสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงูและูแบบประเมินความเหมาะสมูสถิติในการวิจัยูคือู

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานูจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าสื่อมีความเหมาะสมโดยอยู่ในระดับมากู( ̅ = 4.41ู
S.D. = 0.48) 

 

ค าส าคัญ : ูสื่ออินโฟกราฟฟิกููเทคโนโลยีเสมือนจริง 
 
Abstract 

This research studies, objective 1) to create infographic media joint virtual technology in 

information and communication technology courses the students Mathayom 1. And 2) to assess the 

appropriateness of creating media infographics together virtual technology of information and communication 

technologies students Mathayom 1. 

Target number of 5 highly qualified people by selecting a specific tool in research consist of. Image 

plate infographics, in cooperation with the media, technology, virtual reality, and Suitability assessment 

form. The statistics in the research are mean and standard deviation.  From this research, it is found that the 

media is appropriate at a high level.                  = 0.48). 

 
Keyword: Infographic media, Virtual Technology 
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บทน า 
 เนื่องจากสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันยังขาดสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีทีู่1ู
รายวิชารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารูผู้วิจัยจึงต้องการสร้างสื่อขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการและ
เพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ข้องผู้เรียนูผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างสื่ออินโฟกราฟิกูเพราะท่ามกลางเทคโนโลยีที่มี
การน าเข้ามาใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้นอินโฟกราฟิก(infographic) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่
ได้รับความสนใจเป็นอย่างย่ิงูเพราะสามารถช่วยท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายูเป็นการน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็น
สารสนเทศในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่เป็นลายเส้นูสัญลักษณ์กราฟูแผนภูมิูไดอะแกรมูแผนทีู่ฯลฯูที่
ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวูดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจนูสามารถสื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจ
ความหมายของข้อมูลทั้งหมดู(จงรักูเทศนา,ู2555)ูและด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีู
(สสวท.)ูโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริงู
หรือสื่อูAR 3 มิติู(Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ูระดับ
มัธยมศึกษาูที่เน้นการคิดูวิเคราะห์ูแก้ปัญหาูและการน าไปใชู้โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนและนักเรียนูระดับมัธยมศึกษาู
ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนูอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ูซ่ึงได้รับความสนใจและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 ด้วยเหตุนีผู้้วิจัยจึงสร้างสื่ออินโฟกราฟิกมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อใหเ้กิดสื่อการเรียนรู้ที่
ทันสมัยและูเหมาะสมกับผู้เรียนในยุกต์ปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารู

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1 
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของ สร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนีู้คือูผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนู5ูท่านูโดยการเลือกแบบเจาะจงู
เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาูด้านคอมพิวเตอร์ูโดยมีประสบการณ์มากกว่าู5ูปี 

2. ตัวแปรที่ใช่ในการวิจัย 
2.1ูตัวแปรต้นูคือูสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1 
2.2ูตัวแปรตามูคือูผลการประเมินความเหมาะสมของ สร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงู

ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1 
3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยประกอบด้วยูสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1ูและูแบบประเมินความเหมาะสม ของสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วม
เทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1 
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4. สถิติที่ใช่ในการวิจัย 
สถิติที่ใช่ในการวิจัยูคือูค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานูโดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมินู

(พรรณีููคอนจอหอ,ู2561)ูดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับู4.50ู–ู5.00ูหมายความว่าูระดับมากที่สุด   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับู3.50ู–ู4.49ูหมายความว่าูระดับมาก   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับู2.50ู–ู3.49ูหมายความว่าูระดับปานกลาง   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับู1.50ู–ู2.49ูหมายความว่าูระดับน้อย   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับู1.00ู–ู1.49ูหมายความว่าูระดับน้อยที่สุด 

5. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยเรื่อง สร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1ูแบ่งออกเป็นู2ูระยะูประกอบด้วยระยะทีู่1ูการสร้างสื่อ
อินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงูและระยะทีู่2ูการประเมินความเหมาะสมของสื่อูโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะที่ 1ููการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
1.1ูศึกษาความเป็นไปไดู้ของการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1 
1.2ูวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นทีู่1 
1.3ูสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารู

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1 
 1.3.1ูออกแบบบทเรียน 
 1.3.2ูน าบทเรียนมาสร้างเป็นสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 

ระยะที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของสื่อ 
2.1ูสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารู

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1ูและแบบประเมินความเหมาะสมให้ผู้ทรงคณุวฒิุูจ านวนู5ูท่านูประเมินูโดยแบ่งออกเปน็ู
2 ส่วนูคือูความเหมาะสมของอินโฟกราฟฟิกูและูความเหมาะสมของเทคโนโลยีเสมือนจริง 

2.2ูวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 
 

ผลการทดลอง 
สร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีทีู่1ูสามารถรายงานผลการด าเนินการวิจัยได้โดยแบ่งออกเป็นู2ูระยะเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ู
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1.ูผลการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1ูแสดงได้ดังภาพทีู่1ู 
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ภาพทีู่1ูอินโฟกราฟฟิก 
 

 
 

ภาพที่ 2ูเทคโนโลยีูAR 
 

2.ูผลการประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนู5ูท่านูดังในตารางทีู่1ู 
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ตารางที่ 1ูผลประเมินความเหมาะสมของสื่องอินโฟการฟฟิกรว่มกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
 

รายการประเมิน  ̅ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

อินโฟกราฟฟิค    
1.ูความสวยงาม 4.20 0.45 มาก 
2.ูความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตัวอักษร 4.60 0.55 มากที่สุด 
3.ูความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.20 0.45 มาก 
4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรปูภาพ 4.20 0.45 มาก 
5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายสื่อความหมาย 4.40 0.55 มาก 
6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรอืรูปภาพส่ือความหมาย 4.20 0.45 มาก 
7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบสือ่ 4.20 0.45 มาก 
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (AR)    
1.ูความสะดวกรวดเรว็ 4.80 0.45 มากที่สุด 
2.ูความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตัวอักษร 4.40 0.55 มาก 
3.ูความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.80 0.45 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรปูภาพ 4.60 0.55 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายสื่อความหมาย 4.80 0.45 มากที่สุด 
6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรอืรูปภาพส่ือความหมาย 4.20 0.45 มาก 
7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบสือ่ 4.80 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.41 0.48 มาก 
  

 จากตารางผลการประเมินเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1ูโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนู5ูท่านูพบว่าูสื่อมีความเหมาะสมโดย

อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.41 S.D. = 0.48)  
 

สรุปผลการทดลอง 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปและอภิปรายได้ดังนี้ 
1. การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารู

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1 ประกอบด้วยูแผนภาพอินโฟกราฟฟิกูและูเทคโนโลยีเสมือนจริงูโดยมีองค์ประกอบู2ู
ส่วนูคือู1)ูส่วนหน้าจอหลักในการเข้าถึงส่วนของเนื้อหาูและู2)ูส่วนของเนื้อหา 

2. การประเมินความเหมาะสมสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1ูพบว่าสื่อมีความเหมาะสมโดยอยู่ในระดับมากู( ̅ = 4.41ูS.D. = 0.48)ู
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของู(ปิยพงษ์ูราศรี, 2559) การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกูวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
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ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีทีู่3ูที่พบว่าูมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับู81.56/82.78ูซ่ึงรายการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับู4.55ู 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่าูสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงูในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่1ูมีความเหมาะสมในการน าไปใช่ในการเรียนรู้ ูและู(ปิยมาศู
แก้วเจริญ,ู2558)ูการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับูเรื่องูเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ูพบว่าู เทคโนโลยี
เสมือนจริงในสื่อแผ่นพับูเรื่องูเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ูที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพเท่ากับู82.11/83.44ูซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ู80/80ูที่ตั้งไวู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับเรื่อง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ูเท่ากับู0.73ูหมายความว่าูนักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นหรือมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละู73ูความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ูพบว่าูมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 
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การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายวิชา
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  

 
Creating Infographic Media Together with Augmented Reality Technology on Computer Devices 

Computer Courses for Grade 1 
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บทคัดยอ่ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่อ
อินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือท่ีใช่ในการวิจัยประกอบด้วย 
แผ่นภาพอินโฟกราฟิกร่วมกับสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง และ แบบประเมินความเหมาะสม สถิติในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้อยู่ในระดับมาก (x̅=4.20), (S.D.= 0.66) 

 
ค าส าคญั : ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์สื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง   
 
Abstract 

The purpose of this research are to: 1) create infographic media with Augmented Reality Technology  

computer appliances Mathematics courses for grade 1 and 2) to assess the suitability of infographic media 

together with Augmented Reality Technology . computer appliances Mathayom suksa 1 course, 5 target 

population, qualified person by selecting a specific type of research tool that consists of Infographic images 

with virtual media technology and suitability assessment The statistics in the research are mean and standard 

deviation. Based on this research, it is at a high level (x ̅ = 4.20), (S.D. = 0.66). 

 

Keywords: Computer software, Infographic media with Augmented Reality Technology 
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บทน า 
อินโฟกราฟิก มาจากค าว่า Information + Graphics หมายถึง การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสาระ

สนเทศ ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกท่ีอาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี ฯลฯ ท่ี
ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลท้ังหมดได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก (จงรัก เทศนา, 2557, น.2)  

Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน ซึ่งจะ
ท าให้ภาพ ท่ีเห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ ลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง Augmented Reality แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ 1) Location Based ใช้งานผ่าน Smart Phone 2) Marker หรือ Image-Based AR ส่วนใหญ่ใช้งานผ่าน
คอมพิวเตอร์ ด้วยการเขียนโค้ด  รหัสในการใช้งานเพื่อให้เกิดเป็นวัตถุในรูปแบบต่าง ๆ ลักษณะของเทคโนโลยี 
Augmented Reality คือการพัฒนาโดยผ่าน ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น Webcam, Computer, 
Cloud Computing หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง ภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์บน 
Projector หรือบนโทรศัพท์อาจมีลักษณะท้ังท่ีเป็นภาพนิ่งสาม  มิติภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อท่ีมีเสียง
ประกอบ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด (ลดาวรรณ สระทองหมาย, 2556) 

จากการสอบถามครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สรุปประเด็นได้คือ ในการเรียนภาคทฤษฎีแต่เดิมได้มีวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายตามหนังสือเรียน ดูรูปภาพจากหนังสือ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจที่จะ
เรียนรู้ไม่เข้าใจถึงความหมาย ประเภทของซอฟต์แวร์ส่งผลให้ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดความเข้าใจ และได้คะแนนท่ี
ค่อนข้างน้อย จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะสร้างสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน ได้รับ
ความรู้แบบคงทนและท าให้ผลคะแนนดีขึ้น 

 
วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อสร้างสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1   

2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
อุปกรณแ์ละวิธีการทดลอง 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ

ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี 
2. ตัวแปรที่ใช่ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น คือ สื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อ
อินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจรงิเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

1582



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

   

4. สถิติที่ใช่ในการวิจัย 

สถิติท่ีใช่ในการวิจัย คือได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลการประเมินท่ีได้มาเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินการยอมรับ (วีระชัย คอนจอหอ, 2561) ดังนี้  
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
   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 ระดับน้อยท่ีสุด  

5. ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยเรื่องสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายวิชา

คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยระยะท่ี 1 การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก
ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง และระยะท่ี 2 การประเมินความเหมาะสมของสื่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะที่ 1  การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสื่อ

อินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
2. วิเคราะห์ข้อมลูที่ไดจ้ากการศึกษาในขัน้ท่ี 1 
3. ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง อุปกรณค์อมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร ์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
4. สร้างสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรือ่ง อุปกรณค์อมพิวเตอร ์รายวิชาคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ระยะที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของสื่อ 
1. น าสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1  และแบบประเมินความเหมาะสมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ประเมิน  
2. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 
ผลการทดลอง  

สร้างสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถรายงานผลการด าเนินการวิจัยได้โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายวิชา
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แสดงได้ดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 อินโฟกราฟิก 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างสื่อ จากการสแกนคิวอาร์โค้ด โดยใชแ้อปพลิเคชัน  V-Player 
  

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ดังในตารางท่ี 1 และ 2  
 

ตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง อุปกรณค์อมพิวเตอร์ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
รายการ  S.D. ระดบัการยอมรับ 

1. ด้านการออกแบบ    
1.1 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 4.00 0.00 มาก 
1.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.20 0.84 มาก 
1.3 ความเหมาะสมในการใช้สขีองตัวอักษรและรูปภาพ 4.20 0.84 มาก 
1.4 ความเหมาะสมในการใชข้้อความอธิบายสื่อความหมาย 4.40 0.55 มาก 
1.5 ความเหมาะสมในการใช้สญัลักษณ์หรือรูปภาพสื่อความหมาย 4.00 0.71 มาก 
1.6 ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
1.7 ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ 4.00 1.00 มาก 
2. ด้านเนือ้หา    
2.1 เนื้อหามคีวามสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชา และทันสมัย เปน็ท่ี
ยอมรับในสาขาวิชา 

4.20 0.45 มาก 
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รายการ  S.D. ระดบัการยอมรับ 
2.2 เนื้อหามคีวามยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 3.80 0.45 มาก 
2.3 เนื้อหามคีวามสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 4.20 0.84 มาก 
2.4 การจดัล าดับขั้นการน าเสนอเนื้อหาท่ีเหมาะสม เขา้ใจง่าย 4.20 0.45 มาก 
2.5 ภาษาท่ีใชส้ื่อความหมายและเข้าใจได้ง่าย 4.20 0.45 มาก 
2.6 ภาษามีความเหมาะสมกับวัยหรือระดับชัน้ของผู้เรยีน 4.20 0.84 มาก 
2.7 ภาษาท่ีใชถู้กต้อง ชดัเจน ท้ังค าศพัท์และไวยากรณ์ 4.20 0.84 มาก 
3.ด้านสือ่/เทคโนโลยี    
3.1 มีความเหมาะสมกับลักษณะของผูเ้รียน 4.20 0.45 มาก 
3.2 มีลักษณะท่ีน่าสนใจและดึงดดูความสนใจ 4.20 0.84 มาก 
3.3 มีความเหมาะสมกับจ านวนของผูเ้รียนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน 4.40 0.89 

มาก 

3.4 มีวิธีการใช้ท่ีง่าย เหมาะสมกับวัยหรือระดับชั้นของผู้เรียน 4.20 0.84 มาก 
3.5 มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ 4.40 0.89 มาก 
3.6 ตรงกับลักษณะของเนื้อหาของบทเรียน 4.40 0.55 มาก 
3.7 มีความเหมาะสมกับสถานท่ี สภาพแวดล้อม 4.00 0.71 มาก 

โดยรวม 4.20 0.66 มาก 
 
 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน พบว่า สื่อมีความ
เหมาะสมโดยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.20 (S.D.=0.66) 
 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 1) ส่วนภาพพื้นหลังในการเข้าถึงส่วนของเนื้อหา 
(Tracking) 2) ส่วนของเนื้อหา (Rendering) ประกอบด้วย วีดีโอ, ภาพประกอบ, และเว็บไซต์ โดยผลของความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.20),(S.D.= 0.66) ท้ังนี้เนื่องจากระบบมี
องค์ประกอบตามหลักการสร้างอินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง จึงส่งผลให้ระบบมีรายละเอียดของเนือ้หา
อย่างครบถ้วน ครอบคลุม และมีความทันสมัย สอดคล้องกับ หลักการประเมินการยอมรับของผู้ใช้ (ชไนเดอร์แมน 
,1998) ซอฟต์แวร์นั้นจะต้องอ านวยความสะดวกในการให้แก่ผู้เรียน ใช้เวลาในการเรียนรู้ การติดตั้ง และปฏิบัติการได้
ง่าย สามารถมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อระบบได้รวดเร็ว ไม่ติดขัด มีคุณภาพในด้านทัศนวิสัย และสอดคล้องกับการ
ตรวจสอบคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้(วรชัย เยาวปาณี,2550)ซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาขึ้น
หรือเทคนิควิธีท่ีเลือกใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการอันแท้จริงของกลุ่มประชากร 
จึงจ าเป็นต้องมีการทดสอบซอฟต์แวร์หรือขอความคิดเห็นจากผู้ใช้โดยตรงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบต่อไป 
 
กิตตกิรรมประกาศ  

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินความเหมาะสมในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้
และขอขอบคุณสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่ีสนับสนุนการเผยแพร่การวิจัย 
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การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

 
Creating Info Graphics joint Augmented Reality Technology on computers for elementary 

students 1.  

 
*ธัญญาภรณ์ แอ่นสกุล1 กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล 2  และ วีระชัย คอนจอหอ3  
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3สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
Emails: Tanyaporn.ans@mail.pbru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของ สร้างสื่ออินโฟ
กราฟฟิคร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากร
กลุ่มเป้าหมายผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยประกอบด้วย แผ่นภาพ
อินโฟกราฟฟิกร่วมกับสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง และ แบบประเมินความเหมาะสม สถิติในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยนและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

ผลการวิจัยพบว่า การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถน าเสนอเนื้อหาได้ครบถ้วนตรงกับเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาความหมายของหน่วยรับข้อมูล องค์ประกอบหลักของหน่วยรับข้อมูล และผล
ประเมินความเหมาะสมของการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1พบว่า มีผลรวมค่าเฉลี่ย (x̄ =4.48,) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.14)อยู่
ในระดับด ี

 

ค าส าคัญ : การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิค  เทคโนโลยีเสมือนจรงิ   
 
Abstract 

The purpose of this research is 1) to create media infographic in Augmented Reality Technology. 

About computer basics for students and 1 2) to assess the suitability of multimedia info graph. Graphic share 

Augmented Reality Technology technology. Computer hardware basics for students, scholars and 1 target 

population of 5 you by selection. System specific tools, to analyze the data. Image plate infographic with media 

and Augmented Reality Technology technology and evaluate appropriate statistical research mean and 

deviation. Standard deviation from this research. 

It was found that The infographic with Augmented Reality Technology  technology about computer 

basics for College Students 1 can present the complete match the contents in the core curriculum, grade 1 

contain the content meaning of units. Information, the main component of the input data. Effect and assessment 

of the infographic with Augmented Reality Technology technology equipment introduction to computer for. 

Luk grade 1 found that have a total average (x, ̄ = 4.48 S.D. = 0.14) and standard deviation (S.D. = 0.50)  

level. 

 

 
Keywords: Creating infographic media, Augmented Reality Technology  
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บทน า 
ในการเรียนการสอนในการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ใช้ส่ือการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมหลายประเภท เช่น ใบความรู้ 
เอกสาร คู่มือการเรียนรู้พบว่าสื่อเดิมยังไม่ตอบสนองต่อผู้เรียน ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่บรรลุผลตาม
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

การสอนโดยใช้อินโฟกราฟฟิคและเทคโนโลยีความเสมือนจริงเป็นสื่อการเรียนรู้ชนิดใหม่ที่นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อาศัยค าแนะน าจากผู้สอนเพียงเล็กน้อยโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใช้
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอในรูปแบบของสื่อประสม ได้แก่ภาพนิ่งข้อความ กราฟิก กราฟ แผนภูมิ 
ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหา บทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงการสอนจริงใน
ห้องเรียนมากที่สุด นอกจากนี้อินโฟกราฟฟิคและเทคโนโลยีความเสมือนจริงยังเป็นสื่อที่ใช้ในการน าเสนอบทเรียนที่มี
การโต้ตอบแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้เรียนก่อให้เกิดการเรียนรู้รายบุคคล ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรยีน
ได้มาก (มนต์ชัย เทียนทอง 2545 : 53 –58) 

AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่าน
อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์รวมกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ท าให้สามารถมองเห็นภาพที่มีลักษณะเป็นวัตถุ (Object) 
แสดงผลในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติ ลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง มีการแสดงผลที่แสดงวัตถุมีการเคลื่อนไหว ดูมีมิติมี
ความตื่นเต้นเร้าใจ โดยสามารถน ารูปแบบใหม่ของการน าเสนอสินค้าลอยออกมานอกจอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นการ
น าเสนอรูปแบบใหม่ในโลกสังคมออนไลน์หรือการตลาดออนไลน์อีกทางหนึ่ง ว่ากันว่า นี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉม
หน้าสื่อยุคใหม่ พอๆ กับเม่ือครั้งเกิดอินเทอร์เน็ตขึ้นในโลกก็ว่าได้ หากเปรียบสื่อต่าง ๆ เสมือน “กล่อง” แล้ว AR คือ
การเด้งออกมาสู่โลกใหม่ภายนอกกล่องที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจ ในรูปแบบ Interactive Media โดยแท้จริง
เทคโนโลยีเสมือนจริงนี้ มีหลักการท างานโดยสามารถแบ่งประเภทตามส่วนวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็น 2  
ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker เป็นหลักในการท างาน (Marker based AR)   และการวิเคราะห์
ภาพโดยใช้ลักษณะต่าง ๆ ที่อยู่ในภาพมาวิเคราะห์ (Marker-less based AR) หลักการของเทคโนโลยีเสมือนจริง 
ประกอบด้วย (หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน, 2017) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างสื่อการเรียนการสอนในจากความ
เป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างสื่อการเรียนการสอนในการสร้างสื่ออินโฟกราฟ
ฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิครว่มกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องอุปกรณค์อมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
 2.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิครว่มกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอรเ์บื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน โดยเลือกแบบเจาะจง เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้าน

เทคโนโลยีการศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีประสบการมากกว่า 5 ปี 
2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรต้น คือ การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความเหมาะสมของการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง

เรื่อง หน่วยรับข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  
 
3.  เครืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1589



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง และ แบบ
ประเมินความเหมาะสม 

4.  สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับ
การยอมรับ(วีระชัย คอนจอหอ,2553) ดังนี ้

   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับดมีาก   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับด ี   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 

5. ขั้นตอนการด าเนินการ 
การด าเนินการวิจัยเรื่องการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง หน่วยรับ 

ข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยระยะที่ 1 
การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง และระยะที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อ โดยมี
รายละเอียดดั้งนี้ 

ระยะที่ 1 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
1. ศึกษาเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับ

เทคโนโลยีเสมือนจริง 
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1  
3. ออกแบบการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
4. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ระยะที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อ 
1. น าสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และแบบประเมินความเหมาะสมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ประเมินโดยแบบ 
ประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ความเหมาะสมของอินโฟกราฟฟิก และความเหมาะสมของเทคโนโลยีเสมือนจริง 

2. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 
 

ผลการด าเนินการวิจัย 
 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถรายงานผลการด าเนินการวิจัยได้โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ซ่ึงมีรายละเอียดดั้งนี้ 
 1. ผลการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงได้ด้ังภาพที่ 1-2 
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ภาพที่ 1 อินโฟกราฟฟคิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 เนื้อหาและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
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2. ผลการการประเมินความเหมาะสมของผลการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสมในส่วนของสื่ออนิโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยเีสมือนจริงเรื่อง หนว่ยรับข้อมูล 

 
        รายการ  S.D. แปลผล 
1. ความสวยงาม 4.60 0.55 ดี 

2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร 4.60 0.55 ดีมาก 

3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.00 0.45 ดี 

4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.20 0.55 ดีมาก 

5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายสื่อความหมาย 4.60 0.55 ดี 

6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพสื่อความหมาย 4.80 0.55 ดี 

7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบสื่อ 4.40 0.55 ดีมาก 

1. ความสะดวกรวดเร็ว 4.60 0.55 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร 4.80 0.55 ดี 

3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.40 0.55 ดี 
โดยรวม 4.48 0.14 ดี 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง

จริง เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน พบว่า 
สื่อมีความเหมาะสมโดยรวม ค่าเฉลี่ย (x̄ =4.48) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.14)อยูใ่นระดับดี  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปและอภิปรายได้ดังนี้ 
การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของ สร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง 
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน 
โดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยประกอบด้วย แผ่นภาพอินโฟกราฟฟิกร่วมกับสื่อเทคโนโลยีเสมือน
จริง และ แบบประเมินความเหมาะสม สถิติในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ มีผลรวมค่าเฉลี่ย (x̄ =4.48,) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.14) อยู่ในระดับดี 

การสร้างสื่อสารด้วยภาพ (Visual Communication) คือ “Visual” แปลว่า “การมองเห็น” ส่วน 
“Communication” แปลว่า “การสื่อสาร” เป็นการส  ื่ อสารที่มุ่งให้ความคิด ความเข้าใจของผู้รับสาร  ตรงกับ 
ความคิด ความเข้าใจของผู้ส่งสาร เน  ื่ องจากธรรมชาติมนุษย์เม  ื่อได้รับข่าวสารอย่างเดียวกันมา แต่จะมีความเข้าใจ
และความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกันออกไป ดังน  ั้ นการส  ื่ อสารที่ดีจะต้องมีการวางแผน ในการสื่ อสาร (ภูมิบดีใจสมัคร, 
2556) 

ภาพช่วยในการสร้างอารมณ์ความรู้สึก สามารถจูงใจให้เกิดการรับรู้อีกทั้ง การสื่อสารด้วยภาพยังเป็นที่นิยม
ในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากคนจ านวนมากชอบที่จะให้มีภาพบน เนื้อหามากกว่าการอ่านชุดตัวอักษรที่ เรียงต่อกันเพียง
อย่างเดียว (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2558) 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการเรียนรู้ในการเรียนการ
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สอนเรื่อง หน่วยรับข้อมูล ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยจะน าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  สร้างสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของ

คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) ประเมินการยอมรับสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยในครั้งน้ี คือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์ ที่มีประสบการณ์การท างานด้านคอมพิวเตอร์อย่างต่ า 5 ปี จ านวน 5 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)สื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบประเมินการยอมรับสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 
ชนิดของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนภาพพ้ืนหลังในการเข้าถึงส่วนของเน้ือหา 
(Tracking) และส่วนของเน้ือหา (Rendering) ประกอบด้วย เน้ือหา และภาพประกอบ 2) ผลการประเมินการยอมรับของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่มีต่อสื่อ พบว่า สื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.67)  

 
ค าส าคัญ: อินโฟกราฟิก และเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

Abstract 

This research aims to 1) Create infographic and augmented reality technology on computer types For 

Mattayom 2 students. 2) Assess acceptance infographic and virtual reality technology on computer types For 

Mattayom 2 students. the target group of this research is Computer expert With 5 years of experience working 

in computers by using a specific selection method The tools used in the research consisted of 1) infographic 

and virtual reality technology on computer types For Mattayom 2 students  2) Acceptance Assessment Form 

infographic and virtual reality technology on computer types For Mattayom 2 students. Statistics used in 

research include average and standard deviation 

The research found that 1) Create infographic and augmented reality technology on computer types 

For Mattayom 2 students. Consists of 2 components 1) The background image to access the content section 

and content.Contains content and illustrations.  2 )  The evaluation results of the computer experts' acceptance 

of the system The results of the opinions of experts on the suitability of the system as a whole are at the highest 

level. 

 

Keywords: Infographic and Augmented Reality Technology 

1594

mailto:kanokrat.jir@mail.pbru.ac.th
mailto:vkhonthai@yahoo.com


การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

   

 
บทน า 

ในปัจจุบันอินโฟกราฟิกเป็นท่ีรู้จักอย่าง กว้างขวางและมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย สาเหตุท่ีอินโฟกราฟิก
ได้รับความนิยมในการใช้ เป็นเครื่องมือสื่อสารนั้น สืบเนื่องจากความเร่งรีบของสังคมยุคปัจจุบัน อินโฟกราฟิกสามารถ 
ช่วยให้การสื่อสารมีความเข้าใจง่าย ลดทอน เวลาในการท าความเข้าใจ ท าให้การสื่อสาร เป็นไปได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว (จงกลณี  จงพรชัย, 2559) นอกจากนั้น การท าสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกยังท าให้ผล งานท่ีแสดงออกมามี
ความสวยงาม สะดุดตาผู้ พบเห็น และเป็นการกระตุ้นผู้พบเห็นให้เกิด ความต้องการเรียนรู้หรือท าความเข้าใจในข้อมลู 
(ปิยพงษ์  ราศรี, 2559) 
 จากบทความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลารวมถึงสื่อการเรียนการสอนต่างๆใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย ทันสมัยเข้าถึงง่ายเข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาไม่ใช่แค่ในห้องเรียน การเรียนการสอนใน
ปัจจุบันนั้นครูจะมีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลายหรือแบบซ้ าๆสื่อการสอนแบบเดิมไม่มีการพัฒนาให้ทันสมัยต่อตัว
นักเรียนและไม่ดึงดูความสนใจของตัวเด็กนักเรียนเท่าท่ีควรท าให้การเรียนการสอนไม่สนุกสนานไม่หน้าสนใจในเรื่องท่ีเรียน 
 จากสภาพปัญหาและความส าคัญของแนวคิด ท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบ
สื่อการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้เทคโนโลยีด้านอินโฟกราฟิกโดยผสมผสานกับเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนมาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
 
วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2   

2. เพื่อประเมินการยอมรับสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
อุปกรณแ์ละวิธีการทดลอง 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ

ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี 
2. ตัวแปรที่ใช่ในการวิจัย 
ตัวแปรต้น คือ สื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2   
ตัวแปรตาม คือ ผลประเมินการยอมรับสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของ

คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช่ในการวิจัยประกอบด้วย สื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของ

คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ แบบประเมินการยอมรับสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริง
เสมือน เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

4. สถิติที่ใช่ในการวิจัย สถิติท่ีใช่ในการวิจัย คือได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลการ
ประเมินที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การประเมินการยอมรับ (วีระชัย คอนจอหอ, 2561) ดังน้ี  
   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  
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ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยระยะท่ี 1 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง และระยะท่ี 2 การประเมินการยอมรับของสื่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะที่ 1  การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
1 ศึกษาหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
2 น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
ระยะที่ 2 การประเมินการยอมรับของสื่อ 
1. น าสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 2  และแบบประเมินการยอมรับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การยอมรับ
ต่อสื่ออินโฟกราฟฟิก และ การยอมรับต่อเทคโนโลยีเสมือนจริง 

2. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 
 

ผลการทดลอง  
การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2  สามารถรายงานผลการด าเนินการวิจัยได้โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  แสดงได้ดังภาพท่ี 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 อินโฟกราฟฟิก (หนา้หลัก) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ภาพท่ีปรากฎขึ้นจากการใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริง (เนื้อหา) 
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2. ผลการประเมินการยอมรับต่อสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยผู้ทรงคณุวุฒิจ านวน 5 ท่าน ดังในตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 ผลประเมินการยอมรับต่อสื่ออินโฟกราฟฟกิร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 

  

รายการ  S.D. 
ระดับการ
ยอมรับ 

อินโฟกราฟิก    
1. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.40 0.55 มาก 
3. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายสื่อความหมาย 4.60 0.89 มากท่ีสุด 
4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.60 0.89 มากท่ีสุด 
5. ความสวยงาม 4.20 0.84 มาก 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน (AR)    

1. ความสะดวกรวดเร็ว 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2. ความเสถียรในการท างาน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
3. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.40 0.89 มาก 
4. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบสื่อ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายสื่อความหมาย 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.67 มากที่สุด 
 
 จากตารางผลการประเมินการยอมรับสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของ
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน พบว่า สื่อมีการยอมรับ อยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด (x̅= 4.56 S.D.= 0.67) รายการประเมินการยอมรับท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ความสะดวกรวดเร็ว มีการยอมรับ
อยู่ในระดับ มากท่ีสุด (x̅= 4.80 S.D.= 0.45)  
 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปและอภิปรายได้ดังนี้ 
1. การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบด้วย แผนภาพอินโฟกราฟิก และ เทคโนโลยีเสมือนจริง  
2. การประเมินการยอมรับ พบว่าสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของ

คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพาวดี ฐานขันแก้ว เรื่อง การสร้าง
สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง จริยธรรมในการใช้โซเซียลมีเดีย  

3. สื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นผู้มีความรู้ความ
เข้าใจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า สื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของ
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีการยอมรับในการน าไปใช่ในการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ 2) เพื่อประเมินการยอมรับของสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผ่นภาพอินโฟกราฟฟิกร่วมกับสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง และ แบบประเมินความเหมาะสม สถิติในการวิจัย 
คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้อยู่ในระดับมาก (x̅=4.40,S.D.= 0.60) 

 

ค าส าคัญ : สื่ออินโฟกราฟฟิกรว่มกับเทคโนโลยีเสมือนจริง   
 
Abstract 

The purpose of this research is to 1) to development infographic and augmented reality technology 

on computer devices. And 2) to assess the acceptability of the infographic and augmented reality technology. 

The target group of five experts. Tools were the suitability assessment of infographic and AR technology. The 

statistics used in this research were the arithmetic mean and standard deviation. The results showed that 

evaluation of five experts was the height level( = 4.40), (S.D. = 0.60). 

 
Keywords: Infographic media with virtual technology 

 
บทน า 
 ปัจจุบันอินโฟกราฟิกปรากฏตามสื่อ ตามป้ายสาธารณะ หรือแม้แต่คู่มือการใช้งานในหลายอย่าง ซ่ึงแสดงใน
ลักษณะของตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ตัวอย่างที่มักเห็นได้บ่อยเช่น แผนที่รถไฟฟ้า แผนผังอาคาร แผนภาพการ
พยากรณ์อากาศ และข้อมูลทางด้านสถิติ ที่ปรากฏตามสื่อสาธารณะ  อินโฟกราฟิก (อังกฤษ: infographics) หรือ อิน
ฟอร์เมชันกราฟิก (อังกฤษ: information graphics) เป็นการแสดงผลของข้อมูลหรือความรู้โดยภาพที่อ่านและเข้าใจ
ง่าย งานกราฟิกประเภทนี้นิยมใช้ส าหรับข้อมูลที่มีความซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ป้าย แผนที่ งานวิจัย โดยอินโฟกราฟิกนี้
ยังคงนิยมใช้ในสายงานด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์สถิติศาสตร์ เพื่อให้แสดงถึงข้อมูลที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น 
ทิชพร นามวงศ์ (2560) ได้ท าการการพัฒนาการออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คือการน า
รูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (synectics Instructional Model) มาใช้ร่วมกับการออกแบบ
อินโฟกราฟิก ซ่ึงเป็น สื่อที่มีทั้งเนื้อหาและภาพผ่านกระบวนการคิดจินตนาการ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบ โดยใช้ กระบวนการออกแบบ 9 ขั้นตอน (1) เลือกหัวข้อ (2) วางแผน (3) แผนที่ความคิด (4) ค้นหาข้อมูล 
(5) แรง บันดาลใจ (6) แปลงข้อมูลเป็นภาพ (7) สเก๊ตช์ภาพโครงร่างและหยาบ (8) ออกแบบ (9) ตรวจสอบและ
ปรับปรุง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิด ปัญญา และการรับรู้ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการคิด ตัดสินใจ และลง
มือท าสร้างความรู้ใหม่โดยบูรณาการความรู้เดิมและใหม่เข้าด้วยกัน ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ อย่าง
เป็นระบบและย่ังยืน 
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 จากรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม คือ ผู้สอนจะเป็นผู้ก าหนดแนวทางการเรียนการสอนและกิจกรรมทั้งหมด 
โดยไม่ค านึงถึงความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ผู้สอนสอนแบบกการบรรยายตามต าราที่ขาดความทันสมัยของสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ อีกท้ังสื่อการสอนแบบเก่าไม่มีความดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในการเรียน 
 จากสภาพปัญหาและความส าคัญของแนวคิด ที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจและเช่ือมั่นว่าหากมีการ
พัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีด้านอินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริงมาช่วยสนับสนนุการ
เรียนการสอน จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในการเรียนมากยิ่งข้ึนได้ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
2. เพื่อประเมินการยอมรับของสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ

ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี 
2. ตัวแปรที่ใช่ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น คือ สื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยประกอบด้วย สื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และ แบบประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

4. สถิติที่ใช่ในการวิจัย 
สถิติที่ใช่ในการวิจัย คือได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลการประเมินที่ได้มาเทียบกับ

เกณฑ์การประเมินการยอมรับ (วีระชัย คอนจอหอ, 2561) ดังนี้  
   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  

 
5. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยเรื่องสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยระยะที่ 1 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง และระยะที่ 2 
การประเมินความเหมาะสมของสื่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะที่ 1  การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
 1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
สร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
 2. วิเคราะหข์้อมูลที่ได้จากการศกึษาในขั้นที่ 1 
 3. ออกแบบสือ่อินโฟกราฟฟิกรว่มกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณค์อมพิวเตอร์  
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 4. สร้างสื่ออินโฟกราฟฟกิร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือนจรงิ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
 
ระยะที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของสื่อ 

1. น าสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแบบประเมิน
ความเหมาะสมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ประเมิน  

2. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  

 
ผลการทดลอง  
พัฒนาสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถรายงานผลการ

ด าเนินการวิจัยได้โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ผลการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลการพัฒนา

สื่ออินโฟกราฟฟิก แสดงได้ดังภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 1 อินโฟกราฟฟิก 
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ภาพที ่2 เทคโนโลยีเสมือนจริง 
 

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟฟิกรว่มกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรือ่ง อปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ โดยผู้ทรงคณุวุฒิจ านวน 5 ท่าน ดังในตารางที่ 1 และ 2  
 
ตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
 

รายการ  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

อินโฟกราฟิก    
1. ความสวยงาม 4.80 0.45 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร 4.40 0.89 มาก 
3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.00 0.71 มาก 
4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.40 0.55 มาก 
5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธบิายสื่อความหมาย 4.40 0.55 มาก 
6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพสื่อความหมาย 4.60 0.55 มากที่สุด 
7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบสือ่ 4.60 0.55 มากที่สุด 

เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)    
1. ความสะดวกรวดเร็ว 4.80 0.45 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร 4.40 0.55 มาก 
3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.80 0.45 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.00 0.71 มาก 
5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธบิายสื่อความหมาย 4.20 0.84 มาก 
6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพสื่อความหมาย 4.20 0.45 มาก 
7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบสือ่ 4.00 0.71 มาก 

รวม 4.40 0.60 มาก 
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 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน พบว่า สื่อมีความเหมาะสมโดยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 
(S.D.=0.60) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 1) ส่วนภาพพื้นหลังในการเข้าถึงส่วนของเนื้อหา  (Tracking) 2)ส่วนของเนื้อหา 
(Rendering)  โดยผลของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅=4.40), (S.D.= 0.60) ทั้งนี้เนื่องจากระบบมีองค์ประกอบตามหลักการสร้างอินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความ
เสมือนจริง จึงส่งผลให้ระบบมีรายละเอียดของเนื้อหาอย่างครบถ้วน ครอบคลุม และมีความทันสมัย สอดคล้องกับ 
หลักการประเมินการยอมรับของผู้ใช้ (ชไนเดอร์แมน ,1998) ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นหรือเทคนิควิธีที่เลือกใช้ในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์นั้น มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการอันแท้จริงของกลุ่มประชากร จึงจ าเป็นต้องมีการทดสอบ
ซอฟต์แวร์หรือขอความคิดเห็นจากผู้ใช้โดยตรงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงระบบต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินความเหมาะสมในการศึกษาวจัิยครัง้นี ้
และขอขอบคุณสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่สนับสนุนการเผยแพร่การวิจัย 
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Interaction. 3 rd, Massachusetts: Addison-Wesley. 
ทิชพร นามวงศ์ (2560). การออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์. วารสารวิชาการ Veridian E-

Journal, Science and Technology Silpakorn University, ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 เดือน กรกฎาคม–สงิหาคม 
2560. 

วีระชัย คอนจอหอ. (2561). ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการรายได้และงบประมาณในการบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษา เขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. ใน การประชุมวิชาการ National 
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การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการสร้างองค์ความรู้ SECI แบบย้อนกลับ 
ร่วมกับทฤษฎีของบลูม 

 
Active-Based Learning Technique through the Process of Creating Reverse SECI Knowledge 

with Bloom's Taxonomy 

 
*รัศม์ิลภัส  สุตีคา1 

1วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Email: raslapat.s@cmu.ac.th 

 
บทคัดย่อ  
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นทักษะการสื่อสาร  การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการท างานต่อไปตามแนวคิดทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนจากการเรียนรู้แบบบรรยายเป็นหลักเป็นการมุ่งเน้นเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active-based 
Learning) ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ประยุกต์กระบวนการสร้างความรู้ SECI ในลักษณะย้อนกลับใช้ร่วมกับการ
ใช้เทคนิคการตั้งค าถามของบลูม (Bloom’s Taxonomy)  ในกระบวนวิชา 954320 การบริการอิเล็กทรอนิกส์เบือ้งตน้ 
ของหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 80 คน ในภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 พบว่า คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยจาก 5.00 อยู่ท่ีระดับ 4.54 อยู่ในเกณฑ์ “ดี” 
 
ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก  การสร้างองค์ความรู้  SECI โมเดล 
 
Abstract 

Current teaching and learning management focuses on communication skills, analytical thinking, 

and creative thinking to be the basis for further work based on the 21st-century skills for living. Therefore, the 

development of teaching and learning styles from passive learning is primarily focused on the management of 

active-based learning teaching. This study aims to apply the SECI knowledge creation process in a reverse 

manner, in conjunction with the use of Bloom's questioning technique. In the course, 954320 Introduction to 

electronic services of modern management and information technology courses Chiang Mai University, 80 

students in the 1st semester, the academic year 2018, found that 100% of the students received an average 

score from 5.00 at the level of 4.54 in the "good" tier. 

 
Keyword: Active-Based Learning, Knowledge Creation, SECI Model 

 
บทน า 

 ประเทศไทยได้ประกาศเข้าร่วมเข้าร่วมสู่ประชาคมอาเซียน โดยต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การร่วม
แบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษา ระหว่างกันน าไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวกัน (Single Market) เพื่อรองรับการปรับตัว การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานเสรี 
โดยเฉพาะ การพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาร่วมกันของสถาบันการศึกษาในภูมิภาค และการรับรองระบบเทียบ
หน่วยกิต ระหว่างกันจะน าไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากย่ิงขึ้น ประเทศไทยจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาก าลังคนให้เป็นมาตรฐานเทียบกับอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพร้อมประชากร
วัยเรียนให้มีทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงหมายความว่า เรียนรู้เพื่อให้ได้วิชาแกนและแนวคิดส าคัญใน
ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงต้องให้ได้ทั้งสาระวิชา และได้ทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อความส าเร็จทั้งด้าน การท างานและการด าเนินชีวิต (สุทธิวรรณ 
ตันติรจนาวงศ์, 2560, 2843) 
  การปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก (Passive Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้โดย
การอ่าน ฟังบรรยาย โดยยึดเนื้อหา (Content Based) จากหนังสือและต าราเป็นรูปแบบที่ครูในประเทศไทยคุ้นเคย
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และใช้กันมาก ครูจะพยายามบรรยายบอกทุกสิ่งทุกอย่างในต าราหรือหนังสือ ให้นักเรียนจดบันทึกแล้วน าไปใช้สอบวัด
เก็บเป็นคะแนนความรู้โดย สรุปก็คือ ยึดครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher-Centred) ต่อมาครูเริ่มน า เทคโนโลยีมาช่วยใน
การน าเสนอเนื้อหา ให้นักเรียนได้รับรู้ก็ยังถือว่าเป็นการยึดครูเป็นศูนย์กลางอยู่ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็น คณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไป เรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยีให้เข้าถึงความรู้ได้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวางน าความรู้ท่ีได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่าการเรียนเชิง
รุกหรือ Active Learning ท่ียึด นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centred) 
 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) คือการสร้างความรู้เฉพาะบุคคล ทีมงาน และองค์กร เพื่อสรร
สร้างนวัตกรรมขึ้นใหม่ เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการ หรือสายการปฏิบัติงาน มักถูกใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กรที่มีแรงผลักดัน Nonaka และ Takeuchi ได้ค้นพบรูปแบบกระบวนการในการเกิดการสร้างองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่ไหลวนที่เรียกว่า 
SECI Model (พิชิต งามจรัสศรีวิชัยและจักร ติงศภัทิย์, 2560, 137-148) 

บลูมและคณะ ได้ก าหนดล าดับขั้นพฤติกรรมการใช้สมองเพื่อการเรียนรู้โดยแยกพฤติกรรมการเรียนรู้ตามการ
ท างานของสมองออกเป็น 6 ขั้น สามารถเรียงตามล าดับตั้งแต่ระดับต่ าที่สุดไปถึงระบบสูงสุดดังนี้  1 . จ า 
(Remembering)    2.เข้าใจ(Understanding) 3 .ประยุกต์ใช้ (Applying) 4.วิเคราะห์ (Analysing) 5.ประเมินค่า 
(Evaluating) 6. คิดสร้างสรรค์ (Creating)  ซ่ึงมีการก าหนดค าส าคัญและการประเมินในการสะท้อนกระบวนการ
ความคิดตามล าดับขั้น  เช่น ขั้นจ า นักศึกษาสามารถนึก ระลึก ถึงข้อมูลได้ การประเมินสามารถใช้วิธีการสังเกต ฟัง 
เป็นต้น (พิศิษฐ ตัณฑวณิช, 2557, 13-25)  
 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการคิด 
วิเคราะห์ และสามารถสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนา ผ่านการท ากิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยใช้การ
ประยุกต์การสร้างองค์ความรู้แบบ SECI Model และการใช้การตั้งค าถามแบบบลูม  (Bloom’s Taxonomy)  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยน าหลักการ SECI มาประยุกต์ใช้
ร่วมกับการใช้เทคนิคการตั้งค าถามของบลูม (Bloom’s Taxonomy)  
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

ประชากรที่ใช้ในการทดลอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา 954320 การบริการอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น (Introduction to e-Service) จ านวน 80 คน 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวางแผนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบเชงิรุก ซ่ึงได้ก าหนดกิจกรรมตัง้แต่ขั้น
เตรียมการเรียนการสอนตลอดจนที่ผลที่เกิดขึ้นจากการสังเกต ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมการเรยีนการสอนเชงิรุกในกระบวนวิชา 954320 การบริการอเิล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น 
 

กิจกรรมในการเรียนการสอน ผลการด าเนินงาน ผลที่เกิดขึ้นที่สังเกตพบ 
ขั้นการเตรียมการเรียนการสอน 
1. เตรียมเนื้อหาที่สอนและสรุป
แหล่ งค้นคว้ าข้ อ มูล เพิ่ ม เติม 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษา
และต่อยอดส่ิงที่เรียนรู้ได้ 

1. สรุปรายชื่อหนังสือหรือวารสารที่
ส าคัญส าหรับใช้อ่านประกอบ โดยระบุ
ลงใน course syllabus 

1. มี เอกสารอ้ างอิ งการแนะน า
หนังสือหรือวารสารที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาเพิ่มเติม 

2. เตรียมอุปกรณ์การเรียนและ
ลักษณะค าถามเพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษาสนใจ ท้ายท้ายที่จะ
ค้นคว้าหาค าตอบ 

2. จัดซ้ืออุปกรณ์เครื่องเขียนที่ส าคัญใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม และจัดท าป้าย 
QR Code เพื่อใชต้อบค าถาม สรุปแนว
ค าถามแต่ละบทเรียน 

2. มีอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จ าเป็นต่อ
ก า ร เ รี ย น แ ล ะ ป้ า ย  QR Code 
ส าหรับตอบค าถาม 

3. ศึกษาวิธีการวัดและประเมินผล 3. จะมีการวัดและประเมินผลทั้งจาก 
การท ากิจกรรม กลุ่ม และการสอบวัด 
ผลประมวลความรู้ 

3. ได้แนวการเก็บคะแนน หรือทวน
สอบความรู้จากการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย และต้องน าประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับ กระบวนวิชา 

กิจกรรมในขั้นตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในกระบวนวิชา 
4. จัดให้ มีการจับกลุ่มผู้  เรียน 
จ านวน 10 กลุ่มต่อห้องเรียน 
เพื่อท ากิจกรรมกลุ่ม 

4. จัดกลุ่มผู้เรียนโดยคัดเลือกจากการ
สุ่มนับเลข 1-8 

4.  นักศึกษาต้องท าการศึกษาและ
ท าความรู้ จักกับสมาชิกในกลุ่มซ่ึง
ไม่ใช่เพื่อนสนิทของตนเอง นักศึกษา
จ า เป็ นต้ องคุ ยและท ากิ จกรรม
ร่วมกัน โดยจะเป็นลักษณะการ
แข่งขันระหว่างกลุ่มซ่ึงมีคะแนนเป็น
ตัวผลักดันให้นักศึกษาร่วมกิจกรรม 

5. กิจกรรมละลายพฤติกรรม 5. นักศึกษาได้ท าความรู้จักสมาชิกใน
กลุ่ม ซ่ึงบางคนไม่เคยแม้แต่จะพูดคุย 
ทักทาย และเริ่มไม่รู้สึกเขอะเขิน 

5.  นักศึกษาเข้าใจถึง เหตุการณ์
จ าลองว่าเม่ือส าเร็จการศึกษาและ
เข้าท างาน ย่อมไม่สามารถเลือก
เพื่อนได้ และจ าเป็นต้องท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

6. ตั้ ง ค า ถ าม เทคนิ คก ารตั้ ง
ค าถามของบลูม Problem-based 
learning ก าหนดตามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

6. ผู้เรียนจะต้องช่วยกันในกลุ่มเพื่อ
ตอบค าถาม  ตามโจท ย์ที่ ก าหนด 
อาจจะมีกรอบของเวลาหรือไม่มี แต่
ต้องมีการช่วยกันระดมสมองในการ
ช่วยกันแก้ไขปัญหา ซ่ึงปัญหาที่ได้รับ
จะเป็นแนวค าถามปลายเปิด เพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสเสนอแนวความคิด
ที่หลากหลายและสร้างสรรค์ ซ่ึงจะมี
การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ใน
แต่ละบทเรียน และก าหนดขั้นของการ
เรียนรู้ตามบลูม 

6. นักศึกษามีการท างานร่วมกันใน
กรอบของเวลาที่ก าหนดให้ ต้อง
ระดมสมอง เพราะเป็นการแข่งขัน
ระหว่างกลุ่ม จากที่สังเกตนักศึกษา
ไ ม่ มีการง่วงหลับตั้ งแต่ เ ริ่ มสอน
ลั กษณะนี้  และ เ ริ่ ม ใช้ มือถื อ ใน
ลักษณะการค้นหาค าตอบมากขึ้น 
เริ่มเลือกค าที่จะใช้เป็นคีย์เวริ์ดได้ดี
ขึ้น  
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กิจกรรมในการเรียนการสอน ผลการด าเนินงาน ผลที่เกิดขึ้นที่สังเกตพบ 
7. นักศึกษาจะมีการส่งงานที่
ไ ด้ รั บ มอบหมายผ่ าน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. นักศึกษาสามารถส่งงานผ่านระบบ
https://dropitto.me/ 
raslapat ซ่ึงจะมีการก าหนด 
password ในการส่งแต่ละครั้ง 

7. นักศึกษาสามารถท างานส่ง ใน
รูปแบบไฟล์เพื่อง่ายและสะดวก อีก
ทั้งไม่มีปัญหาการจัดเก็บเอกสาร 
สืบค้นง่าย รวดเร็ว และประหยัด 
นักศึกษาไม่ต้องปริ้นงานต่าง ๆ ส่ง
อาจารย์ 

8. ก าหนดกิจกรรมห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) 
และตอบค าถาม อภิปราย 

8 .  นั ก ศึ กษาต้ อ ง อ่ านและศึ กษา
บทความ เนื้อหา หรือดูวีดี โอตาม
เอกสารที่อาจารย์ก าหนดให้และร่วม
กิจกรรมในห้องเรียนเพื่อทวนสอบ
ความรู้ 

8. นักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่อ่านหรือ
ศึกษามาล่วงหน้า แต่จะมาทดลอง
หรือร่วมกิจกรรมในการท า Flipped 
Classroom ในครั้ ง แรก  แต่ เ ม่ือ
อาจารย์พยายามท าในครั้งที่สอง สาม 
พบว่า นักศึกษามีการอ่านและเตรียม
ตัวได้ดีขึ้นตามล าดับ 

9. อาจารย์อธิบายเนื้อหาที่ขาด
จากประเด็นที่นักศึกษาไม่ได้
กล่าวถึง 

9. หลังจากท ากิจกรรมจะมีการอธิบาย
เนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมใน
ด้านเนื้อหาด้วย ทุกครั้ง 

9. นักศึกษาเข้าใจชัดเจนขึ้น และกล้า
ที่จะสอบถามและซักถามในประเด็น
ที่ตนเองสนใจ  

1 0 . ใ ช้ กิ จ ก ร ร ม ส ะ ท้ อ น คิ ด 
(Reflection) 

10. กิจกรรมนี้ให้นักศึกษาสะท้อนว่า
ตนเองได้อะไร หรือ เปลี่ ยนแปลง
อะไรบ้างจากการเรียนในลักษณะท า
กิจกรรมหรือตอบค าถามร่วมกัน 

10. นักศึกษามีความชื่นชอบเพราะ
ไม่น่าเบื่อ เกิดการท างานร่วมกัน 
และไ ม่ง่ ว งหลับ และหากมีการ
เสริมแรงด้วยขนมเป็นรางวัล จะมี
ความอยากร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 

11. ใช้สื่อเช่นคลิปวีดีโอ แอนิเมชั่น
ประกอบการศึกษาในบางหัวข้อ 

11. นักศึกษาจะได้ดูคลิปวีดีโอจาก 
youtube และช่วยกันวิเคราะห์ สิ่งที่
ได้ดูไปร่วมกัน  

11. นักศึกษามีความตั้งใจและเริ่ม
รู้จักสังเกต รวมถึงการช่วยกันสกัด
ข้อมูลที่ได้รับจากการดูคลิปวีดีโอ
ดังกล่าวเพื่อช่วยกันตอบค าถาม แต่
คลิปวีดีโอเป็นเพียงสื่อประกอบใน
บทเรียนเท่านั้น 

1 2 . มี ก า ร ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ท า
โครงงานตามประเด็นที่ก าหนด
เพื่ อ ให้ นั กศึ กษา ได้ ว า งแผน 
ทบทวนเนื้อหา ก าหนดวัตถุประสงค ์
ท างานและรับผิดชอบร่วมกัน ซ่ึง
จะท าให้นักศึกษาเกิดความรักใน
ชิ้นงานนั้น (Ownership) 

12. นักศึกษาก าลังช่วยกันท าชิ้นงาน 
โดยมีการท าวีดีโอน าเสนอความยาวไม่
เกิน 2 นาที พร้อมโปสเตอร์ขนาด  
60 x 80 ซม. 

12. นักศึกษามีการแบ่งหน้าที่และ
ช่วยกันท าโครงงานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ซ่ึ งจะ เป็ นลั กษณะงาน
ต้นแบบ (Prototype) มีการประเมิน
จากอาจารย์ และให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการประเมินผลงานของเพื่อน
ร่วมชั้น รวมถึงนักศึกษามีการประเมิน
เพื่อนในกลุ่มในการท างาน 
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กิจกรรมในการเรียนการสอน ผลการด าเนินงาน ผลที่เกิดขึ้นที่สังเกตพบ 
13.ใช้สื่อเช่นคลิปวีดีโอ แอนิเมชั่น
ประกอบการศึกษาในบางหัวข้อ 

13 . นักศึกษาจะได้ดูคลิปวีดีโอจาก 
youtube และช่วยกันวิเคราะห์ สิ่งที่
ได้ดูไปร่วมกัน  

13. นักศึกษามีความตั้งใจและเริ่ม
รู้จักสังเกต รวมถึงการช่วยกันสกัด
ข้อมูลที่ได้รับจากการดูคลิปวีดีโอ
ดังกล่าวเพื่อช่วยกันตอบค าถาม แต่
คลิปวีดีโอเป็นเพียงสื่อประกอบใน
บทเรียนเท่านั้น 

1 4 . มี ก า ร ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ท า
โครงงานตามประเด็นที่ก าหนด
เพื่ อ ให้ นั กศึ กษา ได้ ว า งแผน 
ทบทวนเนื้อหา ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ท างานและรับผิดชอบร่วมกัน ซ่ึง
จะท าให้นักศึกษาเกิดความรักใน
ชิ้นงานนั้น (Ownership) 

14. นักศึกษาก าลังช่วยกันท าชิ้นงาน 
โดยมีการท าวีดีโอน าเสนอความยาวไม่
เกิน 2 นาที พร้อมโปสเตอร์ขนาด  
60x80 ซม. 

14. นักศึกษามีการแบ่งหน้าที่และ
ช่วยกันท าโครงงานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ซ่ึ งจะ เป็ นลั กษณะงาน
ต้นแบบ (Prototype) มีการประเมิน
จากอาจารย์ และให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการประเมินผลงานของเพื่อน
ร่วมชั้น รวมถึงนักศึกษามีการประเมิน
เพื่อนในกลุ่มในการท างาน 

 
จากตารางที่ 1 แสดงการด าเนินการสอนแบบเชิงรุก โดยประยุกต์การใช้ SECI แบบย้อนกลับ โดยมีการใช้

การตั้งค าถามเพื่อสะท้อนความคิด ความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาแบบบลูม ผู้วิจัยจัดการแบ่งกลุ่มให้นักศึกษา 
กลุ่มละ 8 คน โดยที่ผู้สอนจะเป็นผู้จัดกลุ่มให้ตามล าดับเลขที่ ซ่ึงจะเรียงล าดับ 1-8 วนจนครบ ท าให้ได้กลุ่มทั้งหมด 10 
กลุ่ม  จากนั้นจะมีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ท าความรู้จักและต้องสื่อสารภายในกลุ่มใน
สัปดาห์แรก มีการสอนแบบบรรยาย สลับกับกิจกรรมเช่น ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ใช้ทวนสอบใน
ลักษณะเกมการแข่งขัน โดยใช้แอพลิเคชั่น (Kahoot) กิจกรรมถามตอบค าถาม โดยมีการก าหนดกติกาในแต่ละข้อ   
จากนั้นนักศึกษาจะมีการสลับการน าเสนอ และให้โอกาสนักศึกษาแต่ละกลุ่มตั้งค าถามเพื่อให้นักศึกษาที่น าเสนอได้เกดิ
การตอบและสะท้อนคิดในมุมมองอื่น ๆ เม่ือมีการน าเสนอครบทุกกลุ่ม อาจารย์จะสรุปและให้ข้อเสนอแนะอีกครั้ง ซ่ึง
การสรุปอาจารย์จะจัดกิจกรรมผ่านการใช้ Post-it หรือใช้แบบทดสอบของแอพลิเคชั่นชื่อว่า Plicker โดยจะมีการ
บันทึกชื่อของนักศึกษาแต่ละคนในชั้นเรียน และเม่ือนักศึกษาตอบค าถามจะยก CR Code ของตนเองในการตอบ
ค าถาม ซ่ึงวิธีการนี้จะช่วยให้นักศึกษาทราบว่าตนเองมีความเข้าใจบทเรียนมากน้อยเพียงใด และไม่ต้องเขินอายหาก
ตอบค าถามผิด ซ่ึงต่างจากกระบวนการสุ่มถามตอบในห้องเรียน หากเป็นแบบเดิม หากนักศึกษาตอบผิด จะเกิดการ
น้อยใจเสียใจ และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาต่อไป  

กระบวนวิชานี้ ยังให้โอกาสนักศึกษาได้ศึกษาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบต่าง  ๆ ท าให้นักศึกษา
ต้องรู้จักสังเกต และเข้าใจการออกแบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามความ
ต้องการ รวมถึงตระหนักถึงความส าคัญของมาตรฐานการสร้างแอพลิเคชั่น (International Organization for 
Standardization: ISO) ซ่ึงเป็นการมอบหมายลักษณะของโครงงาน (Project-based Learning: PBL) นักศึกษาจะได้
ตกผลึกความคิดและพัฒนาจากการร่างความต้องการ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลงานที่เป็นนวัตกร รม 
(Innovation) ต่อยอดความคิดสามารถพัฒนาเป็นโครงสร้างทางธุรกิจได้  ลักษณะการน าเสนอผลงานจะให้นักศึกษา
ผลิตวีดีทัศน์ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที ส าหรับการอธิบายแอพลิชั่นหรือการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวิธีต่าง ๆ 
และน าคลิปนั้นอัพโหลดขึ้น youtube.com และแปะลิ้งในกลุ่มเฟสบุ๊คชั้นปี เพื่อให้อาจารย์ในหลักสูตรช่วยกันคัดเลอืก 
(Vote) หากลุ่มโครงงานยอดเยี่ยม พร้อมกันนั้นนักศึกษาจะผลิตโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่นของตนเอง ซ่ึง
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จะปิดประชาสัมพันธ์บริเวณทางเดินชั้น 4 ซ่ึงบางแอพลิเคชั่น มีการให้ทดลองใช้ใน Playstore แล้ว นักศึกษาจะเกิด
ความรัก มีความเป็นเจ้าของงาน ช่วยเหลือและมีความตั้งใจท างานให้ออกเป็นชิ้นงานสมบูรณ์ 

 
ผลการทดลอง 

ผลการประเมินกระบวนวิชา  นักศึกษาจะได้ประเมินกระบวนวิชาผ่านระบบประเมินออนไลน์ของส านักทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีนักศึกษาทั้งสิ้น 80 คน  เข้าประเมิน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับคะแนนประเมิน
เฉลี่ยจาก 5.00 อยู่ท่ีระดับ 4.54 อยู่ในเกณฑ์ “ดี” (1.00-2.49 ควรปรับปรุง 2.50-3.49 พอใช้ 3.50-5.00 ดี)  

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 954320 การบริการอเิล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน ร้อยละ
ควร

ปรับปรุง 

ร้อย
ละ

พอใช ้

ร้อยละ
ปาน
กลาง 

ร้อยละ
ดี 

ร้อยละ
ดีมาก 

ค่าเฉล่ีย
การ

ประเมิน 
1 อฺธิบายให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของหวัข้อที่สอน 
0 1.25 1.25 27.5 70.00 4.66 

2 สอนเนื้อหาครบถ้วนถามวัตถุประสงค์
และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

0 1.25 5.00 30.00 63.75 4.56 

3 จัดล าดับเนื้อหาเป็นไปอย่างมีระบบและ
ขั้นตอนชัดเจน 

0 1.25 7.50 33.75 57.5 4.47 

4 สอดแทรกเรือ่งคุณธรรมและจริยธรรมที่
มีสาระประโยชน์ในระหว่างการบรรยาย 

0 1.25 6.25 31.25 61.25 4.53 

5 มีการใช้เทคนคิวธิีสอนและส่ือ
ประกอบการสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจและเข้าใจบทเรียน 

0 1.25 2.50 33.75 62.50 4.58 

6 มีวิธีการสอนทีก่ระตุ้นให้นกัศึกษาได้ฝึก
การคิด วิเคราะห์ และแกป้ัญหาอย่างมี
วิจารญาณในเนือ้หาที่สอน  

0 1.25 6.25 30.00 62.50 4.54 

7 เปิดโอกาสรบัฟังและตอบข้อซักถามของ
ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรยีน 

0 1.25 6.25 31.25 61.25 4.53 

8 แนะน าแหลง่คน้คว้า เอกสาร หรือต ารา
ส าหรับให้นักศึกษาใช้อ่านประกอบ  

0 1.25 8.75 33.75 56.25 4.45 

 
 จากการประเมินการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
เป็นอย่างดี  โดยในแต่ละบทเรียน อาจารย์จะชี้แจงกับนักศึกษาว่าต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้อะไรบ้าง โดยอาจารย์จะ
มีการบอกหนังสือ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ ที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง  ท าให้คะแนนการประเมินในข้อที่ 1 อฺธิบาย
ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหวัข้อที่สอน ได้คะแนนประเมิน 4.66 อยู่ในเกณฑ์ดี ล าดับถัดมาคือมีการใช้
เทคนิควิธีสอนและสื่อประกอบการสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเข้าใจบทเรียน ได้คะแนนประเมิน  
4.58 อยู่ในเกณฑ์ดี ซ่ึงข้อนี้นักศึกษามีกิจกรรมที่ต้องท าร่วมกันหลายครั้ง  ท าให้เกิดความสนุก  ไม่น่าเบื่อ และฝึกให้
นักศึกษาเกิดการศึกษา ค้นคว้า คิด วิเคราะห์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ  
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
 วิธีการเรียนโดยมีการประยุกต์การเรียนรู้แบบ SECI Model โดย Nonaka และ Takeuchi ได้พัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ระหว่างความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) และความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ของนักศึกษา
แต่ละคน ความรู้ 2 ประเภทนี้จะเปลี่ยนสถานภาพ สลับปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา บางครั้งความรู้เฉพาะตัวก็ออกมา
เป็นความรู้ชัดแจ้ง และบางครั้งความรู้ชัดแจ้งก็เปลี่ยนไปเป็นความรู้เฉพาะตัวจากความรู้ทั้ง 2  ประเภท สัดส่วนของ
ความรู้ในองค์กรจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นความรู้แบบฝังลึกมากกว่าความรู้แบบชัดแจ้ง  (พิชิต งามจรัสศรีวิชัยและจักร 
ติงศภัทิย์, 2560 ,137-148) 

การพัฒนาความรู้ตามทฤษฎีนี้ กระบวนการการจัดการความรู้ที่ได้รับความนิยมที่ทุกคนต้องรู้จักคือ SECI 
Model ของ Nonaka และ Takeuchi (1995) ที่ได้เสนอแนวคิดว่าความรู้ของคนสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ซ่ึงความรู้ทั้งสองประเภทมีความส าคัญ
ต่อองค์กร โดยเฉพาะความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการท างาน หากมีการดึงความรู้ที่ฝังลึกออกมาใช้ หรือเปลี่ยนให้
เป็นความรู้ใหม่เกิดขึ้น และเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ซ่ึง SECI Model จะเป็นการอธิบายการถ่ายทอดความรู้และการ
เปลี่ยนรูปแบบของความรู้ทั้งสองประเภท เกิดเป็นความรู้ใหม่ดังภาพที่ 1 (Theeraphat Seangsuksanti, 2561) 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงแลกเปลีย่นความรู้ตามทฤษฎี SECI   
 

Socialization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit to Tacit) โดยการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของผู้ที่สื่อสารระหว่างกัน สร้างเป็นความรู้ของแต่ละบุคคลขึ้นมาผ่านการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น การสังเกต การลอกเลียนแบบและการลงมือปฏิบัติความรู้ฝังลึกอาจจะเป็นกระบวนการคิด ซ่ึงเป็นการยากที่จะ
อธิบายออกมาเป็นค าพูด การที่เข้าไปมีส่วนร่วมจะท าให้สามารถเรียนรู้ได้ 

Externalization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Tacit to Explicit) จะ
สามารถท าได้โดยการเปรียบเทียบ การตั้งสมมติฐาน กรอบความคิด ในการถ่ายทอดความรู้ฝังลึกออกมาเป็นความรู้ชัด
แจ้งท าได้ยาก อาจท าได้โดยผ่านการพูดคุย การเล่าเรื่อง ซ่ึงกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการสร้างความรู้ 

Combination เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit to Explicit) 
เป็นกระบวนการที่ท าให้ความรู้สามารถจับต้องได้ น าไปใช้ได้และใช้งานร่วมกันได้สามารถท าได้โดยการแยกแยะ แบ่ง
ประเภท และท าให้อยู่ในรูปเอกสาร เป็นการจัดระบบความรู้ 

Internalization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ฝังลึก (Explicit to Tacit) เกิด
จากการท าความเข้าใจในความรู้แบบชัดแจ้งของบุคคลจนเกิดเป็นความรู้ขึ้น โดยผ่านการอ่านหนังสือ เอกสารแล้วท า
ความเข้าใจ หรือผ่านการฝึกปฏิบัติ การน าเอาความรู้ไปใช้ 

กระบวนการต่างๆ จะเกิดขึ้นหมุนวนกันไปซ้ าแล้วซ้ าเล่า ซ่ึงในแต่ละกระบวนการที่เกิดการเปลี่ยนรูปแบบ
ระหว่างความรู้ฝังลึกกับความรู้ชัดแจ้งจะท าให้เกิดความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น  ซ่ึงนั่นหมายความว่า Externalization และ 
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Internalization เป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างความรู้  ย่ิงสามารถกระตุ้นให้กระบวนการทั้ง 4 ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดเป็นเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral)  

แต่การจัดการเรียนการสอนครั้งนี้จะใช้แบบ Reverse SECI Model  กล่าวคือ นักศึกษาแต่ละคนจะมีความรู้
ที่สร้างสมทั้งจากการเรียนในห้องเรียนปกติ และจากประสบการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นความรู้ของนักศึกษาจึงไม่เท่ากัน   
แรกเริ่มจะเริ่มจาก Internalization เช่นเดียวกัน  แต่เม่ือนักศึกษาได้จับกลุ่มกัน นักศึกษาจะได้รับมอบหมายทั้งจาก
ปัญหาและโครงงาน โดยน าทฤษฎีที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนของ Combination และน าผลงานของตนเองมาจัด
แสดง น าเสนอผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ แต่จะมีอาจารย์ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ ซ่ึงจะอยู่ในขั้นตอน Externalization และ
ขั้นตอนสุดท้ายคือการแบ่งปันความรู้  หรือผลงานผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ท าให้ผู้ เรียนเกิ ดประสบการณ์ 
(Socialization) ดังนั้นความรู้ จึงเกิดขึ้นใหม่ที่ ได้รับจากประสบการณ์ของตนเองและของผู้อื่น กับมาเป็น 
Internalization ของตนเองที่เพิ่มมากขึ้น (Tisinee et. Al, 2016) ดังแสดงกระบวนการตามภาพที่ 2  

 
 

Socialization 
 

 
Externalization 

 
Internalization 

 
Combination 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดง Reverse SECI Model 
 

สรุปผลการทดลอง  
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการสร้างองคค์วามรู้ SECI แบบย้อนกลับร่วมกับทฤษฎีของบลมู 

ในกระบวนวิชา 954320 การบริการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจารย์จัดเพื่อให้นักศึกษาได้เกิด
ทักษะการสืบเสาะหาข้อมูล การคิด วิเคราะห์ และการน าเสนอผ่านกระบวนการกลุ่มเป็นหลัก ซ่ึงพบว่านักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจในวิชาเรียนเป็นอย่างดี และการจัดกระบวนการกลุ่ม ไม่ว่าจะการใช้การตั้งค าถามหรือโจทย์ปัญหา 
(Problem-based Learning)  หรือการท าโครงงาน (Project-based Learning) โดยน าการก าหนดล าดับขั้น
พฤติกรรมการใช้สมองเพื่อการเรียนรู้โดยแยกพฤติกรรมการเรียนรู้ตามการท างานของสมองออกเป็น 6 ขั้น สามารถ
เรียงตามล าดับตั้งแต่ระดับต่ าที่สุดไปถึงระบบสูงสุดดังนี้ 1 . จ า (Remembering)  2. เข้าใจ (Understanding)  
3. ประยุกต์ใช้ (Applying) 4. วิเคราะห์ (Analyzing) 5. ประเมินค่า (Evaluating) 6. คิดสร้างสรรค์ (Creating) ของ 
บลูมมาอ้างอิงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ท าให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน ผ่านกระบวนการ
แบบ SECI Model แบบย้อนกลับ 

บทบาทอาจารย์ผู้สอน นอกจากการเตรียมเอกสารประกอบค าสอนส าหรับประกอบการบรรยาย  อาจารย์
จะต้องเตรียมกิจกรรมที่จะสลับกับการสอนบรรยายปกติ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะการศึกษา ค้นคว้า คิด วิเคราะห์
จากข้อมูลต่าง ๆ ที่สืบหามาประกอบการน าเสนอ  ดังนั้น อาจารย์จะท าหน้าที่ภาระงานที่เพิ่มและหนักขึ้นมากกว่าเดิม
เป็นอย่างย่ิง 

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาจะต้องมีการสืบเสาะ ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งการ
เรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก หรือการทวนสอบความรู้ของนักศึกษาเป็นรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ พบว่าการ
เตรียมความพร้อมระบบสนับสนุนการเรียนการสอนมีความส าคัญไม่น้อยกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลาย ๆ 
ครั้งนักศึกษาต้องใช้อินเตอร์เน็ตส่วนตัวในการเข้าถึงข้อมูล หรือร่วมกิจกรรม 
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อย่างไรก็ดี การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ไม่ควรจัดกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ และจ านวนกลุ่มไม่ควรเกิน 5 กลุ่ม 
เนื่องจากนกัศกึษาอาจจะไม่สามารถแสดงความคิดหรือมีส่วนร่วมกับกลุ่มได้อย่างเต็มที่  เพราะมีสมาชิกคนอื่น ๆ ช่วย
ท า ดังนั้นการทวนสอบความรู้ควรมีการวัดความรู้แบบรายบุคคลประกอบ 
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บทคัดย่อ 

วิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ และ 2) เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานของชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้ ที่ได้ท าการสร้างโดยใช้โปรแกรม อาดุยโน่ ไอดีอี 
(Arduino IDE) ในการสร้างชุดโค้ดข้อมูลส าหรับให้อุปกรณ์ท างาน และเพื่อให้ชุดอุปกรณ์แสดงสถานะการท างานบน
เว็บไซต์เน็ตพาย (NETPIE) โดยมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้เมื่อตรวจพบเปลวไฟ แก๊ส อุณหภูมิ ความชื้น และการเคลื่อนไหว 
มากกว่าค่าที่ก าหนดผ่านทางแอปพลิเคชัน (Line) ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการท างานของชุดอุปกรณ์แจ้ง
เตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ ด้วยการทดลองในห้องทดลอง ขนาด 3 x 3 ตารางเมตร โดยปรับเปลี่ยนต าแหน่งของชุด
อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ จ านวน 3 ต าแหน่ง และทดสอบจ านวน 10 ครั้งต่อรอบ พบว่าต าแหน่งที่ติดตั้ง
ระยะ 0.5 เมตร ห่างจากจุดเกิดเหตุมีประสิทธิภาพการท างานดีที่สุด ในด้านความเร็ว ด้านความถูกต้อง และด้านความ
น่าเชื่อถือ เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่าเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น สามารถตรวจวัดได้อย่างถูกต้อง 
เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ และเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส สามารถตรวจพบทุกครั้งโดยคิดเป็น 100% และแจ้งเตือนได้
รวดเร็วโดยเฉลี่ย 8 วินาที เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวสามารถตรวจพบทุกครั้ง โดยคิดเป็น 100% และแจ้ง
เตือนได้รวดเร็วโดยเฉลี่ย 12 วินาที ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพที่ทางคณะผู้วิจัยก าหนดขึ้นเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ 

 

ค าส าคัญ :  อุปกรณ์เตือนภัยไฟไหม ้ ชุดอุปกรณ์อาดุยโน่  อุปกรณ์เตือนภัย 
 
Abstract 

The research aim to 1) Create a Intelligent Fire Alarm System kit. 2) evaluating the performance of 

the intelligent fire alarm system kit. Creating an intelligent fire alarm system kit uses the Arduino IDE to 

write and compile code for the device to work and connected to NETPIE website. Use application Line to 

alert users from the hazards detected. It consists of detecting flames, detecting gas and detecting motion. 

Users can view the temperature and humidity at that time via NETPIE website. from the performance test of 

the intelligent fire alarm device by Test And motion detection testing with room size 3 x 3 square meters and 

change intelligent fire alarm device position by 3 point with test consists of 10 rounds per test. The install 

position by 0.5 meter away from point area have best performance in speed accuracy and reliability. In 

considering the details we found temperature and humidity sensor can be measured accurately. Flame 

detector and gas detector sensor can be detected every time by the thought 100%. And fast alert by average 8 

second and motion sensor can detect every time by average 12 second. The criteria for performance evaluation 

which meet the criteria of Staff. It was set up to evaluate the effectiveness of the intelligent fire alarm kit. 

 
Keywords: Fire alarms, Arduino equipment, Warning devices 

 

1613



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งท่ี 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

   

บทน า 
สถิติการเกิดเหตุไฟไหม้ในอาคาร บ้านเรือน และสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงเดือน

กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เกิดเหตุไฟไหม้ทั้งสิ้น จ านวน 342 ครั้ง โดยสามารถสรุปประเด็นการเกิดเหตุ
ได้ว่าสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ ส่วนใหญ่เกิดในบ้านพักอาศัย บริษัท ห้างร้าน รวมถึงเพิงพัก ซ่ึงมักจะสร้างความเสียหาย
ให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน จากสถิติเหตุไฟไหม้ดังกล่าวสรุปเป็นข้อสันนิษฐานของสาเหตุการเกิดเหตุไฟไหม้ได้ดังนี้ 
คือ เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร จ านวน 212 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมา คือ การจุดธูปเทียน ทิ้งไว้ จ านวน 39 ครั้ง 
และการอุ่นอาหารทิ้งไว้ จ านวน 28 ครั้ง ซ่ึงจุดที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรบ่อยครั้งที่สุด คือ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สะพานไฟ 
และพัดลมเป็นส่วนใหญ่ (สุพรรณี, 2558) 

จากเหตุการเพลิงไฟไหม้ข้างต้นได้ส่งผลไห้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานมานาน สายไฟฟ้าเก่า ช ารุด มีการใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี ต่อพ่วงสายไฟมากจนเกิดการใช้
กระแสไฟเกินก าลัง ประกอบกับขาดอุปกรณ์ดับไฟภายในอาคารสถานที่ เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สปริงเกอร์
ดับเพลิง ขวานดับเพลิง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณการเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่า ด้วยความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ชื่อว่า พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับการป้องกัน
เหตุไฟไหม้ถูกก าหนดอยู่ใน หมวด 2 การบริหาร การจัดการ และการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน มาตรา 8 ที่ระบุไว้ว่า "ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง การก าหนดมาตรฐาน
ตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดท าเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการ ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง" (พระราชบัญญัติความปลอดภัย, 2554, หน้า 2) ซ่ึงบังคับให้
นายจ้างต้อง ด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดใน กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี พ.ศ. 2555 ออกโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันเหตุไฟไหม้ถูกก าหนดอยู่ใน หมวด 1 ข้อ 2 ที่ระบุไว้ว่า "ให้นายจ้างจัดให้มี
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย" (กฎกระทรวงแรงงาน, 2556, หน้า 24) 

ปัจจุบันมีได้มีการน าเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of thing, IOT) ไดน้ าความสามารถด้าน
การติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ตเน็ตมาประยุกต์ใช้กับงานในด้านอื่น ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการท า
ระบบคอมพิวเตอร์ส านักงาน การใช้ควบคุมการท างานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น การควบคุมระบบไฟภายใน
บ้าน การควบคุมการท างานของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ เป็นต้น ซ่ึงอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เป็นอย่างมาก จาก รายงาน 
IDC 2015 ระบุไว้ว่า “ผู้บริหาร 58% กล่าวว่า IoT เป็นกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจของตน” (Cisco, 2559) และ จาก
กรณีศึกษาของ Telular เกี่ยวกับ Cisco Jasper ระบุไว้ว่า “IoT ลดต้นทุนลดลง 15%” (Cisco Jasper, ม.ป.ป.) 
คาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2020 จะรวมสิ่งต่าง ๆ ประมาณ 3 หม่ืนล้านถึง 7.5 หม่ืนล้านชิ้น ตั้งแต่สายรัดข้อมือ
อัจฉริยะ ของเล่น และกรอบรูปไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เซนเซอร์ตรวจจับแผ่นดินไหว และเครื่องบิน 
(Salesforce, ม.ป.ป.)  

จากสถิตขิ้อมูลขั้นต้น คณะผู้วิจัยเห็นความส าคัญของระบบแจ้งเตือนภัยไฟไหม้เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้งาน และสามารถที่จะแจ้งเตือนสัญญาณที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้ ด้วยประโยชน์ของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่ง ท าให้มีราคาที่ถูกและการเขียนโค้ดที่ไม่ซับซ้อน สามารถประยุกต์เข้ากับงานได้หลากหลาย จึงได้มีการพัฒนาระบบ
แจ้งเตือนไฟไหม้อัจฉริยะ ซึงเพื่อเป็นตัวแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ ให้กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในห้องพัก หรือ อพาร์ทเม้นที่ขนาด
ไม่ค่อยใหญ่มากนัก โดยสามารถติดตามดูสถานะความปลอดภัยของอพาร์เม้น หรือ ห้องพักผ่านหน้าเว็บ เน็ตพาย ซ่ึง
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เป็นบริการการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และรับการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์  
เป็นช่องทางการแจ้งเตือนอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่ออ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ และเพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาต่อยอดด้าน เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ   
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานของชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ระบบแจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะที่คณะผู้วิจัยจัดท าขึ้นจะแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของชุด
อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ และส่วนของซอฟต์แวร์ชุดแจ้งเตือนภัยไฟไหม้  

1. ขอบเขตความสามารถของระบบแจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 
1.1 ความสามารถของชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะมีความสามารถดังต่อไปน้ี 

   1.1.1 สามารถตรวจจับแปลวไฟที่เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับอินฟราเรดจากเปลวไฟ 
   1.1.2 สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นในอากาศด้วยการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและ

ความชื้น 
   1.1.3 สามารถตรวจจับกลุ่มแก๊ส แอลพีจี ไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศด้วยการใช้

เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส 
   1.1.4 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยจากเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 
   1.1.5 สามารถส่งเสียงแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้ทราบได้ผ่านล าโพง เม่ือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรือค่าที่วัด

ได้เกินความค่าที่ก าหนดไว้ 
   1.1.6 ชุดอุปกรณ์สามารถใช้งานได้โดยใช้แบตเตอรี่  
   1.1.7 สามารถเคลื่อนย้าย ติดต้ังได้ง่าย มีน้ าหนักเบา มีแบตเตอรี่ในตัว 

1.2 ความสามารถด้านซอฟต์แวร์ส าหรับแจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 
ซอฟต์แวร์ด้านการแจ้งตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะมีความสามารถในการแสดงผลรายละเอียดค่าที่วัดได้

จากชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของเน็ตพาย ซ่ึงให้บริการการ
เชื่อมต่อข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1.2.1 แสดงสถานะการแจ้งเตือนผ่านหน้าเว็บ เน็ตพาย เม่ือค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สเกิน
กว่าค่าที่ก าหนดไว้ 

   1.2.2 แสดงค่าอุณหภูมิเป็นหน่วยองศาเซลเซียส (°c) และความชื้นจ านวนตัวเลขค่าเปอร์เซ็นต์ (%)  
   1.2.3 แสดงสถานะการแจ้งเตือนผ่านหน้าเว็บ เน็ตพาย เม่ือค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ตรวจพบเปลวไฟ

ในระยะที่ก าหนด 
   1.2.4 แสดงสถานะการแจ้งเตือนผ่านหน้าเว็บ เน็ตพาย เม่ือเปิดโหมดความปลอดภัย และค่าที่วัดได้

จากเซ็นเซอร์ตรวจจัดความเคลื่อนอยู่ในระยะที่ก าหนด 
   1.2.5 สามารถแสดงข้อความการแจ้งเตือนผ่านไลน์เม่ือคา่ที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส อุณหภูมิ 

เปลวไฟ และการเคลื่อนไหวเป็นไปตามที่ตั้งค่าไว้ 
3. ขั้นตอนการสร้างชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 

3.1 การวางแผนการด าเนินงาน 
3.1.1 ศึกษาหาข้อมูลของอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ในปัจจุบัน และวิเคราะห์ถึงสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ 

เพื่อออกแบบชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
3.1.2 สร้างชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะตามที่ได้ออกแบบไว้ 
3.1.3 ทดสอบการท างานของชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะที่สร้างเสร็จด้านตัวฮาร์ดแวร์ 
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3.1.4 เชื่อมต่อชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะที่ทดสอบผ่านแล้วกับเว็บไซต์เน็ตพาย  
 เพื่อแสดงสถานะการท างานของเซ็นเซอร์ที และสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้  

3.1.5 ประเมินประสิทธิภาพการท างานของชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ  
3.2 ออกแบบชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 

3.2.1 การออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้งานบนชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 
การออกแบบอุปกรณ์คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาชุดเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่ตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและราคา โดยคณะผู้จัดท าได้เลือกใช้เซ็นเซอร์ดังต่อไปนี้ 
1) เซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับเปลวไฟ คือ เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟด้วยอินฟาเรด ซ่ึงเป็น

เซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับเปลวไฟที่ได้มาตรฐาน  
2) เซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น คือ เซ็นเซอร์จับอุณหภูมิและความชื้น โดย

เป็นเซ็นเซอร์ที่มีความถูกต้องและแม่นย าในการวัดอุณหภูมิและความชื้น มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย 
3) เซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับแก๊ส คือ เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส โดยเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่ได้

มาตรฐานและเป็นรุ่นใหม่ที่คนส่วนมากนิยมใช้ในการตรวจจับแก๊ส 
4) เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว คือ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยเป็น

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจากความร้อน  
5) การเลือกใช้งานบอร์ดประมวลผล คือ ตัวบอร์ด โนตเอ็มซียูอีเอสพี 8266 เป็นตัว

บอร์ดประมวลผล โนตเอ็มซียูอีเอสพี 8266 จะมีการส่งสัญญาณไฟ 3.3 V เพื่อไปเลี้ยงในส่วนของโมดูลต่าง ๆ เท่านั้น 
กรณีใช้ไฟ 5 V คณะผู้วิจัยน าตัวแปลงไฟ 2A รุ่น MT3608 มาแปลงไฟฟ้าเป็น 5V เพื่อจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ที่ใช้
ไฟขนาด 5V ต่อไป ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้งานบนชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ แสดงได้ดังภาพที่ 1 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้งานบนชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 
 

3.2.2 การออกแบบระบบการท างานของชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 
1) การออกแบบการท างานของชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 

เม่ือเปิดการใช้งานของชุดอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์จะท าการเชื่อมต่อกับ ไวไฟ เพื่อติดต่อกับ
เว็บ เน็ตพาย โดยอัตโนมัติ เม่ือท าการเชื่อมต่อเสร็จชุดอุปกรณ์ก็จะพร้อมท าหน้าที่ในการตรวจจับ เปลวไฟ แก๊ส 
อุณหภูมิ ความชื้น และ ความเคลื่อนไหว เม่ือตัวเซ็นเซอร์ตรวจพบ เปลวไฟ แก๊ส ความเคลื่อนไหว และเม่ืออุณหภูมิ 
ความชื้น มีค่าสูงกว่าที่ได้ตั้งเอาไว้ จะท าให้ระบบแจ้งเตือนโดยไฟ แอลอีดี แสดงสถานะสีแดง และล าโพงจะท างาน 
พร้อมทั้งมีการส่งการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ด้วยเครือข่ายไร้สาย หรือแสดงสถานะการแจ้งเตือนผ่านทางหน้าเว็บ 
เน็ตพาย ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 การท างานของระบบระบบแจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 

 
2) การต่อวงจรชุดอุปกรณ์เตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 
 

 
 

ภาพที่ 3 การต่อวงจรชุดอุปกรณเ์ตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 
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จากภาพที่ 3 คือ การต่อวงจรของชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้ โดยผู้สร้างได้จัดท าขึ้นมา
จากเว็บไซต์ circuits.io ประกอบด้วยแผงวงจรและเซ็นเซอร์ชนิดต่าง ๆ ดังนี้ 

- บอร์ดโนตเอ็มซียูอีเอสพี 8266   NODE1 
- DHT-22 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น  U1 
- MCP 23017 ตัวขยายขาดิจิตอล   IC1 
- MQ-2 เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สและควัน  MQ1 
- Flame Detector เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ  MQ2 
- Step up 2a รุ่น MT3608 ตัวแปลงไฟ  B1 
- Battery li-ion 18650 แบตเตอรี่   BAT1 
- ล าโพง Passive Buzzer     U2 
- Switch สวิตซ์     S1 
- หลอดไฟ แอลอีดี ขนาด 5mm (แดง)   LED2,LED4 
- หลอดไฟ แอลอีดี ขนาด 5mm (เขียว)   LED1,LED3 

 
3.4 การสร้างชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 

3.4.1 การประกอบชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 
จากภาพที่ 4 เป็นการเชื่อมบอร์ดและเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันผ่านสายไฟโดยประกอบ

ชิ้นส่วนเซ็นเซอร์เข้าด้วยกันตามแผงวงจรที่ได้ท าการออกแบบไว้ และท าการประเมินระบบว่าท างานได้ตามต้องการ
หรือไม่ ก่อนที่จะท าการเขียนโค้ดโปรแกรม 

 
 

ภาพที่ 4 การประกอบชุดอปุกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 

 
3.4.2 การใช้โปแกรม อาดุยโน่ไอดีอี กับตัว โนตเอ็มซียูอีเอสพี 8266 

เม่ือเชื่อมต่อบอร์ดและเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันผ่านสายไฟโดยประกอบชิ้นส่วนเซ็นเซอร์
เข้าด้วยกันตามแผงวงจรที่ได้ท าการออกแบบไว้แล้ว คณะผู้วิจัยใช้โปรแกรม อาดุยโน่ไอดีอี เวอร์ชั่น 1.8.5 เข้าไปท า
การเขียนโค้ดการท างานของระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ และเชื่อมต่ออุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะกับเว็บไซต์ 
เน็ตพาย เพื่อสามารถรายงานค่าต่าง ๆ ของเซ็นเซอร์ได้ 

3.5 วิธีประเมินประสิทธิภาพการท างานของชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 
คณะผู้วิจัยท าการทดสอบภายในห้องทึบ ขนาด 3 x 3 ตารางเมตร โดยให้ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัย

ไฟไหม้หันไปทางจุดเสี่ยงเกิดเหตุไฟไหม้ โดยใช้เกณฑ์ว่าระบบแจ้งเตือนที่ดีจะต้องตรวจจับและแจ้งเหตุได้ 3 ด้าน 
ได้แก่ ความถูกต้อง ความรวดเร็ว และ ความน่าเชื่อถือ โดยใช้เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพดังนี้ 
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3.5.1 ความเร็วที่เหมาะสมกับการตรวจจับของเซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส 
และเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะอยู่ที่ 20 วินาที ซ่ึงค่านี้คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบด้วยตนเองแล้วพบว่า 
เป็นค่าที่เหมาะสม 

3.5.2 ถ้าตัวอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะใช้เวลาในการตรวจจับมากกว่า 20 วินาที จะถือว่า
เป็นการทดสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการแจ้งเตือนที่ล่าช้าอาจท าให้เกิดอันตราย 

3.5.3 ให้ท าการทดสอบโดยมีจ านวนการทดสอบระยะละ 10 ครั้ง ถ้าชุดอุปกรณ์ท าการตรวจจับได้
เกิน 80% ขึ้นไปถือว่าผ่านการทดสอบด้านความถูกต้อง 

3.5.4 การทดสอบจะท าการทดสอบในห้องทึบ ขนาด 3 x 3 ตารางเมตร หันอุปกรณ์ไปทางจุดเสี่ยง
ที่จะเกิดเหตุไฟไหม้ โดยแบ่งการทดสอบเป็น 3 ระยะ คือ 0.5 เมตร 1 เมตร และ 1.5 เมตร โดยทดสอบรอบละ 10 
ครั้งต่อเซ็นเซอร์ 1 ตัว ประกอบด้วย เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส และ เซ็น เซอร์ตรวจจับความ
เคลื่อนไหว เพื่อความน่าเชื่อถือของชดุอุปกรณแ์จ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ ลักษณะจุดติดต้ังเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ชุดอุปกรณ์แสดงได้ดังภาพที่ 5 

 
 

ภาพที่ 5 จุดติดตั้งท าการประเมินประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 
 

ผลการทดลอง 
1. ผลการสร้างชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 

1.1 ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 
ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะที่สร้างขึ้นมีความสามารถในการตรวจจับเปลวไฟ แก๊ส 

ความเคลื่อนไหว ตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นโดยรอบ โดยต าแหน่งการวางของเซ็นเซอร์แต่ละตัวได้จัดวางโดย
อ้างอิงจากคุณสมบัติของอุปกรณ์ ต าแหน่งของเซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ (มุมซ้ายบนของอุปกรณ์) ซ่ึงจะตรวจจับเปลว
ไฟได้ในทิศทางด้านหน้าของอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส (อยู่ด้านล่างของอุปกรณ์) เนื่องจากแก๊ส แอลพีจี เป็น
เชื้อเพลิงชนิดเบาเม่ือเจอกับอากาศในอุณหภูมิห้องจะฟุ้งกระจายขึ้น(บริษัท.ปตท, 2555) ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือก
ติดตั้ง ให้เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สหันไปทางด้านล่างของอุปกรณ์เพื่อให้เหมาะสมต่อการตรวจจับแก๊ส เซ็นเซอร์ตรวจจับ
ความเคลื่อนไหว (อยู่ด้านซ้ายทางข้างล่างเซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ) ซึงจะตรวจจับความเคลื่อนไหว ได้ในทิศทาง
ด้านหน้าของอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น (ทางด้านขวาของชุดอุปกรณ์ด้านล่างหลอดไฟ แอลอีดี) 
เพื่อที่จะได้ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้องจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น
สามารถสัมผัสกับอากาศได้โดยตรง ดังภาพที่ 6 
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1.2 ผลการแจ้งเตือนผ่านไลน์ 
เม่ือเซ็นเซอร์ ตรวจพบเปลวไฟ การตรวจพบแก๊ส หรือ การตรวจพบความเคลื่อนไหว โจะท าการแจ้ง

เตือนให้ผู้ใช้โดยการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน ไลน์ โดยเป็นการใช้บริการของทาง ไลน์ ที่มีชื่อเรียกว่า 
Line Notify ในการส่งข้อความหรือการแจ้งเตือนต่าง ๆ ไปยังบัญชีผู้ใช้งานที่ก าหนดไว้ดังภาพที่ 6 

 

           
 

ภาพที่ 6 ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ และตัวอย่างผลการแจ้งเตือนในแอปพลเิคชนั ไลน์ 
 

1.3 หน้าจอส าหรับการตรวจสอบสถานะการท างานของชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจริยะ 
ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ สามารถที่จะตรวจสอบสถานะ การท างานผ่านเว็บไซต์เน็ต

พาย โดยจะแสดง อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซ็นต์) สถานะการท างานของชุดอุปกรณ์ (ท างาน/ไม่
ท างาน) แจ้งเตือนการตรวจพบก๊าซติดไฟ (ปลอดภัย/ไม่ปลอดภัย) แจ้งเตือนการตรวจพบเปลวไฟ (ปลอดภัย/ไม่
ปลอดภัย) และ security mode (on/off) ซ่ึงถ้า security mode นั้น on อยู่จะเป็นการเปิดการแจ้งเตือนการตรวจ
พบความคลื่อนไหวภายในบ้านโดยจะมีสถานะการแจ้งเตือนคือ (ปลอดภัย/ไม่ปลอดภัย) ถ้าเป็น off อยู่จะไม่ท าการ
แจ้งเตือนสถานะการตรวจพบความเคลื่อนไหว ส่วน FASI FEED จะเป็นการแสดงข้อมูลอุณหภูมิย้อนหลังที่ชุดอุปกรณ์
นั้นวัดค่าได้  โดยสามารถตรวจสถานะได้ตลอดเวลาต้ังแต่เปิดใช้งานอุปกรณ์ (Realtime) ดังภาพที่ 7 

 

 
 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างหน้าจอแสดงสถานะการท างานของชุดอุปกรณบ์นเว็บไซต์ เน็ตพาย 
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2. ผลการประเมินชุดอุปกรณ์แจ้งภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 
การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของชุดอุปกรณ์ พบว่าภายในห้องทึบ ขนาด 3 X 3 ตารางเมตร ณ 

ต าแหน่ง 0.5 เมตร เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น สามารถตรวจวัดได้ตามปกติ เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ 
และแก๊สสามารถตรวจพบทุกครั้งคิดเป็น 100% และแจ้งเตือนได้เฉลี่ยอยู่ที่ 8 วินาที เซ็นเซอร์ตรวจจับความ
เคลื่อนไหวสามารถตรวจพบทุกครั้งคิดเป็น 100% และแจ้งเตือนได้ เฉลี่ยอยู่ที่ 12 วินาที ต าแหน่ง 1 เมตร พบว่า
เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น สามารถตรวจวัดได้ตามปกติ เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟสามารถตรวจพบได้ 8 
ใน 10 ครั้งคิดเป็น 80% และแจ้งเตือนได้เฉลี่ยอยู่ที่ 11 วินาที เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สสามารถตรวจพบได้ 7 ใน 10 
ครั้งคิดเป็น 70% และแจ้งเตือนได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15 วินาที เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวสามารถตรวจพบทุกครั้งคิด
เป็น 100% และแจ้งเตือนได้เฉลี่ยอยู่ที่ 11 วินาที ต าแหน่ง 1.5 เมตรพบว่าเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น 
สามารถตรวจวัดได้ตามปกติ เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟไม่สามารถตรวจพบเปลวไฟได้ เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สไม่
สามารถตรวจพบแก๊สได้ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวสามารถตรวจพบได้ทุกครั้งคิดเป็น 100% และแจ้งเตือนได้
เฉลี่ยอยู่ที่ 15 วินาที รายะละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวมผลการตรวจจับของแต่ละระยะจากการทดลองทั้งหมด 
 

ระยะ
ประเมิน 
(เมตร) 

เซ็นเซอรต์รวจจับ
เปลวไฟ 

เซ็นเซอรต์รวจจับ
แก๊ส 

เซ็นเซอรต์รวจจับความ
เคลื่อนไหว 

ค่าเฉลี่ยของอุณหภูม ิ
และความช้ืน 

เวลาเฉลี่ย (วินาที) เวลาเฉลี่ย (วินาที) ระยะเวลาเฉลี่ย (วินาที) อุณหภูมิ (ºC) ความช้ืน (%) 
0.5 8 8 12 25.99 44.76 
1 11 15 11 26.55 46.77 

1.5 0 0 15 26.12 46.44 
 
สรุปผลการทดลอง 

การสร้างระบบแจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้
อัจฉริยะ และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานของชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ โดยเม่ือเปิดการใช้
งานของชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟไหม้อัจฉริยะจะท าการเชื่อมต่อกับ ไวไฟ เพื่อติดต่อกับเว็บ เน็ตพาย โดยอัตโนมัติ และ
เม่ือท าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ก็พร้อมท าหน้าที่ในการตรวจจับ เปลวไฟ แก๊ส อุณหภูมิ ความชื้น และ ความ
เคลื่อนไหว เม่ือตัวเซ็นเซอร์ตรวจพบ เปลวไฟ แก๊ส ความเคลื่อนไหว และเม่ืออุณหภูมิ ความชื้น มีค่าสูงกว่าที่ได้ตั้ง
เอาไว้ จะท าให้ระบบแจ้งเตือนโดยไฟ แอลอีดี แสดงสถานะสีแดง และล าโพงจะท างาน พร้อมทั้งมีการส่งการแจ้งเตือน
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ด้วยเครือข่ายไร้สาย หรือแสดงสถานะการแจ้งเตือนผ่านทางหน้าเว็บ เน็ตพาย  

ผลการประเมินประสิทธิภาพพบว่า ต าแหน่งที่เหมาะสมส าหรับติดตั้งชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ
อยู่ที่ระยะ 0.5 เมตร ห่างจากจุดเกิดเหตุไฟไห้จะมีประสิทธิภาพการท างานดีที่สุดทั้งในด้านความเร็ว ความถูกต้อง 
และความน่าเชื่อถือ เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่าเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น สามารถตรวจวัดได้อย่าง
ถูกต้อง เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ และเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส สามารถตรวจพบทุกครั้งโดยคิดเป็น 100% และแจ้ง
เตือนได้รวดเร็วโดยเฉลี่ย 8 วินาที และเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวสามารถตรวจพบทุกครั้ง โดยคิดเป็น 100% 
และและแจ้งเตือนได้รวดเร็วโดยเฉลี่ย 12 วินาที ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพที่ก าหนดเกณฑ์ไว้ 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า ต าแหน่งที่เหมาะสมส าหรับติดตั้งชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้
อัจฉริยะอยู่ที่ระยะ 0.5 เมตร ห่างจากจุดเกิดเหตุไฟไห้จะมีประสิทธิภาพการท างานดีที่สุดทั้งในด้านความเร็ว ความ
ถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่าเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น สามารถตรวจวัดได้
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อย่างถูกต้อง เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ และเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส สามารถตรวจพบทุกครั้งโดยคิดเป็น 100% และ
แจ้งเตือนได้รวดเร็วโดยเฉลี่ย 8 วินาที และเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวสามารถตรวจพบทุกครั้ง โดยคิดเป็น 
100% และและแจ้งเตือนได้รวดเร็วโดยเฉลี่ย 12 วินาที ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพที่คณะผู้วิจัยก าหนดไว้
สอดคล้องกับ (VeclThai, 2552) ที่กล่าวว่าระบบแจ้งเตือนภัยที่ดีจะต้องตรวจจับและแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และมีความน่าเชื่อถือ  และระบบมีความสะดวกในการรายงานค่าต่างๆให้กับผู้ใช้เทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ต 
สอดคล้องกับ (VEEDVIL, 2558) ที่กล่าวว่าแนวคิดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง คือ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ
อุปกรณ์กับเครื่องมือต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน และคณะผู้วิจัยพัฒนากับชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ โดยใช้ 
"แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทย" หรือ เน็ตพาย เป็นบริการดูแลการ
เชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งหมด ขอแค่เพียงอุปกรณน์ั้นต่อบนอินเทอร์เนต็ ซ่ึงสอดคล้องกับ (พนิตา พงษ์ไพบูลย์ และคณะ
, 2017) ที่กล่าวว่าประโยชน์ของเน็ตพาย คือ ช่วยให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารกันได้โดยผู้ใช้ไม่ต้องกังวลว่า อุปกรณ์นั้น
จะอยู่ที่ใด เพียงแค่น าไมโครเกียร์ไลบรารี่ ไปติดตั้งในอุปกรณ์เน็ตพายจะรับหน้าที่ดูแลเชื่อมต่อให้ทั้งหมด อีกทั้งระบบ
สามารถที่แจ้งเตือนแบบข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้อย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับ (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 
2556) ที่กล่าวว่าการแจ้งเตือนผ่านไลน์สามารถเข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์จึงท าให้เกิดความสะดวกในแจ้งเตือนมากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัด
นครนายก และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัด
นครนายก เนื่องจากชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก ไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวส่งผลให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวไป
เที่ยวน้อย คณะผู้วิจัยจึงจะจัดท าแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก เพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวและช่วยประชาสัมพันธให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้ถึงรายละเอียดของสถานที่ในแต่ละ
จุดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยจะน าเอาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยโปรแกรม 
คิวอาร์โค้ดเจเนอร์เรเตอร์  โปรแกรมตกแต่งภาพ โปรแกรมทรังเอเบิล และโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวที่ใช้แอปพลิเคชันซ่ึงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 30 คน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการส าหรับแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก 
โดยการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 
แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก ช่วยเพิ่มช่องทางส าหรับนักท่องเที่ยวท าให้
ทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้โดยไม่จ าเป็นต้องมาถึงพื้นที่ก่อนจริง สามารถเห็นแหล่งท่องเที่ยวจากสื่อวิดีโอได้อย่าง
ชัดเจน มีเสียงประกอบ และมีแผนที่บอกอย่างชัดเจน ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง 
จังหวัดนครนายก มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (�̅�=4.06, S.D. = 0.76) เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่า ด้าน
เนื้อหา ด้านการใช้งาน และด้านการออกแบบ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ระดับดี ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ : แอปพลิเคชัน  ท่องเที่ยวนวัตวถิี  ชุมชมไทเวียง  เทคโนโลยีการตอบสนองที่รวดเรว็ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to develop the tourism promotion program of the mobile 

application promoting Inno Life Tourism Based Tai Wiang community nakhon nayok and 2) to study the 

satisfaction of the user mobile application promoting Inno Life Tourism Based Tai Wiang community nakhon 

nayok but There are not many tourists visiting the community because it is not known to tourists.  The 

researcher therefore will create an application for promoting tourism in the ai wiang community nakhon nayok 

province to help facilitate tourism and help to inform visitors about the details of each location more clearly 

by using QR code technology to develop. Tools used include programs QR Code Generator Photo editing 

program thunkable program and video editing program the sample consisted of Travelers who use the 

application, which are Purposive sampling selected from 30 people, collect data. And analyze the needs for 

the mobile application promoting Inno Life Tourism Based Tai Wiang community nakhon nayok by 

interviewing tourists the statistics used in the research were the mean and standard deviation the results of the 

research showed that the mobile application promoting Inno Life Tourism Based Tai Wiang community 

nakhon nayok Helps to increase the way for tourists to know the attractions without needing to come to the 

real area first which can clearly see the tourist attraction from the video media Sound And have a clear plan 

users of mobile application promoting Inno-Life Tourism Based Tai Wiang community nakhon nayok the 

overall satisfaction was at a good level (�̅�= 4.06, S.D. = 0.76). When analyzing each aspect, it was found that 

the aspect of usage and design With an average score of good respectively 

 
Keywords: Application, Inno Life tourism based, Community Tai Wiang, Quick Response
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บทน า 
จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันออกของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบทาง ตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันใน
เขตอ าเภอบ้านนา อ าเภอเมืองนครนายก และ อ าเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซ่ึงเป็นเขต
รอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซ่ึงมีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็น มียอด
เขาสูงที่สุดของจังหวัด คือ ยอดเขาเขียว มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,351 เมตร ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็น
ที่ราบ อันกว้างใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาที่เรียกว่า “ท่ีราบกรุงเทพ” ลักษณะดินเป็น
ดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแก่การท านา ท าสวนผลไม้และการอยู่อาศัย ซ่ึงติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและ
ปทุมธานี (ภูรินทร์ ภูจงกลจินดา, 2562) 

ภูกะเหรี่ยง ตั้งอยู่ในต าบลศรีนาวา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตที่เรียบง่าย บนพื้นที่
กว่า 50 ไร่ ในบรรยากาศที่ร่มรื่น มีแลนด์มาร์คที่น่าสนใจคือ สะพานไม้ที่ทอดยาวไปกลางทุ่งนาอันเขียวขจี นอกจากนี้
ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรัตนจัน พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่ได้สะสมข้าวของเครื่องใช้ในอดีต ทั้งเครื่องมือท าเกษตรกร ช่างไม้
และแพทย์แผนโบราณ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่วางจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมที่ผลิตโดยบ้านภูกระ
เหรี่ยงและสมาชิกของกลุ่มผู้ผลิตหลายรายในจังหวัดนครนายก รวมถึ งเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟอีกด้วย  
(ไปด้วยกัน, 2562)   

ตารางที่ 1 สถิตินักทอ่งเที่ยวที่เดนิทางมาจังหวัดนครนายกในปี พ.ศ. 2557 - 2559 

 นักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 
ไทย 2,414,166 2,594,143 2,594,143 
ต่างชาติ 24,336 26,094 26,859 
รวม 2,438,502 2,620,237 2,621,002 
รายได ้ 5,034.10 5,847.40 6,230.56 

 
    
จากตารางที่ 1.1 จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวหลากหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและ

ชาวต่างชาตินั้น เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกเพิ่มมากขึ้นในทุกปีท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวเราจึงคิดจะพัฒนาแอปพลิเคชัน ซ่ึงในปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชัน เป็นหลัก
ในการเดินทางท่องเที่ยวและเป็นตัวแปรส าคัญที่จะช่วยในการตัดสินใจ แต่แอปพลิเคชันที่ช่วยในการเดินทางท่องเที่ยว
นั้น ยังไม่มีรายละเอียดและภาพให้เห็นอย่างชัดเจน ท าให้คณะผู้วิจัยทราบถึงปัญหาคือ นักท่องเที่ยวที่ใช้งานแอปพลิเค
ชันอาจจะยังได้รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างไม่ชัดเจนก่อนที่จะเดินทาง ซ่ึงในส่วนของ
เทคโนโลยีการตอบสนองที่รวดเร็ว (QR Code)  สามารถน ามาใช้ในงานด้านต่างๆ และเริ่มมีความนิยมเพิ่มมากขึ้น
เพราะปัจจุบันสามารถพัฒนาอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์มือถือ ไปอย่างก้าวกระโดด ท าให้เทคโนโลยี การ
ตอบสนองที่รวดเร็ว เป็นที่แพร่หลายและเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้คนได้อย่างรวดเร็วมากย่ิงขึ้น
คณะผู้วิจัยจึงน าเทคโนโลยีการตอบสนองที่รวดเร็ว มาใช้กับแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง 
จังหวัดนครนายก ในการแสดงสื่อวิดีโอภายในแอปพลิเคชันให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงสถานที่ท่องเที่ยวก่อนเดินทางไป
ท่องเที่ยวจริงได้ และเพื่อใช้ประกอบกับการตัดสินใจก่อนการท่องเที่ยว 

จากปัญหาดังกล่าว คณะวิจัยจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
นวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการตอบสนองที่รวดเร็วลงบนมาร์กเกอร์ ให้แสดง
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และสื่อวิดีโอของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและเข้าถึง

ที่มา (ส านักงานสถิตจัิงหวัดนครนายก,  2562) 
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ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวได้ง่ายและมีความน่าสนใจ ท าให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวก่อน
ลงพื้นที่จริงๆ และแก้ไขปัญหาส าหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวก่อนเดินทางจริงๆได้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก    
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัด

นครนายก 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
กระบวนการออกแบบ และสร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก 

คณะผู้วิจัยได้อ้างอิงเนื้อหาจากการรวบรวมข้อมูลจากสื่อออนไลน์ และการลงพื้นที่จริง ซ่ึงสถานที่ท่องเที่ยวประกอบไป
ด้วยวัดคีรีวัน ภูกะเหรี่ยงที่ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์รัตนจัน สะพานไม้ไผ่ ยุ้งข้าวร้อยปี ภูกะเหรี่ยงแลนด์  ฐานแปรรูป
เกษตรผสมผสาน ประกอบด้วย จุดจ าหน่ายสินค้าของบ้านภูกะเหรี่ยง ซุ้มไม้เลื้อย ฐานท าไข่เค็ม ฐานท าข้าวยาคู ฐานแปร
รูปข้าว และสะพานสลิง วัดบ้านใหม่ โดยสัญลักษณ์ (Marker) จะมีขนาดความสูง 5 เซนติเมตร และความกว้าง 5 
เซนติเมตร ซ่ึงใช้คู่กับแอปพลเิคชัน  

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
1.1. ประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวในชุมชมไทเวียงจังหวัดนครนายก 
1.2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักท่องเที่ยวที่ใช้แอปพลิเคชันเป็นที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive  

sampling ) ประกอบไปด้วยนักท่องเที่ยวจ านวน 30 คน 
2. ขอบเขตความสามารถของแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถชีุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก 

2.1 ขอบเขตด้านการท างานของระบบ 
2.1.1. สามารถน าแอปพลิเคชันที่สร้างไปส่องลงบนสัญลักษณ์ในแผ่นพับที่จัดท าขึ้น เพื่อให้แสดง

สถานที่ท่องเที่ยว ในรูปแบบสื่อวิดีโอ  
2.1.2. มีคู่มือแนะน าการใช้แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัด

นครนายก ก่อนจะเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันนี้ 
2.1.3. สามารถน าแอปพลิเคชันที่สร้างไปส่องลงบนสัญลักษณ์ เพื่อใช้สะสมแต้มและเคลียแต้มในการ

แลกเปลี่ยนเพื่อรับของที่ระลึกจากทางภูกระเหรี่ยงได ้
2.1.4. แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก สามารถน าไปใช้

กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
2.1.5. แอปพลิเคชันที่สร้างมามารถแสดงจุดที่อยู่ปัจจุบันจาก Google Map ภายในแอปพลิเคชันได้ 

2.2 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา  
2.2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ผลิต  

2.2.1.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุค สเปคเทียบเท่าหรือสูงกว่า ซีพียู Intel CORE I7, แรม 12 GB,   
การ์ดจอ Nvidia Geforce Gtx 1050 หรือเครื่องที่มีความสามารถเทียบเท่าขึ้นไป 

2.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผล  
2.2.2.1 โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ระบบ แอนดรอยด์ สเปคเทียบเท่าหรือสูงกว่า 

ระบบปฏิบัติการ: Android 8.1 ครอบด้วย Funtouch OS 4.5 หน่วยประมวลผล Snapdragon 660 AIE ความจุ: 
128GB รองรับ MicroSD Card 256GB (ช่องแยก) 

2.2.3 ซอฟแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 
2.2.3.1 โปรแกรมทรังเอเบิล เป็นเครื่องมือที่เอาไว้ส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน 
2.2.3.2 โปรแกรมคิวอาร์โค้ดเจเนอร์เรเตอร์ ใช้ส าหรับการสร้างการตอบสนองที่รวดเร็ว  
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2.2.3.3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ เพื่อสร้างสื่อวิดีโอเกี่ยวกับสถานที่แต่ละจุดในชุมชมไทเวียง 
จังหวัดนครนายก 

2.2.3.4 โปรแกรมตัดต่อภาพ เพื่อให้แสดงผลการท างานสวยงามและ สมบูรณ์ที่สุดเม่ือมีการ
น าไปใช้งานจริง 

2.3 ขั้นตอนการสร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก 
2.3.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการจากผู้ใช้งาน 
2.3.2 ออกแบบแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก 
2.3.3 สร้างสัญลักษณ์เพื่อใช้ประกอบแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง 

จังหวัดนครนายก 
2.3.4 สร้างแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัด

นครนายก 
2.3.4 การทดสอบ และการประเมินผลการท างานของแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี

ชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก 
2.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   

การวิเคราะห์ข้อมูลและใช้การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว นวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก ค านวณจากค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) โดยเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของข้อมูล มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.00  หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง  
1. ผลการวิจัยแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก 
    จากการเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ออกแบบแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง 

จังหวัดนครนายก โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
    1.1 ผลการพัฒนาระบบ ออกแบบหน้าจอได้ดังนี้ 
          1.1.1 หน้าแรกของแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก เข้าสู่

หน้าหลัก เพื่อเข้าสู่เมนูหลักต่อไป ดังภาพที่ 1 
 

    
 

   ภาพที่ 1 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน 
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1.1.2 เมนูหลักของแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก 
ประกอบไปด้วย ปุ่มเลือกจุดเที่ยว ปุ่ม แผนที่ ปุ่มคู่มือการใช้งาน ปุ่มสะสมแต้ม โดยกดแต่ละปุ่ม เพื่อเข้าสู่การใช้งาน 
หน้าต่างๆ และกดปุ่มสีแดงเพื่อออกจากแอปพลิเคชัน ดังภาพที่ 2 

 

         
 

      ภาพที่ 2 เมนูหลักของแอปพลิเคชัน 
 

1.1.3 เม่ือกดปุ่มเลือกจุดเที่ยวของแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัด
นครนายก จะแสดงจุดท่องเที่ยวทั้ง 4 จุด ดังภาพที่ 3 หากเลือกเข้าไปจะเป็นรายละเอียดของสถานที่ดังภาพที่ 4 และ
มีปุ่มสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกนสัญลักษณ์ หลังจากสแกนจะโชว์สื่อวิดีโอพร้อมรายละเอียดประกอบ หลังจบการใช้
งานให้ เลือกปุ่มบ้านเพื่อนกลับไปเลือกสถานที่อื่นๆได้ 

 

            
  

ภาพที่ 3 หน้าเมนูเลือกจุดแหล่งท่องเที่ยวนวัตวถิีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก  
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างผลการสแกนสญัาลักษณ์ เพื่อดูรายละเอียดแหล่งท่องเที่ยว 

1.1.4 เม่ือกดปุ่มแผนที่ของแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัด
นครนายก จะแสดงแผนที่จาก Google Map และต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน 
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1.1.5 เม่ือกดปุ่มคู่มือการใช้งานของแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง 
จังหวัดนครนายก จะแสดงคู่มือการใช้งานในรูปแบบภาพและวีดีโอขนาดเล็ก 

1.16 เม่ือกดปุ่มสะสมแต้มของแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง 
จังหวัดนครนายก จะแสดงหน้าสะสมแต้มเพื่อให้แสกนสัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ดังภาพที่ 5 

 

   
 

ภาพที่ 5 เมนูการสะสมแต้มของแอปพลิเคชัน 
    

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลเิคชนัส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชมุชนไทเวียง  
จังหวัดนครนายก วธิีการสุ่มแบบเจาะจง โดยนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจ านวน 30 คน 

 

หัวข้อที่ใช้ในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

X  S.D. แปลผล 
ด้านเนื้อหา    
1. เนือ้หา และวิดีโอมีความสอดคล้องกัน 4.17 0.87 ดี 
2. เนือ้หาที่ใช้ในแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง 
จังหวัดนครนายก มีความเหมาะสม 

3.80 0.76 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.98 0.83 ดี 
ด้านการออกแบบ    
1. ความเหมาะสมของขนาดตัวอกัษร 4.10 0.80 ดี 
2. ตัวอักษรมีความชัดเจน เหมาะกับการใช้งาน 4.23 0.63 ดี 
3. ความเหมาะสมและความสวยงามของปุ่มไอคอนต่างๆ 4.23 0.57 ดี 
4. ความสวยงามของแอปพลเิคชนัส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชมุชนไทเวียง 
จังหวัดนครนายก 

4.10 0.88 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.16 0.72 ดี 
ด้านการใช้งาน    
1. ความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชันสง่เสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไท
เวียง จังหวัดนครนายก 

3.83 0.70 ดี 

2. แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวดันครนายก 
ใช้งานได้ไม่ติดขัด 

4.17 0.79 ดี 
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หัวข้อที่ใช้ในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

X  S.D. แปลผล 
3. ความเร็วในการแสดงขอ้มูลของแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวถิี
ชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก 

4.03 0.81 ดี 

4. เสียงของวิดีโอเข้ากับเนื้อหาของวิดีโอ 3.97 0.76 ดี 
เฉลี่ยรวม 4.00 0.76 ดี 

เฉลี่ยโดยภาพรวม 4.06 0.76 ดี 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี
ชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก มีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี ( X = 4.06, S.D.=0.76) โดยแต่ละ
ด้านมีความพึงพอใจเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับดี เม่ือวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า 

1. ด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับดี ( X =3.98, S.D.=0.83) โดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ในเนื้อหา และวิดีโอมีความสอดคล้องกัน มากที่สุด ( X =4.17, S.D.=0.87) รองลงมา คือ เนื้อหาที่ใช้ในแอปพลิเคชัน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก มีความเหมาะสม ( X =3.80, S.D.=0.76) ตามล าดับ  

2. ด้านการออกแบบ มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับดี ( X =4.16, S.D. = 0.72) โดยผู้ใช้งานมีความ
พึงพอใจในด้านแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก ใช้งานได้ไม่ติดขัด ( X =
4.17, S.D.=0.0.79) รองลงมา คือ ตัวอักษรมีความชัดเจน เหมาะกับการใช้งาน ( X =4.23, S.D.=0.63) ความ
เหมาะสมของขนาดตัวอักษร ( X =4.10, S.D.=0.80) และความสวยงามของแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี
ชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก ( X =4.10, S.D.=0.88) ตามล าดับ  

3. ด้านการใช้งาน มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.00, S.D.=0.76) โดยผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจในความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรมากที่สุด ( X =4.31, S.D.=0.47) รองลงมา คือ ความเร็วในการแสดงข้อมูล
ของแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก ( X =4.03, S.D.=0.81) เสียงของวิดีโอ
เข้ากับเนื้อหาของวิดีโอ ( X =3.97, S.D.=0.76) และความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี
ชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก ( X =3.83, S.D.=0.70) ตามล าดับ  

 
สรุปผลการทดลอง 
 การสร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจาก
นักท่องเที่ยว จ านวน 30 คน โดยคณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการส าหรับแอปพลิเคชัน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก โดยการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว เครื่องมือที่ใช้
ประกอบด้วยโปรแกรมทรังเอเบิล โปรแกรมคิวอาร์โค้ดเจเนอร์เรเตอร์ โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ และโปรแกรมตัดต่อภาพ  
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัด
นครนายก พบว่ามีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี ( X =4.06, S.D.=0.76) เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดีทุกด้านแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง  
 จากผลการวิจัยแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก พบว่าผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก มีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาที่ใช้ในแอป
พลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก ตรงตามความต้องการ อยู่ในระดับดี ( X =4.06, 
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S.D.=0.76) ซ่ึงเกิดจากการที่คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวผู้ใช้งานจริง สอดคล้องกับ ไพศาล กาญ
จนวงศ์และอาบทิพย์ กาญจนวงศ์ (2560) ที่กล่าวว่าการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด สองมิติ เพื่อช่วยอธิบายความเป็นมาของ
แหล่งท่องเที่ยว เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวยุคใหม่ท่ีใช้อุปกรณ์มือถือและสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และงานวิจัยของ เปรม อิงคเวชชากุล และจิรวดี โยยรัมย์ (2556) กล่าวว่า
เทคโนโลยีบาร์โค๊ดสองมิติ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ต่างๆ ได้ง่าย รวมถึงสอดคล้องกับ วีระพงศ์ 
เกียรติไพรยศ (2561) ที่กล่าวว่า การใช้คิวอาร์โค้ดมาเพื่ออธิบายความส าคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เป็น
จุดเด่นของวัด เป็นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ ท าในลักษณะของป้าย หรือโบร์
ชัวร์ หรือในลักษณะเว็บไซต์แล้วให้มีการใช้คิวอาร์โค้ด ในการเข้าถึงข้อมูลของวัด จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจ
เป็นอย่างมาก 
 ทั้งนี้แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก ที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
สามารถใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และช่องทางหนึ่งส าหรับช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ
อยากเข้ามาท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวไม่จ าเป็นต้องลงพื้นที่จริงก็สามารถมองเห็นสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยัง
เป็นการเพิ่มแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหันมาสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น และอาจน าแอปพลิเคชันส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนไทเวียง จังหวัดนครนายก นี้ไปท าการวิจัยต่อยอดในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตอบสนองที่
รวดเร็ว (QR Code) 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันภาครัฐได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ ด้วยการบริหารดิจิทัล ในยามเกิดเหตุการณ์
วิกฤติการณ์เพื่อรับมือภัยคุกคามต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมุ่งระดมสรรพก าลังจาก
ทุกภาคส่วนให้สามารถด าเนินงานรวมกันอย่างสามัคคีและมีประสิทธิภาพ โดยมิติด้านการสื่อสารนั้นถือ เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และได้ถูกกล่าวถึงในแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย ของ
ประเทศหลากหลายฉบับ เช่น ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ประกอบด้วย ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) การเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ ซ่ึงหนึ่งในกลยุทธ์หลัก คือการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการสื่อสารหลักและสื่อสารส ารอง รวมถึงการมีฐานข้อมูลด้านการสื่อสาร เพื่อให้สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ใน
การประสานสั่งการขณะเกิดเหตุ และวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) ก าหนดยุทธศาสตร์การลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ 3) การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การพัฒนาระบบและเครื่องมือ
สนับสนุนการเผชิญเหตุ รวมไปถึง แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และ 4) การยกระดับความม่ันคงและเพิ่ม
ความปลอดภัยของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ในการรักษาความปลอดภัย จากทั้งภัยภายในประเทศ ภายนอกประเทศรวมถึงภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประโยชน์สาธารณะ มีการน าเสนอแผนการปฏิรูปซ่ึง
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาด้านการสื่อสารเพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติด้วยเช่นกัน เช่น ในแผนการปฏิรูปที่น า
เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนการ
ปฏิรูปน าเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ประโยชน์สาธารณะ ในการน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อสร้างความม่ังคงปลอดภัยในการพัฒนามาตรฐานการบริหารประเทศ 

 

คําสําคัญ : ยุทธศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดิจิทัล  ภัยพิบัติ 
 
Abstract 

It is a mandate of the government to prepare for Public Protection and Disaster Relief (PPDR) in 

case of natural disaster or manmade disaster. An efficient collaboration among government agencies is 

crucial. Therefore, the information and communication technology is the key success factor for national 

readiness. There are main 4 strategies. 1) To support and develop main and back-up communication system 

and communication database for coordination and command during disaster and for protection and relief 

plan. 2) To define strategies to reduce risks from 4 main strategies. 3) Integration of emergency management, 

development and support tools to tackle the disasters. This also includes the government plan for Digital 

Thailand. 4) To lift the standard and the safety of the people, focusing on strengthen the security of the 
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government information technology system both from inside and outside Thailand. This also includes the 

protection of public disaster and public interests from varieties of natural disasters. There are proposed plans 

which are inline with the direction of the National Development Plan for Communication e.g. Plan to utilize 

technology, digital innovation and wireless broadband to support the operation of PPDR and to build the 

public safety as the new governance standard for Thailand. 

 
Keywords: Strategy, Information technology, digital, disaster, PPDR 
 
บทนํา 

ในปัจจุบันระบบสื่อสารและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (Public Protection and Disaster Relief: PPDR) ของประเทศพบว่ามีประเด็นสภาพ
ปัญหาหลายประการ ซ่ึงส่งผลให้เกิดการขาดความเป็นเอกภาพใน การจัดการสาธารณภัย และกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติของประเทศ ทั้งในระดับชาติ จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบหลักตามกฎหมายไม่สามารถสั่งการได้ ครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยปัญหาที่พบ สามารถจ าแนกได้ออกเป็น 
2 ด้านหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ คือ 1) ประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 2) ประเด็นปัญหาด้านระบบสื่อสารและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  เม่ือเกิดปัญหาด้านระบบสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรณีที่เกิดเหตุ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ปัจจุบันในประเทศไทยใช้
วิทยุสื่อสาร (Land Mobile Radio) เป็นช่องทาง หลักในการติดต่อสื่อสาร ซ่ึงระบบการสื่อสารของแต่ละหน่วยงานไม่
สามารถเชื่อมโยงกันได้ เนื่องจากระบบสื่อสารของแต่ละหน่วยงานอยู่บนคลื่นความถี่คนละช่วงกันและมีอุปกรณ์
ต่างกัน ปัญหาด้านระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรณีที่เกิด เหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ ระบบข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ  

อย่างไรก็ตาม ระบบสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรณีที่เกิดเหตุ 
ฉุกเฉินและภัยพิบัติเป็นเพียงแค่มิติหนึ่งของการสื่อสารเท่านั้น ประเทศไทยยังมีระบบสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ อื่น ๆ 
เช่น การสื่อสารเชิงพาณิชย์ การสื่อสารภาครัฐ และการสื่อสารเพื่อความม่ันคง ที่แม้ในปัจจุบัน จะมีความครอบคลุมที่
ดีอยู่แล้ว หรือมีโครงการพัฒนาของภาครัฐมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ยังคงมีช่องทางใน การพัฒนาระบบสื่อสาร
เหล่านั้นเพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เช่น Internet of Things และ การเชื่อมต่อเข้าสู่ Smart City 
ได้ ซ่ึงเป็นทิศทางที่สอดรับกับการพัฒนาไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซ่ึงเป็น แนวคิดหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม และกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ รวมถึงระบบสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น 
ๆ ให้สามารถใช้ได้ ในทุกสภาวการณ์ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มีการด าเนินงานที่ชัดเจนและเห็นภาพการขับเคลื่อน
ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปในทิศทางเดียวกัน การศึกษาวิจัยนี้จะมุ่งเน้นในการพัฒนาการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ แบบ PPDR (Public Protection and 
Disaster Relief) ซ่ึงจะต้องเป็นการ สื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ (PPDR) ที่ รองรับการท างานได้ในทุกสภาวการณ์ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะไม่ปกติ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 บริบทด้านการสื่อสารของประเทศไทย 
ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม, 2560 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันระบบสื่อสารต่าง ๆ ที่สามารถรองรับการใช้งานในภาวะปกติของประเทศนั้น 
หลากหลายส่วนมีความครอบคลุมดีอยู่แล้ว (เช่น โครงข่ายส่ือสารไร้สายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) ที่ปัจจุบัน มีความ
ครอบคลุมเชิงประชากรสูงถึงร้อยละ 98 และในบางส่วนก็ได้มีการพัฒนาหรือก าลังมีโครงการพัฒนา อยู่เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารทางสายต่าง ๆ ได้แก่ “โครงการยกระดับโครงสร้าง พื้นฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จ านวน 24,700 หมู่บ้าน และ “โครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง หน่วยงานภาครัฐ (GIN)” 
ส าหรับการสื่อสารภาครัฐที่ด าเนินการโดยส านักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (สรอ.) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
ระบบสื่อสารของประเทศควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถรองรับการ ใช้งานได้ในภาวะไม่ปกติด้วยเช่นกัน 
เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุวิกฤติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับ หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (PPDR) ในการใช้ติดต่อสื่อสารทั้งในช่วงก่อนเกิดเหตุ 
ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 

ส าหรับโครงการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของประเทศไทยที่อยู่ในระหว่างการ ด าเนินงาน
นั้น เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาระบบสื่อสาร รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้มีความครอบคลุมทั่วประเทศ มีประสิทธิภาพสูง และมีเสถียรภาพเป็น ส าคัญเพื่อสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม และสามารถรองรับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทิศทางการ พัฒนาที่เป็นไปได้ของระบบสื่อสาร
เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของประเทศ คือ การพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อให้ สามารถรองรับเทคโนโลยีแห่ งอนาคต เช่น 
Internet of Things และการเชื่อมต่อเข้าสู่ Smart City ได้ ซ่ึงเป็นทิศทางที่สอดรับกับการพัฒนาไปสู่ “ประเทศไทย 
4.0” ซ่ึงเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของ
แนวคิดหลักและขอบเขตในการการศึกษาวิจัยนี้ ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาการสื่อสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุน
ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (PPDR) ซ่ึงสามารถรองรับการท างานได้
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ในทุกสภาวการณ์ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะไม่ปกติเป็นหลัก รวมถึงการวางกรอบแนว ทางการพัฒนาระบบสื่อสาร
เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของประเทศไทยให้มีทิศทางที่สอดรับกับการพัฒนา ประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมแผนแม่บทด้านการ
สื่อสารแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในและต่างประเทศ  

2. เพื่อเสนอแนะแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนนุเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 แหล่งข้อมูลแบ่งตามวิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ (Key Informants)  การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ตามเทคนิค
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคัดเลือกระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณา เพื่อศึกษาระบบยุทศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้วยผู้วิจัยอยู่ในแวดวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงมีข้อมูลพื้นฐานด้านระบบ IT ที่ใช้ในการบริหาร
จัดการในการด าเนินงานวิจัย โดยแบบสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์  ซ่ึงจะ
มุ่งเน้นวิธีการวิจัยขั้นตอน ดังนี้  
 1) ประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินการวิจัย โดยนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย  
 2) จัดท าแบบการสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ แบบการสนทนากลุ่มผู้แทนองค์กร ชุมชน และแบบการ
สัมภาษณ์จากหน่วยงานราชการ อุตสาหกรรม และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 3) นัดหมายผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตามขั้นตอนเก็บรวมรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 1) ขั้นตอนการหาข้อมูลและแสดงข้อเท็จจริงโดย
การศึกษาวิเคราะห์เอกสารของตามกรณีศึกษา และสัมภาษณ์  เพื่อศึกษาแผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ ใน
ประเทศ และของต่างประเทศ เช่น สิงค์โปร เกาหลี ฮ่องกง (Huang Fei, Zhu Yushi, Qiu Sijia, Dong, 2016)  เป็น
ต้น ที่ประสบความส าเร็จเป็นล าดับต้น ๆ น ามาสร้างโมเดลในการใช้ระบบ IT กับการบริหารจัดการการด าเนินการภัย
พิบัติ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและ ภัย
พิบัติและมีประสบการณ์มามากกว่า 5 ปี จ านวน 20 คน ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ตามรายบุคคล (Individual Interview) 
ดังนั้นผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์แบบที่มีโครงสร้างหรือแบบมาตรฐาน (Standardized interview ) เป็นแบบที่มีการ
เตรียมการ มีแผนการสัมภาษณ์และการบริหารการสัมภาษณ์จัดเตรียมไว้อย่างค่อนข้างแน่นอนเป็นการล่วงหน้า  การ
สัมภาษณ์เป็นมาตรฐานและเป็นทางการผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะตอบค าถามเดียวกัน  และถามค าถามก่อนหลังเรียง
ตามล าดับเหมือนกัน  2) ขั้นตอนการหาข้อมูลและแสดงข้อเท็จจริงโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อศึกษาระบบ จ านวน 30 
ท่าน ผู้วิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เป็นผู้ที่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยผู้วิจัยจะท าการ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) และท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เลือกด าเนินการทั้ง 3 รูปแบบ ซ่ึงการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual depth interview) 
เป็นการซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกล้วงค าตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
การถามนอกจากจะให้อธิบายแล้ว จะต้องถามถึงเหตุผล พฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความต้องการ ความเชื่อ 
ค่านิยม บุคลิกภาพในลักษณะต่าง ๆ และด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสนทนา
แบบเจาะประเด็นด้วยการเชิญร่วมสนทนามารวมเป็นกลุ่มกลุ่มละ 10 – 15 คน แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนา
แลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่าง ๆ ที่เราต้องการแล้วพยายามหาข้อสรุป เพื่อทราบแนวคิดใหม่ ๆ 
หรือนวัตกรรม และด าเนินการสรุปหาแนวโน้มจากปัจจัยเสี่ยงด้วยการท าแบบประเมินร่วมกัน 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  

จากผลการศึกษาระบบการสื่อสารในปัจจุบันระบบสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และกรณีที่เกิดเหตุ ฉุกเฉินและภัยพิบัติเป็นเพียงแค่มิติหนึ่งของการสื่อสารเท่านั้น ประเทศไทยยังมีระบบสื่อสาร
เพื่อวัตถุประสงค์ อื่น ๆ เช่น การสื่อสารเชิงพาณิชย์ การสื่อสารภาครัฐ และการสื่อสารเพื่อความม่ันคง ที่แม้ในปัจจุบัน 
จะมีความครอบคลุมที่ดีอยู่แล้ว หรือมีโครงการพัฒนาของภาครัฐมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ยังคงมีช่องทางใน 
การพัฒนาระบบสื่อสารเหล่านั้นเพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เช่น Internet of Things และ การ
เชื่อมต่อเข้าสู่ Smart City ได้ ซ่ึงเป็นทิศทางที่สอดรับกับการพัฒนาไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซ่ึงเป็น แนวคิดหลักใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสภาพปัญหาของการ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ และการสร้างทิศ
ทางการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ของประเทศดังที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงเพื่อให้การด าเนินการตาม
พันธกิจและความ รับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานหลักด้านการสื่อสารของ
ประเทศมี กรอบทิศทางการด าเนินการที่ชัดเจนครอบคลุมงานในทุก ๆ มิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พิจารณาในมิติของล าดับการใช้งานของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสื่อสารนั้น สามารถแบ่งได้
ออกเป็นทั้งสิ้น 3 ประเภท คือ 1) ระบบสื่อสารหลัก คือ ระบบสื่อสารที่มีใช้งานทั่วไปของหน่วยงานต่าง ๆ เป็น
ช่องทางติดต่อสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานกับประชาชน 2) ระบบสื่อสารรอง คือ 
ระบบสื่อสารที่ใช้งานควบคู่กับระบบสื่อสารหลัก เป็นช่องทาง เสริมในการติดต่อสื่อสาร 3) ระบบสื่อสารส ารอง คือ 
ระบบสื่อสารที่จัดเตรียมส ารองไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่ระบบสื่อสารหลัก และระบบสื่อสารรองไม่สามารถใช้การได้ โดย
แต่ละหน่วยงานอาจมีการก าหนดชนิด ของทรัพยากรสื่อสารในระบบสื่อสารแต่ละล าดับได้แตกต่างกัน แล้วแต่ความ
ต้องการใช้งาน และทรัพยากรที่แต่ละหน่วยงานถือครองอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการพัฒนาด้านระบบการสื่อสารของ
ประเทศไทยนั้น จ าเป็นต้องมีการด าเนินการให้มีความสอดคล้อง กับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อให้ระบบ
การสื่อสารที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวและมีความ ต่อเนื่องกันกับการพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาในทุก ภาคส่วนสามารถด าเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีความ
ขัดแย้งระหว่างกัน โดย แม่บทด้านการสื่อสาร แห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2565) สอดรับกับนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติหลากหลายฉบับ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2560) ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษายุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องการสาธารณะภัย 

 
ยุทธศาสตร ์ นโยบาย ยุทธวิธี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพระบบสื่อสารและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ภารกิจป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และกรณีที่เกิด
เหตุฉุ ก เฉินและภัยพิ บั ติ  และระบบสื่ อสารเพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่น ๆ 

1. มีระบบสื่อสารที่ มีประสิทธิภาพ 
สามารถให้การสนับสนุนได้ในทุก
สภาวการณ์ 
2. ลดความเสี่ยงจากระบบสื่อสาร
ขัดข้องในภาวะไม่ปกติ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ของผู้ใช้งานระบบสื่อสารที่มีภารกิจ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระบบสื่ อสารและสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานให้มีความเป็นเอกภาพ 

1. บริหารทรัพยากรสื่อสารได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ 
2. มีศูนย์กลางการบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตร ์ นโยบาย ยุทธวิธี 
ระบบสื่อสารและสารสนเทศที่เป็น
ระบบและมีความเป็นเอกภาพ 
3. มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่
เป็นมาตรฐานสากล 
4. หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการ
ด้านการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ ใช้ระบบสื่อสารและ
สารสนเทศ ให้สามารถมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
 

1. หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ 
อาสาสมัคร และประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักถึง การใช้
ระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศ
เพื่ อสนับสนุนภารกิจป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ กรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  ในแต่ละ
สภาวการณ์ 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังสาธารณภัย เหตุฉุกเฉินและภัย
พิบั ติ  รวมทั้ ง ได้รับข่ าวสารอย่าง 
ทันท่วงที 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู้ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
ระบบสื่อสารและสารสนเทศของประเทศ 
 

1. หน่วยงานกลางด้านการสื่อสารมี
ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร เป็ น
ศู น ย์กลางในการบริห ารจัดการ 
ระบบสื่อสารและสารสนเทศของ
ประเทศ 
2. หน่วยงานกลางด้านการสื่อสารมี
ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร เป็ น
ศู น ย์กลางในการบริห ารจัดการ 
ระบบสื่อสารและสารสนเทศของ
ประเทศ 
3. บุคลากรมีคุณภาพและมีศักยภาพ
ในการป ฏิบั ติ งาน เพื่ อสนั บสนุ น
ภารกิจของหน่วยงานกลางด้านการ
สื่อสาร 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่อาศัยการขับเคลื่อนด้วยโครงการขนาดใหญ่ ที่มีขอบเขตกว้าง ความ
ซับซ้อนสูง และมีผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาก ดังนั้น ในการขับเคลื่อนแนวทางต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงนั้น พบว่ามีปัจจัยสู่ 
ความส าเร็จหลัก 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Inter-Cooperation) หลากหลายแนวทางใน ยุทธศาสตร์
จ าเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่ช่วยสนับสนุนการบูร
ณาการระบบสื่อสารและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
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และภัยพิบัติ ในประเทศให้เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐใน
การร่วมกัน สร้างความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

2. แผนการด าเนินงานที่ขับเคลื่อนได้จริง (Actionable Plan) มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน ขับเคลื่อนได้
จริง โดยมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน รวมถึงการแบ่งบทบาทหน้าที่ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการ
จัดสรรงบประมาณ การติดตามและชี้วัดความส าเร็จ และ การมอบหมายบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. การด าเนินโครงการให้บรรลุตามเป้าประสงค์อย่างจริงจัง (Continuous Monitoring) มี ความตั้งใจใน
การด าเนินโครงการให้ส าเร็จลุล่วงอย่างจริงจัง และมีการติดตามการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยตอบสนองอย่าง
ทันท่วงทีเพื่อผลักดันโครงการให้เกิดผลตามแผน การด าเนินงานที่ต้ังใจไว้ 

4. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ (Human 
Resource Competence) จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมสู่
การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการภาวะไม่ปกติในอนาคต 

5. การจัดหา และบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Funding) มีการจัดหาแหล่ง เงินทุนที่
เพียงพอและมีความเหมาะสม รวมไปถึงมีแนวทางการบริหารเงินทุนให้มีความต่อเนื่องได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อการพัฒนา 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ส าหรับกรณีของประเทศไทย ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเชิงพาณิชย์จากภาคเอกชนเริ่ม ด าเนินการ
ร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์ชั้นน าระดับโลกเพื่อคิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่าย ของตนไปสู่
เทคโนโลยี 5G โดยทั้งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมภาคเอกชนและ กสทช. เชื่อว่าเทคโนโลยี 5G จะพร้อมเริ่ม
ให้บริการในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 หรือหลังจากปี พ.ศ. 2563 ไม่นานนัก  สิ่งที่ควรศึกษาเพื่อ
น ามาบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต ประกอบด้วย เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things: 
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บทคัดยอ่ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยี 4G ได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายและสามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการใน
ตลาดได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามในยุคความเปลี่ยนแปลงแห่งดิจิทัลนี้ยังมีบริการใหม่ๆท่ีก าลังจะเกิดขึ้นมากมาย
และมีความต้องการคุณสมบัติต่างๆท่ีเหนือความสามารถของ 4G ขึ้นไปอีก บทความนี้สรุป ความเข้าใจของเทคโนโลยี 
5G ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยี 4G และ เทคโนโลยี 5G รวมไปถึงเทคโนโลยีท่ีใช้ภายในเครือข่าย 5G และ
วิเคราะห์แก่นส าคัญของเทคโนโลยี 5G ในเรื่องความเร็ว ความหน่วง และความสามารถใหม่ๆ เช่น 5G New Radio 
(NR) Low Power Wide Area (LPWA) Software-defined Networking (SDN) Multi-Access Edge Computing 
(MEC) Enhanced Mobile Broadband (eMBB) Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) 
Massive Internet of Things (mIoT)  เพื่อขยายความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ท่ีผู้ใช้งานจะได้รับ รวมถึง จุดเด่นท่ีมี
ความส าคัญและความจ าเป็นของเทคโนโลยี5G เพื่อน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังส าหรับบุคคลท่ัวไปและ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในภาคอุตสาหกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนั้น
แล้วบทความนี้ยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการเลือกใช้ความถี่ส าหรับ 5G จากท่ัวโลกและส าหรับในประเทศไทย ห้วง
เวลาท่ี 5G มีโอกาสเกิดได้จริง รวมไปถึงเทคโนโลยี MuLTEFire เพื่อรองรับ IoT โดยใช้ความถี่แบบไม่ต้องมีใบอนุญาติ 
และ ท้ายท่ีสุดบทความนี้ให้ขอสรุปเกี่ยวกับนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งกับ5Gในต่างประเทศเพื่อเป็นตัวอย่าง
กรณีศึกษาในการน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับประเทศไทย 

ค าส าคญั : ยุทธศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดจิิทัล  ภัยพิบัต ิ

 
Abstract 

 4G has been widely used because it can response to all the requirement perfectly for the majority of 

the current applications and services. However, in the digital transforming world as of today, there are and 

there will be many more new applications and services which require beyond the available features and 

functions of what are provided by 4G today.  This paper summarizes the 5G technology, the differences 

between 4G and 5G, including technology used in 5G. Moreover, this paper gives analysis of the importance 

of 5G in regards to speed, latency and new capability such as 5G New Radio (NR), Low Power Wide Area 

(LPWA), Software-defined Networking (SDN), Multi-Access Edge Computing (MEC), Enhanced Mobile 

Broadband (eMBB), Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC), Massive Internet of Things 

(mIoT). This also includes its benefits and necessity of 5G for mass market users and especially for the use of 

IIOT in Industry 4.0 era. In addition, this paper also explains the option of the frequencies used for 5G around 

the world and in Thailand and the possible time frame to implement in Thailand. The other technology such 

as MuLTEFire, which is used for IoT implementation and can be used with unlicensed band, are mentioned 

here. Last but not least, at the end of this paper includes the summary on IoT related innovation for 5G which 

are implemented in other countries to be used as case studies to imply for future of IoT implementation in 

Thailand.  

 

Keywords: 5G Internet of Things IoT Industry 4.0 
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บทน า 
 ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมานี้ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิต ในการท างานของเราท้ังใกล้ตัวและไกลออกไปได้ท่ัวโลก ความเปลี่ยนแปลง
ท้ังหลายนั้นเริ่มมาจากพื้นฐานในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีไม่ใช่โทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ด้วย วิวัฒนาการทางด้านการสื่อสารข้อมูลได้ถูกน ามาใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย และยังน ามาซึ่งรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ
อีกด้วย  

เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้นิยามให้เทคโนโลยี 5G เป็นปัจจัยส าคัญในการปฎิวัติ
อุตส าหกรรมใน ยุค ท่ี  4 (ท่ี มา : Jefferson Graham (2018, 30 August), New 5G networks aimed at cord 
cutters, USA Today) เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมในยุคท่ี5 (Fifth Generation – 5G) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
ยกระดับการใช้งานเหล่านี้ให้สัมพันธ์และเพียงพอกับแนวโน้มของธุรกิจท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการท าความเข้าใจให้กับสาธารณะในเรื่องแก่นของเทคโนโลยี 5G ประโยชน์ท่ีจะได้รับและความจ าเป็น
ในการน าเทคโนโลยี5Gไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งใน
ภาคอุตสาหกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0  

 
วัตถปุระสงค ์  

1. เพื่อสรุปความเข้าใจของเทคโนโลยี 5G และ เทคโนโลยีท่ีใช้ภายในเครือข่าย 5G เพื่อขยายความเข้าใจ
ในเรื่องประโยชน์ท่ีผู้ใช้งานจะได้รับ  

2. เพื่อวิเคราะห์และแจกแจงประโยชน์ต่าง ๆ ของเทคโนโลยี 5G เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการใช้
งานและความเป็นไปได้ในการท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในภาคอุตสาหกรรม
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

 
อุปกรณแ์ละวิธีการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ แหล่งข้อมูลแบ่ง
ตามวิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ (Key Informants)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ตามเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
คัดเลือกระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณา เพื่อศึกษาระบบยุทศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยผู้วิจัยอยู่ในแวดวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงมีข้อมูลพื้นฐานด้านระบบ IT ท่ีใช้ในการบริหารจัดการในการด าเนินงานวิจัย โดยแบบ
สัมภาษณ์บุคคลส าคัญ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์  ซึ่งจะมุ่งเน้นวิธีการวิจัยขั้นตอน ดังนี้  
 1) ประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินการวิจัย โดยนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย  
 2) จัดท าแบบการสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ แบบการสนทนากลุ่มผู้แทนองค์กร ชุมชน และแบบการ
สัมภาษณ์จากหน่วยงานราชการ อุตสาหกรรม และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 3) นัดหมายผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตามขั้นตอนเก็บรวมรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 1) ขั้นตอนการหาข้อมูลและแสดงข้อเท็จจริงโดยการศึกษา
วิเคราะห์เอกสารของตามกรณีศึกษา และสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาแผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ  5G ในประเทศ 
และของต่างประเทศ น ามาสร้างโมเดลในการใช้ระบบ 5G กับการบริหารจัดการและมีประสบการณ์มามากกว่า 5 ปี 
จ านวน 20 คน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ตามรายบุคคล (Individual Interview) ดังนั้นผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์แบบท่ีมี
โครงสร้างหรือแบบมาตรฐาน (Standardized interview ) เป็นแบบท่ีมีการเตรียมการ มีแผนการสัมภาษณ์และการ
บริหารการสัมภาษณ์จัดเตรียมไว้อย่างค่อนข้างแน่นอนเป็นการล่วงหน้า การสัมภาษณ์เป็นมาตรฐานและเป็นทางการ
ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะตอบค าถามเดียวกัน และถามค าถามก่อนหลังเรียงตามล าดับเหมือนกัน  2) ขั้นตอนการหา
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ข้อมูลและแสดงข้อเท็จจริงโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อศึกษาระบบ จ านวน 30 ท่าน ผู้วิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Selection) เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้วิจัยจะท าการ สัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (Depth Interview) และท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เลือกด าเนินการท้ัง 3 รูปแบบ 
ซึ่งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual depth interview) เป็นการซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์
และผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกล้วงค าตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน การถามนอกจากจะให้อธิบายแล้ว จะต้องถาม
ถึงเหตุผล พฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความต้องการ ความเชื่อ ค่านิยม บุคลิกภาพในลักษณะต่าง ๆ และด าเนินการ
จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสนทนาแบบเจาะประเด็นด้วยการเชิญร่วมสนทนามารวมเป็น
กลุ่มกลุ่มละ 10 – 15 คน แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่าง ๆ ท่ี
เราต้องการแล้วพยายามหาข้อสรุป เพื่อทราบแนวคิดใหม่ ๆ หรือนวัตกรรม และด าเนินการสรุปหาแนวโน้มจากปัจจัย
เสี่ยงด้วยการท าแบบประเมินร่วมกันเพื่อศึกษาเทคโนโลยี 5G จากหลายมุมมองเพื่อการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุดได้จริง 

 
ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง  
 การเชื่อมต่อในปัจจุบันไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่โทรศัพท์เคลื่อนท่ีเท่านั้น ความจ าเป็นในการเชื่อมต่ออย่าง
มหาศาลของอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Massive Internet of Things) จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
5G มากไปกว่านั้นเมื่ออุปกรณ์จ านวนมากมายมีการเชื่อมต่อและจ าเป็นต้องสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีท่ีมา
รองรับจึงต้องมีความหน่วง (Latency) ท่ีต่ าเพื่อให้การสื่อสารจ านวนมหาศาลสามารถไปถึงท่ีท่ีต้องการได้ทันท่วงที 
 ดังนั้นแล้วระบบเครือข่ายของ 5G จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีความจุท่ีมากและสามารถรองรับการใช้งานท่ีมีความ
หนาแน่นสูงได้เพียงพอท่ัวถึง จากปัจจัยข้างต้น 5G ได้บรรจุนวัตกรรมใหม่ๆท่ีรองรับความต้องการดังกล่าวเช่น 
Network Slicing, Massive Multiple-Input, Multiple Output (MIMO) และ Cloud RAN สถาปัตยกรรมโครงข่าย
ของ 5G นั้นยังสามารถรองรับได้ท้ังโครงข่ายแบบมีใบอนุญาต (Licensed Network) และ โครงข่ายแบบไม่มี
ใบอนุญาต (Unlicensed Network) และยังรวมไปถึงโครงข่ายเสมือน (Virtualized Network) และนั่นท าให้โครงข่าย 
5G สามารถติดตั้งได้เร็ว ขยายได้อย่างมหาศาล และมีต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีสามารถให้บริการให้กับ
อุตสาหกรรมได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค 
อุตสาหกรรมสาธารณะสุข อุตสาหกรรมการตลาด ความปลอดภัยสาธารณะ และอื่นๆอีกมากมาย 
 
เทคโนโลยี 5G และประโยชน์ของมัน 

เราอาจให้ค าจ ากัดความสั้น ๆ ของ เทคโนโลยี 5G ในเชิงการใช้งานได้ว่า การวิวัฒนาการขั้นส าคัญในการ
ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคอุตสาหกรรม ETSI ได้ให้ข้อสรุปความต้องการหลักของ 
5G ในมุมต่างๆดังนี้ 

 การส่งข้อมูลแบบไร้สายท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งหรือดูวีดีทัศน์ 
 จ านวนการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว 
 การใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งท่ีจะเพิ่มขึ้นกับอุปกรณ์ในจ านวนท่ีเป็นพันๆล้านชิ้นท่ัวโลก 
 การเพิ่มขึ้นของการใช้งานอย่างมหาศาลมีความต้องการประหยัดพลังงานอย่างย่ิง 
 การใช้ทรัพยาการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความถี่ การบ ารุงรักษาระบบ และอื่นๆ 
 การเข้าถึงรูปแบบธุรกิจใหม่ๆท่ีมีความต้องการทางเทคนิคท่ีสูงขึ้นเช่น ความหน่วงท่ีลดลง 
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ก าหนดเวลาในการน าเทคโนโลยี 5G มาใช้จริง 

เทคโนโลยี5G ได้ถูกวางแผนท่ีจะน ามาใช้ส าหรับ บุคคลทั่วไป ในอุตสาหกรรม ในธุรกิจเอกชนและภาครัฐ 
ภาคการศึกษา และแม้แต่องค์กรไม่แสวงผลก าไร ค าถามส าคัญคือเส้นเวลาในการด าเนินการ ซึ่งจะไม่พร้อมกันในแต่
ละอุตสาหกรรมท่ีมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน ในบางอุตสาหกรรมนั้นความต้องการในปัจจุบันใช้แค่เพียงเทคโนโลยี
4G แต่บางอุตสาหกรรมการน าเทคโนโลยี 5G เข้ามาใช้จะท าให้ธุรกิจสามารถก้าวกระโดดได้ ITU-R M.2083 ได้ชี้แจง
ถึงช่องว่างความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยี 4G (IMT-advanced) และ 5G (IMT-2020) ดังแสดงในรูปภาพท่ี 1 
ด้านล่าง 

 

ภาพที่ 1 ความสามารถของเทคโนโลยี 4G (IMT-advanced) และ 5G (IMT-2020)  
(ท่ีมา: ITU-R M.2083) 

 
Third Generation Partnership Project (3GPP) ได้ให้ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับความคืบหน้าของมาตรฐาน 

5G และเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ ของ 5G ครอบคลุมตั้งแต่ Access, Core, Charging, Roaming, Security, 
และอื่นๆ ในขณะนี้เป้าหมายหลักจะอยู่ท่ี 3GPP Release 15 และ 16 ซึ่งเน้นไปท่ี สถาปัตยกรรมโครงข่าย 5G Core 
และ New Generation Radio-Access Network (NG-RAN) ใน 3GPP Release 17 นั้นจะว่าด้วยความสามารถส่วน
เพิ่มเติมซ่ึงยังไม่ได้มีข้อสรุปจากกลุ่มองค์กรมาตรฐานต่าง ๆ เช่น 3GPP, ETSI, ITU and IETF ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีส่วนร่วม
ในการวางมาตรฐานของ5G มาตั้งแต่ต้น 
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ภาพที่ 2 ก าหนดเวลาการก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยี 5G (IMT-2020) 
(ท่ีมา: ETSI Characteristics templates with overview about considered technology) 

 
โครงสร้างสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี 5G  

 เทคโนโลยี 5G นั้นมีสถาปัตยกรรมให้มีโครงสร้างรองรับจากตัวอุปกรณ์ไปจนถึงระดับแอปพลิเคชั่น โดย
โครงข่ายดังกล่าวมีคุณสมบัติหลักในการรองรับ 

 เทคโนโลยี Multiple Access ได้หลายรูปแบบ เช่น 5G New Radio (NR) ระบบเซลลูล่า ระบบไวไฟ และ
ระบบ Low Power Wide Area (LPWA) ซึ่งรองรับ Inter-access Mobility 

 การท างานแบบใหม่ของระบบเครือข่ายหลักท่ีอยู่บน Cloud Native และ Advanced Virtualization  
 ระบบ Software-defined Networking (SDN)  
 การกระจายการท างานไปให้อยู่ใกล้ผู้ใช้งานมากท่ีสุด Multi-Access Edge Computing (MEC) ซึ่งระบบนี้

จะท าให้เจ้าของโครงข่ายสามารถรับประกันการท างานของระบบได้โดยมีความหน่วง (Latency) ต่ าและมี
การเข้าถึงระบบได้อย่างปลอดภัย 

 ระบบ Service-based Architecture ซึ่งสามารถท าให้การเชื่อมต่อในการให้บริการต่างๆเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็วปลอดภัย 
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ภาพที3่ ประสิทธิภาพของเครือข่ายแยกตามกลุ่มความต้องการของผู้ใช้บริการ 
(ท่ีมา: ITU-R M.2038.0) 

 
คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นนั้นจะสามารถสนับสนุนให้เกิดการให้บริการแบบใหม่ ๆ และน ามาซึ่งรูปแบบธุรกิจ

ใหม่ๆ ซึ่งผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรมและองค์กรท่ีมีส่วนร่วมในการวางมาตรฐานได้แจกแจงกรณีการใช้
งานของ 5G ซึ่งมีความต้องการหลากหลายท่ีแตกต่างกันไว้ได้เป็นสามกลุ่มหลัก ได้แก่ 

1. Enhanced Mobile Broadband (eMBB): เทคโนโลยีeMBB ท าให้เครือข่ายสามารถรับส่งข้อมูล
ความเร็วสูงแม้อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีการใช้งานหนาแน่นในหัวเมืองหรือแม้กระท้ังในท่ีท่ีมีการกระจุกตัวของผู้ใช้งานจ านวน
มากเช่นสนามกีฬา หรือ ในการจัดงานต่าง ๆ การเชื่อมต่อความเร็วสูงนี้ยังรวมไปถึงการใช้งานมัลติมีเดีย Virtual 
Reality และ Augmented Reality ต่าง ๆ ท่ีต้องการส่งข้อมูลวีดีทัศน์ความคมชัด ระดับ 4k/8k การให้บริการเหล่านี้
มีความต้องการความเร็วในการรับส่งข้อมูลตั้งแต่ 50 mbps ขึ้นไป และมากไปกว่านั้นความเร็วในการรับข้อมูล
ระดับสูงนี้ยังสามารถให้บริการกับกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วด้วย เช่นการให้บริการในยานพาหนะต่าง ๆ 
หรือแม้กระท่ังเครื่องบิน และระบบส่งสัญญาณเพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ อีกด้วย 

2. Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC): การรับส่งข้อมูลแบบมีความน่าเชื่อถือ
สูงและมีความหน่วงต่ านั้นมีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการให้บริการในกลุ่มยานยนต์ กลุ่มหุ่นยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรม และ 
กลุ่มการแพทย์ ผู้ใช้บริการเหล่านี้มีความต้องการในการรับส่งข้อมูลอย่างแม่นย าและต้องโต้ตอบได้ภายในหนึ่งเสี่ยว
ของวินาที (1 millisecond) นอกจากนั้นแล้ว ยังใช้ส าหรับการให้บริการส าหรับความปลอดภัยสาธารณะและการ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน 

3. Massive Internet of Things (mIoT): การรองรับการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งท่ีมีอุปกรณ์จ านวน
มหาศาลนั้น สิ่งส าคัญท่ีระบบจะต้องรองรับคือ การเชื่อมต่อด้วยราคาท่ีต่ า ต้องสามารถเชื่อมต่อท่ีระยะไกลได้ และใช้
พลังงานน้อยท่ีสุด การเชื่อมต่อ mIoT ทางไกลจึงใช้ คลาว์ดแอปพลิเคชั่น และการรับส่งข้อมูลเป็นช่วงและไม่
ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี Low Power Wide Area (LPWA) ได้ถูกน ามาใช้กับ Narrow Band IoT (NB-
IoT) และ LTE-M ใน 3GPP Release 13 และส่วนเพิ่มเติมใน Release 14 เทคโนโลยีเหล่านี้ก็ยังถูกน ามาพัฒนาต่อ
ยอดในสถาปัตยกรรมของเทคโนโลยี 5G เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงขึ้นอีก 
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คลื่นความถี่ส าหรับ 5G 

 New Radio (NR) ใน5G เป็นกุญแจส าคัญท่ีเพิ่มศักยภาพให้กับ MIMO และ Beamforming ซึ่งจะช่วยใน
การรองรับการใช้ small cell ในพื้นท่ีท่ีหนาแน่นโดยเฉพาะอย่างย่ิงในพื้นท่ีในเมือง 5Gสามารถใช้ความถี่ท้ังท่ีเป็นแบบ
มีใบอนุญาติและแบบไม่มีใบอนุญาต 

ตารางที1่ ตารางแสดงความถี่ท่ีใชส้ าหรับ5G  
(ท่ีมา: 5G Americas (2018, December), 3GPP 5GNR NSA specification and Wireless 20/20) 

 

 
เช่นเดียวกับเทคโนโลยีในยุคก่อนหน้านี้ ความถี่ท่ีจะถูกน ามาใช้งาน 5G จะแตกต่างกันไปในแต่ล่ะประเทศ 

ซึ่งผู้รับผิดชอบด้านการก ากับดูแลคลื่นความถี่จะเป็นผู้ก าหนดย่านความถี่ท่ีจะน ามาใช้ ซึ่งส าหรับประเทศไทยก็คือ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ซึ่งได้กล่าวถึง
ความเป็นไปได้ในการใช้คลื่นความถี่ในย่านต่างๆส าหรับเทคโนโลยี 5G ดังตารางท่ี2 

โดยท่ัวไปนั้นทางผู้ก ากับดูแลจะมีการเปิดให้มีการประมูลคลื่นความถี่เพื่อน าไปให้บริการ อย่างไรก็ตาม
ส าหรับการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และการเพิ่มขึ้นของการให้บริการอย่างหลากหลายนั้น ท าให้มีการน าเสนอใหม้ี
การออกใบอนุญาตหลายรูปแบบ เช่น จัดการประมูลแบบหลายย่านคลื่นพร้อมกัน (multiband) อาทิ ย่าน 700 MHz 
คู่กับย่าน 2600 MHz อีกท้ังให้มีการแบ่ง รูปแบบใบอนุญาตออกเป็น ใบอนุญาตแบบให้บริการท่ัวประเทศ และ
ใบอนุญาตท่ีครอบคลุมเฉพาะพื้นท่ีท่ีก าหนด อาทิ เขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 
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ตารางที ่2 ตารางแสดงความเป็นไปได้ในการใชค้ลืน่ความถี่ในย่านต่างๆส าหรับเทคโนโลยี 5G 

 

5G และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มองค์กร 
เครือข่ายของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับอุตสาหกรรม หรือท่ีเรียกกันว่า Industrial IoT (IIoT) นั้น

ครอบคลุมไปถึงการให้บริการกลุ่มต่างๆในแนวดิ่งซึ่งแต่ล่ะแกนก็จะแยกการใช้งานไปตามอุตสาหกรรมและองค์กร ซึ่ง
5Gท่ีมารองรับ IIoT นั้นจ าเป็นจะต้องมีสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับแกนอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็
ตามความต้องการหลัก ๆ ของอุตสาหกรรมต่างๆก็ถูกครอบคลุมอยู่ภายใต้สามกลุ่มหลักท่ีกล่าวในข้างต้น ได้แก่ eMBB 
uRLLC และ mIoT 

ในประเทศแถบยุโรปมีการใช้แถบคลื่นช่วงกลางและสูงเป็นส่วนใหญ่ดังแสดงในภาพท่ี 4 
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ภาพที ่4 ความถี่ท่ีใชส้ าหรับ 5G ในประเทศแถบยุโรป (ท่ีมา: Qualcomm 2018) 

เครือข่ายส่วนตัว (Private Network) และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับอุตสาหกรรมบนเครือข่ายที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญาต (Unlicensed Network) บน 5G 

ผู้ให้บริการต้องการคลื่นจ านวนมากในการให้บริการ5G ซึ่งบริการเหล่านั้นก็คือการสร้างเครือข่ายส่วนตัว
ส าหรับองค์กรโดยใช้ความถี่ท่ีไม่ต้องมีใบอนุญาต เมื่อกล่าวถึงการใช้ความถี่ท่ีไม่ต้องมีใบอนุญาตนั้น MuLTEFire เป็น
อีกเทคโนโลยีหนึ่งท่ีต้องกล่าวถึง เนื่องจากMuLTEFire ท างานบนย่านความถี่ 5GHz ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาต ใน
เดือนธันวาคมปี2561 ข้อมูลทางเทคนิคของ MuLTEFire 1.1 นั้นได้มีการรวมแนวทางพัฒนาในอนาคตให้มีการใช้
เทคโนโลยี 5G NR ร่วมด้วย อีกท้ังยังมีเทคโนโลยีในกลุ่มของไวไฟ ซึ่งเป็นมาตราฐานใหม่ IEEE 802.11ax หรือ Wi-Fi 
6 ซึ่งจะมีการใช้งานและมีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในปี2562นี้ 

 
อย่างไรก็ตาม การให้บริการต่างในยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีความจ าเป็นท่ีต้องการใช้ uRLLC โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงในการควบคุมเครื่องจักรต่าง ๆ  เทคโนโลยีLTE-M และ NB-IoT ได้ถูกผนวกไว้ในข้อก าหนดของ 5G การผนวกนี้เป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างมากเนื่องจากในปัจจุบันได้มีการใช้ท้ังสองเทคโนโลยีนี้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุผลท่ีว่า LTE-M นั้น
สามารถใช้งานได้โดยแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานเดิมเลย ส่วนNB-IoTนั้นใช้ Radio Access 
Type (RAT) ท่ีใช้ย่านความถึ่ LTE ท่ีเป็น guardband หรือ แถบคลื่นเฉพาะของมัน 

 
 ยังมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งท่ีถูกใช้อย่างแพร่หลายเช่นกัน LoRa เป็นเทคโนโลยีท่ีมีแก่นคล้ายกับเทคโนโลยีไวไฟ 
ท่ีใช้ความถี่แบบไม่ต้องมีใบอนุญาต มีราคาอุปกรณ์แม่ข่ายและลูกข่ายท่ีราคาไม่แพง จึงถือว่า LoRaWAN เป็นหนึ่งใน
เทคโนโลยีส าคัญของ เครือข่ายประเภท Low Power Wide Area (LPWA) วันนี้มีเครือข่าย unlicensed LPWA ใน
มากกว่า ร้อยประเทศ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไว้แล้วมากกว่า 80 ล้านเครื่อง (ท่ีมา: LoRa Alliance San Diego 
meeting, 2019 February) 
 
นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งกับ5Gในต่างประเทศ 

เทคโนโลยี5G นั้นเป็นองค์ประกอบส าคัญของการปฎิวัติยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพราะช่วยท าให้นวัตกรรมการ
ให้บริการใหม่ๆเกิดขึ้นได้ ดังเช่นในหลายท่ีท่ัวโลก อาทิ 
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 Verizon มีการท าระบบทดสอบ 5G ใน 11 พื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันๆไปท้ังในและนอก
เมือง 

 Orange Romania ท า ร ะ บ บ ท ด ส อ บ 5G multi-vendor Fixed Wireless Access (FWA) ใ น
สภาพแวดล้อมจริง 

 กา ร ใ ห้ บริ ก า ร บร อดแ บนด์ ต าม ท่ีอ ยู่ อา ศั ย ใ น  Houston, Indianapolis, Los Angeles, and 
Sacramento  

 AT&T เปิดให้บริการใน12แห่ง โดยใช้ความถี่ย่าน 6GHz และมีแผนท่ีจะท า Millimeter Wave 
(mmWave) ในปี2020 

 เกาหลีใต้เป็นประเทศแรกในอาเซียนท่ีให้บริการเครือข่าย5G ซึ่ง SKT, KT และ LGU+ ได้ร่วมมือกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และICT เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการแข่งขันเกินควร และ 5Gเป็นก้าวส าคัญในการท าให้รถขับเคลื่อน
อัตโนมัติเป็นไปได้จริง 

นวัตกรรมส าหรับบริการท่ีมีการเชื่อมต่อยานพาหนะนั้นต้องการโครงสร้างพื้นฐานในการส่งข้อมูลความเรว็สงู
เพื่อความบันเทิงในรถ อีกท้ังยังต้องการการรับส่งข้อมูลแบบท่ีมีความน่าเชื่อถือสูงและมีความหน่วงต่ าเพื่อใช้ในการ
ช่วยขับและขับอัต โนมัติ  นอกเหนือจากมาตราฐาน 802.11p และ เทคโนโลยี Dedicated Short-range 
Communications (DSRC) แล้ว 5G ยังสามารถรับส่งข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือท่ีความเร็วสูงบนสถาปัตยกรรมแบบ
กระจายตัวซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการสื่อสารส าหรับยานพาหนะ อีกด้วย 

นอกจากนั้นแล้วการน า IoTเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมแบบแนวตั้งอ่ืนๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการขนส่ง ฯลฯ เพื่อให้สอดรับกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีความต้องการเทคโนโลยี
Multi-access Edge Computing (MEC) และ URLLC ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรับส่งข้อมูลในระดับเสี้ยว
วินาที พร้อมกับรับส่งข้อมูลความเร็วสูงท่ีมีความถูกต้อง  
 
วิจารณผ์ลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ท่ีอาศัยการขับเคลื่อนด้วยโครงการขนาดใหญ่ ท่ีมีขอบเขตกว้าง ความ
ซับซ้อนสูง และมีผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาก ดังนั้น ในการขับเคลื่อนแนวทางต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงนั้น พบว่ามีปัจจัยสู่ 
ความส าเร็จหลัก 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ( Inter-Cooperation) หลากหลายแนวทางใน ยุทธศาสตร์
จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลยุทธ์ท่ีช่วยสนับสนุนการบูร
ณาการระบบสื่อสารและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ ในประเทศให้เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐใน
การร่วมกัน สร้างความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

2. แผนการด าเนินงานท่ีขับเคลื่อนได้จริง (Actionable Plan) มีแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน ขับเคลื่อนได้
จริง โดยมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักท่ีชัดเจน รวมถึงการแบ่งบทบาทหน้าท่ีของ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังด้านการ
จัดสรรงบประมาณ การติดตามและชี้วัดความส าเร็จ และ การมอบหมายบุคลากรจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. การด าเนินโครงการให้บรรลุตามเป้าประสงค์อย่างจริงจัง (Continuous Monitoring) มี ความตั้งใจใน
การด าเนินโครงการให้ส าเร็จลุล่วงอย่างจริงจัง และมีการติดตามการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยตอบสนองอย่าง
ทันท่วงทีเพื่อผลักดันโครงการให้เกิดผลตามแผน การด าเนินงานท่ีตั้งใจไว้ 

4. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ( Human 
Resource Competence) จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ท้ัง ภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมสู่
การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการภาวะไม่ปกติในอนาคต 
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5. การจัดหา และบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Funding) มีการจัดหาแหล่ง เงินทุนท่ี
เพียงพอและมีความเหมาะสม รวมไปถึงมีแนวทางการบริหารเงินทุนให้มีความต่อเนื่องได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อการพัฒนา 

 
สรุปผลการทดลอง 
 ส าหรับกรณีของประเทศไทย ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเชิงพาณิชย์จากภาคเอกชนเริ่ม ด าเนินการ
ร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์ชั้นน าระดับโลกเพื่อคิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่าย ของตนไปสู่
เทคโนโลยี 5G โดยท้ังผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมภาคเอกชนและ กสทช. เชื่อว่าเทคโนโลยี 5G จะพร้อมเริ่ม
ให้บริการในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 หรือหลังจากปี พ.ศ. 2563 ไม่นานนัก สิ่งท่ีควรศึกษาเพื่อน ามา
บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต ประกอบด้วย เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) 
และระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ดังแสดงตัวอย่างและความเป็นไปได้ในแผมพัฒนา IoT ของประเทศ
สหรัฐอเมริการและญี่ปุ่น (U.S. Department of State, 2019) (Japan's e-Government Initiatives, 2016)   
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับพื้นที่ปลูกข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี  

Geographic Information System for Rice Production on Jasmine Rice Production for Being 

Certified with GAP standard In Suphanburi Province 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับรวบรวม

จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลการปลูกข้าวปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี และ 2) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศและ
ความต้องการเครื่องมือในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แล้วน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาใช้ในการออกแบบพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) เพื่อจัดท าฐานข้อมูลข้าวปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานและเกษตรกรที่สนใจน าข้อมูลไปใช้ในการศึกษาและพัฒนาต่อไป ด้วยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของส านักงานเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัย และผู้น าชุมชน ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
เบื้องต้น พบว่า จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวมาก คิดเป็น ร้อยละ 45.74 และมีพื้นที่
เหมาะสมปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 11.13 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีพื้นที่รวมที่มีความเหมาะสมทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละ 
56.87 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองว่าเกษตรกรปลูกข้าวปลอดภัย คิดเป็น ร้อยละ 27.08 

ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ข้าวปลอดภัย  จังหวัดสุพรรณบุรี 

Abstract 
 The research aims to 1) to explore the basics of Good Agricultural Practice for Rice (GAP) in 

Suphanburi province and 2) to analyze and prepare the databases Good Agricultural Practice for Rice 

(GAP). Suphanburi Province with GIS (Geographic Information System) Using a participatory action 

research. The goal of the research staff of the Office of Suphanburi Provincial Agricultural producers, farmers, 

rice farmers network security. And community leaders. The data were analyzed and processed by the primary 

processor. And application of geospatial research found that the province has an area suitable for planting rice, 

accounting for 45.74 percent and 11.13 percent, representing a moderate offense. The total area is appropriate 

for all accounted for 56.87 percent of the total area. There are areas where farmers grow rice that is certified 

safe accounted for 27.08 percent. 

Keywords:  Geographic Information System (GIS), Good Agricultural Practice for Rice (GAP),       

    Suphanburi Province 

บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกิจกรรมทางการเกษตรเป็นส าคัญ แต่ปัจจุบันการเกษตรกรรมมีหลากหลาย

ประเภท พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ของประเทศเป็นการปลูกข้าว ซ่ึงข้าวมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา ภูมิ
ปัญญาขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีต่าง ๆ  (วัลลภา อินทรงค์, 2555)  จังหวัดสุพรรณบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ
ลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูง โดยมีความลาดเทระหว่าง 0-3 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงอยู่ทางด้านตะวันออกของ
จังหวัด ตลอดแนวตั้งแต่เหนือจรดใต้ พื้นที่ต่ าสุดอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง 3 เมตร 
ส่วนทางเหนือของจังหวัดอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด
สุพรรณบุรีใช้ท านาข้าว มีแม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง อยู่ท่ัวไป แม่น้ าสายส าคัญที่ไหลผ่านจากเหนือสุดถึงใต้สุด ได้แก่ 
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แม่น้ าท่าจีน หรือแม่น้ าสุพรรณบุรี ในฤดูน้ าหลากจะมีน้ าท่วมขังในเขตอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอบางปลาม้า และ
อ าเภอสองพี่น้อง บริเวณเทือกเขาสูงและพื้นที่ลอนสลับลอนชันเริ่มตั้งแต่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภออู่ทอง 
ทอดตัวขึ้นไปทางเหนือขนานกับ เส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี  ลักษณะพื้นที่เป็นลูก
คลื่นลอนลาดสลับเชิงเขา ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของอ าเภอด่านช้าง มีสภาพเป็นลูกคลื่นลอนลาดสลับซับซ้อนจนถึง
เป็นเทือกเขาสูงชัน เป็นแนวเขาที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี  มียอดเขาสูงสุดคือ เขาเทวดา มีความสูงประมาณ 1,220  
เมตร จากระดับน้ าทะเล รองลงมาเป็นเขาพุเตย สูงประมาณ 760 เมตร จากระดับน้ าทะเล ถัดจากแนวเทือกเขาเป็นที่
ราบหุบเขามาทางตะวันออก จะเป็นแนวลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา แล้วค่อย ๆ ลาดเทมาทางทิศตะวันออกจนถึงแม่น้ า
สุพรรณบุรีหรือแม่น้ าท่าจีน บริเวณที่ราบลุ่ม  อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดตลอดแนว  อยู่ริมฝั่งแม่น้ าสุพรรณตลอด
แนวตั้งแต่เหนือจดใต้  อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 3 เมตร ส่วนทางทิศเหนืออยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 
10 เมตร อยู่ในเขตอ าเภอเดิมบางนางบวช อ าเภอสามชุก อ าเภอดอนเจดีย์ อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอเมือง อ าเภอบาง
ปลาม้า อ าเภอสองพี่น้อง และบางส่วนของอ าเภออู่ทอง (สุพรรณบุรี, 2562) 
 จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2559 มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ,348,755 ไร่ การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม 2,488,066 ไร่ คิดเป็น 74.28% ของเนื้อที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ 406,518 ไร่ คิดเป็น 12.14% 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 272,972 ไร่ คิดเป็น 8.15% พื้นที่แหล่งน้ า 115,150 ไร่ คิดเป็น 3.45% และพื้นที่
เบ็ดเตล็ด 66,049 ไร่ คิดเป็น 1.98% 

จังหวัดสุพรรณบุรีมีการก าหนดเขตส าหรับปลูกข้าว (Zoning) ดังภาพที่ 1 โดยแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวตามระดับ
ความเหมาะสมของดิน ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมมาก พื้นที่ดินที่มีความ
เหมาะสมปานกลาง พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมน้อย และพื้นที่ดินที่ไม่มีความเหมาะสม พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสม
มากและมีความเหมาะสมปานกลางจะถูกจัดเป็นเขตปลูกข้าว มีจ านวนพื้นที่  1,170,493 ไร่ ส่วนพื้นที่ดินที่มีความ
เหมาะสมน้อยและพื้นที่ดินที่ไม่มีความเหมาะสมจะถูกจัดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนอกเขต มีจ านวน 33,677 ไร่          
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ภาพที่ 1: พื้นที่ปลูกข้าวจริงโดยจ าแนกตามระดับความเหมาะสม ในปี พ.ศ. 2560 

 (ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2559) 
 

อย่างไรก็ตามการผลิตข้าวปลอดภัยมีขั้นตอนการด าเนินงานและการวางแผนในการปลูกที่ต้องด าเนินให้
ถูกต้อง มีการควบคุมการใช้ปุ๋ย สารเคมี ระยะเวลาในการใช้สารเคมีต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
ระบบภูมิสารสนเทศจึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และแสดงผลออกมาในแบบรูปภาพ
และงานดิจิทัล ที่สามารถช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสนับสนุนการวางแผนการ
ปลูกข้าวปลอดภัย และเป็นแหล่งข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจของส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 

1652



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อจัดท าแผนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยมีการ
น าข้อมูลเข้า การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ซ่ึงปัจจุบันมีการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยและโครงการต่าง ๆ มากขึ้น การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ซ่ึงเหมาะสมกับการปลูก
ข้าวปลอดภัย จะท าให้ทราบถึงพื้นที่ซ่ึงมีศักยภาพเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันข้าว
ปลอดภัยเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ดังนั้นแต่ละพื้นที่จึงควรอนุรักษ์พื้นที่ปลูกและหาพื้นที่ซ่ึงเหมาะสมเพื่อ
ขยายพื้นที่การปลูกข้าวปลอดภัยโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษา ซ่ึงการจัดท า
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในทางภูมิศาสตร์เพื่อเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และแสดงผลออก มาในแบบรูปภาพและงานดิจิทัล 
การวิเคราะห์ถึงแนวโน้มในอนาคตที่ก าลังจะเกิดขึ้นและมีผลต่อการคาดการณ์ความคงอยู่ของข้าวปลอดภัย ในการใช้
งานระบบสารสนเทศจะมีประโยชน์มากในการศึกษาเชิงพื้นที่เพราะมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา อีกทั้งสามารถบูรณาการข้อมูลหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน การใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ส าคัญได้แก่ การแบ่งชั้นพื้นที่ปลูกข้าว  ความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ และน าผลที่ได้รับมา
เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการวิจัยเพื่อค้นหา รวบรวม  อนุรักษ์ และส่งเสริมการรักษาความหลากหลาย
ของข้าวปลอดภัย ที่มีคุณค่า เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ ในจังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้งจัดท าฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศในทางภูมิศาสตร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และแสดงออกมาในแบบรูปภาพและงานดิจิทัลที่สามารถ
วิเคราะห์ถึงแนวโน้มในอนาคตที่ก าลังจะเกิดขึ้นและมีผลต่อการคาดการณ์ของข้าวปลอดภัย  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับรวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลการปลูก
ข้าวปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศและความต้องการเครื่องมือในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แล้วน า
ผลการวิเคราะห์ที่ได้มาใช้ในการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) 
เพื่อจัดท าฐานข้อมูลข้าวปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี และเผยแพร่ให้หน่วยงานและเกษตรกรที่สนใจน าข้อมูลไปใช้ใน
การศึกษาและพัฒนาต่อไป 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ, จินดาขลิบทอง, และปิยวัฒน์ ขนิษฐาบุตร (2557) ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการผลิตข้าว ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่ส าคัญต่อการผลิตข้าวของจังหวัดสุพรรณบุรี และน าไปใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาระบบ GIS เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้มีความจ าเพาะต่อพื้นที่เพื่อการส่งเสริมการผลิตข้าวและ
เพื่อทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) พื้นที่ด าเนินการศึกษาได้แก่ ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดีย์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูลและประชากร ที่ศึกษา ได้แก่ ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการทดสอบ
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ GIS พบว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สามารถใช้งานระบบ GIS ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจต่อ ข้อมูลระบบ/Project GIS ความมีประโยชน์ต่อการด าเนินงาน โดยมีความพึง
พอใจในระดับมาก 

วัลลภ ทองอ่อน (2558)  สร้างสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกอ้อยและมันส าปะหลังในเขต
พื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซ่ึงระบบสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแล้ง
และน้ าท่วม จากข้อมูลพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเสี่ยงแล้งและเสี่ยงน้ าท่วมระดับปานกลางถึงสูง นอกจากนี้ยัง
สามารถสร้างแนวทางการคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ พบว่าพันธุ์อ้อยที่เหมาะสาหรับปลูกในพื้นที่ ได้แก่ พันธุ์ K 
84-200 พันธุ์  K 92-80 และพันธุ์  LK 92-11 และพันธุ์ มันสาปะหลังที่ เหมาะสาหรับปลูกในพื้นที่  ได้แก่  พันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 พันธุ์ระยอง 5 พันธุ์ระยอง 7 พันธุ์ระยอง 72 และพันธุ์ห้วยบง 60 และเมื่อศึกษาแนวทางจัดการดิน 
ที่ดินและปุ๋ย พบว่าควรมุ่งเน้นให้มีการปรับพื้นที่  
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Graphic Information System : GIS) คือ การน าเสนอข้อมูลของสถานที่ใด ๆ 
ในลักษณะของแผนที่เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้ โดยที่ตัวข้อมูลที่น าเสนอมีลักษณะเป็นการประกอบกันของชั้น
ข้อมูลหลาย  ๆ ระดับ ชั้นข้อมูลที่น ามาประกอบกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เป็นหลัก เช่น การค้นหารายละเอียด
ของสถานที่ต่าง ๆ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นต้น ตัวอย่างของโครงสร้าง GIS Data Layer ดังแสดงในภาพที่ 2  
  

 
ภาพที่ 2: ตัวอย่าง GIS Data Model 
(ที่มา: Nationalgeographic, 2562)   

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. การรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวมรวบข้อมูลพันธุ์ข้าวที่ปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูลด้านปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมของพื้นที่เพื่อการปลูกข้าวปลอดภัย เพื่อน ามาสร้างฐานข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล   

2. ระดมความคิดโดยการจัด Focus group ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การปลูกข้าวปลอดภัยและ
ผู้ใช้งาน เพื่อรวบรวมข้อมูลและความต้องการที่แท้จริงในพื้นที่ 

3. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมประมวลผลเบื้องต้น และโปรแกรมทางด้านภูมิ
สารสนเทศ โดยการให้ค่าคะแนน (Rating) ค่าน้ าหนัก (Weighting) ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบซ้อนทับข้อมูล (Overlay 
Analysis) 

4. พัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การปลูกข้าวปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้โปรแกรม 
Arc Map10 และโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และ
โปรแกรม PHP, MySQL, Web Mapping Service (WMS) ส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(GIS) ในการผลิตข้าวปลอดภัย 
 

วิธีการศึกษา 
1. ตัวอย่างที่ท าการศึกษา คือ พื้นทีข่้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบรุี   
2. เครื่องมือที่ใช้และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 แบบสอบถามด้านการจัดการปลูกข้าวปลอดภัย เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการ
ปลูกข้าวและข้อมูลครัวเรือนของเกษตรกร พื้นที่ถือครองและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว
ปลอดภัย ฯลฯ 
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2.2 ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ที่เกี่ยวข้อง การระบุจุดที่ตั้ง/ขอบเขตของแปลงปลูกข้าวปลอดภัยจาก
ภาพถ่ายทางอากาศ  

2.3 ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการปลูกข้าวปลอดภัย 
ปัจจัยการผลิต และการประมาณการปลูก  

3. การวิเคราะห์สารสนเทศและข้อมูล เป็นการวเิคราะหว์่าสารสนเทศประเภทใดบ้างที่สามารถช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใชง้านและวเิคราะหว์่าข้อมูลใดบ้างทีน่ ามาประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ    

4. ผลการศึกษา 
5. วิจารณ์และสรุปผล 

 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาสถานการณ์การปลูกข้าวปลอดภัย ในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงสาเหตุการเลิกปลูกข้าวปลอดภัย 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

2. วิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้กระบวนการซ้อนทับข้อมูล
แผนที่ (Map Overlay) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ระบบน าเสนอแผนที่ชุดดิน , 2562) การซ้อนทับข้อมูล 
(Overlay Function) เป็นการน าข้อมูลมาซ้อนทับกันเพื่อใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา (Decision Making) โดยการ
ซ้อนทับข้อมูลแผนที่จะอาศัยจุดพิกัดภูมิศาสตร์ (x,y) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับข้อมูลคุณลักษณะช่วยให้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น 

3. ศึกษาแนวทางสนับสนุนการปลูกข้าวปลอดภัย โดยการพิจารณาผลการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม พร้อมทั้ง
ซ้อนทับข้อมูลแผนที่ความเหมาะสมที่ได้กับแผนที่ เพื่อหาพื้นที่ที่ควรเข้าถึงในการสนับสนุนให้มีการปลูกข้าวปลอดภัย 
โดยอาศัยแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ (2562) 
 
ผลการทดลอง    

1. จากการรวบรวมข้อมูลพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า จังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งลักษณะภูมินิเวศของพื้นที่
ปลูกข้าวของจังหวัดสุพรรณบุรี ออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ ข้าวไร่ (อ าเภอด่านช้าง) ข้าวนาน้ าฝน (อ าเภอดอนเจดีย์) 
ข้าวนาชลประทาน (อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอสามชุก และอ าเภอเมือง) และข้าวนาน้ าท่วม (อ าเภอบางปลาม้า)  

2. จังหวัดสุพรรณบุรีมีความแตกต่างทางภูมินิเวศและภูมิสังคม จึงสามารถแบ่งพื้นที่ตามความเหมาะสมของ
ดินออกเป็น  

2.1 พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวมาก จ านวน 1,531,678 ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 45.74  
2.2 พื้นที่เหมาะสมปานกลาง จ านวน 372,630 ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 11.13 
2.3 พื้นที่เหมาะสมน้อย จ านวน 18,764 ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 0.56 
2.4 พื้นที่ไม่เหมาะสม จ านวน 1,425,683 ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 42.75 

3. มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี จ านวน 1,077,052 ไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง จ านวน 432,510 ไร่  
4. ข้าวที่ปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย  

4.1 ข้าวเจ้า 856,363 ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 78.770   
4.2 ข้าวหอมปทุม 162,375  ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 14.936 
4.3 ข้าวหอมมะลิ 67,534 ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 6.212 
4.4 ข้าวสี 485 ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 0.045 
4.5 ข้าวเหนียว 243 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 0.022  
4.6 ข้าวอินทรีย์  168 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 0.015 

5. พันธุ์ข้าวที่ปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย  
5.1 ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และข้าวพันธุ์ กข 47 คิดเป็น ร้อยละ 65  
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5.2 ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 2 คิดเป็น ร้อยละ 9.8  
5.3 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 คิดเป็น ร้อยละ 5.9  
5.4 ข้าวขาวตาแห้ง 17 คิดเป็น ร้อยละ 20 และ 
5.5 อื่น ๆ คิดเป็น ร้อยละ  18.8  

6. มีพื้นที่ปลูกข้าวปลอดภัยของเกษตรกร   
6.1 มีพื้นที่ไดร้ับการรับรอง ทั้งสิ้น 20,264.50 ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 27.08  
6.2 พื้นที่อยู่ระหว่างรอการรับรอง ทั้งสิ้น 20,264.50 ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 45.27 
6.3 พื้นที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ทั้งสิ้น 20,264.50 ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 27.65 
 

ผลการออกแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
หลังจากวิเคราะห์ความต้องการระบบแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ออกเป็นขั้นตอนดังนี้    
1. การน าเข้าข้อมูล: ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้งานได้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลจะต้องถูก

แปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลเชิงตัวเลขก่อน  
2. การปรับแต่งข้อมูล: ข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่ระบบ บางอย่างจ าเป็นต้องได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการ

ใช้งาน  
3. การบริหารข้อมลู (DBMS): GIS DBMS จะถูกน ามาใช้ในการบริหารข้อมูลเพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
4. การเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล:  เม่ือระบบ GIS มีความพร้อมในเรื่องของข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ 

การน าข้อมูลเหล่านี่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
5.  การน าเสนอข้อมูล (visualization): จากการด าเนินการเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่

ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซ่ึงยากต่อการตีความหมายหรือท าความเข้าใจ การน าเสนอข้อมูลที่ดี 
สารสนเทศที่ได้จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ผูว้ิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) ซ่ึงเป็นโปรแกรมรหัสเปิด (Open Source) ในการพัฒนา

ระบบ ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูล และการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่และคุณลักษณะในตัว ซึ่งสะดวกในการเรียกใช้ ซ่ึงชั้นข้อมูล
ที่มีการน าเข้า มีดังนี้  

ชั้นข้อมูลระบบพื้นที่เพาะปลูกข้าวปลอดภัย 
- พิกดั 

- แปลงที่ 
- ผู้ครอบครอง 
- จ ำนวนไร่  

ชั้นข้อมูลพ้ืนที่ 
- ที่ตั้ง 
- อ าเภอ 
- ต าบล 
- หมู่บ้าน 

ชั้นข้อมูลทั่วไป 
- ขอบเขตจังหวัด 
- ขอบเขตอ าเภอ 
- ถนน 
- แหล่งน้ า 
- ชั้นความสูง 
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การจัดท าแผนที่ด้วยโปรแกรม Google MyMaps โดยน าข้อมูลออจากโปรแกรม QGIS ในรูปแบบของ 
Keyhole Markup Language (.kml) แล้วน าเข้าสู่โปรแกรม Google MyMaps หลังจากนั้นเป็นการจัดแผนที่บน
กระดาษ ตามหลักของ Beck และมีการจัดเก็บในรูปของ Shape File (.shp) Keyhole Markup Language (.kml) 
และ Comma Separated Value (.csv) เพื่อให้หน่วยงานและบุคคลที่สนใจน าไปใช้งานและศึกษาต่อไป 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

การน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยสนับสนุนการ
วางแผนการปลูกข้าวปลอดภัย เนื่องจากได้เก็บข้อมูลพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลลักษณะดิน ข้อมูลที่สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ พื้นที่ปลูกข้าวปลอดภัยของเกษตรกร และข้อมูล
กายภาพ (ขอบเขตการปกครอง ต าบล อ าเภอ และภาพ based map) แปลงที่ดินเกษตรกร ได้แก่ ปริมาณน้ า/เขต
ชลประทาน สภาพแวดล้อมในพื้นที่ และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนขยายพื้นที่การปลูกข้าวที่
เหมาะสม และเป็นแหล่งข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจของส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  อีกประการหนึ่ง
ผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคข้าวปลอดภัยสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้าว เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกซ้ือข้าวที่
ปลอดภัยส าหรับการบริโภค  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยก าหนดปัจจัยทางด้านกายภาพ ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่ การระบายน้ า
ของดิน  ความอุดมสมบูรณ์ธาตุอาหารในดิน  ค่าปฏิกิริยาดิน  ลักษณะของเนื้อดิน  ความลึกของดิน และค่าปริมาณ
เกลือในดิน (วัลลภา อินทรงค์, 2555) เป็นปัจจัยชี้วัดพื้นที่ซ่ึงมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร วิธีการซ้อนทับ
ข้อมูล โดยก าหนดค่าความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวปลอดภัยด้วยการให้ค่าคะแนน การถ่วง
น้ าหนักและการจ าแนกคุณภาพของพื้นที่ซ่ึงมีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวปลอดภัย ซ่ึงจากผลการทดลองการจัดท า
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศข้าวปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี รวมรวบข้อมูลพันธุ์ข้าวที่ปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี และ
ข้อมูลด้านปัจจัยทางภูมิศาสตร์แล้วน ามาวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูล โดยมีการระดมความคิดโดยการจัด Focus 
group ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การปลูกข้าวปลอดภัยและผู้ใช้งาน เพื่อรวบรวมข้อมูลและความต้องการที่
แท้จริงในพื้นที่จากบุคลากรของส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  และเกษตรกร/เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตข้าว
ปลอดภัย/ผู้น าชุมชน โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้มีความจ าเพาะต่อพื้นที่ เพื่อ
การส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัย เพื่อเป็นต้นแบบกระบวนการพัฒนา และขยายผลต่อไป โดยสามารถแบ่งเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่  1) การน าเข้าข้อมูลสารสนเทศ 2) การเชื่อมโยงกับข้อมูลภูมิศาสตร์ 3) การสร้างชั้นข้อมูลของ
เกษตรกรโดยใช้กระบวนการท างาน Geo Processing Analysis ของโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ 4) การ
ทดสอบความพึงพอใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในงานส่งเสริมการเกษตร การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ข้าวมาใช้งานต่อไป 
 
สรุปผลการทดลอง 

การจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้มีการศึกษาความต้องการระบบและน ามาท าการวิเคราะห์ความ
ต้องการทางสารสนเทศ แล้วน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาใช้ในการออกแบบ การพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Quantum 
GIS (QGIS) โดยแบ่งการจัดเก็บข้อมูลออกเป็น 3 ชั้นข้อมูล ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลระบบพื้นที่เพาะปลูกข้าวปลอดภัย 
 ชั้นข้อมูลพื้นที่ และชั้นข้อมูลทั่วไป แล้วน ามาซ้อนทับกัน ด้วยโปรแกรม QGIS ร่วมกับโปรแกรม Google MyMaps 
และท าการส่งออกข้อมูลจาก QGIS ในรูปแบบ .kml แล้วน าเข้าสู่ Google MyMaps เพื่อสร้างแผนที่ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายและรวดเร็วย่ิงขึ้น โดยอยู่ในหลายรูปแบบคือ .shp  .kml และ .csv เพื่อสะดวก
ต่อการใช้งาน ซ่ึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท าให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญและมีประโยชน์ต่อการวางแผนการปลูก
ข้าวปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถจัดการแผนการปลูกและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพื้นที่ ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) 
ของส านักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรกรต่อไป 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทองตัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ จันบัวลา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติ ทีฆะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนทัศน์ เพียกขุนทด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ฉิมพลี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสทิธิ์ ทรงม้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา โทผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณชัย เดชสังกรานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมพ์ทองงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมา เชียงเชาว์ไว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรวภิาร์ หงส์งาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชื่นเกษม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกาญจน์ ชูตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุศนีย์ โสมทัศน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย พุมดวง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล ชื่นส าราญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชนา ชว่ยรอดหมด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล กิตติวราพล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม จารุวิจิตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันปิติ ธรรมศรี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ สีสุกอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อังธารารักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งเกียรติ แก้วเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพจน์ แก้วย่อง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากรณ์ เนตรหาญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แทนทัศน์ เพียกขุนทด  
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 คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนศร วิสทุธิ์วารินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร  ศรีประเสริฐสุข 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รตัสุข 
ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ ดร.พันชัย เม่นฉาย 
ดร.วันดี สิริธนา ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา ดร. วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ 
ดร.ทิพย์ ข าอยู่ ดร.สุมน ไวยบุญญา ดร.วีนัส สกุลหอม 
ดร.ดนยา อินจ าปา ดร.นันทวัน เรืองอร่าม ดร.วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 
ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ อาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ 
อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล  อาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง อาจารย์ฐิติพร ลินิฐฎา 
อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย อาจารย์ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ อาจารย์ตระกูล รัมมะฉัตร 
อาจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด อาจารย์วราภรณ์ วัฒนเขจร อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ 
อาจารย์สวิต ฉิมเรือง อาจารย์นาฏลดา อ่อนวิมล อาจารย์ฤทธิพันธุ์ รุ่งเรือง  
นางสาวจามรี กลางคาร นางสาววิไลวัลย์ ชะชิกุล นางสาวนราภรณ์ ศิริกังวาน 
นางสาวดวงจันทร์ พวงยอด นางสาวรัตนาพร ศรีมาตย์ นางสาวณัฐภัชศร แก้ววิจิตร 
นางสาวสุขทิพย์ สุกใส นางอรวรินทร์ ยาเณร นางสาวพรพิมล ดีด าแดง 
นางสาวทิพาวรรณ วรรณขัณฑ์ นางสาวฉลองขวัญ กิมาลี นางสาวจิตรวดี ตั้งหิรัญรัตน์ 
นางสาวเพียงกมล ยุวนานนท์ นางสาวจุฑารัตน์ ศรีชูเปี่ยม นางสาวสุจีปภา ทองเนียม 
นายธนพล ภัทรสัจจานันท์ นายกษมา ซ าอ๊วง นายวีรชน ภูหินกอง 
นางสาวณัฏฐรัตน์ ศรีบุรินทร์ นางสาวนิสุฎา อ่ิมเสถียร นางสาวโสภิตา จันทร์เจริญ 
นางสาวจุฬาสินี โกมลสิงห์ นางสาวกฤตยา วรฉัตร  นางสาวณิชารัศม์ ภัทร์ธีรเกียรติ 
นางสาวบุศยมาศ แก้วเจริญ นายพรชัย ภู่ภมร นายสุขสันต์ ศรีอ่อน 
นางสาวอลิศ พันธ์พรสม นายพิพัฒน์พล เพ็ญเกิด นายพลัง เนาสราญ 
นางสาวปภาวรินทร์ สังฆพรหม นางสาวจิราภรณ์ สาคร นางรวิวรรณ  อภิรัตน์ 
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