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คํานํา 

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความประสงคใหอาจารย นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวง

วิชาการและวิจัยทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยและภาคประชาสังคม ไดมีโอกาสนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยตางๆ 

รวมท้ังเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัย มีการเรียนรูรวมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพดานวิจัยในสาขาตาง ๆ                   

โดยเปนการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก คณะวิทยาการจัดการ                

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอยุธยาศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดการประชุม                              

วิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเกา ประจําป พ.ศ. 2561 “วิจัย นวัตกรรม สูการนําไปใชประโยชน” ซึ่งจัดขึ้นในระหวาง

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะหจากสมาคม 

สถาบันทางการศึกษาตางๆ ในระดับอุดมศึกษารวมจัดการประชุมในคร้ังนี้ ไดแก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ สมาคมวิชาการไฟฟาอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

เนื้อหาในเลมประกอบดวย บทความวิจัยที่มานําเสนอผลงานตามกลุมสาขา 5 กลุม ดังนี้  (1) การศึกษา                   

(2) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (3) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (4) วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ                            

(5) วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของผูสนใจในการเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบบรรยาย                          

(Oral Presentation) และแบบโปสเตอร (Poster Presentation) ซึ่งผานการตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการจาก

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

คณะผูจัดงานหวังเปนอยางย่ิงวา การจัดประชุมวิชาการระดับชาติในคร้ังนี้ จะเปนอีกเวทีเพื่อเปดโอกาสให

อาจารย นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิจัย ตลอดจนผูสนใจทุกทาน ไดแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน               

เปนเครือขายในการสรางสรรคผลงาน วิจัย นวัตกรรม และสามารถนําองคความรูที่ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน                 

ตอทองถิ่น สังคมและประเทศชาติสืบไป 
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คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ประจําป พ.ศ.2561 
“วิจัย นวัตกรรม สูการนําไปใชประโยชน” 

วันที่ 13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
หนวยงานรวมจัดการประชุมวิชาการ  
เจาภาพหลัก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
                  หนวยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  

                                 คณะวิทยาการจัดการ  

                                 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

                                 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

                                 คณะครุศาสตร  

                                 สาํนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

                                 สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

                                 สถาบันอยุธยาศึกษา 

เจาภาพรวม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

                  มหาวิทยาลัยรังสิต  

                  สมาคมวิชาการไฟฟาอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และสารสนเทศ  

                  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

                  สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  

                  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)  

 
ประธานกรรมการ  
อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงาน 
รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา  

อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหาร  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ รองอธิการบดีฝายวิชาการ  



ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 

ผูชวยศาสตราจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

ผูชวยศาสตราจารยบุญไท เจริญผล ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ 

อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา หลอตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อาจารย ดร.นริสานันท เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา     

ผูชวยศาสตราจารยสาโรช ปุรสิังคหะ   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

อาจารยสุทัศน อูทอง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง ผอ.สนอ. 

 
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติฝายตางๆ  
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 950/2561  

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1185/2561 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ (เพ่ิมเติม) 

 

กรรมการและบรรณาธิการ  
รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
กรรมการและกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูชวยศาสตราจารยเลิศชาย สถิตพนาวงศ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาจารย ดร.สุขรักษ แซเจี่ย รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ  อาจารยสุวณี วิจารัตน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวีณา รัตนเสนา อาจารยสิริรัตน ผลหมู 

อาจารย ดร.รุงทิพย รัตนภานุศร อาจารยเนตรนิภา เจียมศักด์ิ  



อาจารย ดร.ประดินันท เอ่ียมสะอาด  อาจารยกรกนก ประทุมสุวรรณ 

อาจารย ดร.พัทธพสุตม สาธุนุวัฒน  อาจารยรักษมน ยอดม่ิง 

นางสาวบงกช สมหวัง  นางสาวพรสวรรค คลายกัน 

นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวพิมพประภา พลรักษ  นางสาวอัจฉรา วงษหา

นางสาวศรินยา โพธิ์นอก  นางสาวสุธีรา มูลดี 

นายอวิรุทธ เจียมฮวดหลี  

 



คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พิชญพิจารณ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ 

(ผูทรงคุณวุฒิภายใน) 
 
 

รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร 

รองศาสตราจารย ดร.วันทนีย แสนภักดี 

รองศาสตราจารยปราณี ตันประยูร 

รองศาสตราจารยจิตติมา อัครธิติพงศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นงเยาว ในอรุณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประวิทย ประมาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิเชษฐ ศรีสังขงาม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัททิรา หอมหวล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา บุญสม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชชุกร นาคธน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  พานสุวรณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา หลอตระกูล 

ผูชวยศาสตราจารยชัชฎาพร  องอาจ 

ผูชวยศาสตราจารยดวงรัตน โพธิ์เงิน 

ผูชวยศาสตราจารยธราภรณ  สถาปตานนท 

ผูชวยศาสตราจารยธาตรี มหันตรัตน 

ผูชวยศาสตราจารยนันทนิธิ์  เอิบอิ่ม 

ผูชวยศาสตราจารยบุญไท เจริญผล 

ผูชวยศาสตราจารยพวงชมพู หงษชัย 

ผูชวยศาสตราจารยเลิศชาย สถิตยพนาวงศ 

ผูชวยศาสตราจารยวิมล  กิตติรักษปญญา 

ผูชวยศาสตราจารยศุภกาณฑ  นานรัมย 

ผูชวยศาสตราจารยสาโรช  ปุริสังคหะ 

ผูชวยศาสตราจารยสุภาพร ณ หนองคาย 

ผูชวยศาสตราจารยหทัยรัตน ทรรพวสุ 

อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี 

อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ 

อาจารย ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน 

อาจารย ดร.ธานี ชูกําเนิด 

อาจารย ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน 

อาจารย ดร.บริบูรณ ชอบทําดี 

อาจารย ดร.ปฐมบุตร แกวสมนึก 

อาจารย ดร.ปารณีย ขาวเจริญ 

อาจารย ดร.ปยะธิดา ทองอราม 

อาจารย ดร.พรเทพ  รูแผน 

อาจารย ดร.พัทธพสุตม สาธุนุวัฒน 

อาจารย ดร.พิชิต โชดก 

อาจารย ดร.เมธารัตน จันตะนี 

อาจารย ดร.วัชรภัทร  เตชะวฒันศิริดํารง 

อาจารย ดร.วัชราภรณ  ตันติพนาทิพย 

อาจารย ดร.ศิริพล  แสนบุญสง 

อาจารย ดร.สุขรักษ แซเจี่ย 

อาจารย ดร.สุวนิตย รุงราตรี 

อาจารย ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง 

อาจารย ดร.อิศรา รุงทวีชัย 

อาจารย ดร.เอนก รักเงิน 

 

 

 



คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิชญพิจารณ์ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 

ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์  
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง 
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรสุดา โกษียาภรณ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต 
รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธ์รักษ์ 
รองศาสตราจารย์สุจิตรา จันทนา 
รองศาสตราจารย์สุพจน์ ชวววิรรธน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชล ีจงเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐยิา ชัยชนะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารด ี อนันต์นาวี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา มะหิเมือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสนิี ศิริโภคาภิรมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตร แท้สูงเนิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลวรา  สุวรรณพิมล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาสกร แสงสว่าง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมาพร เรืองสังข์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน 
อาจารย์ ดร.จรสวรรณ โกยวานิช 
อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ 
อาจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี 
อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ 
อาจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ 
อาจารย์ ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ 
อาจารย์ ดร.พชรพล ตัณฑวิรุฬห์ 
อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย 
อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ 
อาจารย์ ดร.เลอสรรค์ กิรสมุทรานนท์ 
อาจารย์ ดร.วสุ พันไพศาล 
อาจารย์ ดร.ศิริกัญญา เนตรธานนท์ 
อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ 
อาจารย์ ดร.อัญชลี มโนสืบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะ  
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

 

รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต 

รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ 

รองศาสตราจารย ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท 

รองศาสตราจารย ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ 

ผูชวยศาสตราจารยบุญไท เจริญผล 

อาจารย ดร.ชมพูนุช สุขหวาน  

อาจารย ดร.ประดินันท เอ่ียมสะอาด 

 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.ดวงใจ บุญกุศล 

รองศาสตราจารย ดร.สาโรช พูลเทพ  

รองศาสตราจารย ดร.เนตรพัณณา ยาวิราช 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัทณัฏฐ ฉัตรภัครัตน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวีณา รัตนเสนา  

อาจารย ดร.พัทธพสุตม สาธุนุวัฒน 

อาจารย ดร.ธีระวัฒน มอนไธสง 
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การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 

 

รองศาสตราจารย ดร.สุภาคย ดุลสัมพันธ 

รองศาสตราจารย ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 

ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัททิรา หอมหวล 

อาจารย ดร.นริสานันท เดชสุระ  

อาจารย ดร.เมธารัตน จันตะนี  

อาจารย ดร.สืบวงศ กาฬวงศ 

อาจารย ดร.เชาวลิต หามนตรี
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สารบัญ 
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาการศึกษา (ED) หนา 

1 ED120 คําสรรพนามในภาษาไทยกับความไมเปนเอกภาพของการอธิบายความรูในแบบเรียนวิชาภาษาไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ธงชัย แซเจี่ย 

3 

2  ED124 ทักษะการแกปญหาและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโดยการจัดการเรียนรู  
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี สังคม และ สิ่งแวดลอม (STSE) 
สมศักดิ์ กาทอง, วนิดา จําปาวาด และ กุลธิดา ชายนอย 

9 

   3 ED127 ผลการเรียนรูและความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมมโนทัศนมวล
ประสบการณเชิงพื้นที่ดานการจัดการเรียนการสอน 
ขวัญดาว ปนทองพันธุ 

15 

4 ED129 ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่ขับเคลื่อนดวยขอโตแยงที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร
โลกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
สุพรรษา มันเทศสวรรค และ เดชา ศุภพิทยาภรณ 

21 

5 ED145 การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิง
สรางสรรค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
ทิตติยา ม่ันดี,  เชษฐภูมิ วรรณไพศาล  และชรินทร ม่ังคั่ง 

27 

6 ED146 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
วิชาประวัติศาสตรในช้ันประถมศึกษา 
สุพัฒตรา กลมกล้ิง, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล และ จารุณี มณีกุล 

35 

7 ED147 

 
ผลการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ดวยเทคนิค KWDL รวมกับ
การใชแผนภาพ ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานบอผุด 
ชวลิต  ดวงเหมือน และ รักพร ดอกจันทร 

49 

8 ED148 ผลการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  
ที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
แพรทิพย  พูดเพราะ และ รักพร  ดอกจันทร 

55 

9 ED149 
 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
แบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ รวมกับโปรแกรม GSP 
ภาวดี  วงศด ีและ รักพร  ดอกจันทร 

61 

10 ED150 
 

การสรางแบบวัดความตระหนักตอสิ่งแวดลอมปาชายเลน  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
นางสาวรุจิเรข  เท่ียงตรง และ สุนีย เหมะประสิทธ์ิ 

67 

11 ED137 ศึกษารูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
อุมาพร กัสนุกา, วิรัช ชินพลอย, กรกรก วรหาญ,  สําเภา โยธี และ ธงชัย เครือผือ 
 

73 



สารบัญ 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาการศึกษา (ED) หนา 

12 ED139 
 

บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูตาม
แนววิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ศิลปะ และ คณิตศาสตร (STEAM) 
พินิจนันท เน่ืองจากอวน, วันวิสาข ลิจวน, อาทิตย เน่ืองอุดม, ทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงค และ ณภัทรษกร สารพัฒน 

79 

13 ED142 
 

ผลการเรียนรูแบบซิปปาเสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตอความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
สิราวรรณ เฉ่ือยมะเริง, วรัญญา จีระวิพูลวรรณ, และหนูกร ปฐมพรรษ 

85 

14 ED143 
 

การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันบนเทคโนโลยีคลาวดดวยกูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคช่ัน 
วิเชษฐ  นันทะศรี และ สรเดช ครุฑจอน 

91 

15 ED172 
 

การสรางแบบประเมินทักษะการใชอุปกรณวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
พิชญา เจริญผล และ สุนีย เหมะประสิทธิ์ 

97 

16 ED151 
 

การพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครู 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม 
พิมภัสสร เด็ดขาด, ชรินทร  ม่ังค่ัง และ จารุณี  มณีกุล 

103 

17 ED152 
 

การประยุกตใชปฏิทินออนไลนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เมธาวัตน กาวิลเครือ, สมศักดิ์ กาทอง และ เสาวคนธ หอมสุด 

111 

18 ED163 
 

ผลการเรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E เสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตอความเขาใจมโนมติ  
เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
กัญชบา ศรีโบราณ, วรัญญา จีระวิพูลวรรณ และ จุฬามาศ จันทรศรีสุคต  

117 

19 ED164 

 
การศึกษาผลการใชชุดสาธิตเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย โดยใชเทคนิคการสอนแบบบรรยายสาธิต 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 
ปฐวี สักกะตะ, นางสาวจิตา ฑามาตร และ จิราภรณ พงษโสภา 

123 

20 ED167 
 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับเกมมิฟเคชันบนคลาวดคอมพิวติงเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
อัครพล พูลสวัสดิ์ และ สุธิดา ชัยชมช่ืน 

129 

21 ED108 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการสรางตราสินคา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD 
ปรียาพร บุญศรี 

135 

22 ED110 
 

การพัฒนาแบบฝกปฏิบัติงานสารบรรณ เรื่อง รูปแบบการพิมพหนังสือราชการ สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
อังคณา  วิศาลนิตย 
 

141 



สารบัญ 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

 

 

ลําดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาการศึกษา (ED) หนา 

23 ED117 
 

การใชกิจกรรมเว็บเควสเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษา  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
เนตรนิภา  เจียมศักดิ์ 

147 

24 ED157 
 

การพัฒนาการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษโดยการใชแบบฝกทักษะของนักศึกษา 
สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จิตราพร งามเนตร 

153 

25 ED168 
 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ศิริพล แสนบุญสง และ ศักดา จันทราศรี 

163 

26 ED113 

 
การพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องการแปรผันตรงและการแปรผันแบบผกผันสําหรับนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ภัททิยา บริบาล 

169 

27 ED116 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับการบัญชี ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2 สาขาการบัญชี โดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 
ศิริวรรณ  เอ่ียมวุฒิ 

175 

28 ED119 
 

การศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาช้ันปที่ 4  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ปารณีย ขาวเจริญ, ปยะธิดา ทองอราม และ วิจิตรา โปะฮง 

179 

29 ED136 
 

การศึกษากระบวนการจิตตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยสําหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จันจิรา หาวิชา, พงษจันทร คลายสุบรรณ, กฤชธัช สรรพกิจ 

185 

30 ED155 
 

การพัฒนาหลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมนอกหองเรียนสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษ  
ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กรกนก ประทุมสุวรรณ 

191 

31 ED111 
 

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบเพ่ือนชวยเพื่อน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  
เรื่อง การใชงานฟงกชันควบคุม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 
กนกรดา น่ิมละมูล และ นิป เอมรัฐ 

197 

32 ED112 
 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนรายวิชาโปรแกรมกราฟก ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 
วรารัตน ร่ืนสุภาพ และ นิป เอมรัฐ 

203 

33 ED115 
 

การพัฒนาสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
สุนทร การชัยศรี และ นิป เอมรัฐ 

209 

34 ED118 
 

ปญหาและแนวทางการแกปญหาการจัดการเรียนรู 
การอานทํานองเสนาะของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยคณะครุศาสตร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ชนิกา จิตจักร และ วิชลดา รอดแกว  
 

213 



สารบัญ 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาการศึกษา (ED) หนา 

35 ED138 
 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 
ศิริพล แสนบุญสง 

219 

36 ED107 
 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องรายการปรับปรุงบัญชีวิชาการบัญชีซ้ือขายสินคาของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 2 โดยใชชุดฝกปฏิบัติ 
สุกัญญา กันศิริ 

227 

37 ED109 
 

การพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ เรื่อง ความนาจะเปน  
สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
มนตชัย  สุวรรณหงส และ ศักดา  จันทราศรี 

231 

38 ED114 
 

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบฟอรมและเขียนโคดโปรแกรมวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐาน
เปด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 
จิรกฤต รุมรัตน และ ศักดา จันทราศรี 

237 

39 ED131 
 

 

การศึกษาความรูความเขาใจและสภาพของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชนิติวิทยาศาสตรของครู
ประจําการและนักศึกษาฝกประสบการณสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
พัชรพล เถาธรรมพิทักษ และ พัชราภร พูลบุญ 

241 

40 ED132 
 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรูทางวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูในรายวิชาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา สําหรับครูวิทยาศาสตรกอน
ประจําการ 
พัชราภร พูลบุญ และ  พัชรพล เถาธรรมพิทักษ 
 

247 



สารบัญ 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

 

ลําดับที่  
รหัส

บทความ 
สาขาการศึกษา (ED) หนา 

41 

 

 

 

ED103 การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
อัจฉรา นันทะศร,ี ศศิธร ขันติธรางกูร, ระเบียบ ชูสอน, กนกพร พรหมสุวรรณ และ รุงรัตน มาไทย 

581 



 

สารบัญ 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

 

 

 

ลําดับท่ี 
รหัส

บทความ 
สาขามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร (HS) หนา 

1 HS201 

 

การพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาไวยากรณภาษาจีนกลาง 

ภูเทพ ประภากร 
255 

2 HS202 

 

การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
อภิศักดิ์  ทองนพคุณ 

261 

3 HS203 

 

ทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนที่อําเภอทาชาง  
จังหวัดสิงหบุรี 
ธันยพัต วงษถาวรเรือง 

267 

4 HS205 

 

การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน 
ไพโรจน สุขเกษม และ วิยะดา วรานนทวนิช 

273 

5 HS206 

 

บทประพันธเพลง “เสียงของซาไก” การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมเสียง และวัฒนธรรม กลุมชาวซาไก  
บานควนไมดํา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
พรภวิษย  พรมชู 

281 

6 HS207 

 

การพัฒนาโปรแกรมในการออกกําลังกายโยคะโดยประยุกตใชทฤษฏีการรับรูความสามารถตนเอง 
ของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
กุลิสรา  เผาพันธ 

287 

7 HS208 

 

สาเหตุท่ีทําใหผูกระทําความผิดหญิงตั้งครรภตองเขาสูทัณฑสถานหญิง 
ศิรินทร  อินทรวิชะ 

295 

8 HS213 

 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผาปกาเกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค 
พรรณธิภา เพชรบุญมี, พิมพภัช โรจนบุญยนนท  
และ จักรพันธ วงศฤกษดี 

299 

9 HS216 

 

การตรากฎหมายเพ่ือใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
ศิริวดี วิวิธคุณากร 

305 

10 HS209 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร  
ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 
ปรีณาพรรณ พุมแกว และ ฐิติมา ไชยะกุล  

315 

11 HS214 

 

การศึกษาปจจัยแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวจีน ในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ธัญญารัตน มะลาศรี 

321 

12 HS221 

 

การรับฟงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรกรณีรอยฝาเทาที่ไมปรากฏรอยลายเสน 
กาญจณา สุขาบูรณ และ รศ.ลาวัลย หอนพรัตน 

329 

13 HS225 

 

เง่ือนไขที่ทําใหนักทองเท่ียวชาวจีนซื้อสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทย : กรณีศึกษาอุทยาน
ประวัติศาสตรพระนครศรอียุธยา 
ชนิกานต ผลเจริญ 
 

337 



สารบัญ 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ST) หนา 

1 ST302 
 

บะหมี่ไขเสริมเมล็ดแมงลัก 
สรรเพชญ บันลือวงศ, พงศเทพ นาคศิริ และ เนนิสา บันลือวงศ 

343 

2 ST307 
 

การขยายตัวของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่ตนนํ้าตอปริมาณนํ้าทา และคุณภาพนํ้า  
ในพื้นที่ลุมนํ้าคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
เกศรินทร ขวัญจิตร, วินัฐดา สังคง, สายวรุฬ ทาวกัลยา และ บรรจงศักดิ์ ฟกสมบูรณ 

347 

3 ST309 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารวางจากขาวพองในจังหวัดนครสวรรค 
สิรภัทร สิริบรรสพ, พิมพกัลยา ฤทธิ์เพ็ญ, นารีรัตน บุญลักษณ, ณรัช พรนิธิบุญ และ วรรณวิภา โคกครุฑ 

355 

4 ST312 
 

ผลของสารสกัดจากชะเอมเหนือ ตอการตานเช้ือ Staphylococcus epidermidis และ Bacillus subtilis 
กมล อยูสุข และ วรรณวัฒน อินทอง 

361 

5 ST320 
 

ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเสื่อมสภาพของกระเบื้องในโบราณสถาน กรณีศึกษา  
พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 
นริสา  จงประจันต และ  สิรินารี  เงินเจริญ 

365 

6 ST305 
 

ปจจัยที่สงผลตอคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะของมหาวิทยาลัยปทุมธานี  
โดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล 
วารี เคลือบสุวรรณ และ สมชาย เล็กเจริญ 

371 

7 ST321 
 

การสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอําเภอเมืองถึงอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
ดวยแบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผานระบบคิวอารโคด 
จักรพันธ วงศฤกษดี และ พรรณธิภา เพชรบุญมี 

377 

8 ST322 
 

การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตออัตราการซึมนํ้าผาน
ผิวดินและปริมาณความช้ืนดินในพื้นที่ลุมนํ้าคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
วินัฐดา สังคง, สายวรุฬ ทาวกัลยา, เกศรินทร ขวัญจิตร และ บรรจงศักดิ์ ฟกสมบูรณ 

383 

9 ST324 
 

การสรางชุดคําตอบที่เหมาะสมสําหรับระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
อภิชญา  ขวัญแกว 

389 

10 ST327 
 

ความรูและพฤติกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสประเภทโทรศัพทมอืถือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วราภรณ ทองปน และ กิติยา โตะทอง  

395 

11 ST331 
 

ชุดควบคุมการอบไอนํ้าสมุนไพรผานเครือขายโทรศัพทไรสายสําหรับเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทย 
ปาริฉัตร แกนสม, อนันตกุล  อินทรผดุง, สุรพันธ ย้ิมม่ัน และ สิทธ์ิ ประดับเพ็ชร 
 

401 
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ลําดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB) หนา 

1 MB402 
 

แนวทางการพัฒนากลยุทธการรับนักศึกษา ภาค กศ.พป.  
เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
พัขรกันต นิมิตรศดิกุล และ พงษสันติ์  ตันหยง 

407 

2 MB403 อัตราสวนทางการเงินที่มีอิทธิผลตอผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ธนพล วัฒนชัย 

413 

3 MB405 
 

การศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
รัฐิยา สงสุข, วรรณา กลอมปญญา, อุไรรัตน กุกองและ อัมพร ปวนสินธุ 

417 

4 MB411 
 

ผลกระทบของความพึงพอใจในงานที่มีตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
อนุชิต ขลุยนาค, ณัฐสุดา กาญจนเจริญ, ปรารถนา เงเลิศ และ สุภารัตน แพหีต 

423 

5 MB416 
 

ปจจัยที่สงผลตอดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 
เชิดพงศ เอ่ียมธนะมาศ 

431 

6 MB406 
 

การศึกษาบริบทชุมชนตลาดหัวรอ เมืองกรุงเกาเพื่อการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว 
นัฐพงษ สุขประเสริฐ และ ปราณี ตันประยูร 

437 

7 MB408 
 

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ 
ที่พักอาศัย ของผูบริโภคในอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
วีรพัฒน เกิดแกว 

443 

8 MB412 
 

กลยุทธการแขงขันของธุรกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปราณี ตันประยูร 

449 

9 MB413 
 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในกิจกรรมการลดตนทุนการผลิตของผูประกอบอาชีพวิศวกรรมในกลุม
อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนต นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง 
ทศพล สิลสมบัติ และ จุฑามาศ ทวีไพบูลยวงษ 

455 

10 MB418 
 

ศึกษาประสิทธิภาพดานเครือขายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แสงจิตต  ไตแสง 

463 

11 MB420 
 

อิทธิพลของความเช่ือมั่นในตราสินคาและการรับรูถึงคุณภาพการบริการ ที่สงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค 
กรณีศึกษาของรานไดโซะในเขตกรุงเทพมหานคร 
ชัญญานุช ชัยวิชิต และ ผศ.ดร.คมสัน ตันสกุล 
 

469 
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ลําดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EI) หนา 

1 EI501 
 

สบูซีโอไลตจากแกลบขาว Zeolite Soap from Rice Husk  
Supawon Sangsuradet and Patcharin Worathanakul*  

477 

2 EI502 
 

อิทธิพลของอัตราสวนผสมระหวางเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรดและโมลิบดีนัมไดซัลไฟดทีส่งผลตอสมบัติ 
เชิงกลของยางสไตรีนบิวทาไดอีน 
อธิวัชร วิริยะอมรชัย, เกริกไกร พลายงาม, จิรายุ ปญจรัก และ เสาวนีย คงภักดี 

481 

3 EI507 
 

การศึกษาสมบัติทางกลจากการเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟโดยกระบวนการเช่ือมอารกดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซ 
ธงชัย เครือผือ*, วิรัช ชินพลอย, ปริญญวัตร ทินบุตร, สําเภา โยธี,อุมาพร กัสนุกา, กรกนก วรหาญ, วีระชัย  โลชัย,  
จีรนันท ปรือทอง และปรียา นาดี 

487 

4 EI508 
 

ออกแบบการทดลองเพื่อเปรียบเทียบชนิดของลวดเช่ือมที่สงผลตอการเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟขนาด  
100 ปอนด โดยการเช่ือมอารกดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซ 
ธงชัย เครือผือ*, วิรัช ชินพลอย, ปริญญวตัร ทินบุตร,สําเภา โยธี,อุมาพร กัสนุกา, กรกนก วรหาญ, เจษฐา ภูคดหิน,  
ณัฐวัฒน คําโคตร และสัมฤทธิ์ บุญกล่ิม 

491 

5 EI509 
 

การศึกษาตัวแปรเบ้ืองตนของการเช่ือมอะลูมิเนียมหลอกึ่งของแข็ง 5083 ดวยกระบวนการเช่ือมแมก (GMAW) 
วิรัช ชินพลอย, ธงชัย เครือผือ, ปริญญวัตร ทินบุตร, สําเภา โยธี, 
อุมาพร กัสนุกา, กรกนก วรหาญ, จักรพล คงจา, จตุรง  บุญตาและ  สินทวี  แปนทองหลาง 

497 

6 EI510 
 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องรีดข้ึนรูปเหล็กแผนสวนหัวถังแกส 
เฉลิมพล บุญทศ*, ดนัย สอนสุภาพ และ ลัทธพล บุญมาศ 

501 

    7  EI504 
 

ออกแบบและพัฒนาระบบหยอดแบบกระพอสําหรับเครื่องปลูกกระเทียม 
จิราภรณ เบญจประกายรัตน และ วัชระ เพิ่มชาติ 

505 

8 EI506 
 

การศึกษาอุณหภูมิตัดเฉือนในกระบวนการกัดโลหะดวยเทคนิค การถายภาพรังสีความรอน 
ธเนศ  ตาปราบ, อุกฤษฎ ธนทรัพยทวี, สมเดช อิงคะวะระ, อังคาร คําเรือน และ สมศักดิ์  ศิวดํารงพงศ 

513 

9 EI511 
 

การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหวางเหล็กนํ้าพี้และแรเหล็กที่พบในจังหวัดอุตรดิตถ 
อดุลย  พุกอินทร 

519 

10 EI512 
 

การประยุกตใชเซนเซอรอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ในระบบควบคุมอุณหภูมิของเครื่องกวนทุเรียน 
รัฐพล ดุลยะลา 

525 

11 EI524 
 

การปรับปรุงข้ันตอนวิธีไฮบริดระหวางวิธีแบงครึ่งชวงและวิธีนิวตัน – ราฟสัน 
วัชระ  วงศา 

531 

12 EI525 
 

ระบบควบคุมฟารมพืชอัจฉริยะดวยบอรด Arduino 
สุระ มีบรรจง, บุญญาพร บุญชัย, นิศากร เถาสมบัติ, เกษม ตริตระการ, เนตรนภา แซตั้ง และ ธีรวิทย อัศวศิลปกุล 

537 

13 EI515 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพื้นที่ภายในคลังสินคาสําเร็จรูป 
เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก และวรฤทัย ชูเทียร 

545 

   14  EI516 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายน็อตหกเหลี่ยมของแผนกคลังสินคา กรณีศึกษาโรงงานผลิตช้ินสวนแมพิมพ 
สมพร วงษเพ็ง และ อัญญารัตน ประสันใจ 

551 

   15  EI517 
 

การจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการโรงสีขาว ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ริศภพ  ตรีสุวรรณ 
 

555 
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ลําดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EI) หนา 

  16   EI518 
 

การออกแบบวงจรกรองสัญญาณแถบความถี่หยุดผานแบบ 
ไมโครสตริปสตับปลายเปดแบบพับโดยใชเทคนิคโครงสรางเดือยแบบพับ 
จักรพนธ อบมา 

559 

17 EI514 
 

การพยากรณความตองการและการวางแผนการผลิตรวม  
สําหรับผลิตภัณฑ เอ กรณีศึกษา โรงงานผลิตชุดในหองสะอาด 
ลักขณา ฤกษเกษม, กวิน หอมจันทึก, นวฤทธิ์ วินนุวัฒนและ ภาสุระ อังกุลานนท 

565 

18 EI521 
 

การสรางตนแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษหญาแฝก 
จักรภพ พูนสิน 

569 

19 EI522 
 

การจัดการซัพพลายเชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอิฐแดง  
ของผูประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศุภฤกษ กาธรรมณี, วัสสา รวยรวย และ พิชญาภา พร้ิมพราย 
 

573 
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คําสรรพนามในภาษาไทยกับความไมเปนเอกภาพของการอธิบายความรู 
ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา 

Pronoun in Thai and the Disunity of Explanation  
in Thai Textbook for High School 

 
ธงชัย แซเจี่ย1 

 
1สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 

1Email : thepurpleink@yahoo.com 

 
บทคัดยอ 

คําสรรพนามเปนคําชนิดหน่ึงในภาษาไทย ตามแนวทางการอธิบายของไวยากรณดั้งเดิมจําแนกคําสรรพนามเปน 6 ชนิด ทวาใน
ตําราไวยากรณปจจุบันมขีอสรุปใหมวา คําสรรพนามสามารถจําแนกไดเปน 5 ชนิด สวนคําสรรพนามชนิดที่ไมนับเปนคําสรรพนามอีกตอไป คอื 
ประพันธสรรพนาม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหการอธิบายความรูเรื่องคําสรรพนามในตําราไวยากรณไทย และเพ่ือศึกษา
วิเคราะหการอธิบายความรูเรื่องคําสรรพนามในแบบเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาในปจจุบัน ผลการวิจัยพบวา แมตําราไวยากรณไทยปจจุบันจะ
ไมนับประพันธสรรพนามเปนสวนหนึ่งของการอธิบายความรูเรื่องดังกลาวแลว ทวาแบบเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาสวนมากยังคงอธิบาย  
ประพันธสรรพนามตามแนวไวยากรณดั้งเดิมอยู มีสวนนอยที่ ไมปรากฏการอธิบายคําสรรพนามชนิดดังกลาวตามแนวไวยากรณปจจุบัน  
ความไมเปนเอกภาพของการอธิบายความรูเรื่องคําสรรพนามดังกลาวนําไปสูคําถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับช้ัน
มัธยมศึกษาวาควรดําเนินตอไปอยางไร 
คําสําคัญ : ความไมเปนเอกภาพ คําสรรพนาม แบบเรียนวิชาภาษาไทย ไวยากรณไทย 
 

Abstract 
Pronoun is a kind of word in Thai. There are 6 types of pronoun through the classification of Traditional 

grammar, but the conclusion from present grammar is that there are 5 types of Thai pronoun, and ‘relative pronoun’ is 
uncounted as a part of pronoun in Thai anymore. The purpose of this research were to analyze an explanation of Thai 
pronoun in textbooks that explain Thai grammar and Thai textbooks of Grade 7-12 students. The result is: although 
‘relative pronoun’ is uncounted as a part of present explanation of Thai pronoun, but high school textbooks still 
mostly explain ‘relative pronoun’ followed in the traditional grammar. There is a few textbooks that followed in 
present grammar. The disunity of explanation of Thai pronoun resulted in the question about the way which Thai 
grammar teaching in high school should be.   
Keywords : Disunity, pronoun, Thai textbook, Thai grammar 
 
 

1. บทนํา 
 กระทรวงศึกษาธิการไดศึกษาวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และไดพัฒนาเปนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรดังกลาว
ประกาศใชเปนกรอบและทิศทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานแกเด็กและเยาวชนต้ังแตป 2551 
เรื่อยมาจนกระท่ังปจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรครั้งนั้นสงผลให
สํานักพิมพตาง ๆ ปรับปรุงและเรียบเรียงแบบเรียนใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยัง
ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหนังสืออุเทศภาษาไทย เพื่ อพัฒนา
หนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยสําหรับใช “เปนหนังสือคนควา
อางอิงสําหรับครูภาษาไทยทุกช้ันและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนขึ้นไป” [1] 

 ชนิดของคําในภาษาไทยเปนเนื้อหาหน่ึงที่บรรจุอยูในหนังสือชุด
บรรทัดฐานภาษาไทย และเปน เน้ือหาที่ นั ก เรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาตองเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังกลาวขางตน แบบเรียนวิชาภาษาไทยของสํานักพิมพตาง ๆ 
สวนมากบรรจุเรื่องชนิดของคําไวในแบบเรียนสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 อยางไรก็ดี จากการสังเกตในเบื้องตน พบวา 
เนื้อหาเร่ืองคําสรรพนามในหนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยปรากฏ
ไมตรงกันกับแบบเรียนวิชาภาษาไทยบางสํานักพิมพ กลาวคือ ใน
หนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยไมปรากฏ “ประพันธสรรพนาม” 
ขณะที่แบบเรียนวิชาภาษาไทยบางสํานักพิมพยังคงมีการอธิบาย 
“ประพันธสรรพนาม” อยู จากขอสังเกตดังกลาวนําไปสูคําถามวา 
หากพิจารณาแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาทั้งหมด
แลว การอธิบายเรื่องคําสรรพนามจะปรากฏตรงกันหรือไม และ
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สงผลตอการเรียนการสอนในแตละโรงเรียนซึ่งใชแบบเรียนตางกันไป
อยางไรบาง  
 เมื่อไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ พบวา เมื่อ พ.ศ. 2524 
เบ็ญจวรรณ สุนทรากูลไดเขียนหนังสือ วิวัฒนาการแบบเรียนไทย 
เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะหเนื้อหาในแบบเรียนเลมตาง ๆ ที่ใชใน
การเรียนวิชาภาษาไทยต้ังแตสมัยอยุธยาจนกระทั่งปจจุบัน ทั้งยัง
แสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของการเรียนภาษาไทยในสมัยตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพัฒนาการดานหลักเกณฑการเขียนภาษาไทยที่
ชัดเจนและมีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น [2] นอกจากนี้ งานวิจัยของ 
จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ [3] เรื่อง แบบเรียนภาษาไทยโบราณ : 
การศึกษาเชิงวิเคราะห ยังไดศึกษาวิเคราะหแบบเรียนภาษาไทย
ตั้งแต จินดามณี ในสมัยอยุธยาจนกระท่ังถึงชุด แบบเรียนหลวง ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผลการศึกษา
แสดงให เห็นการเรียบเรียงเนื้อหาดานไวยากรณ ไทย ลักษณะ 
การเรียนการสอนในแบบเรียนภาษาไทยโบราณ รวมถึงคานิยมและ
การสะทอนสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยท่ีปรากฏในแบบเรียนเลม
ตาง ๆ เมื่อพิจารณางานท่ีศึกษาเปรียบเทียบคําสรรพนามในตํารา
ไวยากรณ พบวา หนังสือ ระบบคําภาษาไทย ของสุนันท อัญชลีนุกูล 
[4] ไดศึกษาเปรียบเทียบการจําแนกชนิดของคําตามแนวไวยากรณ
ดั้งเดิมและแนวไวยากรณโครงสราง อยางไรก็ดี ยังมิเคยมีการศึกษา
เปรียบเทียบคําสรรพนามในตําราไวยากรณกับแบบเรียนวิชา
ภาษาไทยมากอน อีกทั้งยังไมเคยมีการศึกษาแบบเรียนที่ใชอยูใน
ปจจุบันดวย 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหการอธิบายความรู
เรื่องคําสรรพนามในตําราไวยากรณไทย และเพ่ือศึกษาวิเคราะห 
การอธิบายความรู เรื่ องคํ าสรรพนามในแบบเรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาในปจจุบัน การนําตําราไวยากรณและแบบเรียนวิชา
ภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษามาศึกษาเปรียบเทียบการอธิบาย
ความรูเรื่องคําสรรพนามจะทําใหเห็นถึงความไมเปนเอกภาพของ
การเรียนการสอนเร่ืองนี้ และอาจนําไปสูการทบทวนการอธิบาย
ความรูเรื่องคําสรรพนามตอไป 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ขอมูลที่ศึกษา  
 1. ศึกษาจากตําราไวยากรณไทยท่ีอธิบายเรื่องคําสรรพนาม ดังนี้ 

1.1 ตํารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร  
1.2 ตํารา หลักภาษาไทย ของกําชัย ทองหลอ 
1.3 ตํารา ไวยากรณไทย ของนววรรณ พันธุเมธา 
1.4 ตํารา โครงสรางภาษาไทย: ระบบไวยากรณ  ของ

วิจินตน ภาณุพงศ 
1.5 หนังสือ บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 3: ชนิดของคํา วลี 

ประโยค และสัมพันธสาร ของสถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 2. วิเคราะหแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-
6 ซ่ึ งป รับปรุงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยเลือกเฉพาะแบบเรียนที่ปรากฏการอธิบาย
เรื่อง “คําสรรพนาม” ดังนี ้

2.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วิวิธภาษา ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

2.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หลักภาษาและการใช
ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของสถาบันคุณภาพวิชาการ 

2.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 สํานักพิมพแม็คเอ็ดดูเคช่ัน 

2.4 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย หลักภาษาและ
การใชภาษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เลม 1 สํานักพิมพวัฒนาพานิช 

2.5 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย หลักภาษาและ
การใชภาษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน 

 2.6 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย 1 เลม 2 ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 สํานักพิมพเอมพันธ 

 

2.2 วิธีการวิจัย  
 1. สํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการอธิบายเรื่องคํา
สรรพนามในตําราไวยากรณไทย 
 2. วิเคราะหแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-
6 ซึ่ งปรับปรุงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยเลือกเฉพาะแบบเรียนเลมที่ปรากฏเร่ือง 
คําสรรพนาม  
 3. นําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปรียบเทียบและอภิปรายผลใน
ประเด็นความสอดคลองระหวางการอธิบายเรื่องคําสรรพนามใน
แบบเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษากับในตําราไวยากรณปจจุบัน 
 4. สรุปและนําเสนอผลการศึกษา 
 

3. ผลการวิจัย 
3.1 การอธิบายความรูเร่ืองคําสรรพนามในตําราไวยากรณไทย 
 การอธิบายความรู เรื่องคําสรรพนามในตําราไวยากรณไทย
ปรากฏต้ังแตเมื่อแรกมีการเรียบเรียงตําราเพ่ืออธิบายลักษณะภาษา
ตามแบบอยางตําราของตะวันตก นั่นคือตํารา หลักภาษาไทย ของ
พระยาอุปกิตศิลปสาร ตอมาเม่ือมีการรับเอาแนวคิดการศึกษาภาษา
จากทฤษฎีในโลกตะวันตกมาใชศึกษาวิเคราะหภาษาไทยมากข้ึน 
การอธิบายความรูเรื่องคําอุทานก็เปลี่ยนไปดวยในตําราไวยากรณ
ระยะหลัง ดังจะกลาวไดโดยลําดับตอไปนี้ 
 พระยาอุปกิตศิลปสารไดเรียบเรียงตํารา “วจีวิภาค” ไวตั้งแต 
พ.ศ. 2465 กอนที่ตอมาจะไดรวบรวมเปนตํารา หลักภาษาไทย ใน
ตําราดังกลาวไดอธิบายคําสรรพนามไววาคือ “คําแทนช่ือ” ซึ่งใช
แทนคํานามหรือขอความตาง ๆ ที่เขาใจกันอยูแลวเพื่อมิใหซ้ําซาก 
ทั้งยังไดจําแนกคําสรรพนามออกเปน 6 ชนิด ไดแก บุรษสรรพนาม
หรือสรรพนามที่ใชแทนคําช่ือในการพูดจา ประพันธสรรพนามหรือ
สรรพนามท่ีใชแทนนามท่ีติดตอกัน โดยมากมักเปนขอความท่ีมี
ประโยคซอนเขามา วิภาคสรรพนามหรือสรรพนามที่ใชแทนนาม
ขางหนาเพื่อจําแนกนามนั้นออกเปนสวน ๆ นิยมสรรพนามหรือ 
สรรพนามท่ีใชแทนนามเพื่อใหรูกําหนดแนนอน อนิยมสรรพนาม
หรือสรรพนามท่ีใชแทนนามท่ีไมกําหนดแนนอนลงไปวาเปนสิ่งนั้น 
สิ่งนี้ และปฤจฉาสรรพนามหรือสรรพนามที่ใชเปนคําถาม [5] 
 ในเวลาตอมา กําชัย ทองหลอ [6] ไดเรียบเรียง หลักภาษาไทย 
ขึ้นเมื่อพ.ศ. 2495 โดยมี หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร
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เปนตนแบบ และไดอธิบายความรูเรื่องคําสรรพนามโดยจําแนก 
คําสรรพนามออกเปน 6 ชนิด คือ บุรษสรรพนาม ประพันธสรรพ
นาม วิภาคสรรพนาม นิยมสรรพนาม อนิยมสรรพนาม และปฤจฉา
สรรพนาม การจําแนกและอธิบายเร่ืองคําสรรพนามดังกลาวคลาย
กับท่ีพระยาอุปกิตศิลปสารเคยอธิบายไว 
 การอธิบายความรูเรื่องคําสรรพนามในตําราไวยากรณไทยเร่ิม
เปลี่ยนแปลงไปจากการอธิบายตามแนวไวยากรณดั้งเดิมที่มีมา 
กอนหนา เมื่อ วิจินตน ภาณุพงศ [7] ไดเรียบเรียงตํารา โครงสราง
ภาษาไทย: ระบบไวยากรณ ขึ้นโดยปรับปรุงจากตําราท่ีใชสอนใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรามคําแหงต้ังแตป
การศึกษา 2516 ตําราดังกลาวเรียบเรียงตามแนวไวยากรณ
โครงสราง ทั้งยังไดกลาวถึง “หมวดคําสรรพนาม” และ “กรอบ
ประโยคทดสอบ” เพื่อใชทดสอบวาคําใดอยูในหมวดคําสรรพนาม 
อยางไรก็ตาม ตําราของวิจินตน ภาณุพงศมิไดจําแนกชนิดยอย ๆ 
ของหมวดคําสรรพนาม 
 นววรรณ พันธุเมธา [8] ก็ไดเรียบเรียงหนังสือ ไวยากรณไทย ขึ้น
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2525 ดวยเห็นวาตําราไวยากรณไทยที่มีอยูใน
ขณะน้ันขัดแยงกันบางเรื่อง หนังสือเลมนี้ไดรับอิทธิพลจากไวยากรณ
หลายแนว ท้ังจากตําราของพระยาอุปกิตศิลปสาร ตําราของวิจินตน 
ภาณุพงศ ไวยากรณปริวรรต ไวยากรณการก และหนังสือหรือ
บทความอ่ืน ๆ ตําราดังกลาวไมปรากฏช่ือคําสรรพนามแตปรากฏช่ือ 
“คําแทน” ซึ่งใชแทนท่ีคํานามหรือคํากริยา คําดังกลาว “อันที่จริงจะ
เรียกวาคําสรรพนามก็ได แตที่หนังสือเลมนี้ เรียกตางออกไปก็เพื่อ
แสดงใหเห็นวาคําเหลานี้บอกความหมายตาง ๆ กัน เพียงแตทํา
หนาที่เหมือนกันคือใชแทนคํานาม” คําแทนในตําราเลมนี้จําแนก
ออกเปน 6 ชนิด ไดแก คําบอกบุรุษ คําช้ีเฉพาะ คําไม ช้ีเฉพาะ  
คําบอกจํานวน คําบอกการแยก และคําบอกผูทํารวม 
 ในปจจุบันมีการเรียบเรียง บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 3: ชนิด
ของคํา วลี ประโยค และสัมพันธสาร ซึ่งเปนหนังสือที่เรียบเรียงขึ้น 
“เพื่อประมวลความรูเกี่ยวกับลักษณะและหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีมีอยู
ในการเรียนรูภาษาไทย. . .แตไมรวมคําอธิบายที่พิจารณาวาลาสมัย 
หรือไมใครเปนประโยชนตอการใชภาษาไทยในปจจุบัน” [1] หนังสือ
เลมนี้ไดกลาวถึงคําสรรพนามวาคือ คําท่ีใชแทนคํานาม จําแนก
ออกเปน 5 ชนิด ไดแก  คําบุรุษสรรพนาม คําสรรพนามถาม  
คําสรรพนามช้ีเฉพาะ คําสรรพนามไมช้ีเฉพาะ และคําสรรพนาม 
แยกฝาย  
 

3.2 การอธิบายความรูเร่ืองคําสรรพนามในแบบเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาในปจจุบัน 

คําสรรพนามเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของการอธิบายเรื่องชนิดของคํา
ในภาษาไทยและนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตองเรียน จาก 
การรวบรวมแบบเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาวิชาภาษาไทยมาศึกษา
วิเคราะห พบวา การอธิบายเร่ืองคําสรรพนามปรากฏในแบบเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 6 เลม ไมปรากฏการอธิบายเรื่อง
คําสรรพนามในแบบเรียนระดับอื่น เมื่อพิจารณาการอธิบายความรู
เรื่องคําสรรพนามในแบบเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาดังกลาว พบวา 
สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม ตามการปรากฏประพันธสรรพนาม 
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

3.2.1 แบบเรียนท่ีปรากฏการอธิบายประพันธสรรพนาม 
แบบเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 จํานวน 4 เลม ไดแก 

แบบเรียนของสํานักพิมพแม็คเอ็ดดูเคช่ัน แบบเรียนของสํานักพิมพ
เอมพันธ แบบเรียนของสํานักพิมพอักษรเจริญทัศน และแบบเรียน
ของสํานักพิมพวัฒนาพานิช ทั้งสี่เลมอธิบายคําสรรพนามโดยมี 
ประพันธสรรพนามเปนสวนหนึ่งของคําอธิบาย แตก็มีความแตกตาง
ในการอธิบายอยูเล็กนอยในแบบเรียนแตละเลม กลาวคือ แบบเรียน
ของสํานักพิมพแม็คเอ็ดดูเคช่ันอธิบายวา “สรรพนามใชเช่ือม
ประโยค (ประพันธสรรพนาม) เปนคําสรรพนามใชแทนนามหรือ
สรรพนามที่อยูขางหนาและใชเช่ือมประโยค 2 ประโยคเขาดวยกัน 
ไดแก ที่ ซึ่ง อัน” [9] แบบเรียนของสํานักพิมพเอมพันธอธิบายวา 
“คําสรรพนามเช่ือมประโยคหรือประพันธสรรพนาม คือ คําสรรพ
นามเช่ือมประโยค จะแทนคํานามหรือสรรพนามที่อยูขางหนา เชน 
ที่ ซึ่ง อัน” [10] แบบเรียนของสํานักพิมพวัฒนาพานิชอธิบายวา 
“สรรพนามเช่ือมประโยค (ประพันธสรรพนาม) เปนสรรพนามที่ทํา
หนาท่ีแทนนามขางหนาและเชื่อมนามนั้นกับประโยคที่ตามมา” [11] 
จะเห็นไดวา แบบเรียนท้ังสามเลมปรากฏช่ือเรียก “ประพันธสรรพ
นาม” เหมือนกันแมจะมีช่ือเรียกอ่ืนแตกตางกันเล็กนอย และทั้งสาม
เลมก็อธิบายประพันธสรรพนามลักษณะเดียวกับที่พระยาอุปกิตศิลป
สารอธิบายไวในตํารา หลักภาษาไทย สวนแบบเรียนของสํานักพิมพ
อักษรเจริญทัศน  แมไมปรากฏช่ือ “ประพันธสรรพนาม” แต
คําอธิบายก็ไมตางจากการอธิบาย “ประพันธสรรพนาม” ดังความวา 
“คําสรรพนามเช่ือมประโยค ใชแทนนามที่อยูขางหนา และทําหนาที่
เช่ือมประโยคหลักและประโยคยอยใหเปนประโยคเดียวกัน ซึ่งมี
ลักษณะเปนประโยคความซอน โดยคําที่ใชแทนนามและใชเช่ือม
ประโยคนี้ ไดแกคําวา ที่ ซึ่ง อัน ผู” [12] 
3.2.2 แบบเรียนท่ีไมปรากฏการอธิบายประพันธสรรพนาม 

แบบเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมปรากฏการอธิบาย 
ประพันธสรรพนามมีจํ านวน  2 เล ม  ได แก  แบบ เรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแบบเรียนของสถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ ในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการอธิบายคําสรรพนาม
วา “คําสรรพนาม คือ คําที่ใชแทนคํานาม เพื่อไมตองกลาวถึงคํานาม
ซ้ํา ๆ เพื่อบอกวาใครเปนผูพูด พูดกับใคร หรือแทนคํานามใน
ลักษณะอื่น ๆ คําสรรพนามมีหลายชนิด ไดแก คําบุรุษสรรพนาม  
คําสรรพนามถาม คําสรรพนามช้ีเฉพาะ คําสรรพนามไมช้ีเฉพาะ  
คําสรรพนามแยกฝาย” [13] สวนแบบเรียนของสถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการอธิบายคําสรรพนามวา “คําสรรพนาม คือ คําที่ใช
แทนคํานาม เพื่อหลีกเลี่ยงการใชคํานามนั้นซ้ําอีก คําสรรพนาม มี 5 
ชนิด ไดแก คําบุรุษสรรพนาม คําสรรพนามถาม คําสรรพนามช้ี
เฉพาะ คําสรรพนามไมช้ีเฉพาะ คําสรรพนามแยกฝาย” [14] จะเห็น
ไดวา การอธิบายคําสรรพนามในแบบเรียนทั้งสองเลมปรากฏตรงกัน 
คือ เปนคําที่ใชแทนคํานาม และจําแนกออกเปน 5 ชนิด ซึ่งมี 
ช่ือเรียกตรงกัน ทั้งยังไมปรากฏ “ประพันธสรรพนาม” เหมือนกันอีก
ประการหนึ่งดวย 
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4. วิจารณ อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหการอธิบายความรูเรื่องคําสรรพนามในตํารา
ไวยากรณไทยและในแบบเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาในปจจุบัน 
พบวา มีขอควรอภิปรายดังนี้ 
 การอธิบายเรื่องคํานามในตําราไวยากรณไทยมีความแตกตางกัน
ไปตามหลักไวยากรณที่นักวิชาการใชเพื่ออธิบายภาษาไทย ทั้งยังมี
ช่ือเรียกคําสรรพนามที่แตกตางกันดวย ตํารา หลักภาษาไทย ของ
พระยาอุปกิตศิลปสารและของกําชัย ทองหลอ จําแนกคําสรรพนาม
ออกเปน 6 ชนิด ขณะที่ตําราไวยากรณไทยปจจุบัน คือ บรรทัดฐาน
ภาษาไทย เลม 3: ชนิดของคํา วลี ประโยค และสัมพันธสาร ของ
สถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จําแนกคําสรรพนามออกเปน 5 
ชนิด ความแตกตางประการสําคัญจากตําราไวยากรณในอดีต คือ ไม
นับประพันธสรรพนามเปนสวนหนึ่งของการอธิบายความรูเรื่อง
ดังกลาวแลว สวนตํารา ไวยากรณไทย ของนววรรณ พันธุเมธา แม
จะปรากฏ “คําแทน” ที่ใกลเคียงกับคําสรรพนาม และจําแนกเปน 6 
ชนิดแบบเดียวกับการจําแนกคําสรรพนามของพระยาอุปกิตศิลปสาร
และของกําชัย ทองหลอ แต “คําแทน” ก็มิไดมีความหมายเทียบเทา
กับคําสรรพนาม ขณะท่ีตํารา โครงสรางภาษาไทย: ระบบไวยากรณ 
ของวิจินตน ภาณุพงศปรากฏหมวดคําที่ใกลเคียงกัน เรียกวาหมวด
คําสรรพนาม แตไมมีการจําแนกเปนชนิดยอย ๆ อน่ึง คําอธิบายเรื่อง
คําสรรพนามใน บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 3: ชนิดของคํา วลี 
ประโยค และสัมพันธสาร ซึ่งไดจําแนกคําสรรพนามออกเปนชนิด
ยอย ๆ 5 ชนิด ถือเปนคําอธิบายที่เปนปจจุบันที่สุดและนาจะเปน
แนวทางหลักที่ใชเรียบเรียงแบบเรียนวิชาภาษาไทยของสํานักพิมพ
ตาง ๆ ในปจจุบัน ตามท่ีไดปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 อยางไรก็ดี เม่ือไดพิจารณาการอธิบายเรื่องคําสรรพนามใน
แบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาของสํานักพิมพตาง ๆ 
พบวา แบบเรียนที่มีการอธิบายเรื่องคําสรรพนาม คือ แบบเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 6 เลม เมื่อพิจารณาการอธิบายความรู
เรื่องคําสรรพนามในแบบเรียนดังกลาว พบวา สามารถจําแนกไดเปน 
2 กลุม กลุมแรก คือ แบบเรียนท่ีอธิบายคําสรรพนามตามแนว
ไวยากรณดั้งเดิม โดยยังนับ “ประพันธสรรพนาม” เปนสวนหนึ่งของ
ความรูเรื่องคําสรรพนาม มีจํานวน 4 เลม สวนแบบเรียนที่อธิบาย 
คําสรรพนามตามแนวไวยากรณปจจุบัน โดยจําแนกคําสรรพนาม
ออกเปน 5 ชนิด และไมปรากฏ “ประพันธสรรพนาม” มีจํานวน 2 
เลม นอยกวาแบบเรียนในกลุมแรกและไมสอดคลองกับการปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดวย 
 เชนนี้อาจกลาวไดวา การอธิบายความรูเรื่องคําสรรพนามใน
ตําราไวยากรณ ไทยและในแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาในปจจุบัน ไมสอดคลองเปนเอกภาพไปในทิศทาง
เดียวกัน และเปนเรื่องที่ตองทบทวนหรือตั้งคําถามในวงกวาง 
 
 
 
 

5. บทสรุป 
 ความไมเปนเอกภาพของการอธิบายความรูเรื่องคําสรรพนาม
ดังที่ไดอภิปรายมาขางตนนําไปสูคําถามเกี่ยวกับการจัดการเรียน 
การสอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาวาควรดําเนินตอไปอยางไร 
 ในแงหนึ่ง หากจะยังนับ “ประพันธสรรพนาม” เปนสวนหนึ่ง
ของคําสรรพนามในภาษาไทยตามตําราไวยากรณดั้งเดิมดังที่ปรากฏ
ในแบบเรียนสวนใหญ ตําราไวยากรณปจจุบันและแบบเรียนที่ 
เรียบเรียงตามตํารานั้นก็ควรเปลี่ยนกลับไปใหเปนแบบเดียวกัน แต
หากจะถือเอาการอธิบายคําสรรพนามในตําราไวยากรณปจจุบันเปน 
“บรรทัดฐาน” ของการอธิบายภาษาไทย แบบเรียนที่ยังอธิบายคํา
สรรพนามตามแนวไวยากรณดั้งเดิมก็ตองเปลี่ยนมาใชคําอธิบายชุด
เดียวกัน และ “ประพันธสรรพนาม” ก็จะไมอยู ในการอธิบาย 
คําสรรพนามในฐานะที่เปนชนิดของคําสรรพนามอีกตอไป  
 ทางออกของปญหานี้ก็คือ ทุกฝายที่ เกี่ยวของจําเปนตองหา
ทางออกรวมกัน ทั้งหนวยงานดานการศึกษา ครูอาจารยผูสอนวิชา
ภาษาไทย และสํานักพิมพตาง ๆ ขอสรุปที่พึงไดจากการรวมกัน
หาทางออกมิเพียงสงผลตอการจัดการเรียนการสอนเทานั้น หากยัง
สงผลตอการวัดความรูในทุก ๆ ระดับดวย และขอสรุปนั้นยอมไม
อาจเกิดขึ้นไดดวยลําพังบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตเพียงผูเดียว 
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Abstract 
 This research aims to: 1) develop science learning; 2) promote problem solving skills; and 3) study attitudes 
towards science subjects of lower Secondary School  students who are taught in science, technology, society and 
environment. The research 1 instrument was a science and technology development plan for science, technology, 
society and environment. The three learning plans were the lesson plan for learning about soil pollution. Learn about 
water pollution, learn about air pollution. 2) measure problem solving skills and 3)  attitude toward science. Conduct a 
single research plan, analyze the data by finding the mean. The results of the research found that the development of 
science learning plan in science, technology, society and environment. Learners have developed their science 
education and are aware of the use of science in everyday life. The students have problem solving skills at a high level 
can identify problems, causes, and solutions to the problem, based on the research objectives. The students had good 
attitude towards learning management  the high level  
Keywords : Science, Technology, Society and Environment Approach (STSE),Problem solving skills, Attitude toward 
science 
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3. (Materials and Methods) 
3.1  

3.1.1 3
 

3.1.2 
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3.4.1 

Mean) Standard 
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4.  (Results) 
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 26 3.63 0.53 72.50  
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5. Discussion) 
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6. Conclusion) 
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ผลการเรียนรูและความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาท่ีมีตอการจัดกิจกรรมมโนทัศน

มวลประสบการณเชิงพ้ืนที่ดานการจัดการเรียนการสอน 

The outcome of learning and satisfaction of students in social studies major 

on Area- Based Learning Experiences in teaching and learning 

 
ขวัญดาว ปนทองพันธุ1  

1สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา 
1Email : khwandaw22@yahoo.co.th 

 

บทคัดยอ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาผลการเรียนรูและความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมมโนทัศนมวล

ประสบการณเชิงพื้นที่ดานการจัดการเรียนการสอน  

 ผลการศึกษาพบวาดานเน้ือหา นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวานักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุดอยูสองขอ ประกอบไปดวยเนื้อหาความรูในรายวิชาที่เรียนมี

ประโยชนตอการดํารงชีวิต, เน้ือหาวิชาที่เรียนสอดคลองกับการนําไปใชในวิชาชีพ ดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจใน

การจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ

มากทุกขอ ดานสภาพแวดลอมในการเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวานักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนดานสภาพแวดลอมในการเรียนอยูในระดับมากทุกขอ  ดานการ

วัดผลและการประเมินผล นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการในการจัดการเรียนการสอนดานการวัดผลประเมินผลอยูระดับมากทุกขอ ขอมูลที่ไดจาการสัมภาษณนักศึกษา 

ดานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรูเฉพาะสาขาสังคมศึกษา โดยใชการเรียนการสอนในรูปแบบมโนทัศนมวล

ประสบการณเชิงพื้นที่พบวา “นักศึกษาสามารถนําขอมูลจากการลงพื้นที่ นํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน เชน การนําภาพถ ายจาก

สถานท่ีจริงนํามาอธิบายประกอบการสอบสอนและการนํามาอธิบายใหเพ่ือนๆทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนไดเขาใจ เกิดความกระจางชัด

มากขึ้น” 

 จากการวิจัยในครั้งนี้ ผลการเรียนรูของนักศึกษาและความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมมโนทัศนมวลประสบการณเชิงพื้นที่ปรากฏวา

นักศึกษามีผลการเรียนรูที่ดีขึ้นโดยนําประสบการณจากการลงพื้นที่นํามาใชและประยุกตกับการเรียนการสอนไดจริงและมีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ 0.49 

 

คําสําคัญ : มโนทัศนมวลประสบการณเชิงพื้นที่, การจัดการเรียนการสอน, สังคมศึกษา 
 

Abstract 

 The researcher studied the learning outcomes and the satisfaction of students in social studies majors in 

organizing mass-activity activities, spatial experiences in teaching  

 The results showed that the content. The students' satisfaction in teaching and learning management was at 

a high level. When considering each item, it was found that there were two levels of satisfaction in teaching and 

learning. The content in the course is useful for living; the content of the course is consistent with the use in the 

profession. The teaching and learning. Students are satisfied with the overall level of teaching and learning 

management. When considering each item, it was found that the satisfaction in teaching and learning management was 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 15



 

at the high level. The learning environment. Students are satisfied with the overall level of teaching and learning 

management. When considering each item, it was found that the students were satisfied with the teaching and learning 

environment in all levels. Measurement and Evaluation the students were satisfied with the level of teaching and 

learning at the high level. The students were satisfied with the teaching and learning process of evaluation at all levels. 

Information obtained from student interviews. The teaching and learning management in the course of innovation in 

learning management specialized in social studies. Using the concept of mass-space experience, it was found that 

"Students can take information from the area. Applied to teaching, such as taking photos from the real place, explaining 

the test and explaining it to friends in class and outside the classroom. More clear. " 

 In this research. The students' learning achievement and satisfaction with the spatial conceptualization of 

spatial activities showed that the students had better learning outcomes by using the experience of using the space 

and apply it to the learning. The mean of standard deviation of satisfaction level was 0.49. 

Keywords : Spatial Interaction, Spatial Experiences, Educational Management, Social Studies 
 

1. บทนํา 

การจัดการเรียนการสอนมีความจําเปนอยางยิ่งที่ใหมีความ

สอดคลองกับยุคและกาลเวลาสังคมแหงกาวกระโดดในดานตางๆ

อาทิเชน ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอม เปนตน  ดังนั้นการจัดการ

เรียนการสอนใหเหมาะสมกับยุคสมัยและสอดคลองกับผูเรียนที่

สามารถทําใหผูเรียนทุกคนไดตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู

เพื่อนําไปพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 4 แนวการ

จัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุวา “การจัดการศึกษา ตองยึดหลัก 

ผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” [1] 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วาดวยการอยูรวมกันในสังคม ท่ีมีความเช่ือมสัมพันธและมีความ

แตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองเขากับ

บริบทสภาพแวดลอม เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู 

ทักษะ คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม โดยในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดกําหนดสาระตางๆไวทั้ง 

5 สาระ ดังนี้ “ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม   หนาที่พลเมือง 

วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร 

ภูมิศาสตร” ทั้ง 5 สาระนี้เพื่อตองการใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ

ตอการที่มนุษยดํารงชีพ ทั้งในระดับปจเจกบุคคล และการอยูรวมกัน

ในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู

อยางจํากัดและยังชวยใหผู เรียนเขาใจถึงพัฒนาการของการ

เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ ท่ีทําใหเกิด

ความเขาใจในตนอง และผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน

ความแตกตาง และมีคุณธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการ

ดําเนินชีวิต ท่ีเปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกได  

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาจึงมี

ความสําคัญและจําเปนตอวงการศึกษาเปนอยางมาก เพราะวิชา

สังคมศึกษา วิชาที่นําศาสตรทั้ง 5 ศาสตรนํามาจัดกลุมเปนกลุมสาระ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  การจัดการเรียนการสอนจึงมี

ความจําเปนและสําคัญยิ่งตอผูสอนที่สามารถใชเทคนิควิธีการตางๆท่ี

หลากหลายวิธีที่จะทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชและกอใหเกิดการ

เรียนรูได การจัดการเรียนการสอนเปนประเด็นที่สําคัญตอการ

พัฒนาผูเรียนและครูผูสอน เพราะแสดงใหเห็นและเปนตัวบงช้ีถึง

ความสําคัญดานศักยภาพขอครูผูสอนและคุณภาพของผูเรียนที่มี

ความสําคัญในดานตางๆ ณ ปจจุบันมีกระแสและเกิดคําถามจาก

ครูผูสอนสังคมศึกษาที่สามารถการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่ออนาคต ดังนั้นการนําเอาวิธีรูปแบบการ

จัดการเรียนรูโดยสรางมโนทัศนจากมวลประสบการณเชิงพื้นที่เปน

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่จะชวยใหผูเรียนมีความรู

ความเขาใจ พัฒนาความคิด สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห บรรลุ

จุดประสงคของการจัดการเรียนรูได งานวิจัยครั้งนี้จึงขอนําเอาการ

จัดการเรียนรูในแบบมโนทัศนมวลประสบการณเชิงพื้นที่และจาก

การภาคสนามในรายวิชาเอกนักศึกษานํามาปรับใชตอการเรียนการ

สอนในรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรูเฉพาะสาขาสังคมศึกษา 

และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในรูปแบบการ

สอนมโนทัศนมวลประสบการณเชิงพื้นที่ อยูในระดับใด? 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษามโนทัศนมวลประสบการณเชิงพื้นที่ของ

นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเฉพาะสาขาสังคมศึกษา 

2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอกสังคม

ศึกษาตอการจัดการเรียนรูโดยการใชการสอนแบบมโนทัศนมวล

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 16



 

ประสบการณเชิงพื้นที่ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 3.1 ประชากร 

ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดประชากรเปนนักศึกษา

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา 56E110  2/2559 

จํานวนทั้งสิ้น 32 คน 

 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

 ไดแกความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอกสังคมตอการ

จัดการรูโดยการใชการสอนแบบมโนทัศนมวลประสบการณเชิงพื้นที่

ดานการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 4 ดานไดแก ดานเน้ือหา

ในรายวิชา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอมในการ

เรียน ดานการวัดผลและการประเมินผล 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 4.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ 

 4.2 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

5. ผลการวิจัย  

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปจากการตอบแบบสอบถาม 32 ชุด พบวา

เปนเพศหญิง 26 คน คิดเปนรอยละ 81.25 เพศชาย 6 คิดเปน รอย

ละ18.75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูที่ 3.01-3.50 จํานวน 14 คน 

คิดเปนรอยละ43.75  

  2. ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในการจัดการเรียน

การสอนโดยการใชการสอนแบบมโนทัศนมวลประสบการณเชิงพื้นที่ 

แกนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา56E110 โดยรวมอยูในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

2.1 ดานเน้ือหา นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนการสอนอยูในระดับโดยรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูใน

ระดับมากท่ีสุดอยูสองขอ ประกอบไปดวยเน้ือหาความรูในรายวิชาที่

เรียนมีประโยชนตอการดํารงชีวิต (4.63), เนื้อหาวิชาที่เรียน

สอดคลองกับการนําไปใชในวิชาชีพ (4.59) 

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึง

พอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูระดับโดยรวมอยูในระดับมาก 

และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนการสอนอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก เปดโอกาสใหผูเรียนได

ซักถาม และแสดงออกในช่ัวโมงเรียน (4.47), มีการมอบหมายงานให

ผูเรียนไดทํางานและเก็บขอมูลเพิ่มเติม (4.44)  

2.3 ดานสภาพแวดลอมในการเรียน นักศึกษามีความพึง

พอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูระดับโดยรวมอยูในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักศึกษามีความพึงพอใจในการ

จัดการเรียนการสอนดานสภาพแวดลอมในการเรียนอยูในระดับมาก

ทุกขอ ไดแก หองเรียนมีแสงสวางและการถายเทของอากาศท่ีดี 

(4.47), หองเรียนมีความสะอาดและเรียบรอย(4.31) 

2.4 ดานการวัดผลและการประเมินผล นักศึกษามีความพึง

พอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับโดยรวมอยูในระดับมาก

และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในการ

ในการจัดการเรียนการสอนดานการวัดผลประเมินผลอยูระดับมาก

ทุกขอ ไดแก มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนครอบคลุมทั้ง

ความรู ทักษะ และจิตพิสัย (4.50), มีการกําหนดเกณฑการวัดผล

และประเมินผลอยางชัดเจนและยุติธรรม (4.47) 

3. ขอมูลที่ไดจาการสัมภาษณนักศึกษา56E110 ดานการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรูเฉพาะ

สาขาสังคมศึกษา โดยใชการเรียนการสอนในรูปแบบมโนทัศนมวล

ประสบการณเชิงพ้ืนที่พบวา “นักศึกษาสามารถนําขอมูลจากการลง

พื้นที่ นํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน เชน การนําภาพถาย

จากสถานที่จริงนํามาอธิบายประกอบการสอบสอนและการนํามา

อธิบายใหเพ่ือนๆท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนไดเขาใจ เกิดความ

กระจางชัดมากข้ึน”  

จากการสัมภาษณนักศึกษาทาหนึ่งกลาววา “ดิฉันยังขาดความ

แมนยําในเนื้อหาและยังตองศึกษาหาความรูรอบตัวใหมากขึ้น 

เพื่อที่จะนําความรูมาประยุกตใชในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

การจัดการเรียนรู การออกแบบช้ินงาน ใบงาน และสื่อการสอน”

และนักศึกษาผูชายคนหน่ึงกลาววา “ปญหาในการขาดความรูกอนที่

จะลงพื้นที่ในโรงเรียน ทําใหไดขอมูลนําเอาปญหาตางๆ มาแกไข 

โดยใชองคความรูที่ไดศึกษาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรูสังคม

ศึกษา” 

“จากการลงพื้นที่ทําใหไดเรียนรูสภาพสังคมในหลายๆดาน ดาน

วัฒนธรรม สังคมวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ซึ่งมีความเก่ียวของ

กับสาขาวิชาที่เรียน ซึ่งการนํามวลความรูจากประสบการณมาใชนั้น

ตองอาศัยการบันทึกขอมูลทั้งการเขียน จากการสัมภาษณ หรืออาน

แหลงขอมูล และการบันทึกภาพ ซึ่งหากลงพื้นท่ีแลวขาดการ

ปฏิสัมพันธ การสืบคน ไมสอบถามขอมูล ก็จะไดเพียงแคการเที่ยว
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ชมเทาน้ัน การนําขอมูลมาใชประโยชน ควรมีการแยกแยะไตรตรอง

ขอมูลที่ไดมา นําไปใชใหเหมาะสมกับสาระจุดมุงหมายของการ

เรียนรู 

 “จากการลงพ้ืนที่ไดไปศึกษามานั้นไดนํามาประยุกตใช ใน

รายวิชาเรียน คือ การสอนนั้นเราสามารถเลาถึงสถานที่จริง ได และ

สามารถบอกถึงประวัติความเปนมาไดอยางถูกตอง” 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลท่ีไดจากการศึกษาคนควา  ความพึงพอใจของ

นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาท่ีมีตอการจัดกิจกรรมมโนทัศนมวล

ประสบการณเชิงพื้นที่ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ในกลุมนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาใน 4 ดาน 

ไดแกดานเน้ือหาในรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรูเฉพาะสาขา

สังคมศึกษาใน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอมใน

การเรียน ดานการวัดผลและการประเมินผล ผลการวิจัยปรากฏวา 

นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูใน

ระดับมากทั้งนี้เปนเพราะการเรียนการสอน สวนใหญเปนไปตามที่

นักศึกษามุงหวัง คือเนื้อหาความรูที่เรียนไดสงเสริมกระบวนการคิด 

เชิงสรางสรรค ฝกหัดใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห และ

นําความรูที่ไดรับเปนพ้ืนฐานในการตอยอดในการศึกษาตอ การ

วัดผลประเมินผลมีหลายรูปแบบทั้งนี้ยังมีสิ่งที่ชวยสงเสรมใหการ

เรียนการสอนไดบรรลุเปาหมาย ชวยใหเกิดทักษะและประสบการณ

มากยิ่งข้ึน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

1.1 ดานเนื้อหาในรายวิชา นักศึกษามีความพึงพอใจใน

การจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมากและนักศึกษามี

ความพึงพอใจระดับมากที่สุดสองดานไดแก ในดานเน้ือหาความรูใน

รายวิชาที่เรียนมีประโยชนตอการดํารงชีวิต และดานเน้ือหาวิชาที่

เรียนสอดคลองกับการนําไปใชในวิชาชีพ ดังนั้นแสดงวา ดานเน้ือหา

ในรายวิชาไดมีการจัดเนื้อหาไดสอดคลองกับประสบการณ สภาพ

การดําเนินชีวิต ความเปนวิชาเอกสังคมศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ การ

จัดการเรียนรูที่ ที่ไดระบุไวในคูมือคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่ตองเรียนตลอด 12 ป

การศึกษา ต้ังแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย เปนกลุมสาระการเรียนรูที่ประกอบมาจากหลายแขนงวิชา จึง

มีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยนาวิทยาการจากแขนงวิชาตาง ๆใน

สาขาสังคมศาสตรมาหลอมรวมเขาดวยกัน ไดแก ภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศาสตร จริยธรรม ประชากรศึกษา 

สิ่งแวดลอมศึกษา รัฐศาสตร สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนากลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเปนกลุมสาระ

การเรียนรูที่ออกแบบมาเพ่ือสงเสริมการเรียนรู[2] 

ผลการวิจัยของวรรณภา โพธิ์ศรี [3] ท่ีกลาวไววา เนื้อหา

รายวิชาในหลักสูตรควรเปนเพียงแนวทางที่จะชวยใหครูนําไปสูหรือ

กอใหเกิดประสบการณกิจกรรม ซ่ึงเปนแนวทางที่จะชวยหรือฝกให

ผูเรียนไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมท่ีผูเรียนตองการ สังคม

ตองการและชาติตองการ ซึ่งเนื้อหาในรายวิชาควรจะสอดคลองกับ

สภาพการดําเนินชีวิต ประสบการณใกลตัวผูเรียน ผูเรียนเรียนแลว

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เ น้ือหาที่จะกําหนดไวใน

หลักสูตรตองมีความตอเนื่องเรียงตามลําดับความ ยากงาย 

เรียงลําดับของเน้ือหาใหเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถ

ของผูเรียน  

1.2 การจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจใน

การจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณา

เปนรายขอนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน

ระดับมากทุกขอ และมากเรียงลําดับดังนี้ เปดโอกาสใหผูเรียนได

ซักถามและแสดงออกในช่ัวโมงเรียน  มีก ารมอบหมายงาน ให

ผูเรียนไดทํางานและเก็บขอมูลเพิ่มเติม วิธีการสอนทําใหผูเรียน

เขาใจเนื้อหาเรียนไดงาย กิจกรรมมีการฝกปฏิบัติโดยผูสอนใหผูเรียน

ไดคนควาและทดลองดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 ท่ีนายแพทยวิจารณ พานิช [4] เร่ืองการสรางการ

เรียนรูสูศตวรรษที่ 21 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนเรียนจาก

การลงมือปฏิบัติ-PBL(Project – Based Learning)  ครู/อาจารย 

เรียนจากการลงมือปฏิบัติ –PLC (Professional Community) ท้ัง

นักเรียน และครู เรียนรูจากการปฏิบัติ ดังนั้นการจัดการเรียนการ

สอนโดยในรูปแบบมโนทัศน Concept Attainment Model นั้น 

การศึกษาดานความพึงพอใจในรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู

สังคมศึกษา พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ

เพราะมีความสัมพันธและสําคัญในทุกๆดานของการจัดการเรียนการ

สอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวเพื่อพัฒนานักศึกษาสู

อนาคต จากงานวิจัยของคันธารัตน อยูสะอาด พบวาการศึกษาเร่ือง

การจัดการเรียนรูโดยใชนิทาน สามารถพัฒนาความสามารถในการ

ใชภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคไดซึ่งครูผูสอนสามารถหา

กิจกรรมอื่นๆ ใหนักเรียนทําไดอยากหลากหลายตามความเหมาะสม

ของกิจกรรมนั้นๆและนําไปปรับใชกับการจัดการเรียนรูไดตามความ

เหมาะสม[5]  

1.3 ดานสภาพแวดลอมในการเรียน นักศึกษามีความพึง

พอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก ในทุกขอ

และเมื่อพิจารณาเปนรายขอนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนการสอนดานสภาพแวดลอมในการเรียนพบวามีระดับมากทุก

ขอเรียงลําดับดังน้ี  หองเรียนมีแสงสวางและการถายเทของอากาศท่ี
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ดี  หองเรียนมีความสะอาดและเรียบรอย  หองเรียนมีขนาดกวาง

และมีที่นั่งเพียงพอ  หองเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑที่ใชประกอบการเรียน

การสอนอยางเพียงพอ สอดคลองแนวคิดของ โรเจอรส [6] ท่ีกลาว

วา การจัดบรรยากาศในการเรียนรูควรใหผูเรียนมีอิสระในการ

ทํางาน ศึกษาคนควาดวยตนเอง สภาพแวดลอมท่ีมีความสะดวกและ

สิ่งอํานวยในการปฏิบัติงาน และ ที่กลาววา บรรยากาศในช้ันเรียนมี

ความสําคัญมาก ครูผูสอน ตองจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู   

ทิศนา แขมมณี[7] ไดกลาววาการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู ซึ่งเปนบรรยากาศของ

ความเปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกัน 

1.4 ดานการวัดผลและการประเมินผล นักศึกษามีความพึง

พอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก ในทุกขอ

และเมื่อพิจารณาเปนรายขอนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนการสอนดานการวัดผลและการประเมินผลการเรียนพบวา มี

ระดับมากทุกขอเรียงลําดับดังนี้ มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียน

ครอบคลุมทั้งความรู ทักษะ และจิตพิสัย รองลงมาคือมีการกําหนด

เกณฑการวัดและและประเมินผลอยางชัดเจนและยุติธรรม และมี

การวัดผลและประเมินผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนและ

กิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ บัญชา 

แสนทว[ี8] ท่ีกลาวไววา การวัดและการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ

ควรเลือกใชเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม เลือกเทคนิคการวัดให

เหมาะสมกับคุณลักษณะ หรือสมรรถภาพของผูเรียน โดยเครื่องมือ

นั้นตองใหผลที่ถูกตอง มีความเปนปรนัยและสะดวกตอการนําไปใช 

ควรเลือกใชวิธีการวัดหลายอยางใหครอบคลุมผลสัมฤทธิ์และ

พัฒนาการดานตางๆของผู เรียน รวมท้ังนําผลการประเมินมา

พิจารณาตัดสินใจในการจัดการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพของ

การเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 จากการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูและความพึงพอใจของ

นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาท่ีมีตอการจัดกิจกรรมมโนทัศนมวล

ประสบการณเชิงพื้นที่ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะในดานการวัดผลและการประเมินผล 

ควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมิน

วิชาเรียน ซ่ึงนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในอันดับสุดทาย ควรหา

กลวิธีในการปรับปรุงกระบวนการการวัดผลและการประเมินผลใหมี

ประสิทธิภาพและการใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ

มากขึ้น  

 

 

 8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเรียน

การสอน เพ่ือเปนขอมูลนําไปพัฒนาปรับปรุงในการจัดการเรียนการ

สอนโดยใชรูปแบบตางๆหรือพัฒนารูปแบบการสอน หรือพัฒนา 

สรางหลักสูตรในกลุมสังคมศึกษาได 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่ขับเคลื่อนดวยขอโตแยงท่ีมีตอผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนวิทยาศาสตรโลก เรื่องบรรยากาศและลมฟาอากาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนงําเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน (25 คน) ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุมจากประชากร 2 หองเรียน (49 คน) เครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย (1) แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่ขับเคลื่อนดวยขอโตแยงครอบคลุมเนื้อหา

ทั้งหมด จํานวน 7 แผน ซ่ึงการจัดการเรียนรูดังกลาวนั้นมีขั้นตอนท่ีใหนักเรียนฝกใชความรูในการสรางขอกลาวอางเชิงวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับ

เนื้อหาท่ีเรียนมาโตแยงกันดวยการใชหลักฐานเชิงวิทยาศาสตรโดยมีการเช่ือมโยง ใหเหตุผลที่ใชหลักฐานในการสนับสนุนขอกลาวอาง   

(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรซึ่งผานการประเมินของผูเช่ียวชาญและทดสอบใชกับนักเรียนที่มีบริบทใกลเคียงกัน  

ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.90 อํานาจจําแนกมากกวา 0.25 คาความยากอยูในชวง 0.24 – 0.72 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คําสําคัญ : การสืบเสาะหาความรูที่ขับเคลื่อนดวยขอโตแยง, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, วิทยาศาสตรโลก 

 
Abstract 

This research was aimed to study the effect of the Argument Driven Inquiry (ADI) on achievement in earth 

science on the topic of Atmosphere and Weather of Grade 7 students at Ngammuangwitthayakom School, Phayao 

Province. This research was carried out in the second semester of academic year 2017 with a class (25 students) which 

was selected by using cluster sampling method from 2 classes (49 total students). The research instruments consists of 

(1) a total of ADI based lesson plans which allows students to practise constructing scientific claim related to the materials 

by using scientific evidence to articulate reasons to support their claim, and (2) an achievement test which was validated 

by a number of experienced teachers and was tried out with a similar context group of students and it is found that the 

reliability is 0.90, the discrimination is above 0.25, and the difficulty lies between 0.24 – 0.72.  

The analysis of the result indicates that the students achievement after the intervention is significantly improved. 

Keywords : Argument Driven Inquiry, Learning Achievement, Earth Science. 
 

1. บทนํา 

 ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถเปนกลไก

ในการ พัฒนาศั กยภาพและ ขีดความสามารถของม นุษย   

และการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะทําใหผู เรียนประสบ

ความสําเร็จในการเรียนและสามารถใชชีวิตอยางประสบความสําเร็จ

ในศตวรรษที่ 21 ไดนั้น ครูตองมีความเขาใจในเน้ือหาอยางลึกซึ้ง

และสามารถสอนใหผูเรียนใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 

(วิชัย เสวกงาม, 2557) โดยแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 
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2575) กําหนดใหแตละสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูแบบ

วิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร และเรียนรูตลอดชีวิต

ดวยตนเอง  สามารถนําความรูความเขาใจ และใชศักยภาพของ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  

 การประเมินในระดับชาติของโรงเรียนงําเมืองวิทยาคมในกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดผลการทดสอบระดับชาติ  (O-net) 

พบวา ปการศึกษา 2555 - 2557 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร

เทากับ 32.55 38.00 และ 40.68 ตามลําดับ ซึ่งคะแนนตํ่ากวา

ระดับชาติในปการศึกษา 2555 และสูงกวาคะแนนระดับชาติในป 

2556 - 2557  แตยังมีคะแนนต่ํากวารอยละ 50 

 จากสภาพปญหาในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนขางตน ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการจัดการ

เรียนรูที่เหมาะสมท่ีสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนใหสูงขึ้นตามทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) และ 

แ น ว คิ ด โ ซ เ ชี ย ล ค อ น ส ต รั ก ติ วิ ส ต  ( Social Constructivist 

Approach) พบวา การจัดการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถสรางความรูได

จากพื้นฐานความรูเดิม โดยกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูสราง

ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีพบเห็นกับความรูเดิม ขณะที่

สังคมเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน จะทําใหได

ความรูที่คงทน (Brandon และคณะ, 2010) ซ่ึงสอดคลองกับ

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่เปนรูปแบบการ

สอนท่ีทําใหผูเรียนสรางหรือไดรับองคความรูดวยตัวผูเรียนเอง ผาน

กระบวนการสํารวจตรวจสอบหรือทดลอง โดยมีครูทําหนาที่เปน

ผูชวยใหคําแนะนํา (National Research Council, 2000)  

รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่ขับเคลื่อนดวยขอ

โ ต แ ย ง ห รื อ  Argument Driven Inquiry (ADI) พัฒ น า ข้ึ น โ ด ย 

Sampson และ Grooms ประกอบดวยขั้นตอนการจัดกิจกรรม 7 

ขั้นตอน (Sampson และคณะ, 2009) ที่จะไดแก 1) การระบุภาระ

งาน เปนข้ันท่ีมีการสรางความสนใจและเช่ือมโยงความรูเดิมกับเรื่อง

ที่จะศึกษาและตั้งคําถามระบุภาระงาน 2) ขั้นเก็บรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูล เปนขั้นตอนท่ีนักเรียนจะทํางานเปนกลุมเพื่อหา

คําตอบของคําถามจากภาระงานโดยการสืบคนหรือทดลอง 3) ข้ัน

สรางขอโตแยงช่ัวคราว เปนขั้นตอนท่ีครูกําหนดคําถามสําหรับการ

โตแยงเพื่อใหนักเรียนสรางขอกลาวอาง หลักฐาน และการใหเหตุผล 

4) ขั้นกิจกรรมโตแยง เปนการดําเนินการโตแยงระหวางกลุมทั่ว

หองเรียน ถากลุมผูฟงมีความเห็นที่ขัดแยงหรือไมเห็นดวยกับขอ

กลาวอาง หรือหลักฐาน หรือเหตุผล ก็จะแสดงการคัดคานและให

เหตุผลของ 5) ข้ันเขียนรายงานผลการสํารวจ เปนขั้นที่ใหนักเรียน

เขียนรายงานผลการรวบรวมขอมูลและผลท่ีเกิดขึ้นจากการโตแยง

เพื่อสรุปความรู 6) ข้ันตรวจสอบโดยเพื่อน เปนขั้นที่ใหนักเรียน

ตรวจสอบและประเมินรายงานของเพื่อนโดยใชเกณฑการตรวจสอบ

และมีการใหขอมูลยอนกลับสําหรับขอมูลที่ไมถูกตอง 7) ข้ันปรับปรุง

รายงาน เปนขั้นที่ใหนักเรียนไดแกไขและปรับปรุงรายงานตาม

คําแนะนํา เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนและปรับปรุงรายงานใหม ซึ่ง

พบวาเปนรูปแบบการสอนที่เนนการตอบคําถามโดยใหนักเรียนสราง

ขอกลาวอาง การรวบรวมหลักฐาน การเช่ือมโยงหลักฐานและขอ

กลาวอางที่ชัดเจนมาโตแยงกันดวยเหตุและผล และมีการตรวจสอบ

กันเอง การเขียนรายงานในแนวทางเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร 

(Sampson และคณะ, 2009)   

 Osborne และคณะ (2004 อางถึงใน Amanda, 2015) กลาว

วาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่ขับเคลื่อนดวยขอโตแยง 

มีประโยชนตอการเรียนการสอนเน่ืองจากจะชวยใหนักเรียนเกิด

แนวคิดทางวิทยาศาสตรโดยการตรวจสอบขอสรุป และไดพัฒนาการ

เรียนรูที่สะทอนถึงความรูความเขาใจในมโนทัศน เน่ืองจากผลของ

การโตแยงสะทอนใหเห็นวาผูสรางเองมีความรูที่ถูกตองหรือไม  และ

ชวยใหครูทราบแนวคิดที่เขาใจผิดของผูเรียน จากแนวคิดทฤษฎ ี

และงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูที่ขับเคลื่อนดวยขอโตแยง ผูวิจัยจึงมีความสนใจนํา

รูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวที่เนนกระบวนการสืบเสาะหา

ความรูดวยตนเอง การโตแยงเชิงวิทยาศาสตร และการตรวจสอบ

โดยเพ่ือน มาใชในการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องบรรยากาศและลมฟาอากาศ เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน 

 

2. วัตถุประสงค 

 เพื่อ ศึกษาผลการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรู ที่

ขับเคลื่อนดวยขอโตแยงที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนงําเมืองวิทยาคมอําเภอ

ดอกคําใต จังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตประชากร  

 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนงําเมือง

วิทยาคม อําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 

2560  จํานวน 2 หองเ รียน 49 คน ท่ีมีการแบงหองโดยคละ

ความสามารถ นักเรียนสวนใหญมีความสามารถในการเรียนรูระดับ

ปานกลาง  

 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนงําเมือง

วิทยาคม อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 25 คนซึ่งไดมาจากการสุมแบบ
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กลุม (cluster sampling) 

3.2 ขอบเขตเน้ือหา 

 ขอบเขตของเน้ือหาในการวิจัยคร้ังนี้ คือ การจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรูที่ขับเคลื่อนดวยขอโตแยงตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

 ขอบเขตเน้ือหาที่สอนในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ เนื้อหาในวิชา

วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูเรื่องบรรยากาศ

และลมฟาอากาศ จํานวน 18 ช่ัวโมง 

  

4. วิธีการดําเนินวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

research methodology)  ใ น รู ป แ บ บ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ท ด ล อ ง 

(Experimental research) โดยท่ีแบบการวิจัยเปนแบบยังไมเขาขั้น

การทดลอง (Pre - experimental design) ในลักษณะแผนงานวิจัย

แบบกลุมเดียวท่ีมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One group 

pretest-posttest design) 

4.1 วิธีการวิจัย 

1) สรางแผนการจัดการเ รียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่

ขับเคลื่อนดวยขอโตแยง ผูวิจัยไดสรางตามลําดับขั้นตอนตอไปนี้ 

 1.1) ศึกษาหลักสูตรและตัวช้ีวัดของสาระการเรียนรูที่  6 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 1.2) ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะความรูที่ขับเคลื่อนดวย

ขอ โต แย งตาม วิ ธี ก า รของ Sampson และคณะ  (2009)  ซ่ึ ง

ประกอบดวย 7 ขั้นตอนและผูวิจัยไดเพิ่มขั้นตอนท่ี 8 ดังนี ้

  1.2.1) ขั้นระบุภาระงานและต้ังคําถามสืบคนเปนขั้นตอนท่ี

มีการสรางความสนใจ เชื่อมโยงความรูเดิมกับเรื่องที่จะศึกษานําไปสู

การระบุภาระงานและต้ังคําถามสืบคน 

  1.2.2) ขั้นเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเปนขั้นตอนที่

นักเรียนไดทํางานเปนกลุมเพื่อเก็บรวบรวม จัดกระทํา วิเคราะห 

อภิปรายผล สรุปขอมูลและนําเสนอขอมูล 

  1.2.3) ขั้นสรางขอโตแยงเปนขั้นตอนท่ีครูกําหนดคําถาม

ใหนักเรียนสรางขอโตแยงช่ัวคราว ซึ่งประกอบดวย 1) ขอกลาวอาง

คือคําตอบจากคําถามที่ศึกษา 2) หลักฐานคือขอมูลเชิงวิทยาศาสตร 

ทีไ่ดจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล และ 3) การใหเหตุผล

คือการเช่ือมโยงระหวางหลักฐานและขอกลาวอาง  

  1.2.4) ขั้นกิจกรรมโตแยงเปนการดําเนินการโตแยง

ระหวางกลุม โดยท่ีนักเรียนแตละกลุมนําเสนอขอโตแยงช่ัวคราวซึ่ง

ประกอบดวย ขอกลาวอาง หลักฐาน และเหตุผล ถากลุมผูฟงมี

ความเห็นที่ขัดแยงหรือไมเห็นดวยกับขอกลาวอาง หรือหลักฐาน 

หรือเหตุผล ก็จะแสดงการคัดคานและใหเหตุผลของตนเอง 

  1.2.5) ขั้นเขียนรายงานผลการสํารวจตรวจสอบเปน

ขั้นตอนที่ใหนักเรียนเขียนรายงานผลการสํารวจตรวจสอบและผลท่ี

เกิดขึ้นจากการโตแยงเปนกลุม เพื่อสรุปขอกลาวอางที่สมเหตุสมผล

มากที่สุดซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงตามหลักฐานการโตแยง 

  1.2.6) ขั้นตรวจสอบโดยเ พ่ือนขั้นตอนที่ ใหนักเรียน

ตรวจสอบและประเมินรายงานของเพื่อน โดยใหขอมูลยอนกลับ

เกี่ยวกับหลักฐานและการใหเหตุผลที่เพ่ือนสรุปไวในรายงาน 

  1.2.7) ข้ันปรับปรุงรายงานเปนขั้นตอนที่ใหนักเรียนนําผล

การประเมินมาทําการแกไขและปรับปรุงรายงาน 

  1.2.8) ขั้นขยายความรู เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยเพ่ิมขึ้นมา

เพื่อใหโอกาสแกนักเรียนในการนําความรูที่ไดไปใชในสถานการณ

อื่นๆ 

 1.3) วิเคราะหเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง

บรรยากาศและลมฟาอากาศ สําหรับทําแผนการจัดการเรียนรู  

จํานวน 7 แผน 18 ช่ัวโมง ไดแก (1) ช้ันบรรยากาศ (2) อุณหภูมิ

อากาศ (3) ความดันอากาศ (4) ความช้ืนอากาศ (5) เมฆและฝน (6) 

ลมและพายุ และ (7) การพยากรณอากาศ 

 1.4) จัดทําแผนการจัดการเรียนรูดวยการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรูที่ขับเคลื่อนดวยขอโตแยงตามวิธีการของ Sampson และ

คณะ (2009) หนวยการเรียนรูเรื่องบรรยากาศและลมฟาอากาศ 

จํานวน 7 แผน 18 ช่ัวโมง 

 1.5) นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเช่ียวชาญ 4 ทานตรวจสอบ

และปรับปรุงแกไข โดยพิจารณาความถูกตองของเนื้อหา ความ

เหมาะสมของกิจกรรม จนเปนท่ียอมรับไดกอนนําไปใชจริง 

2) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 

เรื่องบรรยากาศและลมฟาอากาศ ผูวิจัยไดสรางตามลําดับขั้นตอน

ตอไปนี้ 

 2.1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแนวทาง

การสรางแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชเกณฑในการวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทางของของ Klopfer (สถาบันการ

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2537) ไดแก ความจํา 

ความเขาใจ กระบวนการทางวิทยาศาสตร และ การนําความรูและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช 

 2.2) วิเคราะหเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด และ

สาระสําคัญ เรื่องบรรยากาศและลมฟาอากาศ สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 

 2.3) สรางแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง

บรรยากาศ และลมฟาอากาศ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ โดย

ใหครอบคลุมทุกจุดประสงค และพฤติกรรมที่ตองการวัด 
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 2.4) เสนอผูเช่ียวชาญ 4 ทาน ซึ่งเปนครูที่มีประสบการณดาน

การสอน ตรวจสอบพิจารณาวาคําถามมีความถูกตองเชิงเนื้อหา มี

ความสอดคลองกับระดับพฤติกรรมที่ตองการวัดและความเหมาะสม

ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 2.5) นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เ ร่ือง

บรรยากาศและลมฟาอากาศ ท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับ

นักเรียนท่ีมีบริบทคลายกัน และไมใชกลุมตัวอยาง นําคะแนนท่ีไดมา

วิเคราะหพบวาคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.24 - 0.72 คา

อํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.25 - 0.88 และหาคาความเช่ือมั่น 

(KR-20) ไดคาเทากับ 0.90 ซ่ึงอยูในเกณฑมีความเชื่อมั่นสูง 

3) ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน (Pre test) กับนักเรียนกลุม

ตัวอยางโดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง

บรรยากาศและลมฟาอากาศ 

4) ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรูที่ขับเคลื่อนดวยขอโตแยง เรื่องบรรยากาศ

และลมฟาอากาศ จํานวน 7 แผน ใชเวลาทั้งหมด 18 ช่ัวโมง 

5) หลังการสอนครบถวนเนื้อหา ผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียน 

(Post test) โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

เรื่องบรรยากาศและลมฟาอากาศกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง โดยใช

ขอสอบชุดเดียวกับการทดสอบกอนเรียน 

 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิโดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนน

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เร่ืองบรรยากาศและลมฟาอากาศ Paired-Samples 

T Test โดยพิจารณาตามระดับพฤติกรรมและโดยภาพรวม 

 

6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผูวิจัยไดวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องบรรยากาศ

และลมฟาอากาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลัง

เรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  

จํานวน 50 ขอ ไดผลดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติคาทดสอบที (t) ของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศและลมฟาอากาศ กอนและหลังเรียน จําแนกตามพฤติกรรมการเรียนรู 

 

พฤติกรรมการเรียนรู 

 

คะแนน

เต็ม 

กอนเรียน หลังเรียน  

t X รอยละ S.D. X รอยละ S.D. 

1) ความรูความจํา 

2) ความเขาใจ 

3) กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

4) การนําความรูและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ไปใช 

11 

23 

 

8 

 

8 

3.16 

7.16 

 

2.76 

 

2.00 

28.73 

31.13 

 

34.50 

 

25.00 

1.72 

1.82 

 

1.62 

 

1.12 

6.84 

14.80 

 

5.12 

 

5.36 

62.18 

64.35 

 

64.00 

 

67.00 

 

1.60 

3.16 

 

1.36 

 

1.63 

8.180* 

11.149* 

 

5.731* 

 

8.411* 

ภาพรวม 50 15.08 30.16 4.50 32.12 64.24 5.29 12.156* 

 

*   p<0.05

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร เรื่องบรรยากาศและลมฟาอากาศที่วัดพฤติกรรมการ

เรียนรูทางวิทยาศาสตรทั้ง 4 ดานมีคาเฉลี่ยหลังเรียนมากกวากอน

เรียน คือ ดานความรูความจํา จากรอยละ 28.73 เปนรอยละ 62.18 

(t = 8.180, p<0.05) ดานความเขาใจ จากรอยละ 31.13 เปน 

รอยละ 64.35 (t = 11.149, p<0.05) ดานกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร จากรอยละ 34.50 เปนรอยละ 64.00 (t = 5.731, 

p<0.05) และดานการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ไปใช จากรอยละ 25.00 เปนรอยละ 67.00 (t = 8.411, p<0.05) 

และโดยภาพรวมจากรอยละ 30.16 เปนรอยละ 64.24 (t = 12.156, 

p<0.05) 

  การศึกษาวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  

ที่ขับเคลื่อนดวยขอโตแยงท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
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 จากผลการวิจัยพบวา หลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา

ความรูที่ขับเคลื่อนดวยขอโตแยงที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในภาพรวม 

มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกวากอนเรียน และเมื่อเทียบคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียนและกอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เมื่อแยกตามพฤติกรรมการเรียนรูทั้ง 4 ดาน คือ ดานความรูความจํา 

ดานความเขาใจ ดานกระบวนการทางวิทยาศาสตร และดานการนํา

ความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช มีคะแนนเฉลี่ยหลัง

เรียนมากกวากอนเรียนทุกดาน โดยดานความเขาใจมากสุด 

รองลงมาคือ ดานการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไป

ใช  ดานความรูความจํา และดานกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  

ที่ขับเคลื่อนดวยขอโตแยง ชวยใหนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู  

ที่ดีขึ้น ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ เชน นักเรียนมี

ความเขาใจในเนื้อหาที่ถูกตองมากย่ิงขึ้น เพราะรูปแบบการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่ขับเคลื่อนดวยขอโตแยง เปนกิจกรรม

การเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดใชกระบวนการทางปญญาจึงชวยเพ่ิม

ศักยภาพทางปญญา และนักเรียนมีสวนรวมในการทํางานของตนเอง 

ทําใหเกิดกระบวนการซึมซับและปรับความรูไดมากขึ้น Carin และ 

Sund (1975) และการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ขับเคลื่อนดวยขอโตแยงในขั้นเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการสํารวจตรวจสอบซ่ึงเปนการกระตุนให

นักเรียนเช่ือมโยงความรูใหมกับประสบการณเดิม โดยใชพิจารณา

ขอมูล หลักฐาน และใหเหตุผลสนับสนุนจนเกิดเปนคําอธิบายทาง

วิทยาศาสตร  รวมทั้ งการเรียนรู ร วมกันจะทําให นักเรียนได

แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน ชวยเพ่ิมความเขาใจทาง

วิทยาศาสตร นอกจากน้ีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่

ขับเคลื่อนดวยขอโตแยงยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง 

มีการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรที่ประกอบดวยขอกลาวอาง หลักฐาน 

และการใหเหตุผล ทําใหนักเรียนมีความเขาใจในมโนทัศนทาง

วิทยาศาสตรไดดีขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ สอดคลองกับ 

วรัญญา จําปามูล (2555) ไดศึกษาผลการใชรูปแบบการสอนแบบ

สรางขอโตแยงที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ

ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ

ในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา 

นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนแบบสรางขอโตแยงมีคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้นรอยละ 64.67 และมี

คะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนทั่วไปอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของตางประเทศที่ 

(Cross และคณะ, 2008) ไดศึกษากลวิธีการโตแยงที่ชวยในการ

ปรับปรุ งผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรี ยนของ นัก เรี ยน  โดยศึกษา

ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งวัดโดยการประเมิน

กอนการเรียนรูและประเมินหลังเรียนรู และกระตุนความสนใจใน

การโตแยงทางดานวิทยาศาสตรในช้ันเรียน โดยงานวิจัยนี้มีการให

นักเรียนสรางขอกลาวอางของตนเองและวิเคราะหขอกลาวอาง 

พบวา โครงสรางแบบการโตแยงที่นักเรียนปฏิบัติเปนกลุมแบบ

รวมมือมีอิทธิพลตอการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรของนักเรียน ซ่ึงทําใหนักเรียนมีโอกาสในการพัฒนา

ความรูใหมสําหรับนักเรียนเองและทําใหมโนทัศนท่ีผิดพลาดถกูกาํจดั

ไป 

 

7. ขอเสนอแนะ 

7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

7.1.1 นํารูปแบบของการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย

ขอกลาวอาง หลักฐาน และเหตุผล ไปใชในการจัดกิจกรรมเน้ือหา

อื่นๆ .ในรายวิชาวิทยาศาสตร 

7.1.2 ควรออกแบบกิจกรรมข้ันเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

ใหเหมาะสมเพ่ือเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และนํา

ความรูไปใชได 

7.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

7.2.1 การสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่ขับเคลื่อนดวยขอโตแยง

เปนรูปแบบการสอนที่นักเรียนไดฝกสรางขอโตแยงเชิงวิทยาศาสตร

และเขียนรายงานสรุปเนื้อหา อาจนําไปปรับใชในการพัฒนา

ความสามารถในดานอื่นๆ เชนการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร  
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Problem-Based Learning Management in Social Studies to Develop the 

Creative Thinking Skills of Mathayomsuksa Students 
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Abstract 
 The purpose of this research were 1) to develop a problem-based learning management on social problems in 
Thailand of Mathayomsuksa 5 Students. 2) to compare learning achievement before and after learning about social 
problems in Thailand of Mathayomsuksa 5 Students. 3) to develop Creative thinking skills of mathayomsuksa students 
by using problem-based learning management. The research sample consisted of 35 students in Mathayomsuksa 5/1 
students, Samakkee Vittayathan School, Muang District, Chiang Mai Province. by Cluster random sampling. The research 
instruments were 1) a problem-based learning plan 2) The test of learning achievement on social problems in Thailand. 
and 3) Creative thinking test. Data analysis using the mean, standard deviation and t-test.  
 The research found that 1) Achieving in a well design of a problem-based learning management plan According 
to the concept of the Secretariat of the Council of Education. Ministry of Education can be designed to contain  
learning plans. The developed learning plans can improve student achievement. 2) The students have academic 
achievement. After learning more than before. Statistically significant at the .05 level 3) Students are taught how to use 
problem-based learning. Have creative thinking skills. The average value of 3.4  and a standard deviation of 0.49 was 
good. 
Keywords : Problem Based Learning, Social Studies, Creative Thinking Skills  
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Abstract 
This research aims 1) to analyze the history teaching activities in elementary school level 2) to synthesize the model of             

the history teaching activities in elementary school level. The sample group used in this research was the history subject teacher of 

elementary school level of Chiang Mai Municipality School total Purposive Sampling of 11 schools with 20 people. The tool used in this 

research was the questionnaires forms of the model for history teaching activities in elementary school level. Statistical methods used to 

analyze data were percentage, average , the standard deviation (SD) and the research result concluded that the  

 1) The results of analyze the history teaching activities in elementary school level for students in Chiang Mai Municipality. It was 

found that the history teaching activities in elementary school level the highest of 3 was The creative teaching techniques conducted at 

90% = , SD= followed by a teaching technique of Active History at 75% = , SD=  and the last technique was                

a teaching technique of concept at 70% = , SD=  
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 2) Synthesize the model of the history teaching activities in elementary school level for students in Chiang Mai Municipality. There 

are 5 types of learning management was Inspiration, the Self-Directed Learning, the Student-Centered Learning, and the Thinking Process. 

3) The development a model for history teaching activities in elementary school and the presentation of the appropriateness of a 

model for history teaching activities in elementary school. 

  3.1) The results of the development of teaching styles in history. Primary There are 8 steps to complete the learning 

process. 1) Preparation 2) Prepare the students. 3) Practical 4) Debate 5) Evaluation 6) Reflection 7) Critique and 8) new learning milestones 

  3.2) Presenting the appropriateness of a model for history teaching activities in elementary school. Overall, the level of 

satisfaction was very high  (  = 4.33, SD = 0.99) 

Keywords: The model for history teaching activities, History subject, Elementary school level. 
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Abstract 

 The purposes of this research were 1) to compare the mathematical learning achievement on Addition 

Subtraction Multiplication and Division Problem using KWDL technique with Diagram method with 60 percent criterion 

2) to compare the mathematics problem solving skills on Addition Subtraction Multiplication and Division Problem using 

KWDL technique with Diagram method with 60 percent criterion 3) to study stu

mathematical learning. The sample was prathom 4 students in first semester of 2018 academic year who had the score 

of Addition Subtraction Multiplication and Division Problem less than 60 percent while study in prathom 3 of 2017 

acedemic year of Baanbophut School, Suratthani Province. 25 students were willing to be the samples. The research 

tools consist of the lesson plan Addition Subtraction Multiplication and Division Problem
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achievement test, mathematics problem solving skills test and satisfaction. The research revealed that 1) the 

mathematical learning achievement on Addition Subtraction Multiplication and Division Problem were higher than  

standard criterion 60 percent at the statistically significant level of 0.05. 2) The mathematics problem solving skills on 

Addition Subtraction Multiplication and Division Problem were higher than standard criterion 60 percent at the 

statistically significant level of 0.05. 3) S s satisfaction towards the mathematics learning were at a high 

agreement level. 
Keywords : Addition subtraction multiplication and division problem, KWDL technique, Diagram 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to study of the  effectiveness index mathematics on integer system of 

Grade 7 students using Active Learning on learning achievement and 2) to study the students's satisfaction mathematics 

achievement on integer system of Grade 7 students using Active Learning on learning achievement. The target audience 

for this research is the students of  Grade 7 students in first semester of 2018 academic year of Wangmuang Wittayakhom

School, Saraburi. The less of the mathematics achievement on integer system with 60 percent of criteria found 26 

students using the volunteer method. The research tools consist of learning management plan on integer system of 

Grade 7 students using Active Learning on learning achievement, mathematics achievement test and satisfaction on 

integer system of using Active Learning on learning achievement. The effectiveness index  results and the Percentage

were  follows as  1) The most effectiveness index mathematics achievement of Grade 7 students on integer system

using Active Learning on learning achievement was 0.5165 2) The most satisfaction of Grade 7 students on integer 

achievement was found as high level and highest level of satisfaction  

Keyword : mathematics learning activities, Active Learning on learning achievement, integer system   
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to compare the mathematical learning achievement on Geometric 

Transformation for grade 9 students who were taught by using Student Team Achievement Division (STAD) and the 

hing 

management of Mathematics subject. The samples were grade 9 students in the first semester of 2018 academic year. 

There were 160 of 285 students who had testing score on Geometric Transformation less than standard criterion 60 

percent while they were studying in grade 8 in 2017 academic year at Omnoisophonchanupatham School, Samut 

Sakhon.  39 students were willing to be the samples. The instruments were lesson plans on 
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questionnaire form. The data were statistically analyzed by percentage, effectiveness and dependent t-test for one 

group. The results of this research had shown that 1) the achievement of the students after being taught by Student 

higher than standard criterion 60 percent at the statistically significant level of 0.05. 2) The effectiveness index of 

Mathematics achievemen average 52.46 towards 

the learning and teaching management of Mathematics subject were at a higher agreement level. 

Keywords : Program (GSP), Geometric Transformation 
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Abstract 

The purposes of this research were: 1) to construct the awareness about mangrove forest environment test    

2) to verify the quality of the test of awareness about mangrove forest environment in index of item of item  objective 

consistency (IOC), discrimination and reliability. The sample were 70 third-grade students under Samut Prakan 

Education Service Area Office 1 in academic year 2018 by Purposive selection. The research instruments was test of 

awareness about environment. The data were analyzed in of t-test for independent samples. 

The results indicate that awareness about mangrove forest environment test was Rating scale which had 

24questionnaire. The rubrics were 1, 2 and 3. The index of item of item  objective consistency (IOC) of awareness 

about mangrove forest environment test were between 2.22-9.73 and discrimination were between 1.86-9.73 at a 

significant level .05 and reliability were 0.84.  

Keywords : environmental awareness,  environmental, awareness 
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ศศึกษารปูแบบการเรยีนรูของนักศึกษาระดบัปริญญาตร ีคณะครศุาสตรอตุสาหกรรม  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแกน 

A Study of bachelor students learning styles in Faculty of  
Technical Education, Rajamangala University of  

Technology Isan, Khon kaen Campus. 
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บทคดัยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน โดยกําหนดขนาดตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักศึกษาระดับปริญาตรี หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ป กลุมแผนการเรียนปกติ และกลุมแผนการเรียนเทียบโอน คณะครุศา สตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 651 คน   เก็บกลุมตัวอยางโดยคํานวณหาขนาดของ
ตัวแทนรวมทุกช้ันภูมิโดยประมาณคาเฉลี่ยประชากร เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย 
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way Analysis of Variance) ผลการวิจัย
พบวา รูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ป มีรูปแบบการ
เรียนรูแบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง แบบรวมมือ แบบพ่ึงพา แบบแขงขัน และแบบมีสวนรวม มีระดับการเรียนรูที่ปฏิบัติเปนครั้งคราว ซ่ึงมีความ
แตกตางในเรื่องของเพศ, แผนการเรียน และสาขาวิชา   โดยรูปแบบการเรียนรูทั้ง 6 รูปแบบไมมีความแตกตางกันตามนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนรู, แบบอิสระ, แบบหลีกเลี่ยง, แบบพ่ึงพา,แบบใหความรวมมือ, แบบแขงขัน, แบบมีสวนรวม 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the status of bachelor students learning styles in Faculty of Technical 

Education, Rajamangala University of Technology Isan, Khon kaen Campus. The sample group was 651 students Bachelor 
of Science in Technical Education for Normal plan education and Transfer plan education. Questionnaire was used as 
tool to collect data. The data were collected and analyzed by using percentile, mean, standard error of mean, and one-
way analysis of variance (ANOVA). Results revealed that learning styled behave sometimes regarding to Independent, 
Avoidant, Collaborative, Dependent, Competition, and Participant. Moreover, the Learning Styles students has separated 
by Sex, Education Plan and Programs of study has not difference the Statistical significance was at 0.05. 
Keywords: Learning Style, Independent, Avoidant, Collaborative, Dependent, Competition, Participant 
 
 

1. บทนํา 
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตามยุคโลกาภิวัตน และเทคโนโลยี
ของสังคมไทยในปจจุบัน ทําใหเริ่มมีใสใจ และเห็นความสําคัญใน
การเรียนรูเพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542   และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )      
พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีผลตอการเรียนการสอนอยางมาก โดยไดกําหนด
ความมุงหมายและหลักการคือ “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและสติปญญา 
ความรู คุณธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข” ซ่ึงนับเปนการศึกษาพัฒนาคนในทุกดาน 
ผูรับการศึกษาจึงจะเปนคนดี คนเกง และมีความสุข [1]  นอกจากนี้
ยังไดกําหนดแนวทางในจัดการศึกษาไวคือ “ การจัดการศึกษาตอง

ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
มีกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย ตลอดจนจัดเนื้อหาสาระและ 
กิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ” นับวาเปนนโยบายการศึกษาท่ี
ตระหนักในความแตกตางระหวางบุคคล และเปนการศึกษาท่ียึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง   จึงมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนซึ่งเปนส่ิงจําเปน  
 การพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตามตองการไดนัน้ 
สิ่งสําคัญประการหน่ึง คือ การทําความเขาใจในลักษณะธรรมชาติ
ของผูเรียนตลอดจนการเรียนรูของผูเรียน ผูสอนจะตองเขาใจและ
เรียนรูวาผูเรียนมีพื้นฐานอยางไร มีความสนใจ มีความตองการ
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อะไรบางรูปแบบการเรียนของผูเรียนเปนอยางไร มีปญหาในการ
เรียนการสอนอยางไร เพ่ือจะไดจัดการเรียนการสอนใหเกิดความรู
แกผูเรียนใหมากที่สุด และชวยใหผูเรียนสามารถปรับปรุงตนเองให
เรียนรูไดมากท่ีสุดดวย  ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญนั้น ไมใชแนวทางหรือวิธีการสอน ที่นาจะเปนหลักหรือ
เปนแนวคิดในการสอนมากกวา การท่ีนําแนวคิดไปสูการปฏิบัติไดครู
ตองแสวงหาแนวทางและวิธีการที่ชัดเจน ผูเรียนที่มีความตั้งใจใน
การเรียนสูง แตมีผลการเรียนอยูในระดับปานกลางหรือต่ํา โดย
องคประกอบสําคัญประการหนึ่งท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาคือ 
การทําความเขาใจในวิธีหรือรูปแบบการเรียน (Learning Style) ซึ่ง
ไมวาจะเปนการเรียนการสอนรูปแบบใด ถาผูสอนไมเขาใจรูปแบบ
การเรียนของผูเรียนแลวการเรียนการสอนน้ัน อาจไมสามารถดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดได [2]  และปจจุบันบทบาทการเรียนรู
สวนใหญ จะอยูที่ผูเรียนเปนสําคัญและธรรมชาติของนักศึกษาในแต
ละสภาพแวดลอมของแตละสาขาวิชา ซึ่งมีความแตกตางกัน จึงทํา
ใหมีการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน โดย
รูปแบบการเรียนรูเปนลักษณะหรือเอกลักษณเฉพาะของบุคคล ใน
การรับรูหรือวิธีการเรียนรู ดังนั้นความสําคัญของการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติสาหรับผูสอนในการ
วิเคราะหผูเรียนและไดทราบถึงรูปแบบการเรียนรูที่มีอิทธิพลตอ
ผูเรียนดวย โดยรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดของ กราสซา และ 
ไรซแมน ไดรับการยอมรับวาสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีพัฒนาสมบูรณที่สุด [3] ซึ่งรูปแบบการ
เรี ยนตามแนวคิดของกราสซา และ ไรซแมน ( Grasha and 
Reichman)  ประกอบดวย 6 รูปแบบการเรียนรู คือ แบบอิสระ 
(Independent Style) แบบพ่ึงพา (Dependent Style)           แบบ
หลีกเลี่ยง (Avoidance Style) แบบรวมมือ (Collaborative Style) 
แ บ บ มี ส ว น ร ว ม  ( Participant Style) แ ล ะ  แ บ บ แ ข ง ขั น 
(Competitive Style) [4] 
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อี ส าน  วิ ทยา เขตขอนแกน เป นหน วยงานที่ ผลิ ตนั กศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา และตอบสนองจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกบั
ความแตกตางระหวางนักศึกษา จึงทําใหรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีศักยภาพ 
รวมท้ังถายทอดความรูใหกับนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาที่จบออกไปมี
ความรูความสามารถ เปนนักปฏิบัติ    และมีคุณธรรม และสามารถ
นําความรู ไปประยุกตใช ได  ซึ่ งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ มาตรา 25 ขอ 1 ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูโดย“จัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล” จากเหตุผล
ดังกลาว องคประกอบในการจัดการเรียนการสอนประกอบดวย 3 
องคประกอบดวยกัน คือผูสอน นักศึกษา และปฏิสัมพันธระหวาง
ผูสอนและนักศึกษาองคประกอบเหลานี้จะตองมีความสัมพันธกัน
เปนอยางดีจึงจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดย
เฉพาะตัวนักศึกษาเองเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่ง เพราะการเรียน
การสอนไมวาในระดับการศึกษาใดก็ตามจะดําเนินไปไดดวยดีและมี

ประสิทธิภาพก็ตอเมื่อครูไดรูจักและเขาใจลักษณะธรรมชาติของ
นักศึกษาเปนอยางดี ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ถาผูสอนได
ศึกษา และทราบรูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาแลว จะทําใหผูสอน
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองตอความตองการ
ของผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในเนื้อหาท่ีเรียน 
ตลอดจนสามารถจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
อยางเหมาะสม  
 
 

22. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแกน 
 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแกน จําแนกตามเพศ กลุมแผนการเรียน และ
สาขาวิชาที่ศึกษา 
 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ป กลุม
แผนการเรียนปกติ และกลุมแผนการเรียนเทียบโอนคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแกน จํานวนทั้งหมด 1,367 คน (ขอมูลทะเบียน ณ วันที่ 9 
ตุลาคม 2560) 
3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ป กลุมแผนการ
เรียนปกติ และกลุมแผนการเรียนเทียบโอน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแกน โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากประชากร และทําการ
คํานวณหาขนาดของตัวแทนรวมทุกช้ันภูมิ (Stratified Random 
Sampling) โดยกําหนดใหมีความคลาดเคลื่อน 0.07 ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ซ่ึงไดกลุมตัวอยางจํานวน 651 คน  
 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจที่มุงศึกษารูปแบบการ
เรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ซึ่งผูวิจัย
ไดนําเสนอวิธีดําเนินการตามหัวขอตอไปนี้ 
 
4.1 กรอบแนวคิดที่ใชในงานวิจัย  
 ศึกษาแนวความคิดและสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู  
(Leaning Style) ตามทฤษฎีของ Grasha and Reichmann [4] 
โดยนํามาเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัยรูปแบบการเรียนรูของ
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจําแนกออกเปน 6 รูปแบบ คือ แบบ
อิสระ ( Independent Style), แบบพึ่ งพา (Dependent Style), 
แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance Style), แบบรวมมือ (Collaborative 
Style), แบบมีส วนร วม (Participant Style) และแบบแข งขัน 
(Competitive Style) 
 

44.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน โดยแบง
แบบสอบถามออกเปน  2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 
แบบสอบถาม เพศ สาขาวิชา และกลุมแผนการเรียน ของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยเปนแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนแบบ
เลือกตอบ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมและความรูสึกที่มีตอ
การเรียนรูโดยท่ัวไป ท่ีมีลักษณะสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูทั้ง 
6 รูปแบบ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา 
(Rating Scales) ของ Likert [5] แบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด (5, 4, 3, 2, 1 คะแนน) 
 

4.3 การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากเก็บขอมูลและนําขอมูลมาวิเคราะหผลดวยวิธีการทาง
สถิติ โดยวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะห
ขอมูลสําเร็จรูป ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
4.3.1 วิ เ ค ร าะหข อมู ล เ กี่ ย วกับสถานภาพ ท่ัว ไปของผู ตอบ
แบบสอบถาม โดยหาคารอยละ  
4.3.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ในแตละขอของผูตอบแบบสอบถาม 
นําคะแนนหาคาเฉลี่ย และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
คาเฉลี่ย ของแบบสอบถามเปนรายขอ ในแตละรูปแบบ และโดยรวม 
โดยใชหลักเกณฑในการพิจารณาแปลผลคะแนนในแบบสอบถาม
ตามแบบของ จอรน ดับบลิว เบสท (John W.Best) โดยมีเกณฑดงันี้ 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน 5 ระดับ  
4.3.2 วิเคราะหการเปรียบเทียบของรูปแบบการเรียนรูของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน จําแนกตามเพศ 
แผนการเรียน และสาขาวิชาท่ีศึกษา ดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ใช
ในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 
กลุมที่ไมเกี่ยวของกัน (Independent Samples) และเปรียบเทียบ
รายคูโดย วิธี Leas - Significant Different (LSD) ใชเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของสิ่งทดสอบทีละคู 
 
 

5. สรปุผลการวจิยั 
 ผลการวิจัย ศึกษารูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแกน ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค 
ดังตอไปนี้ 
5.1 ขขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน สวนมากเปนเพศชาย 
รอยละ 78.6 ศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต      
(ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ป ซึ่งมี 2 กลุมแผนการเรียน คือกลุมแผนการ
เรียนปกติ มี 7 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 59 รองลงมากลุมแผนเทยีบ
โอนมี 3 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 41 โดยสวนมากศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (TEN) คิดเปนรอยละ 
25.2 รองลงมาคือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (TEP) คิดเปนรอยละ 
22.1 สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม (TIW) คิดเปนรอยละ 18.9 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร(TEC) คิดเปนรอยละ 11 สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (TCE) คิดเปนรอยละ 8.7 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ (TIE) คิดเปนรอยละ 8.1 และสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(TME) คิดเปนรอยละ 6 
 
5.2 ขอมูลรปูแบบการเรยีนรูของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ป กลุมแผนการ
เรียนปกติ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน พบวาโดยรวมนักศึกษามีความ
คิดเห็นตอรูปแบบการเรียนรูทั้ ง 6 รูปแบบคือ 1)แบบอิสระ 
( Independent) 2)แบบหลีกเลี่ยง(Avoidance) 3)แบบรวมมือ
( Collaborative) 4 ) แบบพึ่ ง พ า ( Dependent) 5 ) แบบแข ง ขั น
(Competitive) 6) แบบมีสวนรวม(Participant) อยู ในระดับที่
ปฏิบัติเปนครั้งคราว เมื่อพิจารณาเปนรายสาขาวิชา พบวา สาขาวิชา
วิศวกรรมการเช่ือม (TIW) นักศึกษามีความคิดเห็นตอรูปแบบการ
เรียนรูอยูในระดับที่ปฏิบัติเปนครั้งคราว (Mean = 3.41, S.D. = 
0.052) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (TEP) พบวานักศึกษามีความ
คิดเห็นตอรูปแบบการเรียนรูอยูในระดับที่ปฏิบัติเปนครั้งคราว 
(Mean = 2.99, S.E. = 0.059) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม (TEN)  พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอรูปแบบ
การเรียนรูอยูในระดับที่ปฏิบัติเปนครั้งคราว (Mean = 3.04, S.E. = 
0.061) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (TIE) พบวานักศึกษามีความ
คิดเห็นตอรูปแบบการเรียนรูอยู ในระดับที่ปฏิบัติเปนครั้งคราว 
(Mean = 3.11, S.E. = 0.057) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (TCE)  
พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนรูอยูในระดับที่
ปฏิบัติ เปนครั้งคราว (Mean = 3.02, S.E. = 0.058) สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร (TEC)   พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอ
รูปแบบการเรียนรูอยูในระดับที่ปฏิบัติเปนครั้งคราว (Mean = 3.04, 
S.E. = 0.060) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TME) พบวานักศึกษามี
ความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนรูอยูในระดับที่ปฏิบัติเปนครั้งคราว 
(Mean = 3.05, S.E. = 0.052) 
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55.3 ศึกษาขอมูลรูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสตูรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต (ค.อ.บ.) หลักสตูร 5 ป กลุม
แผนการเรียนเทียบโอน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน  พบวาโดยรวม
นักศึกษามีความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนรูทั้ง 6 รูปแบบคือ 1)
แบบอิสระ (Independent) 2)แบบหลีกเลี่ยง(Avoidance) 3)แบบ
รวมมือ(Collaborative) 4)แบบพ่ึงพา(Dependent) 5)แบบแขงขัน
(Competitive) 6) แบบมีสวนรวม(Participant) อยู ในระดับที่
ปฏิบัติเปนครั้งคราว เมื่อพิจารณาเปนรายสาขาวิชา พบวา สาขาวิชา
วิศวกรรมการเช่ือม (TIW) นักศึกษามีความคิดเห็นตอรูปแบบการ
เรียนรู อยูในระดับที่ปฏิบัติเปนครั้งคราว (Mean = 3.04, S.D. = 
0.052) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TME)   พบวานักศึกษามีความ
คิดเห็นตอรูปแบบการเรียนรูอยูในระดับท่ีปฏิบัติเปนครั้งคราว 
(Mean = 3.19, S.E. = 0.053) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม (TEN)   พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอรูปแบบ
การเรียนรูอยูในระดับที่ปฏิบัติเปนครั้งคราว (Mean = 3.40, S.E. = 
0.070) 
 
5.4 การเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ป 
คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วิทยาเขตขอนแกน 
 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของรูปแบบการเรียนรูของนักศึกษา
ระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.
อ.บ.) หลักสูตร 5 ป คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน โดยจําแนกตามเพศ 
แผนการเรียน และสาขาวิชา ท่ีมีตอรูปแบบการเรียนรูของนักศึกษา
ทั้ง 6 รูปแบบการเรียนรู ดังนี้ 
5.4.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการเรียนรูของ
นักศึกษา โดยจําแนกเพศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ป โดยรวมพบวา
รูปแบบการเรียนรูแบบอิสระ (Independent) ไมมีความแตกตางกัน
ตามนัยสําคัญ (Sig = 0.154 > 0.05) รูปแบบการเรียนรูแบบ
หลีกเลี่ยง (Avoidance) ไมมีความแตกตางกันตามนัยสําคัญ (Sig = 
0.556 > 0.05) รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative) ไม
มีความแตกตางกันตามนัยสําคัญ (Sig = 0.928 > 0.05) รูปแบบการ
เรียนรูแบบพึ่งพา(Dependent) ไมมีความแตกตางกันตามนัยสําคัญ 
(Sig = 0.112 > 0.05) รูปแบบการเรียนรูแบบแขงขัน(Competitive) 
ไมมีความแตกตางกันตามนัยสําคัญ (Sig = 0.579 > 0.05) และ
รูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม(Participant) ไมมีความแตกตาง
กันตามนัยสําคัญ (Sig = 0.485 > 0.05)  
5.4.2 พิจารณาผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการ
เรียนรูของนักศึกษา โดยจําแนกตามแผนการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
หลักสูตร 5 ป  โดยรวมพบวารูปแบบการเ รียนรูแบบอิสระ 
(Independent) ไมมีความแตกตางกันตามนัยสําคัญ (Sig = 0.252 
> 0.05) รูปแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) ไมมีความ

แตกตางกันตามนัยสําคัญ (Sig = 0.301 > 0.05) รูปแบบการเรียนรู
แบบรวมมือ (Collaborative) ไมมีความแตกตางกันตามนัยสําคัญ 
(Sig = 0.094 > 0.05) รูปแบบการเรียนรูแบบพ่ึงพา(Dependent) 
ไมมีความแตกตางกันตามนัยสําคัญ (Sig = 0.212 > 0.05) รูปแบบ
การเรียนรูแบบแขงขัน(Competitive) ไมมีความแตกตางกันตาม
นัยสําคัญ (Sig = 0.479 > 0.05) และรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวน
รวม(Participant) ไมมีความแตกตางกนัตามนัยสําคัญ (Sig = 0.285 
> 0.05) 
5.4.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการเรียนรูของ
นักศึกษา โดยจําแนกตามสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ป 
โดยรวมพบวารูปแบบการเรียนรูแบบอิสระ (Independent) ไมมี
ความแตกตางกันตามนัยสําคัญ (Sig = 0.219 > 0.05) รูปแบบการ
เรียนรูแบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) ไมมีความแตกตางกันตาม
นัยสําคัญ (Sig = 0.129 > 0.05) รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 
(Collaborative) ไมมีความแตกตางกันตามนัยสําคัญ (Sig = 0.515 
> 0.05) รูปแบบการเรียนรูแบบพ่ึงพา (Dependent) ไมมีความ
แตกตางกันตามนัยสําคัญ (Sig = 0.219 > 0.05) รูปแบบการเรียนรู
แบบแขงขัน (Competitive) ไมมีความแตกตางกันตามนัยสําคัญ 
(Sig = 0.751 > 0.05) และรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม
(Participant) ไมมีความแตกตางกันตามนัยสําคัญ (Sig = 0.560 > 
0.05) 
 

6. อภปิรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยจากการศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษารูปแบบการ
เรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน โดยรวม
พบวา นักศึกษามีรูปแบบการเรียนรูแบบอิสระ ( Independent) 
แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) รวมมือ (Collaborative) แบบพึ่งพา 
( Dependent) แ บ บ แ ข ง ขั น  ( Competitive) แ บ บ มี ส ว น ร ว ม
(Participant) ซ่ึงมีความคิดเห็นในระดับที่ปฏิบัติเปนครั้งคราวทั้งนี้
อาจเปนเพราะนักศึกษาสวนมาก ในระดับปริญญาตรีมีการศึกษา
รูปแบบการเรียนรูเฉพาะตัว   แตก็ไมมีผูเรียนคนใดท่ีใชรูปแบบการ
เรียนรูแบบใดแบบหนึ่งอยูตลอดเวลา  สวนใหญจะใชหลาย ๆ แบบ
คาบเก่ียวกัน  โดยรูปแบบท่ีตนถนัดที่สุดจะถูกนํามาใชมากกวา
รูปแบบอื่น  นอกจากน้ียังไมมีใครที่สามารถจะจดจําสิ่งที่ตนไดพบ
เห็น หรือไดยิน ไดฟงไวในสมองของตนอยูไดตลอดเวลาเชนเดียวกัน   
แตเราทุกคนจะจดจําไดดีที่สุดเมื่อไดลงมือกระทําดวยตนเองเทาน้ัน 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ มัณฑรา  ธรรมบุศ [6] ซึ่งทําใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคลในรูปแบบการคิด
และรูปแบบการเรียนรูจะชวยใหนักศึกษาเขาใจตนเองและเขา
ใจความแตกตางระหวางตนเองและผูอื่น ซึ่งสามารถใชประโยชนจาก
ความรูความเขาใจในจุดเดนของรูปแบบการคิดและรูปแบบการ
เรียนรูของตนใหเกิดประโยชน ทั้ตอการเรียนทางวิชาการ การเรียนรู
ในสภาพการณทั่วไปและการทํางานในอนาคต พรอมทั้งปรับปรุง
แกไขจุดออนของตนในรูปแบบการคิดและรูปแบบการเรียนรูที่ไมเคย
ใชหรือไมคอยไดใชใหแข็งแกรงขึ้น เพื่อจะไดเปนผูมีรูปแบบการคิด
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และรูปแบบการเรียนรูหลายรูปแบบ โดยจะทําใหสามารถเลือกนํา
ออกมาใชใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลองกับ ประสาร ศรีพงษเพลิด [7]  โดย
รูปแบบการเรียนที่ผูเรียนชอบใชในการเรียนรู ผูเรียนแตละคนจะมี
สไตลการเรียนรูที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับวาตนถนัดแบบใดก็มักจะ
ใชแบบนั้น ถึงแมวาผลการวิจัยจะช้ีวาผูเรียนในยุคนี้จะมีสไตลการ
เรียนรูแบบรวมมือและแบบมีสวนรวมมากที่สุด แตก็ไมมีผูเรียนคน
ใดจะใชสไตลการเรียนรูแบบใดแบบหน่ึงอยูตลอดเวลา ดังนั้นไมวา
ผูเรียนจะมีสไตลการเรียนรูแบบใด เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของผูสอน ผูสอนควรใช
เทคนิควิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ไมควรเนนแบบใดแบบหน่ึง 
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสไตลการเรียนรูของผูเรียน เชน 
ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบอิสระจะเรียนรูไดดีในกิจกรรมการ
เรียนที่มีการคนควาดวยตนเอง หรือผูเรียนที่มีสไตลการเรียนรูแบบ
รวมมือก็จะเรียนรูไดดีในกิจกรรมการเรียนท่ีมีสวนรวม มีการรวมมือ
กันทํางานเปนกลุม เปนตน ดังนั้นจึงกลาวไดวาความรูความเขาใจใน
เรื่องสไตลการเรียนรูมีความสําคัญตอการกําหนดสไตลการสอนของ
ผูสอน ซึ่งจะชวยใหผูสอนสามารถวางแผนการสอน และสามารถ
เลือกใชเทคนิคการสอนไดอยางเหมาะสม สงผลใหการจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาศักยภาพใหผูเรียนไดอยาง
แทจริง แตอยางไรก็ตามซึ่งสอดคลองกับ ไพฑูรย สินลารัตน [8] ให
มุมมองวา ครูไทยในยุคศตวรรษท่ี 21 ตองกลับมาดูการศึกษา
โดยรวมของเราไดปฏิรูปการศึกษาท่ีเนนทักษะ เพื่อนําไปสูการมี
ผลิตภัณฑใหมๆที่มีคุณภาพแลวหรือยัง  เพราะขณะนี้โลกที่พัฒนา
แลวไดเนนการสรางสรรคอะไรใหมๆออกมาท่ีสอดคลองกับตลาด
และขายได เชน โทรศัพทยี่หอไอโฟน  สวนโลกกลุมประเทศกําลัง
พัฒนาจะเนนแตรูทีนไมมีดีไซนอะไรออกมา เราจึงกลายเปนผูบรโิภค
ยุคใหม เปนลูกคาเขาอยูร่ําไป ฉะนั้นตองเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรยีนรู
ของเด็กใหรูจักการสรางสรรค รวมกันวางแผน รูจักแยกแยะ รูจัก
ประยุกต วิจัยคนควา สรางผลงาน วางแผนและประมวลผลเปน  ทํา
ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคลในรูปแบบ
การคิดและรูปแบบการเรียนรู ซึ่งนักจิตวิทยาและนักการศึกษาเห็น
ถึงความจําเปนที่ผูสอนจะตองปรับสภาพการเรียนการสอน และ
กลวิธีการสอนใหเขากับลักษณะของผูเรียน 
 

77. ขอเสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปประยุกตใช 
 จากการศึกษารูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงควรเปนแนวทางใหผูที่เกี่ยวของทุก
ฝายจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรู เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และชวยใหผูเรียนบรรลุถึง
จุดมุงหมายของการเรียน โดยผูสอนควรสรางความสมดุลในการ
จัดการเรียนการสอนใหแกผูเรยีนทุกคน ดวยการจัดรูปแบบการเรยีน
การสอนใหมีความหลากหลายและยืดหยุน เพ่ือสอดรับกับรูปแบบ
การเรียนของผูเรียนที่แตกตางกัน และชวยใหนักศึกษามีทักษะใน
การใชรูปแบบการเรียนรูที่ตนชอบมากกวา อีกท้ังจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดเพิ่มทักษะการใชรูปการเรียนที่ตน
ชอบนอยกวาใหสูงข้ึนดวย 

8. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 
8.1 ควรทําการศึกษารูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีอื่น เพ่ือ
ศึกษาความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรูของนักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาตางๆ ทามกลางการแปลี่ยน
แปลงทุกดาน โดยเฉพาะมิติดานสังคมและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
8.2 ควรศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาในระดับ
ปริญาตรีและระดับบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ในคณะ ตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
8.3 ควรศึกษาประสิทธิผลของการนํารูปแบบการเรียนรูของ
นักศึกษาในระดับปริญาตรีและระดับบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ในคณะ 
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชน ไป
ประยุกตใช 
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บทคัดยอ 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางการบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ศิลปะ และ คณิตศาสตร (STEAM) เขามามี

บทบาทในการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถทันโลกอนาคต นอกจากน้ีแลวการบูรณาการการเรียนรู STEAM เปนวิธีหนึ่งในการทําใหการ

เรียนรูในเน้ือหามีความเช่ือมโยงและเขามาเปนเรื่องใกลตัวกับผูเรียนมากขึ้น ดังนั้นจึงจุดเริ่มตนของบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏดานการบริการ

วิชาการ คือ การสงเสริมใหโรงเรียนนําการสอนตามแนวทาง STEAM มาใชในการจัดการเรียนการสอน ดังเชนในงานวิจัยนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค

การวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนโดยใชการกิจกรรมการเรียนรูตามแนว STEAM 2) เพ่ือศึกษาผลการกิจกรรม

การเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาผูเรียนตามแนว STEAM ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) แนวทางการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมี 4 ขั้นตอน 

ไดแก ข้ันการวางแผนเพ่ือแกปญหาการเรียนรู ขั้นการดําเนินการโดยการเริ่มตนวางแนวทางเพื่อสรางกิจกรรมการสอนตามแนว STEAM โดย

นํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรมาบูรณาการ จากนั้นจึงดําเนินการจัดกิจกรรม และ ข้ันสุดทายคือการศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนและสะทอน

ผลของการจัดทํากิจกรรมท้ังหมด 2) หลังจากจัดกิจกรรมนักเรียนมีระดับความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และความสามารถในการใช

ประโยชนหลังจากไดเรียนรูจากแนวทางการศึกษาเรื่อง STEAM ในระดับมากทุกดานโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

และ 3.61 ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตามลําดับ 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูตามแนวทางสตีม, โรงเรียนชนบท และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

Abstract 

Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics (STEAM) education is vital for the future success of students. 

Integrated STEAM education is one way to make learning more connected and relevant for students. The STEAM model 

is a good starting point for implementation integrated STEAM education. This research aimed to 1) find the best practice 

model to develop students learning in the contexts for rural schools through area-based working of Rajabhat Thepsatri 
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University by integrated STEAM education 2) to study the result of the activity usability in the rural schools mentioned. 

The results revealed that 1) the best practice model was based upon four phases; Planning to solve the learning 

problem, Action by providing a framework to construct the STEAM activities based on science research, Observing 

student outcomes and Reflection all steps 2) The students had the level of cognitive, preferences and ability to take 

advantage after learned by STEAM education approach in the high level in all aspects. ( primary school=4.01 and 

 secondary school =3.65)  

 

Keywords : STEAM education, Rural school and Rajabhat University  

   

1.  บทนํา (Introduction) 

  เนื่องดวยในปจจุบันนี้ เปาหมายการสอนวิทยาศาสตร ไมได

มุงเนนเพียงเพื่อพัฒนาใหนักเรียนเปนผูมีความรูเทานั้น แตยังมี

จุดประสงคเพื่อใหผูเรียนเปนผูรูวิทยาศาสตร สามารถนําความรู 

ไปใชประโยชนไดในสังคม เชน การตัดสินใจเก่ียวกับประเด็นทาง

สังคมท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม การสรางนวัตกรรมใหมโดยอาศัย

ความรูทางวิทยาศาสตร หรือแมแตการดํารงชีวิตในแตละวัน 

นอกจากน้ีแลวการเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนความรูความจําเพียง

อยางเดียว ไมทําใหเกิดความเขาใจวิทยาศาสตรอยางถองแททั้งใน

แงมุมของ ความรูทางวิทยาศาสตร วิธีการไดมาซึ่งความรูทาง

วิทยาศาสตร และการทํางานแบบประชาคมนักวิทยาศาสตร [11] 

 แนวทางหนึ่ งในการจัดการ เรียนรูที่ทําใหผู เ รียนเขาใจ

วิทยาศาสตร อย า งที่ วิทยาศาสตร เปน และนํ า ไปใช ได ใน

ชีวิตประจําวัน คือแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนว STEAM ซึ่ง

เปนแนวทางการจัดการเรียนรูที่บูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร ศิลปะ และ คณิตศาสตร ท่ีมุงแกปญหาในชีวิต

จริง เพื่อสรางเสริมประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรค 

และเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในการปฏิบัติงานที่

ตองใชองคความรู และทักษะกระบวนการเพ่ือนําไปสูการสราง

นวัตกรรมไดในอนาคต 

 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในประเทศไทย ในแตละ

ระดับช้ันมีเปาหมายและแนวทางท่ีมีความสอดคลองกัน น่ันคือ

ตองจัดกิจกรรมที่ เนนการลงมือปฏิบัติ  ใหผู เ รี ยนเจอกับ

ประสบการณจริ ง  และไดทั กษะกระบวนการทางวิทยา

วิทยาศาสตรไปพรอมกัน [1] ดังนั้นการจัดการเรียนรูที่เนนการบูร

ณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ศิลปะ และ 

คณิตศาสตร  จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ชวยพัฒนาผู เรียนได    

 ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีภารกิจหนึ่งที่สําคัญ

ในการชวยเหลือชุมชนและบริการวิชาการ ดังนั้นการจัดกิจกรรม

การเรียนรูวิทยาศาสตรจึงเปนการบริการวิชาการอยางหนึ่ง ท่ีเปด

โอกาสใหนักเรียนไดสัมผัสกับปรากฏการณตางๆ ในธรรมชาติ

รอบตัว ซึ่งนําไปสูขอคนพบทางวิทยาศาสตรจากนั้นนักเรียนยัง

สามารถนําปญหาที่เจอในชีวิตประจําวันมาแกไขดวยกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรดวยตนเอง นอกจากน้ีแลวการสงเสริมการเรียนรู

ตามแนว STEAM ยังสามารถปลูกฝงกระบวนการวิทยาศาสตรใน

ตัวนักเรียน ทําใหเปนคนมีเหตุผลนําทางในการดําเนินชีวิต เปน

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทางของประเทศไทยตอไปในอนาคต 

จังหวัดลพบุรีเขต 2 ในอําเภอทาหลวง ชัยบาดาล และลําสนธิ เปน

อีกพ้ืนที่ ที่ยังไมสามารถเขาถึงการสนับสนุนจากภาครัฐในการ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่และอยูหางไกลเขต

พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยออกไป ผูวิจัยมีขอมูลสํารวจเบื้องตน

วาโรงเรียนยังขาดแคลนปจจัยดานการเรียนการสอน เชน ตองการ

ครูสอนตรงวุฒิ ตองการสื่อการสอนและกิจกรรมการสอนท่ี

ทันสมัย จึงสงผลใหเด็กนักเรียนบางสวนยังไมสามารถประยุกตใช

องคความรูจากการเรียนในการดํารงชีวิตได  คณะผูวิจัย จึงได

มองเห็นความสําคัญในการจัดคายวิทยาศาสตร เพ่ือเปนการแกไข

ปญหาและบริการวิชาการในเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เพ่ือที่ตอไป

จะไดเสริมสรางทักษะทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร ใหแก

นักเรียนในทองถิ่น ซึ่งขอดีของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูดาน

วิทยาศาสตรในรูปแบบการออกคายเปนแนวทางในการพัฒนา

ความรูและการสงเสริมใหกับผูเรียน นําความรูนั้นไปใชประโยชน

ไดในชีวิตประจําวัน หากเลือกใชกิจกรรมท่ีเหมาะสม ท้ังยังเปน

กิจกรรมที่ชวยทําใหนักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม มีวินัย 

อดทน และ เสียสละ [8] ดังนั้นแลวในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงมี
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วัตถุประสงคที่จะศึกษาแนวทาง และผลการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนโดยใชการกิจกรรมการเรียนรูตามแนว STEAM ใหกับ

นักเรียนในโรงเรียนที่เปนพ้ืนท่ีใหบริการของมหาวิทยาลัย 

 

2.  วิธีการวิจัย (Methodology) 

2.1  วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรยีนรูของผูเรียนโดยใช

การกิจกรรมการเรียนรูตามแนว STEAM 

 2) เพ่ือศึกษาผลการกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อ

พัฒนาผูเรียนตามแนว STEAM 

2.2  ขอบเขตของการวิจัย 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาจํานวน 100 คน และนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาจํานวน 100 คน โดยเลือกจากโรงเรียนที่ตองการ

ความชวยเหลือดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ระยะเวลาใน

การทําวิจัยตั้งแตเดือน ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 

2.3  เครื่องมือในการวิจัย 

 ผูวิจัยสรางเครื่องมือการวิจัยประเภท Likert scale ประเมิน 5 

ระดับ โดยใชแนวคิดการประเมินโครงการของ Kirkpatrick ซึง่เปน

การประเมินโครงการที่เกิดจากการใหผูเขารวมกิจกรรมไดให

ตนเองประเมินความสําเร็จของตนเองในการเขารวมกิจกรรม [5] 

Kirkpatrick ไดนําเสนอแนวทางในการประเมินโครงการ ไว 4 

แนวทาง ดังนี้  

 1)  ดานการตอบสนอง (Reaction) เปนการประเมินความรูสึก

ของเขารวมกิจกรรม โดยเปนความรูสึกท่ีมีตอโครงการ เชน 

เนื้อหาสาระ เอกสาร สถานที่ สื่อ โสตทัศนูปกรณ ระยะเวลาใน

การฝกอบรม วิทยากรมีความเหมาะสมเพียงใด ไดรับความรู

ทักษะระดับใด [7, 3, 5] เปนตน 

 2)  ดานการเรียนรู  (Learning) เปนการประเมินผลท่ีเกิด

ขึ้นกับผูเขาอบรมทั้งในดานความรู ทักษะ และเจตคติ ซ่ึงเปน

พื้นฐานสําคัญที่จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขา

รับการอบรมในโอกาสตอไป 

 3 )   ด านพฤติ กรรม  (Behavior) เปนการประ เมินการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากผานการอบรมเก่ียวกับการนํา

ความรูไปใชในอนาคต  

2.4 การวิเคราะหผลการวิจัย  

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถ่ี 

(frequency) คารอยละ (percentage) ในสวนของแบบสอบถาม

ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามนํามาวิเคราะหโดยใชคา

มัชฌิมเลขคณิต (μ) โดยใช เกณฑตามแนวคิดของ Best มี

รายละเอียดดังนี้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ ดังนี้  1.00 – 1.49 

หมายถึง อยูในระดับนอยที่สุด, 1.50 – 2.49 หมายถึง อยูในระดับ

นอย, 2.50 – 3.49 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง, 3.50 – 4.49 

หมายถงึ อยูในระดับมาก และ 4.50 – 5.00 หมายถึง อยูในระดับ

มากที่สุด 

2.5 กระบวนการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 

เริ่มตนจากการศึกษาการปฏิบัติงานของบุคคลที่อยูในพื้นที่ ซึ่งใน

ที่นี้คือ ครูผูสอนที่ทําหนาที่สอนในโรงเรียน แลวศึกษาเอกสาร

งานวิจัยเพ่ิมเติมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรยีน 

โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนว STEAM 

ประกอบไปดวยขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นวางแผน (Plan) ข้ันวางแผนและศึกษาสภาพปฏิบัติและ

ปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนในโรงเรียน ผูวิจัยใชรูปแบบการ

เก็บขอมูล โดยการสอบถามเก่ียวกับขอมูลของแตละโรงเรียนโดย

การสัมภาษณ ในชวงเดือน มกราคม 2561 จากน้ันจึงนําขอมูลที่

ไดมาประชุมเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาการเรียน

การสอนวิทยาศาสตรรวมกัน โดยอางอิงจากเอกสารที่เก่ียวของ

และงานวิจัยตางๆ จนไดแนวทางในการพัฒนาใหผูเรียนเกิดการ

สรางองคความรูไดจากการปฏิบัติ โดยใชแนวทางการสอนแบบ

บูรณาการระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร 

ศิลปะ และ คณิตศาสตร 

 ขั้นลงพื้นที่ปฏิบัติ (Act) ขั้นลงพื้นที่ปฏิบัติงานวิจัย ผูวิจัย

คัดเลือกโรงเรียนระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาอยาง

ละ 1 โรงเรียน ที่มีปญหาดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

จากนั้นจึงเลือกกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตรที่เหมาะสมท้ังใน

ดานเน้ือหา ทักษะกระบวนการท่ีผูเรียนจะไดรับที่สอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษที่  21 และมีประโยชนตอการนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน จากนั้นจึงจัดทําเอกสารประกอบกิจกรรม และ

นําไปใชในโรงเรียน โดยใชทั้ งหมด 4 กิจกรรมในระดับช้ัน

ประถมศึกษาตอนปลาย และ 4 กิจกรรมในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน ไดแก กิจกรรมเรื่อง ลายนิ้วมือ การทําสบูกระดาษ โม

บายแสนสวย และ กับดักแมลง  

 ขั้นสังเกตการณและเก็บขอมูล (Observe) ผูวิจัยเก็บขอมูล

ตั้งแตกอนลงพ้ืนที่ไปจัดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตรในรูปแบบ

คายวิชาการ และเม่ือลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมการสอนผูวิจัยใช

เครื่องมือ ไดแก แบบบันทึกการสังเกตการทํากิจกรรม และแบบ

ประเมินการทํากิจกรรมจากนักเรียน 
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 ขั้นสะทอนผลการดําเนินงาน (Reflect) เม่ือจัดกิจกรรมและ

เก็บขอมูลครบถวนแลว ผูวิจัยนําขอมูลจากการลงพื้นที่มาถอด

บทเรียนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนโดยใช

การจัดคายพัฒนาผูเรียนตามแนว STEAM จากน้ันจึงสังเคราะห

ออกมาเปนกระบวนการท่ีเหมาะสมกับบริบทและการจัดการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงออกมาเปนแผนผังไดดังรูปที่ 1 

 

3.  ผลการวิจัย (Results) 

 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยตามจุดประสงคการวิจัย ดังนี้   

3.1  แนวทางการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนโดยใชกิจกรรม

การเรียนรูตามแนว STEAM จากการประชุม วางแผน ออกแบบ

กิจกรรมและลงพ้ืนที่เพื่อไปจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแนว 

STEAM สรุปไดวา แนวทางการพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนเปาหมาย 

ประกอบไปดวยแนวทางท่ีสําคัญดังนี้ 

 3.1.1  การนํางานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรเขาไปเปนสวน

หนึ่งในกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  เพื่อใหนักเรียนได

เลียนแบบกระบวนการทํางานคลายนักวิทยาศาสตร จนสามารถ

คนพบความรู จะทําใหนักเรียนนําความรูไปเผยแพรและสามารถ

ตอยอดความรูนําไปใชแกไขปญหาไดจริงในครอบครัวและชุมชน 

 3.1.2  การกําหนดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ตรงกับ

มาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560 ท่ีมีการบูร

ณาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคํานวณเขามาเปน

มาตรฐานหน่ึงของการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยการใหผูเรียนไดใช

วิศวกรรมศาสตรในฐานะของกระบวนการออกแบบผานกิจกรรมที่

ทางผูวิจัยสรางขึ้น 

 3.1.3  การใชแนวทางการพัฒนาผูเรียนตามแนว STEAM เพื่อ

พัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการขามศาสตรระหวาง วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ศิลปะ และ คณิตศาสตรรวมกับการ

พัฒนาทักษะกระบวนการในศตวรรษท่ี 21 เชน สรางกิจกรรมผาน

กระบวนการคิดวิเคราะห แกปญหา ทํางานรวมกันในกลุมอยาง

สรางสรรค เปนตน 

 3.1.4  การสรางกิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนสามารถนํา

ผลของการทํากิจกรรมไปใชไดจริงในครอบครัวและชุมชน 

3.2  ผลการจัดคายวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามแนว 

STEAM เมื่อคณะผูวิจัยไดประชุมรวมกันออกแบบกิจกรรมและ

ลงพื้นที่ไปพัฒนาผูเรียน ผูวิจัยศึกษาผลการจัดคายวิทยาศาสตร

เพื่อพัฒนาผูเรียนตามแนว STEAM ไดผลดังนี้  การจัดคาย ณ 

โรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่งใน อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี ผูวิจัยไดจัด

กิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบการเขาคายจัดกิจกรรมเปนฐาน

ใหกับนักเรียนจํานวน 100 คน ไดแบบประเมินคืนมา 98 ชุดคิด

เปนรอยละ 98 วิเคราะหผลไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ขั้นวางแผน (Plan) ศึกษาสภาพปฏิบัติและปญหา 

ขั้นลงพื้นที่ปฏิบัติ 

(Act) 

ใชงานวิจัยแกไขรวมกับ

กระบวนการสอนแบบ STEAM 

ขั้นสังเกต  

(Observe) 

สังเกต ติดตาม และเก็บขอมูลจาก

ผลการจัดกิจกรรม 

ขั้นสะทอนผล 

(Reflect) 

สังเคราะหแนวทางการพัฒนาท่ี

เหมาะสมกับบริบทและติดตามผล 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่1 แผนภาพแสดงแนวทางการพัฒนาพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนว STEAM 

 3.2.1  ดานความรูความเขาใจ ผูวิจัยประเมินผูเรียนการรับรู

ของผูเรียนเก่ียวกับ ความเหมาะสมของเนื้อหา ความเขาใจ

เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร วิธีการนําเสนอ

เนื้อหา ดานความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาท่ีบูรณาการผานรูปแบบ

การสอนแบบ STEAM ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการ

ทํากิจกรรม คะแนนเฉลี่ยทุกดานอยูในระดับ 4.18 (จากคะแนน

เต็ม 5) อยูในระดับมาก (S.D.=0.87) 

 3.2.2  ดานความพึงพอใจ นักเรียนมีประเด็นความคิดเห็น

เกี่ยวกับความพึงพอใจเก่ียวกับ ความเหมาะสมของสถานที่ ความ

พรอมของสื่อ-อุปกรณการสอน ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหความรู

พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

งานวิจัยของอาจารยรวมกับการใชกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนตามแนว STEAM 

ใชปญหาของบริบทในโรงเรียนเปนฐาน 

1. การนํางานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรไปเปนสวนหน่ึงใน

กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนสามารถแกไขปญหาไดจริง 

2. การกําหนดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับ

เปาหมายและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง  

ป พ.ศ.2560   

3. การใชแนวทางการพัฒนาผูเรียนตามแนว STEAM  

4. ผูเรียนนําผลการทาํกิจกรรมไปใชไดจริงในชุมชน 
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ของวิทยากร ระยะเวลาในการเขาฐานมีความเหมาะสม การ

อํานวยความสะดวกดานอื่นๆ อยูในระดับ 3.89 (จากคะแนนเต็ม 

5) อยูในระดับมาก (S.D.=0.96) 

 3.2.3 ดานการนําไปใช นักเรียนมีประเด็นความคิดเห็น

เกี่ยวกับการนําความรูไปใช เชน สามารถนําความรูที่ไดเรียนไปใช

ในชีวิตประจําวัน ไดพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร ทําใหเกิด

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดทํากิจกรรมที่เนนการลงมือ

ปฏิบัติ สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชไดในการเรียนวิชา

อื่นๆ อยูที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 (จากคะแนนเต็ม 5) อยูในระดับ

มาก (S.D.=0.90)  

 3.2.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาคือ 

อยากให มีกิจกรรมนี้อีกบอยๆ, อยากใหอธิบายความหมาย 

STEAM, เปนกิจกรรมที่มีประโยชน และ อยากใหมีเวลาในการเขา

ฐานมากข้ึน ซ่ึงสามารถสรุปผลการประเมินแตละดานออกมาได

ดังนี ้
 

ประเด็นในการประเมิน 

ของนกัเรยีนระดับชัน้ระถมศึกษา 

 

ผลการประเมิน 

1. ดานความรูความเขาใจ  4.18 (ระดับมาก) 

2. ดานความพึงพอใจ  3.89 (ระดับมาก) 

3. ดานการนําไปใช 3.97 (ระดับมาก) 

เฉลี่ย 4.01 (ระดับมาก) 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินของนักเรียนระดับชั้นระถมศึกษา 
 

 การจัดคายวิทยาศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษาแหงหนึ่ง ใน  

อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบการ

เขาคายใหกับนักเรียนจํานวน 100 คน ไดแบบสอบถามคืนมา 80 

ชุดคิดเปนรอยละ 80 วิเคราะหผลไดดังนี้  

 3.3.1  ดานความรูความเขาใจ ผูวิจัยประเมินผูเรียนการรับรู

ของผูเรียนเก่ียวกับ ความเหมาะสมของเนื้อหา ความเขาใจ

เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร วิธีการนําเสนอ

เนื้อหา ดานความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาท่ีบูรณาการผานรูปแบบ

การสอนแบบ STEAM ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการ

ทํากิจกรรม คะแนนเฉลี่ยทุกดานอยูในระดับ 3.85 (จากคะแนน

เต็ม 5) (S.D.=0.95) อยูในระดับมาก  

 3.3.2  ดานความพึงพอใจ นักเรียนมีประเด็นความคิดเห็น

เกี่ยวกับความพึงพอใจเชน ความเหมาะสมของสถานท่ี ความ

พรอมของสื่อ-อุปกรณการสอน ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหความรู

ของวิทยากร ระยะเวลาในการเขาฐานมีความเหมาะสม การ

อํานวยความสะดวกดานอื่นๆ อยูในระดับ 3.64 (จากคะแนนเต็ม 

5) อยูในระดับมาก (S.D.=0.89) 

 3.3.3  ดานการนําไปใช นักเรียนมีประเด็นความคิดเห็น

เกี่ยวกับการนําความรูไปใช เชน สามารถนําความรูที่ไดเรียนไปใช

ในชีวิตประจําวัน ไดพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร ทําใหเกิด

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดทํากิจกรรมที่เนนการลงมือ

ปฏิบัติ สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชไดในการเรียนวิชา

อื่นๆ อยูที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.65 (จากคะแนนเต็ม 5) อยูในระดับ

มาก (S.D.=0.86) 

 3.3.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน คือ ไดรับความรูที่ดีมาก อยากใหมีกิจกรรมแบบนี้อีก 

ชอบมากๆทุกฐาน และ ไดความสนุกสนาน ซึ่งสามารถสรุปผลการ

ประเมินแตละดานออกมาไดดังนี้ 
 

ประเด็นในการประเมิน 

ของนกัเรยีนระดับชัน้มัธยมศึกษา 

 

ผลการประเมิน 

1. ดานความรูความเขาใจ  3.85 (ระดับมาก) 

2. ดานความพึงพอใจ  3.64 (ระดับมาก) 

3. ดานการนําไปใช 3.65 (ระดับมาก) 

เฉลี่ย 3.61 (ระดับมาก) 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
 

5. วิจารณ อภิปรายผล (Discussion)  

 ในงานวิจัยนี้ใชกระบวนการพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรตาม

แนว STEAM ตามกระบวนการแบบ PAOR รวมกับการใชองค

ความรูดานการวิจัยของอาจารยเขาไปพัฒนาผูเรียน ซ่ึงแนวทาง

การแกไขปญหานี้สอดคลองกับงานแนวทางการพัฒนาดานการ

เรียนการสอนของ สุวิมล วองวาณิช [9] ที่ประกอบไปดวย 4 

ขั้นตอน ไดแก ขั้นวางแผน (plan) ข้ันปฏิบัติตามแผน (act) ขั้น

สังเกตผล (observe) และข้ันสะทอนผล (Reflection) นอกจากนี้

แลว กิจกรรมที่สรางขึ้นมายังสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชาติ 

เหล็กดี และคณะ [10] ที่ใชกระบวนการ PAOR ในการพัฒนา

กิจกรรมคายเพื่อพัฒนาผูเรียน ผลการวิจัยอีกประการหน่ึง พบวา 

ทั้งนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน สวนมาก

แลวทุกดานอยูในระดับมาก โดยเฉพาะการประเมินคะแนนดาน

ความรูความเขาใจ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.18 และ ระดับ 3.85 (จาก

คะแนนเต็ม 5) อยูในระดับมากตามลําดับ แสดงใหเห็นวา กิจกรรม

คายวิทยาสตรที่เนนกระบวนการเรียนรูตามแนว STEAM ชวยทํา

ใหผู เรียนเกิดความรูความเขาใจในวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

คณิตศาสตร โดยผานกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการ

ออกแบบทางวิศวกรรมรวมกับศิลปะ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

[2], [4] และ [6] ที่คนพบวาการจัดการเ รียนการสอนตาม
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และบูรณาการเขากับการสอน

วิทยาศาสตร เชน การใชกิจกรรมคายทําใหนักเรียนมีสมรรถนะ

ดานการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจตอการ

เรียนเพิ่มมากข้ึน  

 

6. บทสรุป (Conclusion)  

 พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏดานการบริการวิชาการ เปน

เปาหมายที่สําคัญ การบริการวิชาการท่ีจะทําใหเกิดประโยชนที่

แทจริงควรเริ่มตนจากปญหาและความตองการของผูรับบริการ ซึ่ง

ในงานวิจัยนีผู้วิจัยตองการศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนโดยใชการกิจกรรมการเรียนรูตามแนว STEAM ผลการวิจัย

ที่ไดคือ ผูวิจัยใชแนวทางการแกไขปญหาโดย เร่ิมตนจากการขั้น

วางแผน (Plan) ขั้นลงพื้นที่ปฏิบัติ (Act) ขั้นสังเกต (Observe) 

และ ขั้นสะทอนผล (Reflect) ซึ่งในบริบทของผูวิจัยและคณะ มี

ความเชี่ยวชาญดานการสอน และดานวิทยาศาสตร ดังนั้นหลังจาก

นําปญหาของโรงเรียนมาวิเคราะหรวมกัน จึงไดคนพบแนวทาง

พัฒนาปญหาของโรง เ รียน ท่ีสอดคลองกั บงานวิ จั ยด าน

วิทยาศาสตรและการสอน โดยกิจกรรมท่ีสรางข้ึนนั้น คํานึงถึง

ความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางป 2560 และจุดประสงค

การวิจัยอีกข อคื อ  เพื่ อศึ กษาผลการกิ จกรรมการเ รียนรู

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาผู เรียนตามแนว STEAM ผลที่ไดคือ 

นักเรียนมีความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และความสามารถใน

การใชประโยชนหลังจากไดเรียนรูมากในทุกดาน 

7. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใกลเคียงกัน สามารถนํา

แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรไดโดยใชกระบวนการ

เชนเดียวกันนี้ไปใชได 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอน

เรียนและหลังเรียน ท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบซิปปาเสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ดําเนินการวิจัยโดย ใชแบบแผนการ

วิจัยแบบการทดลองกลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหวยนา กลุม

คุณภาพการศึกษาเชียงกลม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 1 

หองเรียนรวม 12 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา เสริมดวยชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่องสมบัติของวัสดุ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 และแบบวัดความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ การวิเคราะห

ขอมูลการศึกษาใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ  การทดสอบเปรียบเทียบมโนมตสิมบัติของวัสด ุกอนเรียนและหลังเรียนโดย

ใช t-test for Dependent Samples ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ท่ีเรียนรูดวยรูปแบบซิปปาเสริมดวยชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตรมีความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน  เทากับ  13.42 และ 33.75 คะแนน ตามลําดับ  ซึ่งคิด

เปนรอยละ 26.31  และ  66.18 ตามลําดับ  โดยที่คะแนนเฉลี่ยของความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 2) หลังเรียน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ท่ีเรียนรูดวยรูปแบบซิปปาเสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรมีการเปลี่ยนแปลงความเขาใจมโนมติสมบัติของ

วัสดุ จากไมสอดคลอง  ไปเปนสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรมากกขึ้น  

 

คําสําคัญ : การเรียนรูรูปแบบซิปปา,ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร, ความเขาใจมโนมตสิมบัติของวัสด ุ
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Abstract 

The purposes of this research were to study and compare the students’ understandings of material properties 

concepts before and after learning through CIPPA Model supplemented with Science Activity Packages. The samples 

consisted of 12 Prathomsuksa 5 students studying in the 1st semester of academic year 2018 at Huayna School, Loei 

Province, using cluster random sampling. The One Group Pretest-Posttest Design was employed in this study. The 

instruments used in this research were: CIPPA Model Learning Management Supplemented with Science Activity 

Packages lesson plans, and Material Properties concepts test. The collected data were statistically analyzed for mean, 

standard deviation, percentage. The t-test for Dependent Samples was employed for testing of research hypothesis. 

The findings of the study were as follows: 1) The students’ Material Properties concepts understanding mean scores 

before and after learning through CIPPA model learning management supplemented with science activity packages 

were 13.42 (26.31%) and 33.75 (66.18%), respectively. The results also showed that the posttest mean score was higher 

than the pretest. 2) The students' understandings of material properties concepts after learning were corresponding 

changed to consistent with the scientific concept.   

 

Keywords  :  CIPPA Model , Science Activity Packages, understanding off Material Properties concepts,  

 

1. บทนํา

การจัดการเรียนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางแบบซิปปา มุง

พัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูความเขาใจในเร่ืองที่เรียนอยางแทจริง 

โดยใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองจากความรวมมือจากกลุม และ

ยั งช วยพัฒนา ทักษะกระบวนการ คิด  กระบวนการกลุ ม 

กระบวนการปฏิสัมพันธ ทางสังคม และกระบวนการแสวงหา

ความรู ทิศนา แขมมณี [1] นอกจากน้ันยังชวย พัฒนาทักษะและ

กระบวนการคิดใหกับผูเรียน ซึ่งครูผูสอนสามารถนํารูปแบบการ

จัดการเรียนรูตามรูปแบบ CIPPA ไปใชเปนหลักในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 7 ขั้น การ

ประยุกตใชความรู จากการนําการจัดการเรียนรูแบบซิปปามาใชใน

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น อัญชลี สุเทวี [2] ทําใหผูเรียนมีความเขาใจและเกิดการ

เรียนรูที่มีความหมายตอตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ขึ้นไดเรื่อย ๆ วิไล รัตนพลที [3] 

การใชกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีขั้นตอนที่เหมาะสมตอการ

สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนแลว ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเปน

นวัตกรรมชนิดหนึ่งที่เปนสื่อการสอนที่สอดคลองกับวัตถุประสงค 

เนื้อหา นักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ

จุดมุงหมายของการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง อารมณ เบสูง

เนิน [4] นอกจากน้ีชุดกิจกรรมยังเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหครู

ดําเนินการ สอนเปนไปตามลําดับขั้นตอนชวยใหนักเรียนเรียนรูได

ในระยะเวลาสั้น ทําใหการเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น  

บุญเกื้อ ควรหาเวช [5]  ซึ่งจากงานวิจัยไดมีผูนําชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตรมาใช ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแลวพบวา

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรที่

พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ เมื่อนําไปทดลองสอนพบวา นักเรียนมีผลการ

เรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สุดี คมประพันธ [6] 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและ

เปรียบเทียบมโนมติสมบัติของวัสดุ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ท่ีเรียนดวยการจัดการ เรียนรู

แบบซิปปาเสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  

 

2.วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ท่ีเรียนดวยการเรียนรูแบบซิป

ปาเสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 

2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ท่ีเรียนดวยการเรียนรูแบบซิป

ปาเสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 

2.1 ประชากร 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนในกลุมคุณภาพ

การศึกษาเชียงกลม อําเภอปากชม จังหวัดเลย สํานักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปการศึกษา 2561 ซ่ึงมี 13 

โรงเรียน 

2.2 ตัวแปรในการวิจัย 

1) ตัวแปรตน ไดแก การเรียนรูแบบซิปปาเสริมดวยชุดกิจกรรม

การเรียนรูวิทยาศาสตร  

2) ตัวแปรตาม ไดแก ความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ 

2.3 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เร่ือง สมบัติของวัสดุ  

2.4 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 

 ใชระยะเวลา 18 ช่ัวโมง สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง ทั้งหมด 6 

สัปดาห โดยทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

 

3. วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามรูปแบบการทดลอง

กลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest- 

Posttest Design)  

3.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1) แผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปาเสริมดวยชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตรเรื่องสมบัติของวัสดุ  

2) แบบวัดความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ 

3.2 ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัย 

1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตร 

หลักสูตรสถานศึกษา คูมือครู หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เร่ือง สมบัติของวัสดุ เพื่อใชในการกําหนด

เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

3) วิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู เรื่องสมบัติของวัสดุ 

เพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4) เขียนแผนการจัดการเรียนรูดวยการเรียนรูแบบซิปปาเสริม

ดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่อง สมบัติของวัสดุ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 6 แผนๆละ 3 ชั่วโมง รวม 18 ช่ัวโมง  

5) นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยปรึกษา   

6) นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขจากอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปน

ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาวิทยาศาสตร และการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร  เพื่ อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม ของ

องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู  และนําคะแนนการ

ประเมินแผนการจัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ มาหาคาเฉลี่ยโดยให

ความหมายของคาเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้ 5,4,3,2 และ 1หมายถึง 

เหมาะสมมากท่ีสุด,เหมาะสมมาก,เหมาะสมปานกลาง,เหมาะสม

นอยและเหมาะสมนอยท่ีสุด ตามลําดับ  

ทั้งนี้วิเคราะหระดับคุณภาพจากแบบประเมินแผนการจัดการ

เรียนรูมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.97-5.00   

7) นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขจากผูเช่ียวชาญ

แลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง เพ่ือหาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู แลว

นํามาปรับปรุงแกไข 

8) นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใช ไปใชกับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

3.3 แบบวัดมโนมติสมบัติของวัสดุ  

1) ศึกษาเอกสาร หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง สมบัติของวัสดุ เพื่อใชในการกําหนด

เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

2) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการวัดและประเมินผลความ

เขาใจมโนมติ 

3) จัดทําตารางวิเคราะหขอสอบ ประเด็นความคลาดเคลื่อน

และไมคลาดเคลื่อนเพื่อเปนกรอบในการสรางแบบวัดความเขาใจ

มโนมติสมบัติของวัสดุ 

4) สรางแบบวัดความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุเปนแบบวัด 

2 ระดับ โดยระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และระดับที่ 2 

เปนการใหเหตุผลสนับสนุนใน คําตอบท่ี 1 ท้ังหมด จํานวน 17 ขอ 

5) นําแบบวัดเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อให

คําแนะนําและปรับปรุงแกไข 

6) นําแบบวัดความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุที่ปรับปรุงแกไข

แลวเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญชุด

เดียวกันกับประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  เพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณา

ตรวจสอบใหคะแนน แลวนําคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ

มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบและจุดประสงค

การเรียนรู ไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 1.00 

7) นําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไขจากผูเช่ียวชาญแลวไปทดสอบกับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ท่ีเคยเรียนเนื้อหาเรื่องสมบัติของ

วัสดุมากอน จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจ

จําแนก (r) และคาความเช่ือมั่น (rtt) โดยใชเทคนิค 50% แลวเปน

กลุมเกง กลุมออน 

8) นําแบบวัดที่ไดจากการทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ

การใหคะแนนของ Costu, Ayas & Niaz (2011) โดยใชผูตรวจให

คะแนน 2 คน จากน้ันนําคะแนนมโนมติไปหาความยากงาย (p) 

โดยพิจารณาคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 - 0.80 คาอํานาจ
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จําแนก (r) พิจารณาต้ังแต 0.20 ขึ้นไป และคาความเช่ือมั่น ( rtt) 

ของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยวิธีการคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) [7] โดยพิจารณา

ตั้งแต 0.80 ข้ึนไป  

จากการนําแบบทดสอบวัดความเขาใจมโนมติไปที่ผานการ

ตรวจจากผูเช่ียวชาญไปหาความยากงาย (p) ระหวาง 0.47 - 0.80 

คาอํานาจจําแนก (r) พิจารณาตั้งแต 0.33 และคาความเช่ือมั่น (rtt) 

ของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยวิธีการคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

Cronbach (Cronbach’s Alpha  Coefficient) [8] โดยพิจารณา

ตั้งแต 0.76 ข้ึนไป 

9) นําแบบวัดความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุที่แกไขและ

ปรับปรุงแลวไปใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) กอนเรียน ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทดสอบกอนเรียนดวย

แบบวัดความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ แลวนําแบบวัดท่ีนักเรียน

ทดสอบมาตรวจใหคะแนนเปนคะแนนกอนเรียน 

2) ระหวางเรียน ผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตวัอยางโดย

ใชแผนการเรียนรูแบบซิปปาเสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 

เรื่อง สมบัติของวัสดุ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  

3) หลังเรียน ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทดสอบหลังเรียนดวย

แบบวัดความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ ซึ่งเปนแบบวัดชุด

เดียวกับกอนเรียน หลังจากน้ันนําแบบวัดท่ีนักเรียนทดสอบมา

ตรวจใหคะแนนเปนคะแนนหลังเรียน 

4) หลังการทดลอง นําคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

ของแบบวัดความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ ไปวิเคราะหและ

ทดสอบสมมติฐานตอไป 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

1) เปรียบเทียบคะแนนความเขาใจมโนมติกอนเรียนและหลัง

เรียนโดยนําคะแนนเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมา

ทดสอบโดยใชการทดสอบ t-test for Dependent Samples 

2) นําคะแนนความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุกอนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียนเปนรายขอมาพิจารณาความถี่ของความ

เขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุในระดับตางๆคือ NU, SM, PU และ 

SU จากน้ันวิเคราะหการเปลี่ยนความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ

กอนเรียนและหลังเรียนดวยการแจกแจงเปนตารางไขว (Crosstab) 

ทดสอบการเปลี่ยนแปลงความเขาใจมโนมติ 2 ระดับคือ ระดับที่

สอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร (PU และ SU) และไมสอดคลอง

กับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร (NU และ SM) ดวยการทดสอบของ

แบบแมคนีมาร  

 

4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการศึกษาความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ กอนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนรูแบบ

ซิปปาเสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 

ผูวิจัยไดนําคะแนนของนักเรียนจํานวน 12 คนจากแบบวัด

ความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ จํานวน 17 ขอ คะแนนเต็ม 51

คะแนน หาคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และรอยละ

(%) ดังแสดงในตารางที่ 1 

จากตารางท่ี 1 พบวา กอนเรียนนักเรียนมีคะแนนความเขาใจ

มโนมติเฉล่ียเทากับ 13.42 คิดเปนรอยละ 26.31 และคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนเทากับ 33.75 คิดเปนรอยละ 66.18 เม่ือนํามา

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลัง

เรียนโดยการทําสอบ t-test for Dependent Samples สรุปไดวา 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ท่ีเรียนรูแบบซิปปาเสริมดวยชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

4.2 ผลการศึกษาความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ ท่ีสอดคลอง

และไมสอดคลองของกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร กอนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนรูแบบซิปปา 

เสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเขาใจมโนมติดังตารางท่ี 2 

จากตารางท่ี 2 พบวา กอนเรียน นักเรียนมีความเขาใจมโนมติ

สมบัติของวัสดุ ไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 

76.96 และสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 

23.04 แตเมื่อหลังเรียน นักเรียนมีความเขาใจมโนมติสมบัติของ

วัสดุ ไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 25.49 

และสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร คิด เปนรอยละ 74.51 

นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงความเขาใจมโนมติสอดคลองกับแนวคิด

วิทยาศาสตรมากกวาการเปลี่ยนแปลงจากสอดคลองกับแนวคิด

วิทยาศาสตร ไปเปนไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร 

4.3 สรุปผลการวิจัย 

1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนรูแบบซิปปาเสริมดวย

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรมีความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ 

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 33.75 คิดเปนรอยละ 66.18 สูงกวา

คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 13.42 คิดเปนรอยละ 26.31 

2) หลังเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนรูแบบซิปปา

เสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรมีการเปลี่ยนแปลงความเขาใจ

มโนมติสมบัติของวัสดุ จากไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร ไป

เปนสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรมากกวาการเปลีย่นแปลงจาก

สอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร ไปเปนไมสอดคลองกับแนวคิด

วิทยาศาสตร 
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5. อภิปรายผล 

ผลการศึกษาผลการศึกษาความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ดวยการเรียนรูแบบซิปปาเสริม

ดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

ที่เรียนรูแบบซิปปาเสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรมีความเขาใจ

มโนมติสมบัติของวัสดุ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 33.75 คิดเปน

รอยละ 66.18 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 13.42 คิดเปน

รอยละ 26.31 มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากการเรียนรูแบบซิปปาเสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 

เปนการจัดการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เปดโอกาสให

ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ 

และสังคม มีการทบทวนความรูเดิมซึ่งครูใชคําถามปลายเปด โดย

ไมเฉลยคําตอบนักเรียนแตละ กลุมชวยกันคิด และเขียนระบุสิ่งที่

ครูถาม เปนการกระตุนความสนใจ ความสงสัยใครรูใหนักเรียนได

คิด หาคําตอบ เพื่อนําไปสูการสรางความรูใหมโดยใหนักเรียนได

ปฏิบัติ จริ ง เกิดการ เรียนรู จากการกระทํา ผู เ รียนจะมีการ

แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุมโดยการโตตอบ การปรับ

ความคิด การใหขอมูลซึ่ง กันและกันภายในกลุม ทําใหผูเรียนให

เกิดความรู ความเขาใจในเร่ืองท่ีเรียนอยางแทจริง โดยการให 

ผูเรียนสรางความรูดวยตนเองโดยอาศัยความรวมมือจากกลุม เพ่ือ

นําความรูนั้นมาสรุปผลและจัด ระเบียบความรูชวยใหผูเรียนจดจํา

สิ่งทีเ่รียนรูไดงายขึ้นนักเรียนแต ละกลุมชวยกันเขียนสรุปขอมูลการ

เรียนรู และแสดงผลงานการเรียนรูโดยผูเรียนนําผลงานการสรุป 

ขอมูลความรูแสดงหนาช้ันเรียน ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผล

งานแสดงความรูของตนใหกับผูอื่น ไดรับรู เปนการตอกย้ําหรือ

ตรวจสอบความเขาใจของตนเองโดยครูผูสอนและเพ่ือนให

ขอสังเกต ให ขอมูลปอนกลับ สงผลใหผูเรียนมีความเขาใจมโนมติ

สมบัติของวัสดุ เพิ่มขึ้น สงเสริมใหผูเรียนสามารถนํา ความรูไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

การเรียนรูแบบซิปปาเสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ผูเรียน

ไดทบทวนความรูเดิม แสวงหาความรูใหม โดยครูจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ในขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาความรู

ใหม ซึ่งในข้ันตอนนี้จะเสริมชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เพ่ือให

นักเรียนเกิดการเรียนรูจากการกระทํา การไดลงมือกระทําจะชวย

ใหผูเรียนไดสราง ความหมายในสิ่งที่ตนเรียนรู กระตุนใหเกิดความ

ขัดแยงทางความคิดในขั้นที่ 3 เพ่ือทําความเขาใจ ขอมูล/ความรู

ใหม  และเช่ือมโยงความรู ใหมกับความรู เดิม โดยยึดทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปญญา ของเพียเจต (Piaget) ในเร่ืองการปรับตัว

แบบปรับขยายโครงสรางปฏิบัตกิารคิดที่กลาวไววา พัฒนาการ ทาง

เชาวปญญาของบุคคลมีการปรับตัวผานทางกระบวนการซึมซาบหรื

อดูดซึม และกระบวนการปรับ โครงสรางทางปญญา พัฒนาการ

เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับ และซึมซาบขอมูลหรือประสบการณใหมเขาไป 

สัมพันธกับความรูหรือโครงสรางทางปญญาท่ีมีอยู เดิม หากไม

สามารถสัมพันธกันได จะเกิดภาวะไม สมดุลขึ้น บุคคลจะพยายาม

ปรับสภาวะใหอยูในภาวะสมดุล โดยใชกระบวนการปรับโครงสราง

ทางปญญา จากน้ันผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจซึ่งกัน

และกันภายในกลุมของตนเอง และใหกลุมชวยกันตรวจสอบความรู

ค ว าม เ ข า ใ จ ร ะ หว า ง กั น ใ นขั้ นที่  4  มี ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ ค

วามรูเพื่องายตอการจดจํา เชน การเขียนสรุปในลักษณะของ

แผนผังความคิด (Mind Mapping) ซึ่งอยูในข้ันที่ 5 จากนั้น

นําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน เชน การสรุปสิ่งท่ีศึกษามา ใหเพื่อน

แตละคนฟงพรอมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลที่ได ระหวางครูผูสอน

และสมาชิกแตละกลุมที่นําเสนอในขั้นตอมา และขั้นที่  7 ขั้น

สุดทายใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูไปใชในสถานการณตางๆ 

เพื่อเพิ่มความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหา

และความจําในเรื่องนั้นๆ สอดคลองตามแนวทฤษฎีประสบการณ

ของ จอหน ดิวอี้ การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัว

ผูเรียน โดยผูเรียนเปน ผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่

ตนพบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมมากอนโดยพยายามทําความ

เขาใจเก่ียวกับเหตุการณและปรากฏการณที่พบมาสรางเปน

โครงสรางทางปญญา และปรับ โครงสรางทางปญญาของตนเองใน

การ รับสิ่ งแวดลอมหรื อความ รู ใหม โดยการ เ ช่ือม โยงกั บ

ประสบการณ เดิม เพื่อใหโครงสรางทางปญญาของแตละบุคคลเขา

สูสภาพสมดุล หรือเกิดการเรียนรูนั่นเอง สงผลใหนักเรียนมีความ

เขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ สอดคลองกับแนวคิดทาง วิทยาศาสตร 

และนํามโนมติที่เกิดจากการเรียนรูนั้นมาอธิบายใหเหตุผลในการ

ตอบแบบวัดความเขาใจ มโนมติ สมบัติของวัสดุ จนไดคะแนนหลัง

เรียนเฉลี่ยสูงขึ้น สอดคลองกับการวิจัยของ วรางคณา ผิวหูม [8] 

ไดศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาพบวา

หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย เฉลี่ยสูงขึ้น 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ รชาดา บัวไพร [9] ไดศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ เจตคติทางวิทยาศาสตร รายวิชา

วิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการ

เรียน การสอนแบบโมเดลซิปปา พบวาหลังเรียนคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร และคะแนนเจต คติทางวิทยาศาสตร

โดยเฉลี่ยสูงขึ้น  

 จากการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงความเขาใจมโนมติโดย

ภาพรวมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงความ

เขาใจมโนมติจากไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรไปเปน

สอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร มากกวาเปลี่ยนจากมีความเขาใจ

มโนมติที่สอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรไปเปนไมสอดคลองกับ

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 89



แนวคิดวิทยาศาสตรโดยใชกลุม NU กับ SM อยูในกลุมมโนมติที่ไม

สอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร และ PU กับ SU อยูในกลุมมโน

มติที่สอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร ยกเวนขอ 10 ที่ยังมีความ

เขาใจมโนมติที่สอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรไปเปนไม

สอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร ท้ังนี้อาจเปนเพราะนักเรียนสวน

หนึ่ง ยังมีความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนอยู 

 

6. ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

ครูควรเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการทดลองใหพรอมทุกครั้ง

เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดขณะสอน 

 

7. เอกสารอางอิง 

 [1] ทิศนา แขมมณี.  การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน

ศูนยกลาง (CIPPA Model),วารสารวิชาการ กรมวิชาการ, 

2(5), 2-30. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542 

[2] อัญชลี  สุเทวี.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

และจิตววิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่ไดรับ

การสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาโมเดลกับการ

สอนแบบวัฏจักรการเรียนรู  7ขั้น.  วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554.   

[3] วิไล  รัตนพลที.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ

พึงพอใจในการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 ดวยกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบซิปปา.วิทยานิพนธ

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.   

[4] อารมณ  เบสูงเนิน.  การสรางชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง แกส 

ของเหลว ของแข็ง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4.  

ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541..   

[5] บุญเกื้อ  ควรหาเวช. นวัตกรรมการศึกษา.  (พิมพครั้งที่ 5).  

กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543  

[6] สุดี  คมประพันธ.  การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สาระที่ 

1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 

3.   ปริญญานิพนธการศึกษา   มหา บัณฑิต  สาขาวิ ชา

วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.    

[7] Cronbach, Lee J.  Essentials psychological testing.  3 

rd ed. New York: The Free Press. 1974.   

[8] วรางคณา ผิวหูม.การศึกษาผลการใชหนวยการเรียนรูเรื่อง 

"การจัดการสิ่งแวดลอม" โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 

(CIPPA Model) ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5, 2552. 

[9 ]รชาดา  บัวไพร.  การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช

รูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1.  สารนิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2552 

 

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรยีบเทียบความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ 

กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียน

รูปแบบซิปปาเสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความเขาใจมโนมตสิมบตัิของวัสดุที่

สอดคลองและไมสอดคลองของกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร 

กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

 

มโนมต ิ
คะแนน

เต็ม 

การเปรียบเทียบมโนมติ 

 S.D. t p 
กอนเรียน 51 13.42 6.84 

27.035 .00 
หลังเรียน 51 33.75 5.99 

แบบวัดมโนมติ กอนเรียน 

หลังเรียน 

รวม χ2 Sig. มโนมติท่ี

สอดคลอง 

มโนมติท่ีไม

สอดคล

อง 

รวม 

มโนมติท่ีสอดคลอง 40(19.61) 7(3.43) 47(23.04) 

92.7 0.00 มโนมติท่ีไมสอดคลอง 112(54.9) 45(22.06) 157(76.96) 

รวม 152(74.51) 52(25.49) 204(100.0) 
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การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน 

บนเทคโนโลยีคลาวดดวยกูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคชั่น 

The Study of Collaborative Learning Model Based on  

Cloud Technology Using Google Apps for Education 
วิเชษฐ  นันทะศรี1 และ  สรเดช  ครุฑจอน2 

 
1สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
1Email : wiches.nun@lru.ac.th  ;  2Email : soradech.k@fte.kmutnb.ac.th 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental  Research) โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูรวมกัน   

บนเทคโนโลยีคลาวด ดวยกูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคช่ัน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  

กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพื่อหาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันท่ีพัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 3 สาขาวิชา      

คอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 38 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา มี 3 ประเภท คือ 1) แผนการสอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูรวมกันบนเทคโนโลยีคลาวด ดวยกูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคช่ัน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 

0.85 และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test 

ผลการวิจัยพบวานักศึกษาท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก  

คําสําคัญ : การเรียนรูรวมกัน, เทคโนโลยีคลาวด, กูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคชั่น 

 
Abstract 

The purposes of this Quasi-Experimental Research were 1) to develop a Collaborative Learning Based on Cloud 

Technology using Google Apps for Education 2) to compare the learning achievement before and after learning with the 

developed learning model, and 3)  to find students’satisfaction with the developed collaborative learning model.      

The 38  research samples were the students whose major subject is Computer Education at faculty of Education,      

Loei Rajabhat University. The research instruments consisted of 1) Collaborative lessons plans on Cloud Technology 

Google Apps for Education 2) learning achievement test with the reliability coefficient =0.85, and 3) a questionnaire 

inquiring the students’ satisfaction with the developed collaborative learning model. The collected data were analyzed 

to obtain mean, standard deviation, and t-test. The research findings were showed that after learning with the 

developed collaborative learning model, the students gained higher scores than before learning with the statistical 

significance at .05 level. Besides, it was clearly found that the students were satisfied with the collaborative learning 

model based on Cloud Technology using Google Apps for Education at a high level. 

Keywords : Collaborative Learning, Cloud Computing, Google Apps for Education 
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1. บทนํา 

 รายวิชา 1163701 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม    

การจัดการเรียนการสอนที่ผานมาเปนการเรียนในช้ันเรียนปกติ   

โดยใชวิธีการบรรยาย ยึดเน้ือหาจากหนังสือและตําราเปนหลัก     

ใหผู เรียนจดบันทึกแลวนําไปใชในการสอบวัดประเมินผลและ      

เก็บเปนคะแนนความรู วิธีการสอนแบบนี้ยึดครูเปนศูนยกลางแหง

การเรียนรู (Teacher Centered) ท้ังน้ีการพัฒนาการเรียนรูสูยุค

ของศตวรรษที่ 21 จําเปนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

เรียนรู จาก  Passive Learning มาเป น  Active Learning ที่ ยึ ด

ผู เรียนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู  (Student Centered) [1]    

ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดท่ี 4 

มาตราที่ 22 ที่ระบุไวอยางชัดเจนวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา

ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตองเลือกใช

รูปแบบการสอน วิธีการสอนและเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม

หลากหลายประกอบกัน เพ่ือมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 

การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) คือการเรียนรูเปน

กลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่มีความสามารถแตกตางกันประมาณ    

3-6 คน ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม โดยมีองคประกอบ

ที่ สํ าคัญ  5 ประการคือ 1) การพึ่ งพาและเกื้อกูลกัน 2) การ

ปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด 3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของ

สมาชิกแตละคน 4) การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและ

ทักษะการทํางานกลุมยอย และ 5) การวิเคราะหกระบวนการกลุม

[2] การจัดการเรียนการสอนจําเปนตองสรางสภาพแวดลอมทางการ

เรียนรูที่บูรณาการทักษะในศตวรรษท่ี 21 สูการเรียนการสอน     

ผานเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบบริหารจัดการเรียนรูบนเทคโนโลยี

คลาวด (Cloud Learning Management System) มีการเติบโต

อยางรวดเร็ว สถาบันการศึกษาหลายแหงมีความสนใจเปนอยางมาก

เพราะมีความเช่ือมั่นวาจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ

สอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ระบบการจัดการเรียนรูบน

เทคโนโลยีคลาวดดวยกูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคช่ัน ถือเปนนวัตกรรม

ทางการศึกษาทีจ่ะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสําหรับการ

จัดการเรียนการสอน สงเสริมใหเกิดการเรียนรูแบบรวมกัน ทําให

เกิดการทํางานรวมกันไดทุกท่ีทุกเวลาและทุกรูปแบบของเทคโนโลยี 

ที่สามารถเช่ือมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได ภายใตการจัดเก็บ

รวบรวม และบันทึกขอมูลบนคลาวด ติดตอสื่อสาร กําหนดเวลา

เรียนและตารางนัดหมาย ทํากิจกรรมกลุมไดในเวลาเดียวกันบนแฟม

เอกสารเดียวกัน อีกทัง้ครูยังสามารถประยุกตใชในการบริหารจัดการ

ช้ันเรียนไดอีกดวย [3] กูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคช่ัน น้ันสามารถนํามา

ประยุกตใชกับการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ไดหลากหลาย 

ดังเชน อพัชชา ชางขวัญยืน และคณะ [4] ศึกษาการจัดการเรียน

การสอนแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการเรียนรูแบบโครงงานผาน 

กูเกิลคลาสรูม ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผานเกณฑที่ตั้งไว และมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ วรปภา อารีราษฎร และคณะ [5]   

ไดนํา กูเกิลแอพพลิเคช่ันมาพัฒนาชุดฝกอบรมการสงเสริมครูในการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร พบวา กิจกรรมมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากและผูเรียนมีความพึงพอใจ และยอมรับการนํากูเกิล

แอพพลิเคช่ัน ไปใชในการเรียนรูอยูในระดับมาก 

  จากความเปนมาและรูปแบบความสําคัญดังกลาวจึงเปนประเด็น

ที่ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันบน

เทคโนโลยีคลาวด ดวยกูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคช่ัน ของนักศึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัย         

ราชภัฏเลย ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม       

เพื่อสงเสริมหรือพัฒนาผูเรียนใหเกิดกระบวนการทํางานรวมกัน   

และการใช เทคโนโลยี ในการพัฒนาการเรียนการสอน ให มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูรวมกันบนเทคโนโลยีคลาวด 

ดวยกูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคชั่น  

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษากอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัด

กิจกรรมการเรียนรูรวมกันที่พัฒนาข้ึน 
 2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษาท่ีมตีอการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันท่ีพัฒนาข้ึน 

 

3. ขอบเขตการวิจัย  

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 248 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ส าข า วิ ช าค อ ม พิ ว เต อ ร ศึ ก ษ าที่ ล งท ะ เบี ย น ใน ร าย วิ ช า              

ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 พบวามีนักศึกษาช้ันปที่  3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

ดังกลาว จํานวน 38 คน จึงใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 3.2 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย คือ เรื่องหนวยความจํา เรื่องอินพุต

เอาตพุต และเรื่องระบบตัวเลข ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรและ
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สถาปตยกรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา 

  

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1 วิธีการดําเนินการวิจัย การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนการ

ออกแบบตามข้ันตอนของ ณมน จีรังสุวรรณ [6] ดังนี ้

 4.1.1 การวิเคราะห ไดแก 

 1) การวิเคราะหผู เรียน ผูเรียนเปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี การจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนวัยนี้ควรเนนให

ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง และการทํางานรวมกันเปนกลุม 

 2) การวิเคราะหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใช

ทฤษฎีการเรียนรูของเบนจามินบลูม โดยจําแนกจุดมุ งหมาย        

การเรียนรูออกเปน 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย 

เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม 

 3) การวิเคราะห เนื้ อหาและกิจกรรม โดยอาศัย

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนในข้ันตอนที่ผานมาเปน

แนวทางในการรวบรวมเน้ือหา และกิจกรรมใหสอดคลองกับความ

ตองการมากท่ีสุด 

 4) การวิเคราะหเทคโนโลยีที่ใชในในการจัดการเรียน

การสอน ซึ่งในงานวิจัยนี้ใชเทคโนโลยี คือ กูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคช่ัน 

และคาฮูท เปนตน 

 4.1.2 กิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก 

 1) การทดสอบกอนเรียนผานทางกูเกิลฟอรม  

  1.1 ผูสอน สรางแบบทดสอบ จํานวน 30 ขอ 

เพื่อวัดความรูพื้นฐานของผูเรียน ซึ่งผูสอนจะไดรูวาผูเรียนมีความ

พรอมเพียงใด และที่สําคัญผูสอนจะรูวาจะตองเริ่มสอนจากที่ใดและ

สอนอยางไร 

  1.2 ผู เรียน ทําแบบทดสอบกอนเรียน เปน

รายบุคคล ซึ่งจะทําใหผูเรียนรูวาจะตองเรียนรูอะไรบาง  

 2) การสอน (Face-to-Face) 

  2.1 ผูสอนดําเนินการสอนเน้ือหา โดยใชวิธีการ

บรรยายเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค  

  2.2 ผูเรียน ซักถามขอสงสัยตามหัวขอที่เรียน 

 3) การแบงกลุมผูเรียนผานทางกูเกิลกรุปส 

  3.1 ผูสอน สรางกลุม 8 กลุม (A ถึง H) ดังแสดง

ในรูปท่ี 1 หลังจากนั้นกําหนดหัวหนากลุมใหกับผูเรียนโดยใชเทคนิค

แบบเลือกหัวหนากลุมกอน (Group Leader Choice) จากคะแนน

การทดสอบกอนเรียน  

  3.2 ผูเรียน ที่เปนหัวหนากลุมตองเลือกสมาชิก

เขากลุมตนเอง กลุมละ 4-5 คน ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที1่ การจัดกลุมผูเรียนผานทางกูเกิลกรุปส 

  

 4) การทบทวนความรูเปนกลุม 

  4.1 ผูสอน นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบไฟลวีดีโอ 

ไฟลเอกสาร และใบงานที่มีคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

บทเรียน เพื่อใหผูเรียนศึกษารวมกันผานทางกูเกิลคลาสรูม ดังแสดง

ในรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที2่ การนําเสนอเนื้อหาบทเรียนผานทางกูเกิลคลาสรูม 

 

  4.2 ผูเรียน ทบทวนความรูรวมกันจากไฟลวีดีโอ 

และไฟลเอกสาร ผานทางกูเกิลคลาสรูม และรวมกันทํา ใบงาน     

ผานทางกูเกิลเอกสาร ดังแสดงในรูปที่ 3 อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยน

ปญหาขอสงสัยตาง ๆ ผานทางกูเกิลกรุปส เพื่อเตรียมตัวสําหรับการ

ทดสอบดวยเกมออนไลนคาฮูท 

 

 
 

รูปที3่ การทําใบงานรวมกันผานทางกูเกิลเอกสาร 

 

 5) การใชเกมออนไลนคาฮูท (Kahoot) 

  5.1 ผูสอน ต้ังคําถามตามวัตถุประสงคในหัวขอ

ที่เรียนเพื่อทดสอบความเขาใจของผูเรียน ดังแสดงในรูปที่ 4 
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  5.2 ผูเรียน แตละกลุมชวยกันตอบคําถามเพื่อ

แขงขันกันระหวางกลุม  

 

 
 

รูปที4่ การใชเกมออนไลนคาฮูททดสอบความเขาใจของผูเรียน 

 

 6) การยกยองชมเชยกลุมที่ไดคะแนนสูงสุดในการ

แขงขันดวยเกมออนไลนคาฮูท  

 7) ผูสอนและผูเรียน รวมกันอภิปรายและสรุปผลการ

เรียนรูรวมกัน 

 8) การทดสอบหลังเรียนผานทางกูเกิลฟอรมเปน

รายบุคคล ดังแสดงในรูปที่ 5 

 
 

รูปที่5 การทดสอบกอนเรียน หลังเรียน และการประเมินความ    

พึงพอใจผานทางกูเกิลฟอรม 

 

  8.1 ผูสอน วัดผลสัมฤทธิ์ของผู เรียน โดยใช

แบบทดสอบ จํานวน 30 ขอ ซึ่ งจะทําใหไดขอมูลที่บงบอกถึง

พัฒนาการการเรียนรูของผูเรียน และยังสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันท่ีพัฒนาข้ึนอีกดวย 

  8.2 ผูเรียน ทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งจะทํา

ใหผูเรียนรูวาตนเองมีพัฒนาการอยางไร และสามารถนําขอมูล

ดังกลาวไปพัฒนาและปรับปรุงตนเองได  

 9) การประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม     

การเรียนรูรวมกันที่พัฒนาขึ้นสําหรับผูเรียนผานทางกูเกิลฟอรม     

ดังแสดงในรูปที่ 5 

 

 4.1.3 การประเมินผล  

 ประเมินจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง

เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมกันที่พัฒนาขึ้นวามี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียนหรือไม  และหาความ   

พึงพอใจของผู เรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมกัน           

ที่พัฒนาข้ึน 

 4.2 ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง 

(Quasi–Experimental Research) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

 4.2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้  

 1) แผนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันบน

เทคโนโลยีคลาวด ดวยกูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคช่ัน 

 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จากการจัด

กิจกรรมการเรียนรูรวมกันบนเทคโนโลยีคลาวด ดวยกูเกิลแอพฟอร

เอ็ดดูเคช่ัน 

 3) แบบหาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

รวมกันบนเทคโนโลยีคลาวด ดวยกูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคชั่น 

 4.2.2 การวิเคราะหขอมูล  

 สถิ ติ ที่ ใช ในการวิ เค ราะห ข อมู ล  คื อ  ค า เฉ ลี่ ย           

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test 

   

5. ผลการวิจัย  

 5.1 การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของกลุมตัวอยางกอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัด

กิจกรรมการเรียนรูรวมกันบนเทคโนโลยีคลาวด ดวยกูเกิลแอพฟอร

เอ็ดดูเคช่ัน 

 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของกลุมตัวอยางกอนเรียนและหลังเรียน 
 

คะแนน คะแนนเต็ม ( x ) S.D. t  p  

กอน

เรียน 
30 7.00 2.427 

21.608 .000 
หลัง

เรียน 
30 23.37 3.996 

*p<.05 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันที่พัฒนาขึ้นสามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยางได 
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 5.2 การหาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรู รวมกันบนเทคโนโลยีคลาวด  ดวยกู เกิลแอพฟอร         

เอ็ดดูเคช่ัน 

 

ตารางท่ี 2  ผลการหาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการจัด

กิจกรรมการเรียนรูรวมกันบนเทคโนโลยีคลาวด ดวยกูเกิลแอพฟอร

เอ็ดดูเคช่ัน 

 
 

ดานการประเมินผล ( x ) S.D. การแปลผล 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 4.40 1.008 มาก 

ดานเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอน 

4.35 1.027 มาก 

ดานประเมินผล 4.28 .933 มาก 

ดานผูสอน 4.53 .905 มากที่สุด 

ป ร ะ โย ช น ที่ ได จ า ก ก า ร

จัดการเรียนรู 

4.50 .934 มากที่สุด 

รวม 4.41 .961 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 การหาผลความพึงพอใจ ประกอบดวย 5 ดาน 

คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ

สอน ดานประเมินผล ดานผูสอน และประโยชนที่ไดจากการจัดการ

เรียนรู พบวาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันบน

เทคโนโลยีคลาวด ดวยกูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคช่ันภาพรวม อยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 สําหรับการพิจารณาเปนราย

ขอ ปรากฎวา มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4.28 – 4.53 ซึ่งสามารถ

แสดงคาคะแนนสูงสุดและต่ําสุดไดดังนี้ 

 คะแนนสูงสุด คือ ดานผูสอน x  = 4.53 

 คะแนนต่ําสุด คือ ดานประเมินผล x  = 4.28 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย

 6.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษากอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวย   

การจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันท่ีพัฒนาขึ้น จากผลการวิจัย พบวา 

เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษาที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันท่ีพัฒนาขึ้นมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันที่

พัฒนาข้ึนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเรยีนได ที่เปน

เชนนี้อาจเปนเพราะวา กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันท่ี

พัฒนาขึ้นไดนําเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองกับความ

ตองการของกลุมตัวอยางมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําให

ผูเรียนมีความสนใจในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของลลิตา ณ หนองคาย และคณะ [7] ไดทําการศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนรูแบบ

รวมมือบนคลาวด คอมพิ วติ้ งด วย กู เกิลแอพฟอร เอ็ด ดู เค ช่ัน 

ผลการวิจัยพบวา ผู เรียนที่ เรียนดวยวิธีใชปญหาเปนฐานรวมกับ      

การเรียนแบบรวมมือบนคลาวดคอมพิวติ้ง มีคะแนนทดสอบเฉลี่ยสูง

กวากลุมผูเรียนที่เรียนดวยการบรรยายและทําแบบฝกหัดในคาบเรียน 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ เดชพล ใจปนทา และคณะ [8]        

ไดทําการศึกษาการสงเสริมครูประยุกตใชสื่อผสมเพื่อการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรดวยกระบวนการกลุมผานทาง กูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคช่ัน 

ผลการวิจัยพบวา คะแนนหลังการสงเสริมของครูมีความรูเพิ่มขึ้นอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ     

S Widodo [9] ไดทําการศึกษาการใช กูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคช่ัน    

ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา คะแนน

หลังเรียนของกลุมทดลองดีกวากลุมควบคุม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ Slavin Robert E [10] ที่กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือจะชวย

ใหผูเรียนพัฒนาความรู และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนสูงขึ้น   

 6.2 การหาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษาที่ มี ต อการจัด กิจกรรมการเรียนรู ร วมกันที่ พัฒนาขึ้น         

จากผลการวิจัย พบวา เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ นักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษามีความพึงพอใจภาพรวมอยู ใน       

ระดับมาก แสดงวาผูเรียนยอมรับการนํากูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคช่ัน  

มาใชในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ            

ฉันททิพย ลีลิตธรรม และคณะ [11] ไดทําการศึกษาความพึงพอใจ

ตอการเรียนการสอนโดยผานกูเกิลคลาสรูม ผลการวิจัยพบวาการ

จัดการเรียนการสอนผานกูเกิลคลาสรูมชวยใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย

ของการเรียน และการนํากูเกิลคลาสรูมไปใชมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรศักดิ์ หอมสุวรรณ และ

คณะ [12] ท่ีไดทําการศึกษาระดับความพึงพอใจระบบการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลนผานกูเกิ้ลคลาสรูมภายในวิทยาลยัเทคนิค

อุตสาหกรรมยานยนต ผลการวิจัยพบวา ดานการจัดการเรียนการ

สอนผานกูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคช่ัน นั้นมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูใน       

ระดับมาก และจุดแข็งของ กูเกิลฟอร เอ็ดดู เคช่ัน คือการลด

คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

W. Zhou et al [13] ไดทําการศึกษาการเขียนรวมกันนอกช้ันเรียน

ดวยกูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคช่ัน ผลการศึกษาพบวา กูเกิลแอพฟอร

เอ็ดดูเคช่ัน เปนเครื่องมือท่ีมีประโยชนสําหรับการเขียนรวมกันและมี

อิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียน 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวาหลังจากการเรียนดวยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันที่พัฒนาข้ึน ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนเพิ่มสูงขึ้น และมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมที่พัฒนาข้ึน 

อยูในระดับมาก ดังนั้น ผลจากการวิจัยนี้จึงเหมาะสมที่จะเปน

แนวทางสําหรับอาจารยหรือผูที่สนใจที่จะนําไปใชในการพัฒนาดาน

การเรียนใหกับนักศึกษาในระดับชั้นตาง ๆ ตอไป 

7. ขอเสนอแนะ 
 7.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระบบบริหารจัดการเรียนรู      

บนเทคโนโลยีคลาวดในรูปแบบการใหบริการซอฟตแวรอื่น ๆ           

เชน Moodle, Edmodo และ Schoology วาผูเรียนมีความพึงพอใจ

ตอระบบใดมากท่ีสุด และระบบใดชวยใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูได

ดีกวากัน 

 7.2 ควรมีการใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันรวมกับเทคนิค

การสอนแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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การสอนโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสงเสริมใหผูเรียนได
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Abstract 

The purposes of this research were 1  to construct the science equipment skills test 2 to verify the quality of 

science equipment skills test. 1 to construct the science equipment skills test and analyzed validity 2 to experiment 

the science equipment skills test with the sample group individually. 3 Analyzed reliability of skill observation by rater 

agreement indexes. 4 Analyzed discrimination by point biserial correlation and analyzed difficulty. The samples 

consisted of 40 seventh grade students in the first semester of the 8 academic year at Mathayomwatsing school.

The sample in this study was selected by cluster random sampling.  

The results indicate that science equipment skills test was checklist which had 12 subtests. The rubrics were 

1 and 0. The index of item  objective consistency (IOC) of the science equipment skills test were between 0.95 to 1.00. 

The discrimination were between 0.58 to 0.78, the difficulty were between to . and the reliability of raters or 

the rater agreement indexes RAI were between 88 to 0.91, 

Keywords : Science equipment skills test, Science equipment skills,  Science equipments 
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  4.1.4 

Checklist) 

Rubric score)  
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12 4  

 4.2 

 

  4.2.1 

5

Index of Item-

Objective Consistency: IOC) 

5

 

  4.2.2 

1
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2 

Rater Agreement Index, RAI) 

 

  4.2.4. 

Rater Agreement Index, RAI) 1

2

1 

 

  4.2.5. 

 1  

5.  

  1 IOC) 

RAI  r

p  1  12 

 IOC RAI r 
r 

p 
p 

1 1.00 0.88 0.72-0.86 0.78 0.43-0.60 0.53 

2 1.00 0.89 0.67-0.82 0.74 0.25-0.70 0.55 

3 1.00 0.88 0.63-0.86 0.78 0.46-0.73 0.58 

4 1.00 0.89 0.52-0.71 0.62 0.23-0.43 0.35 

5 1.00 0.88 0.55-073 0.63 0.38-0.75 0.57 

6 1.00 0.89 0.54-0.67 0.62 0.38-0.60 0.53 

7 0.95 0.88 0.57-0.69 0.60 0.40-0.63 0.53 

8 1.00 0.89 0.60-0.69 0.64 0.30-0.55 0.42 

9 1.00 0.89 0.44-0.70 0.58 0.40-0.73 0.53 

10 1.00 0.90 0.50-0.73 0.61 0.23-0.60 0.39 

11 1.00 0.90 0.44-0.75 0.60 0.40-0.78 0.61 

12 1.00 0.91 0.51-0.74 0.61 0.58-0.78 0.69 

 

 2 r) 

p)  4  

 r p 

1.  0.68 0.35 

2.  0.71 0.40 

3. 0.52 0.23 

4. 0.56 0.43 
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1. 0.51 0.73 
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Abstract 
 The purposes of this research were to 1) To explore the use demand of online media, social studies for 
PhraPariyatthidhamma School Divison of general Education teachers, Chiang Mai province. 2) To develop of Online Media 
Bank in Social Studies for PhraPariyatthidhamma School teachers, Chiang Mai province, and 3) To study the usage results 
of  online media bank in social studies for PhraPariyatthidhamma School School Divison of general Education teachers, 
Chiang Mai Province. The sample for this research was the 50 social studies teachers. Using the ADDIE Model to design 
and develop innovative media. There are steps as follows. Analysis, Design, Development, Implementation, and 
Evaluation. The research tools were 1) Surveys demand for online media, social studies. 2) Online media bank in social 
studies. and 3) Evaluation of using online media bank in social studies. The data was analyzed by using descriptive statistics 
such as mean scores and standard deviation. The results were found that Most media using the diagram and select media 
from the print media the most. Most of the social studies teachers want to use more online media to develop skills in 
using online media type lessons help teach better especially economics. The development of the online media bank is 

                                                           
1*  
E-mail : nu.namrz@gmail.com 
2*  
3*  
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divided into 5 topics : Religion, Duty Citizenship, History,  Economics and Geography. Have a lesson plan General 
Knowledge and Testing. Can be used according to the needs of the teacher. Most of the media is online media from the 
Internet Lessons to teach and Documentary. Content is known in many forms and Teaching through the medium of 
computer use. Evaluation result use of online media bank of the contents Teachers and the value of the media overall 
a good level. 
 

Keywords: Development, Online Media Bank, Social Studies, PhraPariyatthidhamma School  
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Application of Online Calendars to Enhance Student Assignment Submissions 
Performances of Undergraduate Students 
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Abstract 
The change and adaptation of the curriculum of the school and consequently the chain to the problem of 

teaching. It requires technology and innovation to suit the situation. And meet the new teaching. This allows students 
to learn quickly and learn more in limited time. Learners' learning is more likely to be self-directed, in line with 
modern-day student-centered philosophy. The student assignment submissions has changed from paper-based to 
online. Innovative learning can help meet conventionally learning according to the ability of each student. Therefore, 
the instructor can teach and use the tools to communicate with the correct learners, the application of information 
technology tools to apply the teaching. There is a need for teaching in the present age. To improve and maximize the 
learning efficiency of the learners. Increase the potential for students and help students achieve their goals. This 
research aims to enhance the student assignment submissions performance of undergraduate students from the online 
calendar application. To study student satisfaction in the application of online calendars in various fields, including 
applications, user interface, system security and study the advantages and disadvantages of the online calendar 
application. Research tools are online calendars and student satisfaction surveys for online calendar applications.  
Academic achievement research has found that groups with online calendar applications are more effective at 
delivering assignments than those who do not have an online calendar application. It can be concluded that the 
application of online calendars improves the student assignment submissions performance of undergraduate students.  
Keywords : Online Calendar, Student Assignment Submissions 
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ผลการเรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E เสรมิดวยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตรตอความเขาใจมโนมติ          
เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

The Effect of 5E Learning Cycle Supplemented with Science Activity Packages 
on understanding of the Existence of Living Plant                               

Concept of Prathomsuksa 5 Students 
 

กัญชบา ศรีโบราณ1 , วรัญญา จีระวิพูลวรรณ2 และจุฬามาศ จันทรศรีสุคต3  
Kunchaba Sriboran1,  Varanya Jeeravipoolvarn2 and Julamas  Jansrisukot3 

 

 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

กัญชบา ศรีโบราณ, เบอรโทรศัพท 087-0949397, Email : kw.faplilpo@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเข าใจมโนมติ เร่ืองการดํารงชีวิตของพืช กอนเรียนและหลังเรียน               

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยการเรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E เสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ดําเนินการวิจัยโดยใชแบบ
แผนการวิจัยแบบการทดลองกลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนขยายโอกาส
แหงหนึ่ง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียนรวม 28 คน 
โดยการสุมแบบกลุม เคร่ืองมือท่ีในการวิจัย 1. แผนการเรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E เสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของ
พืช 2. แบบวัดความเขาใจมโนมติ เรื่องการดํารงชีวิตของพืช แบบ 2 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบทีแบบไมอิสระ และแมคนีมาร ผลการวิจัย 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยการเรียนรู
แบบ 5E เสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรมีความเขาใจมโนมติ เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช หลังเรียน (   =32.34 รอยละ 89.83%) สูงกวา
กอนเรียน (   =3.46 รอยละ 9.61%) อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยการเรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E 
เสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร มีการเปลี่ยนแปลงความเขาใจมโนมติ เรื่องการดํารงชีวิตของพืช โดยเปลี่ยนจากความเขาใจไมสอดคลองกับ
แนวคิดวิทยาศาสตร ไปเปนสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรมากกวาไมมีการเปลีย่นความเขาใจมโนมติ โดยไมมีการเปลี่ยนความเขาใจมโนมติ
จากท่ีสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรไปเปนไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญที่ .05   

 
คําสําคัญ : การเรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E,ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร,ความเขาใจมโนมติ เรื่องการดํารงชีวิตของพืช 
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Abstract 
 The purpose of this research were to study and compare the students’ Existence of Living Plant Understanding 
concepts before and after learning through the 5E learning cycle supplemented with science activity package.               
The sample consisted of 28 Prathomsuksa 5 Students studying in the 1st semester of academic year 2018 at one 
Opportunity expansion school, Udonthani Province, using Cluster Random Sampling. The One Group Pretest-Posttest 
Design was employed in this study. The instruments used in this research were: the 5E learning cycle supplemented 
with science activity package lesson plans, the students’ Existence of Living Plant conceptual understanding test.               
The collected data were statistically and analyzed for mean frequency, standard deviation, percentage, t-test for 
Dependent Samples and McNemar were employed for testing of hypothesis. The findings of the study were as follows: 
 1. The students’ Existence of Living Plant understanding concepts after learning (post = 32.34 or 89.83%) is 
higher than before learning. (pre = 3.46, 9.61%) that were significantly different at the .05 level.              
 2. There is a significant change in students’ understandings of the Existence of Living Plant concept toward the 
scientific understanding after learning. The number of student changing their understanding from non-scientific to 
scientific view is greater than no changing and there is no the number of those switching from scientific to non-scientific 
view. that were significantly different at the .05 level. 
 
 Keywords : 5E Learning Cycle, Science Activity Packages, The Existence of Living Plant concept change. 
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1. บทนํา
     วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญ ทั้งตอการดํารงชีวิตประจําวันและ
การงานอาชีพตางๆ รวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชและผลผลิตตางๆ ท่ี
มนุษยไดใช ลวนเปนความรูที่ไดจากวิทยาศาสตรผสานกับความคิด
สรางสรรคและศาสตรอื่นๆ จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรู
วิทยาศาสตร เพื่อจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี
ที่มนุษยสรางสรรคขึ้น และดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางมี
ความสุข กรมวิชาการ [1]  
    การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาในปจจุบันไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากผูเรียนไมเขาใจในเน้ือหา ผูเรียน
อาศัยการทองจํา ผูเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อน ในเน้ือหาเร่ืองการ
ดํารงชีวิตของพืช หลายประการ เชน นักเรียนเขาใจวาหนาที่หลัก
ของดอกไมคือ ผลิตน้ําหวานเปนอาหารของแมลง ซึ่งความจริงหนาท่ี
หลักของดอกไมคือเปนโครงสรางในการสืบพันธุของพืชมีดอก เปน
ตน สาเหตุเพราะครูมิไดฝกฝนใหผูเรียนทํากิจกรรม ที่ใชเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร ไมเนนกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะในการคิดคน และการจัดการเรียนรูมีรูปแบบที่ไมหลากหลาย
เทาท่ีควร พัชรี โพชนา [2] 
    แนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา ครู
ควรเนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับการจัดการเรียนรูโดยวิธีการ
สืบเสาะหาความรู จากการศึกษาผูวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 5E หรือการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) เปนวิธีใน
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางใหผูเรียนสรางองค
ความรูดวยตนเอง ผูเรียนไดเรียนรูรวมกันและประเมินผลการเรียนรู
ดวยตนเอง สสวท. [3] และยังพบวา ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเปน

นวัตกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงค เนื้อหา ผูเรียนสามารถศึกษา
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง สอดคลองกับจุดมุงหมายการศึกษาที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลางท่ีสามารถชวยใหครูและนักเรียนบรรลุ
จุดมุงหมายของการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ อารมณ เบสูงเนิน
[4] นอกจากน้ีชุดกิจกรรมยังเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหครูดําเนินการ
สอนเปนไปตามลําดับขั้นตอนชวยใหผูเรียนเรียนรูไดในระยะเวลาสั้น 
ทําใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น บุญเก้ือ ควรหาเวช [5] 
จากงานวิจัยมีผูนําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรมาใชในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความ
เขาใจมโนมติสูงขึ้น อรวดี ศรีบัว [6] และชุดกิจกรรมการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพเมื่อนําไปทดลองสอนพบวา นักเรียนมีผลการ
เรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน วิมลรัตน มากทรัพย [7]  
    จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและ
เปรียบเทียบมโนมติเรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ท่ีเรียนดวยการ
จัดการเรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E เสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
    2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเขาใจมโนมติ เรื่องการ
ดํารงชีวิตของพืช กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนดวยการเรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E เสรมิ
ดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร                       
    2.2 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเขาใจมโนมติ เรื่องการ
ดํารงชีวิตของพืช กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ัน
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ประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนดวยการเรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E เสรมิ
ดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากร                                 
    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 2 หอง รวมจํานวน
นักเรียน 53 คน โรงเรียนขยายโอกาสแหงหนึ่งในอําเภอบานผือ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2561   
3.2 ตัวแปรในการวิจัย 
     3.2.1 ตัวแปรตน คือ การเรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E เสริมดวย
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
     3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความเขาใจมโนมติ เร่ือง การดํารงชีวิต
ของพืช 
3.3 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 
    เนื้อหาท่ีใชในการทดลองคร้ังนี้  เปนเนื้อหาตามหลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรสาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิตช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 เร่ืองการดํารงชีวิตของพืช  
3.4 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

 ใชระยะเวลา 18 ช่ัวโมง สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง รวมท้ังหมด 6 
สัปดาห โดยทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 
4. วิธีการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามรูปแบบการทดลอง
กลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest- 
Posttest Design) ดังแสดงในตารางที่ 1 
4.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
      4.1.1 แผนการเรยีนรูแบบวงจรเรยีนรู 5E เสริมดวย            
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของพืช  
      4.1.2 แบบทดสอบวัดความเขาใจมโนมติ เรื่องการดํารงชีวิต
ของพืช  
4.2 ข้ันตอนการสราง และหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีใชใน               
การวิจัย 
     4.2.1 แผนการเรียนรูแบบวงจรเรยีนรู 5E เสริมดวย            
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของพืช  
     1) ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการจัด                  
การเรยีนรูแบบวงจรเรียนรู 5E เสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
เรื่องการดํารงชีวิตของพืช       
     2) ศึกษาและวิเคราะหหลักสตูร จุดมุงหมายหลักสตูร สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ตามหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
     3) สรางแผนการเรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E เสรมิดวยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรเรื่อง การดํารงชีวิตของพืช จํานวน 6 แผน 
ดังนี ้พืชดอก, การสืบพันธุของพืชดอก, การขยายพันธุแบบไมอาศัย

เพศของพชื, วัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด, การจําแนกพืชมีดอก
กับพืชไมมีดอก และพืชใบเลี้ยงเดีย่วกับพืชใบเลี้ยงคู         
     4) นําแผนการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
อาจารยที่ปรึกษา เสนอตอผเูชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล โดยใหคะแนน
ตามแบบของลิเคริท Likert [8] เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับดังนี้ (5,4,3,2 และ1 หมายถงึ เหมาะสมมากท่ีสดุ,เหมาะสม
มาก,เหมาะสมปานกลาง,เหมาะสมนอย และเหมาะสมนอยท่ีสุด 
ตามลาํดับ ทั้งนี้วิเคราะหระดับคณุภาพจากแบบประเมินแผนการ
เรียนรูมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.67-5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
     5) นําแผนการเรยีนรูที่ผานผูเชียวชาญ ไปปรับปรุงแกไข และ
นําไปใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือ
ความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนรู เวลาที่ใช ปญหาที่
เกิดขึ้น แลวนํามาปรับปรุงแกไข                   
     6) นําแผนการเรยีนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 ที่เปนกลุมตัวอยาง                                   
 4.2.2 แบบวัดความเขาใจมโนมติ เรื่องการดํารงชีวิตของพืช 

1) ศึกษาเอกสารเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรหลกัสูตร
สถานศึกษา หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานช้ันประถมศึกษาปท่ี
5 เรื่องการดํารงชีวิตของพืช เพื่อใชในการกําหนดเน้ือหาจุดประสงค
การเรียนรู การวัดและประเมินผล 

2) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการวัดและประเมินผลความ
เขาใจมโนมติ 

3) จัดทําตารางวิเคราะหขอสอบ ประเด็นความคลาดเคลื่อนและ
ไมคลาดเคลื่อนของมโนมติ เรื่องการดํารงชีวิตของพืชเพื่อเปนกรอบ
ในการสรางแบบวัดความเขาใจมโนมติ เรื่องการดํารงชีวิตของพืช 

4) สรางแบบวัดความเขาใจมโนมติ เรื่องการดํารงชีวิตของพืช 
เปนแบบวัด 2 ระดับ โดยระดับที่ 1 ขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
และระดับที่ 2 เปนการใหเหตุผลสนับสนุนในคําตอบที่ 1 จํานวน
ทั้งหมดจํานวน 12 ขอ 

5) นําแบบวัดเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อให
คําแนะนําและปรับปรุงแกไข 

6) นําแบบวัดความเขาใจมโนมติ เรื่องการดํารงชีวิตของพืชที่
ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเ ช่ียวชาญชุดเดียวกันกับประเมิน
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผล
การเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู โดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาให
คะแนน ไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 1.00 

7) นําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไขจากผูเช่ียวชาญแลวไปทดสอบกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เคยเรียนเน้ือหาเร่ืองการดํารงชีวิต 
มากอนจํานวน 32 คน เพื่อหาคาความยากงาย (p) 0.50-0.73 คา
อํานาจจําแนก (r) 0.27-0.73 

8) นําแบบวัดความเขาใจมโนมติ เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช             
หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยวิธีการคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach [9] มีคาเทากับ 0.88  
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9) นําแบบวัดความเขาใจมโนมติ เรื่อง การดํารงชีวิตของพืชที่
แกไขและปรับปรุงแลวใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ท่ีเปน
กลุมตัวอยาง 
 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
   5.1 กอนการทดลองใหนักเรียนกลุมตัวอยางทดสอบกอนเรยีน
ดวยแบบวัดความเขาใจมโนมติ เรือ่ง การดํารงชีวิตของพืช 
   5.2 ผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชแผนการ
เรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E เสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่อง
การดํารงชีวิตของพืชที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 6 แผน รวม 18 ช่ัวโมง  
   5.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลองตามกําหนดแลว นําแบบวัดความเขาใจ
มโนมติ เรื่องการดํารงชีวิตของพืช ทําการทดสอบหลังเรียนจากนั้น
นําผลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 
6. การวิเคราะหขอมูล                                                                             
   6.1 เปรียบเทียบคะแนนความเขาใจมโนมติกอนเรียนและหลัง
เรียนโดยนําคะแนนเฉลีย่ รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมา
ทดสอบโดยใชการทดสอบ t-test for Dependent Samples  
   6.2 นําคะแนนความเขาใจมโนมติ เรื่องการดํารงชีวิตของพืชกอน
เรียนและหลังเรียนของนักเรยีนเปนรายขอมาพิจารณาความถ่ีเขาใจ
มโนมติ 2 ระดับคือ สอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร (CU และ 
PU) และไมสอดคลองกับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร (AC และ NU) 
ดวยการทดสอบของแบบแมคนีมาร  

7. ผลการวิจัย                                                                                  
7.1 ผลการเปรียบเทยีบความเขาใจมโนมติการดาํรงชีวิตของพืช 
กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียน
ดวยการจดัการเรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E เสรมิดวยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร  ดังตารางท่ี 1                                                                  
7.2 ผลการศึกษาความเขาใจมโนมติการดํารงชีวิตของพืชที่
สอดคลองและไมสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร กอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนดวยการ
เรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E เสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรดัง
ตารางที่ 2 
 

8. สรุปผลการวิจัย 
   8.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยการเรียนรูแบบ
วงจรเรียนรู 5E เสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรมีความเขาใจมโน
มติ เรื่องการดํารงชีวิตของพืช หลังเรียน (   =32.34 หรือรอยละ 
89.83%) สูงกวากอนเรียน (   =3.46 หรือรอยละ 9.61%)                   
   8.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยการเรียนรูแบบ
วงจรเรียนรู 5E เสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เปลี่ยนแปลง
ความเขาใจมโนมติ เรื่องการดํารงชีวิตของพืช โดยเปลี่ยนจากความ
เขาใจไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร ไปเปนสอดคลองกับ
แนวคิดวิทยาศาสตรมากกวาไมมีการเปลี่ยนความเขาใจมโนมติ โดย
ไมมีการเปลี่ยนความเขาใจมโนมติจากท่ีสอดคลองกับแนวคิด
วิทยาศาสตรไปเปนไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร   
 

9. อภิปรายผล 
   ผลการศึกษาความเขาใจมโนมติ เรื่องการดํารงชีวิตของพืช ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ดวยการเรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E 
เสริมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรพบวา นักเรียนมีความเขาใจมโน
มติ เรื่องการดํารงชีวิตของพืช คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 32.34 
คะแนน รอยละ 89.83 สูงกวากอนเรียนเทากับ 3.46 คะแนนรอยละ 
9.61 ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E เสริมดวยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
เริ่มตนดวยการกระตุนความสนใจของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความ
กระตือรือรนในการเรียนรู ไดเรียนรูการทํางานกลุม ทดลอง ปฏิบัติ
จริง คนควาหาคําตอบรวมกันจากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร มีโอกาส
ไดลงความคิดเห็น อภิปรายและหาขอสรุปรวมกันทําใหผูเรียนได
สรางองคความรูดวยตนเองและไดเรียนรูรวมกัน สสวท.สอดคลอง
กับกลุมแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเชิงปญญาของเพียเจต ทิศนา แขม
มณี [11]ผูเรียนไดคนพบสิ่งที่เรียนรูดวยตนเอง โดยใชทักษะการ
สังเกต การปฏิบัติจริง การทดลอง การบันทึกขอมูล การอภิปราย 
การแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ การโตแยงอยางมีเหตุผล เปนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาขบวนการคิด และเสาะแสวงหาความรู
ดวยตนเองจากกิจกรรมในข้ันท่ี 2 คือขั้นสํารวจและคนหา ข้ันตอนน้ี
จะเสริมชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจาก
การกระทํา การใชทักษะสังเกต สืบเสาะ สํารวจ ทดลอง เพื่อ
รวบรวมขอมูลมาตอบคําถาม หรืออธิบายประเด็นตางๆในกิจกรรม 
นําสูขั้นอธิบายและลงขอสรุป ผูเรียนไดอธิบายสิ่งที่ไดจากการสํารวจ
อยางมีเหตุผล มีหลักการ หรือหลักฐานประกอบ ครูและผูเรียน
รวมกันสรุปผลแปลผลจากการศึกษาคนควาเพื่อสรุปเปนความรูได
ถูกตองชัดเจน สมเหตุสมผล จากนั้นในข้ันขยายความรูเปนขั้นที่
ผูเรียนรวมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลที่ไดมาของแตละกลุมภายใน
หอง เปนการเติมเต็มองคความรูใหมใหสมบูรณยิ่งข้ึน ขั้นประเมินผล
เปนขั้นสุดทายของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E 
เสริมชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร คือขั้นที่ครู ตั้งคําถามเพ่ือทดสอบ
ความเขาใจของผูเรียนอีกครั้ง หากยังมีขอสงสัย ครูชวยอธิบายให
ผูเรียนเกิดความเขาใจ และมโนมติถูกตองสอดคลองตามแนวทฤษฎี
ประสบการณของ จอหน ดิวอี้  ผู เรียนเปนผูสรางความรูจาก
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่ตนพบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมมา
กอนโดยพยายามทําความเขาใจปรากฏการณที่พบมาสรางเปน
โครงสรางทางปญญา และปรับโครงสรางทางปญญาของตนเองใน
ความรูใหมโดยการเช่ือมโยงกับประสบการณเดิม เพื่อใหโครงสราง
ทางปญญาของแตละบุคคลเขาสูสภาพสมดุล หรือเกิดการเรียนรู
นั่นเอง สุมาลี ชัยเจริญ [12] สงผลใหนักเรียนมีความเขาใจมโนมติ 
เรื่องการดํารงชีวิตของพืช สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร 
และนํามโนมติที่เกิดจากการเรียนรูนั้นมาอธิบายใหเหตุผลในการ
ตอบแบบวัดความเขาใจมโนมติเรื่องการดํารงชีวิตของพืช จนได
คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น สอดคลองกับสกาวเดือน ฐานะทรัพย
ปญญา [13] ศึกษาและเปรียบเทียบความเขาใจมโนมติ ลมฟา
อากาศ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลัง
เรียนดวยวงจรการเรียนรู  5Esเสริมดวยเทคนิครวมกันคิด ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 พบวามโนมติหลังเรียนสูงกวากอน
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** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เรียน และเปลี่ยนแปลงมโนมติหลังเรียนในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
     จากการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงความเขาใจมโนมติโดย
ภาพรวมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงความ
เขาใจมโนมติ เรื่องการดํารงชีวิตของพืช โดยเปลี่ยนจากความเขาใจ
ไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร ไปเปนสอดคลองกับแนวคิด
วิทยาศาสตรมากกวาไมมีการเปลี่ยนความเขาใจมโนมติ โดยไมมีการ
เปลี่ยนความเขาใจมโนมติจากท่ีสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรไป
เปนไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร   
 
10. ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช    
    ครูตองช้ีแจง อธิบายถึงขั้นตอน วิธีการทดลองในชุดกิจกรรมให
นักเรียนเขาใจอยางถูกตอง เพื่อลดปญหาการทดลองผิดขั้นตอน 
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ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองที่ใชในการวิจัย 
 

กลุม 
ทดสอบกอนเรียน 
Pretest 

ทดลอง 
ทดสอบหลังเรียน 
Posttest 

E    T1    X       T2 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบความเขาใจมโนมติเรื่องการดํารงชีวิต
ของพืช กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
ที่เรียนดวยการเรียนรูแบบวงจรเรียนรู 5E เสรมิดวยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร 

 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความเขาใจมโนมติ เร่ืองการดํารงชีวิตของพืช ที่สอดคลองและไมสอดคลองของกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร กอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

มโนมต ิ N 
การเปรียบเทียบมโนมติ 
 S.D.     t P 

กอนเรียน 28 3.46 2.23 
48.966** .00 

หลังเรียน 28 32.32 2.14 

แบบวัดมโนมติ กอนเรียน 
หลังเรียน 

รวม χ2 Sig. 
มโนมติท่ีสอดคลอง 

มโนมติท่ีไม
สอดคลอง 

รวม 
มโนมติท่ีสอดคลอง 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

 
0.0
0

มโนมติท่ีไมสอดคลอง 328(71.3) 8(28.7) 336(100.0) 
รวม 328(71.3) 8(28.7) 336(100.0) 
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A Result Study of Using Simple Harmonic Motion Learning Module on Tenth 

Grade Students Based on Lecture-Demonstration  
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Abstract 

The research aimed to 1) design and develop a demonstration set for Simple Harmonic Motion, 2) compare the 

learning achievement of students before and after using simple Harmonic Motion instructional package with Lecture-

Demonstration through using a pre-and post- test, and 3) study the student satisfaction of the demonstration set with 

lecture-demonstrations. The sample comprised 122 students in mathayomsuksa 4 from the Prachinratsadornamroong 

school by using the simple random sampling. The tools used in this research were a demonstration set for simple 

harmonic motion, learning management plan, achievement Test, and satisfaction Questionnaire on the demonstration 

set for demonstration set of simple harmonic motion with lecture-demonstrations.  The results showed the following: 

1) The demonstration set in simple harmonic motion had the quality at high level = , S.D.  

2) Students obtaining an achievement in the pre-test and post-test differed significantly at the significant level 

0.1. 

3) The average student satisfaction of the demonstration set was 4. , which was the highest level of 

satisfaction. 

Keywords : Simple harmonic motion, Lissajous Figure, Lecture-Demonstration Method 
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on Cloud Computing to Enhance Critical Thinking Skills 
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Abstract 
The purposes of this research study were 1) to develop a problem-based learning model incorporating 

gamification on cloud computing to enhance ritical thinking skills 2) to evaluate a problem-based learning 
model incorporating gamification on cloud computing. The research procedures were divided into two phrases. The first 
phrase was to develop a problem-based learning model incorporating gamification on cloud computing, and the 
second phase was to evaluate a problem-based learning model incorporating gamification on cloud computing. The 
sample group in this study consisted of five experts in instructional, teaching of problem-based and gamification 
learning using purposive sampling. Data were analyzed by arithmetic mean and standard deviation. The research 
findings were as follows: The problem-based learning model incorporating gamification on cloud computing consisted 
of three components as followed: 1) preparation, 2) learning process, and 3) evaluation. The preparation method has 
two activities, the first is orientation about learning activity and the second is critical thinking skill pre-testing. The 
learning method consisted of three elements, the first is a problem-based leaning it has seven steps: 1) Identify 
problems, 2) analyze problems, 3) identify hypothesis, 4) Identify objective, 5) learning content, 6) synthesize the new 
information 7) conclusion and presentation, the second is gamification technics it has game mechanics, the desire of 
the learner and aesthetics, the last is cloud computing, the tools of learning has Classcraft and Classstart program to 
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support learning activities. The evaluation method was 1) to study the results of satisfaction with a problem-based 

after learning processes. The experts agree that a problem-based learning model incorporating gamification on cloud 
computing was appropriateness at high level. ( X = 4.45, S.D. = 0.50) 
Keywords: Problem-based learning, Gamification, Cloud Computing, Critical thinking skills 
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Abstract 
  The objiectives of this research were to: 1) develop documentation exercises on format for the vodational 
students, 2 compare  
opinions forward the exercises. The sample group for this research were 24 students, during the second semester of the 
academic year 2017. The tools used in the research were: 1) documentation exercises, 2) lesson plans, 3) achievement 
test, and 4) questionnaire The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and dependent samples t-test.       
The results of this research were as follows: 1) the efficiency of the documentation exercises was 80.00/88.75 that has 

exercises at the .05 l  
Keywords : Exercises, Format for printing official books, Official Books 
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Using WebQuest - based activities to enhance academic English writing skill of 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทั้งกอนและหลังเรียนดวย

กิจกรรมเว็บเควส 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมเว็บเควส กลุมตัวอยางคือนักศึกษาช้ันปที่ 3 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา จํานวน 27 คน ไดจากการจับกลุมแบบเจาะจง ดําเนินการทดลองโดยใหนักศึกษาเรียนดวย

กิจกรรมเว็บเควส จํานวน 3 กิจกรรม ใชเวลาเรียน จํานวน 3 แผน แผนละ 6 คาบ คาบละ 60 นาที รวมทั้งหมด 18 คาบ สําหรับเครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัย คือ 1) กิจกรรมเว็บเควสท่ีเนนเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และ       

3) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมเว็บเควส การวิเคราะหขอมูลนั้น มีการใชคาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ

จับคู ผลวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของกลุมตัวอยางสูงข้ึนหลังจากการเรียนผานกิจกรรมเว็บเควส อยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และ 2) กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมเว็บเควสท่ีผูวิจัยสรางขึ้น พบวา ดานที่มีคาคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแก       

ดานเนื้อหา (  = 4.56, S.D = 0.65) ดานกิจกรรม (  = 4.45, S.D. = 0.67) ดานการนําไปประยุกตใช ( = 4.34, S.D. = 0.63) ดานรูปแบบ ( = 

4.29, S.D. =0.53) และดานเทคนิค ( = 4.07, S.D. = 0.61) ตามลําดบั 

 

คาํสําคัญ : เว็บเควส, ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ, ภาษาอังกฤษ, คณะครุศาสตร, พระนครศรีอยุธยา 

 

Abstract 

 The purposes of the study were 1) to compare students’ academic English writing ability both before and after using 

WebQuest-based activities and 2) to survey students’ opinions toward WebQuest-based activity. The population comprised 

27 students in Teaching English Program, faculty of Education, Rajabhat Phra Nakhon Si Ayutthaya university, selected by a 

purposive sampling technique. The students have studied 3 activities. The duration of experimental research was covered 18 

class sessions. The research instruments were the 1) WebQuest-based activities focusing on academic English writing; 2) English 

writing abilities test, used as a pre-test and a post-test; 3) a questionnaire on opinions toward WebQuest-based activities. The 

                                                 
* รายงานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยประจําปงบประมาณ 2561 จากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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statistics method used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Paired-sample T-test. The 

research findings were 1) The students’ academic English writing ability after learning via WebQuest-based activities was higher 

than before one. The research was statistically significant difference at 0.05 level; and 2) The students’ opinions toward 

WebQuest-based activities were positive. For the highest score, the content (  = 4.56, S.D. = 0.65) the activity (  = 4.45, S.D. 

0.67) the application ( =4.34, S.D. = 0.63), the format ( = 4.29, S.D. = 0.53), and the technique ( =4.07, S.D. = 0.61) respectively. 

Keyword: WebQuest,  Academic writing skill,  English,  faculty of Education,  Phra Nakhon Si Ayutthaya 

 

บทนํา 

 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เปนทักษะท่ีมีความสําคัญ

เปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในสังคมยุคใหมซึ่งถือวาเปนยุคของขอมูล

ขาวสาร โดยทักษะการเขียนไดเสริมสรางใหบุคคลเกิดการเรียนรู

อยางตอเน่ือง แตการพัฒนาทักษะการเขียนเปนสิ่งท่ีมักพบเปน

ปญหา และทาทายความสามารถของผูเรียนเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก

การเขียนเปนทักษะท่ีตองใชความพยายามและเวลาในการฝกฝนทั้ง

รูปแบบของการจัดเตรียมความคิด และการเรียบเรียงทางภาษา

ผูเรียนตองไดรับการเรียนรูของสรางทางไวยากรณ กฎเกณฑการใช

รูปแบบของภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ อยางไรก็ตาม ผูเรียน

มักจะไมมีโอกาสเพียงพอท่ีจะพัฒนาความสามารถอันเกา เพราะการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษาสวนใหญจะไมเนนการฝกเขียน จึงเกิดเปนปญหา

ตอเนื่อง และสงผลถึงผูเรียนในระดับอุดมศึกษา (อาภาภรณ จินดา

ประเสริฐ, 2002)  ดังนั้น ลักษณะการเรียนการสอนเชนนี้ จึงไม

เอ้ืออํานวยใหกับผูเรียนหรือเสริมแรงกระตุนที่จะเรียนรูและพัฒนา 

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนภาษาเชิงวิชาการ ฮารรีส (Harris, 1969) 

เห็นวาการเขียนเชิงวิชาการที่ดีนั้น ควรมีองคประกอบ เนื้อหา การ

วางรูปแบบ ไวยากรณ ลีลา และกลไกการเขียนเห็นไดวาการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเปนวิธีการสื่อสารท่ีแสดงถึงลายลักษณ

อักษร เปนการถายทอดความรูสึก นึกคิด และประสบการณเพื่อส่ือ

ไปยังผูรับไดอยางชัดเจน อีกทั้งยังมีคุณคา และสามารถบันทึกไวเปน

หลักฐานได  

ระยะหลังนักวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาจํานวนมาก 

ไดแก  บรูคฟวส  ดิกคิสสัน อ็อกฟอรด เวนเดน และเคลล็อก 

( Brookfield, 1985; Dickinson, 1987; Oxford, 1990; Wenden, 

1991; Kellog, 1994) ไดแสดงความเห็นวาการสอนเรื่องการเขียน

ภาษาตางประเทศใหมีประสิทธิภาพตอผูเรียนนั้น ผูเรียนตองไดรับ

ขอมูลที่ เปนความรู หรือองคความรูเก่ียวกับกระบวนการเรียน       

ในปจจุบัน สังคมโลกไดเปลี่ยนแปลงจนกาวเขาสูยุคของการสื่อสาร  

แนวโนมของเทคโนโลยีการส่ือสารเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งการใช

คอมพิวเตอร  และการศึกษาทางไกล มีการพัฒนาสื่อการ เรียนการ

สอนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) อยางแพรหลาย  เห็นไดจาก

บทเรียนออนไลนที่ผานการออกแบบดวยกระบวนการออกแบบ การ

เรียนการสอนสําหรับสื่อออนไลนที่ไดมาตรฐาน (Instructional 

System Design: ISD) (สิตา ทายะต:ิ 2551) 

กิจกรรมเว็บเควสถือเปนกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับ

สื่อออนไลนที่เนนการแสวงหาความรู และกระบวนการคิด เพื่อ

แกปญหา โดยมีการกําหนดสภาพปญหาท่ีผูเรียนสามารถเรียนรู และ

ปฏิบัติไดจริงตามความเหมาะของผูเรียนแตละระดับ โดยกิจกรรม

เว็บเควสเปนกระบวนการเรียนรูการเรียนการสอนที่เนนการสราง

องคความรูดวยตนเองรวมถึงการใชกระบวนการกลุมในการแกไข

ตัดสินใจในปญหาตาง ๆ โดยมีผูเรียนใชแหลงความรูท่ีมีอยูมากมาย

ในอินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูล  

วสันต  อติศัพท (2546) ไดกลาวถึงไววา กิจกรรมเว็บ

เควส เป  นการสร  า งสภาพแวดล  อม ใหม  ใ นการ เ รี ยนรู  ใ น

สังคมสารสนเทศท่ีมีแหลงความรูท่ีหลากหลายและไรพรมแดนโดย    

เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไมเพียงแตไดองคความรูท่ีกลุมเขาสราง

สรรคขึ้นมาเอง แตส่ิงที่ต องคํานึงถึงคือการสงเสริมใหพวกเขามี

ความคิดอยางมีวิจารณญาณ  

ลาสลีย แมทชนีสกี และโรวลีย (Lasley, Matczynski, & 

Rowley,2002) กลาววาเว็บเควสคือวิถีทางในการแสวงหาความรู

โดยใชรูปแบบการเรียนรู แบบรวมมือกัน กิจกรรมกลุมนี้จะใหผู

เรียนรวมกันเข าใจถึงเนื้อหาตาง ๆ พัฒนากระบวนการในการ

ปฏิสัมพันธของกลุม  

ปเตอรสัน และคณะ (Peterson, et al. ,2003) กลาววา 

เว็บเควสเปนกิจกรรมที่เนนแกไขขอปญหา และงานตาง ๆ ใหผ ูเรียน 

ไดพยายามเขาศึกษาขอมูล เนื้อหาตาง ๆ และยังเปนการชี้แนะใหผู

เรียนเขาถึงขอมูลตามที่ครูผูสอนซึ่งสนับสนุนการเรียนที่เนนผูเรียน    
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เปนสําคัญ หรือการเรียนรวมกัน เชนเดียวกับ มารช (March,2003) 

กลาวถึงเว็บเควสวาเปนการจัดโครงสรางในการเรียนรูท่ีมีลักษณะ

เปนโครงราง โดยใชตัวเช่ือมโยง (Link) ไปยังแหลงตาง ๆ บนเครือ    

ขายเว็บทั่วโลก โดยมีการเนนใหผูเรียนลงมือทําดวยตนเอง ทําใหเกิด

การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning)  

ด็อท (Dodge, 1995) กลาววาขั้นตอนท่ี สําคัญของ

กิจกรรมเว็บเควส ประกอบดวยสวนตาง ๆ ไดแก 

1. ขั้นนํา (Introduction) เปนสวนท่ีผูสอนแจงใหผูเรียน

ไดตระหนักถึงปญหาที่จะตองเผชิญ 

2. ข้ันภาระงาน (Task) เปนสวนท่ีผู สอนแจงใหผูเรียน

ทราบถึงภาระงานท่ีใหผูเรียนปฏิบัติในกิจกรรมเว็บเควส  

3. ขั้นกระบวนการ (Process) ในสวนน้ีผู สอนจะให 

คาํแนะนําในการทํากิจกรรมในแตละ ข้ันที่ผูเรียน ผานไปถึงจุดหมาย

ไดซึ่งในการทํากิจกรรมนี้จะเปนการทํางานกลุม  

4. ขั้นช้ีแหลงขอมูล (Resources) ในสวนน้ีผู สอนตอง

เตรียมแหลงขอมูลใหผูเรียนไดคนควาเก่ียวกับปญหา หรือหัวขอที่     

ผูสอนกําหนดไว  

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เปนสวนทผูสอนแจงให    

ผูเรียนทราบถึงเกณฑท่ีใชในการวัดและประเมินผล  

6. ขั้นสรุป (Conclusion) ในสวนนี้ผูสอนและผูเรียนรวม

กันอภิปรายสรุปกระบวนการทํากิจกรรมเว็บเควส และใหผูเรียนให   

ขอมูลยอนกลับจากการเรียนการสอน 

ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนํากิจกรรมเว็บ       

เควสมาสอนซ่ึงอาจเปนอีกวิธีการหน่ึงที่จะชวยเสริมสรางใหผูเรียน

สามารถพัฒนาความเขาใจในดานการเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งยัง

เปนการเรียนรูดวยตนเองโดยผูวิจัยสนใจที่จะทดลองใชกิจกรรมนี้กับ

นักศึกษาช้ันปที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

1153301 การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งส้ิน 27 คน 

 

วัตถุประสงคงานวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงวิชาการของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทั้งกอนและหลัง

เรียนดวยกิจกรรมเว็บเควส 

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาการ

สอนภาษา อั งกฤษ คณะครุ ศาสตร  มหาวิ ทย าลั ยราชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยาท่ีมีตอกิจกรรมเว็บเควสที่ผูวจิัยสรางข้ึน 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เลือกแบบเจาะจง

จากนักศึกษาชั้นป ท่ี 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะ          

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ท่ีลงทะเบียน

เรียนรายวิชา 1153301 การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวนท้ังส้ิน 27 คน 

  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. การกําหนดกลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 

คณะครุศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1153301 การเขียน

เชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

จํานวนทั้งสิ้น 27 คน 

     2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้แบงเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

 2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการสอนโดยใช

กิจกรรมเว็บเควส จํานวน 3 แผน แผนละ 6 คาบ คาบละ 60 นาที 

รวมท้ังหมด 18 คาบ โดยมีข้ันตอนการสรางแผนการสอน ดังน้ี 

 - ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร คําอธิบาย

รายวิชา ของรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

โดยพิจารณาจากความยากกงายในการใชภาษาใหเหมาะสมกับ

นักศึกษา  

 - จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยคัดเลือกเนื้อหาจาก

หนังสือท่ีเก่ียวของกับการเขียนภาษาอังกฤษ Academic Writing:    

A Handbook for International Students ซึ่งเกี่ยวของกับหัวขอ 

การเขียนในดาน ตาง ๆ ไดแก 1) การเขียนจดหมายแบบทางการ 

(formal letter and emails) 2) การเขียนประวัติสวนตัวโดยสังเขป 

(writing CVs) 3) การเขียนรายงาน กรณีศึกษา และการทบทวน

วรรณกรรม (Reports, case studies and literature reviews) 

 - สรางเว็บเพจ โดยเลือกบทเรียนและแบบฝกหัดดังกลาว 

มาปรับใชเพ่ือใหเหมาะสมกับการทํากิจกรรมในเว็บไซต โดยแยก

สวนประกอบออกเปน 2 สวน คือ ระบบผูใช และแบบฝกหัด  
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 3. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีการ

วัดผลการทดลองกอนการทดลอง และหลังการทดลอง  

 4.  ทํ า ก ารทดสอบคว าม เข า ใ จ ใ นด าน ก า ร เ ขี ยน

ภาษาอังกฤษดวยแบบทดสอบชุดเดียวกันกับกอนทําการสอนโดยใช

กิจกรรมแบบเวบ็เควส 

 5. ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดความเขาใจใน

ดานการเขียนภาษาอังกฤษท้ังกอนและหลังการสอนโดยใชกิจกรรม

แบบเควส มาเปรียบเทียบกันผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการประเมิน

ความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการสอนโดย

ใชกิจกรรมเวบ็เควส  

 6. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมี

ตอกิจกรรมเว็บเควส โดยแบบสอบถามความคิดเห็นประกอบดวย 5 

ดาน ไดแก ดานเน้ือหา ดานกิจกรรม ดานการนําไปประยุกตใช ดาน

รูปแบบ และดานเทคนิค 

  

การวิเคราะหขอมูล  

 พิจารณาจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความเขาใจ

ในการเขียนภาษาอังกฤษกอน และหลังการสอนโดยใชกิจกรรมเว็บ

เควส ศึกษาคาเฉล่ียคะแนนความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงวิชาการ สอนโดยใชกิจกรรมเว็บเควส  โดยเก็บรวบรวมไดโดย

การแจกแจงความถ่ี เชน คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

และ t-test แบบจับคู 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. จากการ วิ เคราะห ขอมูลของคะแนนจากการทํา

แบบทดสอบกอนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง พบวา ผลการ

เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของ

นักศึกษากอนและหลังเรียนผานกิจกรรมเว็บเควส ดังตารางท่ี 1 

 

 

 

 

test score ( ) (S.D.) ( ) S.D. ( ) t df Sig 

pre-test 60 32.13 7.974  

33.84 

 

8.54 

 

17.96 

 

25 

 

0.000* post-test 60 65.97 4.481 

          * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

         ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบความสามรถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวชิาการของนักศึกษากอนและหลังเรียนผานกิจกรรมเว็บเควส 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน

การเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยกิจกรรมเว็บเควสเทากับ 65.97 

ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนดวยกิจกรรมเว็บเควสซ่ึงมีคา

เทากับ 32.13 ผลตางเฉล่ีย ( ) ระหวางกอนและหลังเรียนดวย

กิจกรรมเว็บเควสเทากับ 33.84 คาสถิติ t เทากับ 17.96 แสดงวา 

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นจากการเรียนผาน

กิจกรรมเว็บเควสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig= 

0.000 < 0.05) 

  2. จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น

ท่ีมีตอกิจกรรมเว็บเควส ทั้ง 3 กิจกรรม มีคาเฉล่ีย ( ) เทากับ 4.34 

และสวนเบ่ียงเบ่ียงมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.61 จึงสรุปไดวา กลุม

ตัวอยางมีความคิดเห็นท่ีดีตอกิจกรรมเวบ็เควส โดยมีการศึกษาความ

คิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมเว็บเควสทั้ง 5 ดาน พบวา 

ดานท่ีมีคาคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดานเนื้อหา (  = 4.56, S.D = 

0.65)  ด าน กิจกรรม  (  = 4.45, S.D. = 0.67)  ด านการ นํ า ไป

ประยุกตใช ( = 4.34, S.D. = 0.63)  ดานรูปแบบ ( = 4.29, S.D. 

=0.53) และดานเทคนิค ( = 4.07, S.D. = 0.61) ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

 1. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

สูงขึ้นภายหลังจากการเรียนดวยกิจกรรมเว็บเควสที่เนนเรื่องแนว

ทางการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการซึ่งสงผลตอความสามารถดาน

การเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่  3 สาขาการสอน

ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

อยางมีนัยสําคัญ 0.05 มีปจจัยดังตอไปน้ี กิจกรรมเว็บเควสเปนแนว

ทางการจัดการเรียนสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ 

มารช (2003) รวมถึง ปเตอรสัน และคณะ (2003) ที่เห็นวากิจกรรม

เว็บเควสเนนการเรียนรวมกันเพ่ือศึกษาขอมูล เนื้อหาตาง ๆ ดวย
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ตนเอง เนนใหผูเรียกระตือรือรนคนควาหาขอมูลดวยตนเอง รวมถึงมี

ปฏิสมัพันธทางสังคมมากยิ่งข้ึน 

 2. กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับดตีอกิจกรรมเว็บ

เควส มีทัศนคติที่ดีตอการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอยางเห็นได

ชัด โดยคาระดับคะแนนเฉล่ียจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ

กลุมตัวอยางโดยรวมเทากับ 4.34 และสวนเบ่ียงเบี่ยงมาตรฐาน 

(S.D.) เทากับ 0.61 ซ่ึงดานท่ีมีคาคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดาน

เนื้อหา ดานกิจกรรม ดานการนําไปประยุกตใช ดานรูปแบบ และ

ดานเทคนิค ตามลําดับ 

 2.1 ดานเน้ือหา ขอที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแก ขอ 1.1 

ความถูกตองของเน้ือหา (  = 4.24, S.D. = 0.73) เนื่องมากจาก

ผูวิจัยไดพิจารณาคัดเลือกเน้ือหาไวยากรณของตําราจากตางประเทศ 

โดยเนื้อหามีการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อความถูกตอง และทันสมัย

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของฮารรีส (1969) ท่ีเห็นวาเนื้อหาเนื้อหา

สาระที่ใชในการเขียน โดยตองคํานึงถึงความถูกตองตามโครงสราง

ไวยากรณ รวมถึงมีความทันสมัย 

2.2 ดานกิจกรรม ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 2.3 

การมีสวนรวมของกิจกรรม ( = 4.39, S.D.=0.48) เน่ืองจากกิจกรรม

เว็บเควสเนนการมีสวนรวม มีการปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนกับ

ผูสอน สอดคลองกับแนวคิดของ ลาสลีย แมทชนีสกี และโรวลีย 

(2002) ที่กลาววาเควสคือวิถีทางในการแสวงหาความรู  โดยใช 

รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือกัน 

2.3 ดานการนําไปประยุกตใช ขอที่มีคะแนนสูงสุด ไดแก 

ขอ 3.2 การจัดการเรียนการสอน ( = 4.34, S.D. = 0.63) เนื่องจาก

มีการใชกิจกรรมเว็บเควสในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนําไปตอ

ยอดองคความรูใหกับผูเรียนทั้งภายในและภายนอกช้ันเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับวสันต อติศัพท (2546) ไดกลาวถึงไววา กิจกรรมเว็บ

เควส เป  นการสร  า งสภาพแวดล  อม ใหม  ใ นการ เ รี ยนรู  ใ น

สังคมสารสนเทศท่ีมีแหลงความรูท่ีหลากหลาย 

2.4 ดานรูปแบบ ขอที่มีคะแนนสูงสุด ไดแก  ขอ 4.1 

รูปแบบและขนาดตัวอักษร ( =3.6, S.D.=0.52) เน่ืองจากมีการใช

ขนาดตัวอักษรท่ีชัดเจน และเหมาะสม มีการใชตัวอักษรหนา เพ่ือ

เนนขอความที่สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของฮารรีส (1969) ที่

เห็นวาการวางรูปแบบตัวอักษร รวมถึงขนาดตัวอักษรมีความสําคัญ

ตอการเขียน เพราะอาจจะโนมนาว จูงใจ สรางความนาสนใจให

ผูอานเพ่ือคลอยตามผูเขียนได 

2.5 ดานเทคนิค ขอท่ีมีคะแนนสูงสุด ไดแก ขอ 5.3 การ

อัพโหลดรูปภาพประกอบ ( =4.21, S.D. 0.83) เนื่องจากผูวิจัยไดมี

การตรวจสอบการอัพโหลดรูปภาพใหเหมาะสมกับขนาดไฟลรูปภาพ

ในกิจกรรมเว็บเควสอยางชัดเจน  

 

บทสรุป 

โดยสรุป กิจกรรมเว็บเควสเปนแหลงการเรียนรูใหกับ

ผูเรียนไดศึกษา คนควาดวยตนเองไดอยางรวดเร็ว รวมถึงสงเสริมให

ผูเรียนเกิดทักษะการคิด วิเคราะหได การนํากิจกรรมเว็บเควสมาใช

ในการจัดการเรียนการสอนสามารถชวยพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการของนักศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็

ตาม ควรมีการพัฒนาเน้ือหารายวิชาในกิจกรรมเว็บเควสอยู

สม่ําเสมอ เพ่ือใหทันสมัย และสอดคลองตอสถานการณโลกปจจุบัน 
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     Improving reading and writing English by using exercises of students 
in Human Resources Management Thepsatri Rajabhat University 
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Abstract 
         The purposes of this research were to study improving reading and writing skills of students by using exercises of 
second year students in Human Resource Management, Thepsatri Rajabhat University Sing Buri Campus. The samples 
were the 11 students of second year students in Human Resource Management. They were selected by Purposive 
Sampling. The instruments used for collecting data were: 1) students survey data in an opinion on the teaching of 
English, 2) exercises, 3) pretest and posttest 4) and attitude form. The data were analyzed by mean and standard 
deviation: SD. The results of the study were: 1) Students have more knowledge of English. More knowledge about 

 attitudes toward learning English by exercises were the highest from 3.51 to 4.52 
 
Keywords: Reading English   Writing English   Exercises 
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3. ( Activate Prior Knowledge) 
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4. ( Present New Information) 
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7. (Provide Feedback)

 
8. (Assess Performance)

   
9. (Review and Transfer) 

 

 
1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

1  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) 
2) 

 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 155



 

 
 

 
 

1 : 

 
 2 : ( Gain Attention) 

 
 3  : (Specify Objective) 

  4 : ( Activate Prior 
Knowledge) ( Present New 
Information) 

 
    -     Classroom language 

- Numbers 
- Business trips 

- Mass and count nouns 
- Hotel 

 5: (Guide Learning) 
(Elicit Response) 

    -     Classroom language 
- Numbers 
- Business trips 

- Mass and count nouns 
- Hotel 

 6: ( Provide Feedback) 

 7: (Assess Performance) 

 8: ( Review and Transfer) 

 
 
  

1)  
2)  (Pre-Test) 
3)  (Post-Test) 
4)  
5)  Likert 

 
 5  
(Rating Scale)  Likert 10 

 
  5     
  4     
  3     
  2    
  1     

 
  
  4.51 5.00   
  3.51  4.50  
  2.51 3.50   
  1.51 2.50   
  1.00 1.50   
              

 
1.  
 1.1 

 
 1.2 

 
 1.3 

 

 1.4 
 

 1.5 
 

 
2.  (Pre-Test) 

 (Post-Test) 
 2.1 

 
 2.2 
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       2.3 
  

 2.4 
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 2.5 

3  
 2.6 

( index of item objective congruence: IOC) 
IOC 0.8-1.00  

       0  
       -1  
       +1  
 2.7 

 
 2.8 

2 
 2.9 

1 0 
(p) 0.60 - 0.73 

 
          2.10 
(discriminant) 

 Brennan ( , 2537, 
158) (r) 0.20 - 0.33                                                                                                                 

    2.11 
(reliability) 

Kuder-Ridchardson-20 (KR-20) (
, 2547, 48) 0.80 

   2.12 
 

3.  
      3.1

(Nunan,1995, p.16)  3 

 (Hutchinson and 
Water 1989, p. 56) 

(Grellet,1994, p.9) 
(White, 1981, p.89) 

(2545, 13- 14) 

 3.2 
  

  - Classroom language 
  - Numbers 
  - Business trips 
  - Mass and count nouns 
  - Hotel 
     3.3 

 (IOC) 
 

   0    
 -1   
 +1  
      3.4 

 
 3.5  
 
4.   
 4.1

(2540, 48)  
 4.2 

 4.3 
 

5   10 ( likert, 1986, p. 
17)  

4.51 -    5.00  
 3.51 -    4.50 

2.51 -    3.50  
1.51 -    2.50  
1.00 -    1.50 

 4.4

 
 4.5 

 4.6 
( = coefficient) (

, 2547) 0.83 
   4.7 
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 (Descriptive statistics)   
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     3.  
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 (Standard Deviation) 
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 1 

 1  
 

 (pre-test) 
20 
 

(post-test) 
20 
 

1 7 12 
2 10 13 
3 8 14 
4 11 15 
5 6 12 
6 9 14 
7 5 12 
8 15 17 
9 10 15 
10 9 16 
11 10 16 

   X  9.09 14.18 

 S.D. 2.70 1.77 
 

1 
20 

14.18 ( X = 

14.18) 9.09 ( X = 9.09)
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 2  
 
 

 
 

 
 

X  S.D  X  S.D  
1.  3.51 0.47  4.45 0.51  
2. 3.35 0.48  4.70 0.47  
3.  3.50 0.51  4.50 0.51  
4. 

 
3.45 0.51  4.55 0.51  

5. 
 

3.55 0.51  4.50 0.51  

6. 3.53 0.51  4.50 0.51  
7. 3.51 0.51  4.60 0.50  

8. 3.50 0.50  4.60 0.50  

9.  3.40 0.50  4.55 0.47  
10. 3.54 0.57  4.40 0.50  

34.84 5.07  45.35 4.49  
3.51 0.50 4.52 0.49 

 
   2  

3.51 
4.52 

, , 
, 

 

  
 1.

 14.18 
 4.52 

 

 
1.1

  
 

 
  

 

 
  

 
 

   
  

 (2543, ) 

 
 

  
1.2.  
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การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะของนักศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลในดานวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อาจารย
ผูสอน นักศึกษา การวัดและประเมินผล และดานเน้ือหาสาระของหลักสูตร จากกลุมเปาหมาย คือ นักศึกษากําลังศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) จํานวน 69 คน แลวนํามาวิเคราะหประมวลผลดวยสถิติพรรณนา สถิติ 
ที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรฯ ในภาพรวมพบวา อยู ใน
ระดับมากทุกดาน มีคาเฉลี่ย 4.11 เม่ือพิจารณารายดานโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยมากไปนอย พบวา ดานอาจารยผูสอน และดานการวัดและ
ประเมินผล (  = 4.30) ดานนักศึกษา (  = 4.18) ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร (  = 4.02) ดานโครงสรางของหลักสูตร (  = 3.98) ดานการ
จัดการเรียนการสอน (  = 3.94) และ 7) ดานเน้ือหาสาระของหลักสูตร มีขอเสนอแนะตองการใหหลักสูตรจัดรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการเขียน
โปรแกรมใหมากข้ึน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการใช
เทคโนโลยีที่หลากหลาย และจัดโครงการอบรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานที ่
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, ครุศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
 

Abstract 
This study aimed to study the students’ satisfaction towards the bachelor degree of Computer Education, 

faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University and to study the students’ suggestion on the bachelor 
degree of Computer Education. The researchers collected the data by questionnaire on the objectives of the curriculum, 
curriculum structure, teaching and learning, instructors, students, measurement and evaluation and contents of 
curriculum. The target group was 69 students of bachelor degree of education, program in computer education (revised 
curriculum 2558 B.E.). The analytical statistics that were used to analyze descriptive data using mean and standard 
deviation. The results found that students were satisfied with the overall curriculum at a high level (  = 4.11). Furthermore, 
students were satisfied with the following topics; the instructors and the measurement and evaluation (  = 4.30) , the 
students (  = 4.18), the objectives of the curriculum (  = 4.02), the curriculum structure (  = 3.98), the teaching and 
learning (  = 3.94), and the contents of curriculum, there were suggestions to select the subjects related about computer 
programming aligned with the basic education core curriculum (revised curriculum 2560 B.E.). The focus was on teaching 
and learning that emphasize more technologies and organized training or study related field trips. 
Keywords : Satisfaction, Bachelor of Education, Computer Education 

 
1. บทนํา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได เริ่มเปดสอนเมื่อ 
ปการศึกษา 2538 จนถึงปจจุบัน มุงผลิตครูคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพ
มีความรอบรูทางวิชาการ สามารถนําเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร
มาประยุกตใชในระบบการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนรูดวย

คอมพิวเตอร และนําคอมพิวเตอรมาพัฒนางานทางดานบริหารใน
หนวยงานการศึกษาได มีคุณธรรมจริยธรรมแหงความเปนครู  
มีสมรรถนะและความปรีชาสามารถ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู 
ที่มุงเนนการฝกปฏิบัติ กระบวนการคิด การจัดประสบการณจริงและ 
การสรางความรูดวยตนเอง [1] สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กําหนดให
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จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูสอนตอง
บูรณาการใหผูเรียนมีความรูคุณธรรม และดํารงชีวิตในสังคม ทั้งน้ีได
กําหนดความมุงหมายและหลักการ คือการจัดการศึกษาตองเปนไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และ
สติปญญามีความรูคุณธรรม และมีวัฒนธรรมในการดํารงชี วิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางดี และมีความสุข [2]  
 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ไดปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการ
พัฒนา โดยใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและ
สาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ไดเปลี่ยนแปลงกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
โดยยกเลิกมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบ
เทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ใหอยูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
สาระท่ี 4 เทคโนโลยี โดยใหความสําคัญกับการเรียนรูประกอบดวย 
1) การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการ
ดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรูและ
ทักษะทางดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ เพ่ือ
แกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการ
ออกแบบเชิ ง วิศวกรรม เลือกใช เทคโนโลยีอยาง เหมาะสม 
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม และ 2) 
วิทยาการคํานวณ เรียนรูเกี่ยวกับ การคิดเชิงคํานวณ การคิด
วิเคราะหแกปญหาเปนข้ันตอนและเปนระบบ ประยุกตใชความรู
ดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ [3]  
 ป จจุบั นสาขา วิชาคอมพิว เตอร ศึ กษ า  คณะครุศ าสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดใชหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) จากการเปล่ียนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และขอเสนอแนะของครูผูสอนรยาวิชา
คอมพิวเตอรในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวาควรจัดใหมีการ
เรียนการสอนในบางรายวิชาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรไดตระหนักถึง
ความสําคัญของคุณภาพในการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
สิ่งหน่ึงที่สําคัญและสามารถ แสดงถึงระดับของคุณภาพได  คือ  
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดระบบการเรียนการสอนใน
หลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาเห็นสมควรวาควรทําวิจัย 
เชิงสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา และผล 
ที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสามารถนําไปสูการพัฒนานักศึกษา
หลั กสู ต รครุ ศ าสตรบัณฑิต  ส าขา วิช าคอม พิว เตอร ศึ กษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใหมีคุณภาพย่ิงข้ึนตอไป 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
2.2 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะของนักศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปการศึกษา 2560 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) มีรายละเอียดข้ันตอนวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมเปาหมายท่ีทําการศึกษาในครั้งน้ีคือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีกําลังศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
เปนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ชั้นปที่ 1-3 รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 69 คน  
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) 
ซึ่งคณะผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามมาจากแบบประเมินหลักสูตร
ปริญญาตรีของกองบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากที่ประชุม
คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพการศึกษ า  คณะครุศ าสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแลว และหลักสูตรฯ  
ไดปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพของหลักสูตร ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบผสมผสานระหวางแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบ
ปลายเปด (Open Ended Question) ซึ่ งการสรางเครื่องมือได 
ประยุกตใชหลักการและวิธีการสรางเครื่องมือของลิเคิรท (Likert) 
อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี [4] ออกเปน 3 ตอน ไดแก 
3.2.1 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน 
ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยมี
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 
3.2.2 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของหลักสูตร จํานวน 
6 ดาน ไดแก 1) ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร 2) ดานโครงสราง
หลักสูตร 3) ดานการจัดการเรียนการสอน 4) ดานเน้ือหาสาระของ
หลักสูตร 5) ดานอาจารยผูสอน 6) ดานนักศึกษา และ 7) ดานการ
วัดและประเมินผล มีลักษณะเปนขอคําถามเกี่ยวกับคิดเห็นตอความ
เหมาะสมของหลักสูตรของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะ 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา และแบบปลายเปด 
3.2.3 ตอนที่  3 ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร  
มีลักษะเปนแบบปลายเปด 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย  
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลในชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 
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3.3.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก ขอมูลที่ผู วิจัยไดเก็บ
รวบรวมจากภาคสนาม ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดรับจากนักศึกษาโดยใช
แบบสอบถามที่จัดทําข้ึน เพ่ือใหไดขอมูลที่เกี่ยวของ และสอดคลอง
กับสถานการณในปจจุบัน ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนปจจัยที่มีผล
ตอการจัดระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
3.3.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังคนควาจากแหลงขอมูลหนวยงาน 
หองสมุด แผนการเรียนของหลักสูตร และรวบรวมขอมูลจากคณาจารย
ในหลักสูตร  
3.4 การวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนามาอธิบายขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามหลังจากทําการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร ซึ่งมีวิธีการ
ในแตละสวนของแบบสอบถามดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห
ดวยสถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี และ
การหาอัตราสวน รอยละ  
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของหลักสูตร ทําการ
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
โดยการพิจารณาคาของความคิดเห็นจะเปรียบเทียบกับเกณฑ 
การแปลความหมายของคาเฉลี่ย [5] ดังน้ี 
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร โดยใช
การวิเคราะหเชิงพรรณนา นําเสนอในรูปของการพรรณนา และสรุป
ขอมูลที่ไดรวบรวมมา 
 

4. ผลการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จากจํานวนนักศึกษา 69 คน พบวา 
4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดย สวนใหญเปนเพศหญิง 
รอยละ 52.17 เพศชาย รอยละ 47.83 สวนใหญศึกษาในระดับชั้นป
ที่ 2 รอยละ 40.58 ชั้นปที่ 3 รอยละ 33.33 และชั้นปที่ 1 รอยละ 
26.09  
4.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรฯ 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
แสดงดังตารางท่ี 1 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ  
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 
1. ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร 4.02 0.63 มาก 
2. ดานโครงสรางหลักสูตร 3.98 0.65 มาก 
3. ดานการจัดการเรียนการสอน 3.94 0.80 มาก 
4. ดานอาจารยผูสอน 4.30 0.62 มาก 
5. ดานนักศึกษา 4.18 0.69 มาก 
6. ดานการวัดและประเมินผล 4.30 0.64 มาก 

ภาพรวมการประเมิน 4.11 0.72 มาก 
 
 จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เปนนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา ชั้นปที่ 1-3 รวมจํานวนทั้งสิ้น 69 คน โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 4.11, S.D. = 0.72) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานอาจารยผูสอน และดานการวัด
และประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 อยูในระดับมากเทากัน 
สําหรับดานที่มีคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ดานการจัดการเรียนการสอน 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 เมื่อพิจารณาในประเด็นการประเมินพบวา 
หัวขอการจัดอาจารยหรือเจาหนาที่ใหคําปรึกษาดานการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ดังน้ันอาจารย
ประจําหลักสูตรควรพิจารณาเพ่ือใชในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
4.3 ขอเสนอแนะของนักศึกษาตอหลักสูตรฯ 
 นักศึกษาใหขอเสนอแนะตอหลักสูตรสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พบวา มี นักศึกษาจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 18.84 ที่ ให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตร สามารถสรุปไดวา ในดานของเน้ือหา
สาระของหลักสูตรมีความเหมาะสมสามารถนําความรูไปใชใน
อนาคตได ตองการใหหลักสูตรจัดรายวิชาที่เกี่ยวของกับการเขียน
โปรแกรมใหมากข้ึน จัดการเรียนการสอนที่เนนการใชเทคโนโลยีที่
หลากหลาย ควรมีการจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในทุกป
การศึกษา และใหทางสาขาจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมากย่ิงข้ึน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงจัดใหมีหองฝกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรที่เปน
ของสาขาวิชา เพ่ือให นักศึกษไดใช เปนหองฝกปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร เชน การซอมบํารุงคอมพิวเตอร การบริการแกไข
ปญหาใหกับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น เปนตน 
 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน  
มีประเด็นที่นาสนใจ และนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
5.1 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตีอหลักสูตรฯ 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรฯ เม่ือ
พิจารณาผลเปนรายดาน พบวา 
5.1.1 ดานวัตถุประสงค ของหลักสูตรพบวา  ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายหัวขอ 
พบวา วัตถุประสงคของหลักสูตรเขาใจงายมีความพึงพอใจอยูใน
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ระดับมาก (  = 4.02) เน่ืองจากการพัฒนาหลักสูตรไดมีการพัฒนา
มาอยางตอเน่ืองโดยไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  ต้ังแตป  พ.ศ . 2538 สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษาไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาเปนระยะๆ โดย
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรน้ันไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
สถาบัน ผูอํานวยการสถานศึกษาที่เปนผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากสาขาวิชา ครูผูสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ทุกทานมีคุณวุฒิที่สัมพันธกับหลักสูตร มารวมกันในการกําหนด
วัตถุประสงคของหลักสูตร จึงทําใหวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความ
สอดคลองกับความตองการในสังคมปจจุบัน สอดคลองกับ สมจิตรา  
เรืองศรี และคณะ [7] ท่ีไดประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา การระดมนักวิชาการ
รวมท้ังนักวิชาการท่ีเชี่ยวชาญทางหลักสูตรและการสอนมารวมกันใน
การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร สงผลใหการประเมินหลักสูตร 
ดานวัตถุประสงคแตละขอมีความสอดคลองอยูในระดับมากถึง 
มากท่ีสุด นอกจากน้ีนักศึกษาท้ังมีความพึงพอใจในวัตถุประสงคของ
หลักสูตรตรงกับจุดมุงหมายที่นักศึกษาตองการอยูในระดับมาก (  = 
4.01) และวัตถุประสงคของหลักสูตรสอดคลองกับรายวิชาใน
หลักสูตรอยูในระดับมาก (  = 3.97)  
5.1.2 ดานโครงสรางหลักสูตรพบวา ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.98) เมื่อพิจารณาเปนรายหัวขอ 
พบวา ผูเรียนมีความคิดเห็นตอจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไมนอยกวา 172 หนวยกิตอยูในระดับมาก (  = 3.94) จํานวน 
หนวยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิตมีความ 
พึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 3.93) จํานวนหนวยกิตวิชาชีพครู  
ไมนอยกวา 52 หนวยกิต มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 
4.06) จํานวนหนวยกิตวิชาเอกไมนอยกวา 84 หนวยกิตมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก (  = 3.94) และจํานวนหนวยกิตวิชาเลือกเสรี 
ไมนอยกวา 6 หนวยกิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 4.06) 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการกําหนดจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชาน้ัน  
ไดพิจารณาจากมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร
และสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป) ที่ไดกําหนดจํานวนหนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
ดาน ไมนอยกวา 124 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาชีพครู ไมนอยกวา 
46 หนวยกิต และวิชาเอก ไมนอยกวา 78 หนวยกิต และหมวดวิชา
เลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต [8] ทําใหสาขาวิชาตองจัดรายวิชา
ใหสอดคลองและเหมาะสมตามมาตรฐานคุณวุฒิ สงผลใหนักศึกษา
ตองศึกษาจํานวนรายวิชาคอนขางมาก ในการปรับปรุงหลักสูตร 
รอบตอไป สาขาวิชาไดพิจารณาการปรับโครงสรางหลักสูตรให
เหมาะสมเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา 
ครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป) 
5.1.3 ดานการจัดการเรียนการสอนพบวา ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.94) ผูวิจัยไดกําหนด
รายการประเมินจํานวน 18 หัวขอ โดยพิจารณาเปนรายหัวขอ
ตามลําดับคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ หองเรียนมีสภาพแวดลอม
ที่ดีเหมาะสมตอการเรียนการสอนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

(  = 4.14) อาจารยที่ปรึกษาใหการดูแล และคําปรึกษาแกนักศึกษา 
และมีเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และอินเทอรเน็ตมีความ
พึงพอใจเทากันทั้งสองหัวขออยูในระดับมาก (  = 4.13) ท้ัง น้ี
เน่ืองจากทรัพยากรที่สําคัญของหลักสูตรคือ ผูสอน สื่ออุปกรณ
ประกอบการสอน และสถานที่ ซึ่งเปนสวนหน่ึงที่ทําใหกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีคุณภาพ จากผลการประเมิน
พบวา สภาพแวดลอมหองเรียนมีความเหมาะสมตอการเรียน 
การสอน โดยสาขาวิชาไดจัดหองเรียนในรายวิชาปฏิบั ติการ 
เปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดยใชทรัพยากรของสํานักวิทย
บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมี เจาหนาที่
อํานวยความสะดวกท้ังเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต นอกจากน้ันยังไดมีการจัดอาจารยที่ปรึกษาเปนอาจารย
ในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาใหการดูแล และคําปรึกษาแก
นักศึกษาอยางใกลชิด จัดตารางการใหคําปรึกษาในวันพุธของทุก
สัปดาห และใหนักศึกษาสามารถติดตออาจารยที่ปรึกษาผาน
เทคโนโลยีไดทุกชองทาง สอดคลองกับงานวิจัยของทะเนศ วงศนาม
และคณะ [9] ท่ีกลาววา การจัดกิจกรรมหรือการใหคําปรึกษา 
มีความสําคัญในการชวยเหลือ แกไขปญาใหกับนิสิตที่กําลังประสบ
ความยุงยากใจ หรือมีความทุกขและตองการความชวยเหลือใหเขาใจ
ตนเอง เขาใจสิ่งแวดลอม ใหมีทักษะในการตัดสินใจ และหาทางออก
เพ่ือลดหรือขจัดความทุกข ความยุงยากใจดวยตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
5.1.4 ดานอาจารยผูสอนพบวา ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.30) ผูวิจัยไดกําหนดรายการ
ประเมินจํานวน 8 หัวขอ โดยพิจารณาเปนรายหัวขอตามลําดับ
คาเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ การใหคําปรึกษาเมื่อมีขอสงสัย 
ทั้งในและนอกชั้นเรียน/รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู ในระดับมาก (  = 4.39) มีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก (  = 4.38) และสงเสริมใหเกิดการคิด วิเคราะห และกลา
แสดงความคิดเห็นแกนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 
4.35) ทั้งน้ีเน่ืองจากอาจารยผูสอนเปนผูมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
หลักสูตร สามารถถายทอดเน้ือหาความรูไดอยางเหมาะสมกับ
คําอธิบายรายวิชา เนนจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งใน 
ชั้นเรียน และการทําโครงงาน สงเสริมใหผู เรียนกลาคิดกลา
แสดงออกท้ังภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให
ผูเรียนไดมีทักษะความรูทางคอมพิวเตอรในการจัดการชั้นเรียนและ
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน โดยระหวาง 
การเรียนการสอนอาจารยผูสอนจะคอยใหคําแนะนําใหนักศึกษา
สามารถคิดวิเคราะหอยางสรางสรรคนําความรูเดิมที่นักศึกษามีอยู  
มาตอยอดความรูใหมในการพัฒนาผลงานได สอดคลองกับ พรเพ็ญ 
ไตรพงษ และคณะ [6] ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร พบวา อาจารยผูสอนมี
ความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาที่สอน อาจารยผูสอนสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณที่เปนประโยชนตอนักศึกษา และการวางตนที่
เหมาะสมและเปนแบบอยางสงผลดีตอการจัดการเรียนการสอน 
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5.1.5 ดานนักศึกษาพบวา ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
อยูในระดับมาก (  = 4.18) ผูวิจัยไดกําหนดรายการประเมินจํานวน 
14 หัวขอ โดยพิจารณาเปนรายหัวขอตามลําดับคาเฉลี่ยสูงที่สุด  
3 อันดับแรก คือ นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน
เสมอมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 4.45) นักศึกษามีทัศนคติ
ที่ดีตอสาขาวิชาท่ีศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 4.39)
และนักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก (  = 4.36) ทั้งน้ีเน่ืองจากอาจารยผูสอนในสาขาวิชาได
เนนการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือใหผูเรียนไดทํางานรวมกัน
กับสมาชิกภายในกลุม กระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความสําเร็จของ
กลุมข้ึนกับสมาชิกทุกคนในกลุม ดังน้ันสมาชิกในกลุมตองรับผิดชอบ
ในบทบาทหนาที่ของตน และในขณะเดียวกันก็ชวยเหลือสมาชิกคน
อื่นๆ ดวย [10] ดวยการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะสําคัญ
ของนักศึกษาที่มีประโยชนตอการประกอบวิชาชีพ และเน้ือหาวิชา
สามารถนําไปประยุกตใชได ทําใหนักศึกษามีความรูสึกในทางบวก
หรือทัศนคติในทางท่ีดีตอสิ่งที่ไดรับ เชน ความชอบใจ พอใจ หรือ
ความสบายใจ อยากท่ีจะเขาเรียนในแตละคาบเรียน ซึ่งสอดคลอง
กับอาจารีย ประจวบเหมาะ และคณะ [11] ไดศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอการจัดระบบการเรียนการสอนหลักสูตร 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยการควบคุมกํากับใหมีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน
และผูสอนจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็นอยาง
สรางสรรค สงผลใหผูเรียนมีความพึงพอใจที่ดีตอหลักสูตร 
5.1.6 ดานการวัดและประเมินผลพบวา ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.30) ผูวิจัยไดกําหนด
รายการประเมินจํานวน 8 หัวขอ โดยพิจารณาเปนรายหัวขอ
ตามลําดับคาเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือเปดโอกาสใหผูเรียน
ตรวจสอบผลการเรียนไดมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 4.38) 
เกณฑการใหคะแนนและวัดผลมีมาตรฐานมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก (  = 4.36) และมีระบบการแจงผลการเรียนใหผูเรียน 
ไดทราบอยางชัดเจนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 4.35) 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสาขาวิชาใหความสําคัญในเรื่องของการวัดและ
ประเมินผลการเรียน เนนใหอาจารยผูสอนทุกทานมีเกณฑการวัด
และประเมินผลอยางชัดเจน โดยแจงใหนักศึกษาทราบในสัปดาห
แรกของการเรียนการสอน อีกท้ังการตรวจใหคะแนนแบบฝกหัดหรือ
แบบทดสอบตองมีความยุติธรรม นักศึกษาสามารถตรวจสอบ 
การประเมินผลได ขอคําถามมีความสมดุลระหวางจํานวนขอสอบกับ
เวลาที่ใชสอบ อาจารยผูสอนใชวิธีการประเมินผลหลายวิธี และ 
การแจงผลการสอบมีความรวดเร็วถูกตอง คํานึงถึงความเที่ยงตรง  
ความเชื่อม่ัน ความถูกตอง ความเปนธรรม และดําเนินการอยาง 
เปนระบบ เพ่ือใหไดผลการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ [12] 
สอดคลองกับงานวิจัยของบุญอินทร  วิลัยเกษม และคณะ [13]  
ไดประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง พบวา  
ผลการประเมินผลการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก เน่ืองจากการประเมินผลการเรียนการสอนสอดคลองกับเน้ือหา

รายวิชาและวัตถุประสงคของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนนําผล
การประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอน นักศึกษา 
มีสวนรวมในการกําหนดเกณฑวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
และนักศึกษามีโอกาสประเมินผลการสอนของผูสอน 
5.1.7 ดานเน้ือหาสาระของหลักสูตร ผูวิจัยไดแบบสอบถามแบบ
ปลายเปดใหนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดรายวิชา 
พบวา นักศึกษาไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับเน้ือหาสาระของหลักสูตร 
วาไดจัดเน้ือหารายวิชาของหลักสูตรสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพได เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรครอบคลุมทั้งในด าน 
ความรูและสงเสริมใหผูศึกษาประสบความสํา เร็จในวิชาชีพ  
ซึ่งหลักสูตรที่เนนการเรียนการสอนแบบโครงงาน ทําใหไดฝก
แกปญหาจากสถานการณจริง ผลจากการทําโครงงานยังสามารถ
นําไปบูรณาการในรายวิชาอื่นๆ ไดอีกดวย นอกจากน้ันนักศึกษายังมี
ความคิดเห็นวาในบางรายวิชามีความเก่ียวของหรือสัมพันธกันทําให
ตองศึกษาเน้ือหาซ้ํากัน จึงอยากใหหลักสูตรปรับปรุงรายวิชาที่
สามารถบูรณารายวิชาเขาดวยกันได เพ่ือลดความซํ้าซอนและลด
จํานวนหนวยกิตของหลักสูตรใหนอยลงได  อีกทั้งปรับปรุงเน้ือหา
สาระของรายวิชาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เชน รายวิชาที่เกี่ยวของกับ
วิทยาการคํานวณ และการออกแบบเทคโนโลยี เนนเน้ือหาสาระ 
ที่เกี่ยวของกับการเขียนโปรแกรมอยางงายดวยแอปพลิเคชันหรือ
เว็บไซตการเขียนโปรแกรมดวยบล็อก เพ่ือนําความรูไปใชในการฝก
ประสบการณสอนในสถานศึกษาชั้นปที่ 5  
5.2 การศึกษาขอเสนอแนะของนักศึกษาตอหลักสูตรฯ  
 ผลการศึกษาขอเสนอแนะของนักศึกษาตอหลักสูตรฯ พบวา
นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก โดยเฉพาะดาน
ของอาจารยผูสอนน้ัน นักศึกษาใหคําขอบคุณอาจารยผูสอนทุกทาน
ที่เปนอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําอยางดีทั้งในและนอกชั้น
เรียน ทั้งการจัดการเรียนการสอนน้ันอาจารยผูสอนใหนักศึกษา 
มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนและกระตุนใหผูนักศึกษา
แสดงความคิดเห็น อาจารยผูสอนมอบหมายงานที่เหมาะสมสงเสริม
การทํางานเปนทีมใหนักศึกษาไดแสดงออกอยางสรางสรรค มีวิธีการ
วัดผลประเมินผลครอบคลุมเน้ือหารายวิชา และตองการใหหลักสูตร
ปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ใหมีรายวิชาที่เก่ียวของกับ
การเขียนโปรแกรมอยางงาย นอกจากน้ันนักศึกษาตองการใหมีการ
จัดโครงการอบรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่เกี่ยวกับหลักสูตร 
เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณความรูนอกหองเรียน และเปดโลกทัศน
จากสถานท่ีจริงอีกดวย 
 

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
6.1.1 จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจเก่ียวกับ 
ดานการจัดการเรียนการสอน และดานโครงสรางหลักสูตรมีระดับ
คาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่นๆ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจึงควร
พิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย 
ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขากับกิจกรรมของนักศึกษา สงเสริม
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ใหนักศึกษาไดการพัฒนาผลงานในรายวิชาที่เปนประโยชน สามารถ
นําไปใชในอานาคตได อีกทั้งปรับโครงสรางหลักสูตรใหมีจํานวน 
หนวยกิตที่เหมาะสมของสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
มีการบูรณาการรายวิชาเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติมากย่ิงข้ึน 
6.1.2 ควรรักษาจุดแข็งในดานอาจารยผูสอน และดานการวัดและ
ประเมินผล อาจารยผูสอนควรใหความสําคัญกับการเปนอาจารย 
ที่ปรึกษาของนักศึกษา คอยใหคําแนะนําทั้งในและนอกชั้นเรียน  
รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 
นอกจากน้ันอาจารยผูสอนควรมีเกณฑการวัดและประเมินผลอยาง
ชัดเจนถูกตอง และนักศึกษาสามารถตรวจสอบได 
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 
6.2.1 การศึกษาในครั้งน้ี เปนการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
เพียงดานเดียว ยังเปนขอจํากัดสําหรับการวิเคราะหผลที่ไดรับ 
ในการวิจัยครั้งตอไปควรใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะของ
การสัมภาษณควบคูกับแบบสอบถาม เพ่ือใหการแปลความหมาย
และการวิเคราะหขอมูลที่ถูกตองและครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 
6.2.2 ควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงมิติและระดับการประยุกตใชความรู
จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตอผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสีย
กับหลักสูตร เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับผลสะทอนการนําไปใชจาก
หลักสูตร สําหรับใชในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาใหหลักสูตร
สอดคลองกับความตองการตามความจําเปนในวิชาชีพมากท่ีสุด 
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The Development of Mathematical Exercises on Direct Variation and 

Inversion for Students of Diploma  
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Abstract 

The objectives of this research were to: 1) develop mathematical exercise that the 80/80 standard criteria

2) study achievement on mathematics and 3) study the satisfaction of students after using the basic mathematical 

exercise about the direct variation and variation. The samplegroup for this research were: 10 firstyear studentsin the first 

semester of 2017 academic year The tools used in the research were: 1) mathematical exercise about direct variation 

and variation, 2) lesson plan, 3) achievement test, and 4) questionnaire.The data were analyzed by percentage, mean, 

standard deviation, and dependent sample t-test. The results of this research are as the following: 1) the efficiency of 

the basic mathematical exercises was which exceed the criteria 80/80 2) t

using the mathematical exercises was significantly higher than before using the exercises at .05 level and 3) the 

students' opinions toward the exercises were the highest level. 

Keywords :Exercises, Mathematics Direct variation and variation 
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3.2.2.1
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 82.00 86.00 82.00/86.00 
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E2)
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4.2

 

 

 

 n 

 

 

 

X S D t P

 10  10.30 1.16 
6.50  

10  12.90 0.57 

*p< .05 t(.05 df 9) t= 1.83  
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4.70 0.46  
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Abstract 
This research aims: to 1) develop the exercises on income tax accounting for secand  year student diploma in 

Accounting 2) compare the student achievement on income tax accounting. The target group was 18 second year students

during first semester 2017 academic year.The instrument tools were: 1) exercises ) lessan plan and ) achievement test.

The data were analyzed using percentage mean and standard deviation. The results showed that: 1) the income tax

accounting exercises had efficiently 80.00/89.44 that the criteria at 80/80 and 2) the student   achievement with exercises 

were statistically significant at .05 level.  

Keywords: Learning Achievement  Income tax accounting  Exercises 
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Abstract 

          This research aims to study  of state, problem and possible solutions of professional experience 4th   

student  teachers  faculty of education, Phanakhon Si Ayuthaya Rajabhat  University. The population used in this study 

were 312 mentors  and 312  student  teachers . The instrument used to collect data was a questionnaire problems and 

possible solutions  of professional experience 4th Year student for mentors and for student teachers.  Quantitative 

data were analyzed  using the mean. standard deviation and content analysis. 

 The results found that the state of professional experience 4th student  teachers  faculty of education, 

Phanakhon Si Ayuthaya Rajabhat  University  overall, policies and practices are clearly defined can lead to practice in 

real life situations.  It also helps to cultivate students to have faith in the teacher profession. It is working to develop a 

teacher-teacher relationship with the school network.  The problems of teacher professional experience lacked the 

skills to summarize the issues recorded information recorded observations teaching in class Include research on 

curriculum and classroom research and lack of understanding about the general administration of the school. There are 

suggestions for practicing the professional experience of the 4th year students in the field of student development in 

student personality development courage Self confidence to practice more in the course they teach, classroom control  

as well as solving problems in the classroom. Students should also be trained in a variety of subject areas and at all 

levels to provide students with the full experience and to develop more effective professional skills. 

 

Keywords : Teacher Professional Experiences,  Mentor, Student Teachers 
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การศึกษากระบวนการจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

The Study of Contemplative Education Process for Thai Usage Developing Skills of Thai Teaching 

Students, Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. 
 

จันจิรา หาวิชา1 พงษจันทร คลายสุบรรณ2  กฤชธัช สรรพกิจ3 

1สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
2สาขาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยธุยา 
3สาขาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยธุยา 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางกระบวนการจิตตปญญาศึกษาในการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย และเพ่ือศึกษาการใช
กระบวนการจิตปญญาในการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย โดยกลุมเปาหมาย คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาการสอนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา 2560 จํานวน 29 คน เปนการศึกษาวิจัยโดยใชการจัดกระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษา มีวิธีการจัดกิจกรรม 4 วิธี คือ  
1) กิจกรรมเตรียมความพรอมในการเรียน Check-in 2) กิจกรรมสุนทรียสนทนา Dialogue Conversation 3) ฟง วิเคราะห และสะทอน
ความคิด Reflection 4) การทบทวนบทเรียน Check – out วิธีดําเนินการวิจัย คือ นักศึกษาทําแบบทดสอบทักษะการอาน และแบบทดสอบ
ทักษะการเขียนกอนเรียน หลังจากท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษาแลว ทําแบบทดสอบทักษะการอาน และ
แบบทดสอบทักษะการเขียนหลังเรียน นําผลท่ีไดมาวิเคราะหเชิงปริมาณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (x̄ ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกหลังการเรียนรูของนักศึกษา แบบสังเกตการณอยางมีสวนรวมของผูสอน นํามาวิเคราะห
เชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา การใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยของนักศึกษาไดจริง โดย
ประมวลผลจากกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม นักศึกษาเกิดการเรียนรู พัฒนา เปลี่ยนแปลงทัศนคติภายในตนเอง เกิดการใครครวญภายในจิตใจ มีสติ 
สมาธิ สงผลใหทักษะการอานและการเขียนสูงขึ้น สามารถพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ผลจากแบบ
ประเมินผลทักษะการอานและแบบประเมินผลทักษะการเขียน พบวา นักศึกษามีทักษะการอานในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.37 มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.69 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ในทักษะการอานของนักศึกษาที่ไดรับการจัดกระบวนการจิตตปญญาศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  และนักศึกษามีทักษะการเขียนในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.25 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ใน
ทักษะการเขียนของนักศึกษาท่ีไดรับการจัดกระบวนการจิตตปญญาศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
คําสําคัญ : จิตตปญญาศึกษา, ทักษะการใชภาษาไทย, การอานการเขียนรอยแกวสําหรับครู 

Abstract 
 The purposes of this research were to construct and to study the contemplative education process for Thai 
usage developing skills. The sample, selected by a purposive sampling technique, comprised 29 undergraduate Thai 
teaching students in the first semester of the academic year 2017. For the contemplative education process, there were 
mainly 4 activities: Check-in, Dialogue conversation, Reflection, and Check-out. In this research methodology, both 
reading and writing skill tests as an instrument of the pre-test were exanimated. After the contemplative education 
process learning, the post-test was ultimately conducted to analyze the quantitative data. The statistics method used 
to analyze data were mean ( ) and standard deviation ( S.D.) Besides, the student’s reflection and the instructor’s 
participant observation forms were also collected to analyze the qualitative data. For the research findings, the 
contemplative education process can empirically develop Thai usage skills throughout 4 activities. The students can 
recognize, develop, and change their own positive attitudes. This learning process has obviously affected the higher 
reading and writing skills which have been effectively developed Thai usage. For the result of reading evaluation, the 
reading skill of students was at the very high level ( , S.D. =0.69) Likewise, the result of writing evaluation, the 
writing skill of students was at the very high level ( , S.D = 0.63.) The students’ achievement scores of the 
reading and writing skills after learning this process were higher than before one. The research was statistically significant 
difference at the 0.5 level. 

Keywords : Contemplative Education, Thai Usage Skills, Prose Reading and Writing for Teachers
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1. บทนํา (Introduction) 
  ทักษะการใชภาษาไทย ประกอบดวย การฟง การพูด การอาน
และการเขียน เปนทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานของมนุษย ในที่นี้จะ
มุ งประเด็นไปที่ การอานและการเขียน โดยการอาน นับวามี
ความสําคัญและเอื้อประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย  
เพราะมนุษยจําเปนตองใชการอานเพื่อแสวงหาความรู และแสวงหา
ความเพลิดเพลินใหชีวิตดวยการอานงานบันเทิงคดีทั้งที่เปนรอยแกว
และรอยกรอง [3], (นภดล จันทรเพ็ญ 2535 : 74) สวนการเขียนก็มี
ความสําคัญเชนกัน เพราะการเขียนเปนทักษะใชภาษาไทยคูกับ 
การอาน เปนการแสดงออกในการติดตอสื่อสารอยางหนึ่งของมนุษย 
เปนกระบวนการถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการ 
ประสบการณ  จินตนาการ เรื่องราวตางๆ และขาวสาร โดยใช
ตัวอักษรและเคร่ืองหมายสัญลักษณเปนสื่อ[4], (นภดล จันทรเพ็ญ 
2557 : 136) ท้ังการอานและการเขียนแบ งเปนรอยแกวและ 
รอยกรอง การอานการเขียนรอยแกวจะพบในการสื่อสารประจําวัน
มากกวารอยกรอง นอกจากน้ีการอานการเขียนรอยแกวยังมี
ความสําคัญในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในแงของการแสวงหา
วิชาความรู การวิเคราะห วิจารณ ตีความ สรุปความในการอาน
เอกสารรอยแกว การถายทอดความรู ความคิดออกมาในรูปแบบของ
การเขียน การอานการเขียนรอยแกวจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับวิชาชีพ
ครูเปนอยางมาก              
 วิชาการอานการเขียนรอยแกวสําหรับครูเปนวิชาที่เก่ียวกับ
ทักษะการใชภาษาไทยขั้นพื้นฐาน เปนรากฐานในการเรียนรู
เนื้อหาวิชาในขั้นสูงตอไป นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
นอกจากจะตองมีความรูพื้นฐานท้ังเรื่องการอานและการเขียน 
รอยแกวอยางแมนยํา สามารถนําวิชาความรูนั้นถายทอดใหกับ
นักเรียนได นักศึกษาจึงตองมีทักษะการใชภาษาไทยท่ีดีและใช
ภาษาไทยอยางมีศิลปะ ซึ่งตองมีการใสใจเรียนรูและฝกฝนการใช
ภาษาไทยอยูเสมอทั้งในและนอกหองเรียน แตปจจุบันกระบวนการ
เรียนรูวิชาการอานการเขียนนั้นยังไมมีวิธีการท่ีหลากหลาย 
โดยเฉพาะวิชาการอานการเขียนรอยแกวท่ี เนื้อหามาก จึงทําให
นักศึกษาเกิดความเบื่อหนาย ไมตั้งใจหรือใสใจเทาที่ควร ผลของ 
การเรียนรูไมตรงตามจุดประสงคที่ตองการ และไมตรงตามศักยภาพ
ของนักศึกษาที่ควรจะเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
เจตคติของนักศึกษาตอวิชาการอานการเขียนรอยแกวก็อาจไมเปนไป
ในทางท่ีคาดหวัง การเรียนรูไมเต็มประสิทธิภาพ สงผลตอการเรียนรู
ในวิชาที่ เกี่ยวของและการถายทอดความรู ใหกับนักเรียนเมื่อ
นักศึกษาตองเขาสูกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูไปจนถึง
การทํางานอาชีพครูภาษาไทยในอนาคต ผู วิจัยจึงไดคนควา
กระบวนการเรียนรูโดยใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษามาใชใน
หองเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในรายวิชาการอาน 
การเขียนรอยแกวสําหรับครู  
 หลักจิตตปญ ญ าศึกษา (Contemplative Education) คือ 
การเรียนรูดวยใจที่ใครครวญ ถือเปนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่กําลัง
ไดรับความสนใจ นําไปประยุกตใช และเผยแพรในสถาบันการศึกษา
รวมถึงกลุมวิชาชีพตางๆ อยางหลากหลาย เน่ืองจากแนวคิดนี้มี
จุดเนนมุงใหมนุษยหันกลับมาใสใจและพัฒนาคุณภาพความเปน

มนุษยของตนเอง ผานกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากการใครครวญ
ภายในจิตใจ และการแสดงออกตอความสัมพันธกับโลกภายนอก 
เปนการพัฒนาผูเรียนอยางยั่งยืนเพราะมาจากภายในตัวของผูเรียน
เอง [8], (สมร เจนจิจะ 2554 : 10)       
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้อาศัยฐานคิดและปรัชญาพื้นฐานของการจัด
กระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษาของ ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริการ
และพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (2552 : 4-10), [7] ซ่ึง
กลาวถึงฐานคิดและหลักปรัชญาพ้ืนฐานของจิตตปญญาศึกษา โดย
แบงออกเปน 2 ประการ ไดแก 1) ความเช่ือมั่นในความเปนมนุษย 
(humanistic value) วามนุษยมีศักยภาพสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่อง โดยมีประสบการณตรง เปนปจจัยสําคัญของ
กระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐานของชุด 
การอบรมแนวจิตตปญญาศึกษา และ 2) กระบวนทัศนองครวม 
(holistic paradigm) คือการปฏิบัติตอสรรพสิ่งอยางไมแยกสวนจาก
ชีวิตดวยทัศนะที่วามนุษยเปนสวนหนึ่งของของสรรพสิ่ ง และ 
สรรพสิ่งก็เปนสวนหนึ่งของมนุษย มนุษยกับสรรพสิ่งตางเปน 
องครวมของกันและกัน          
 นอกจากน้ียั งมีหลักการพื้นฐานของการจัดกระบวนการ 
จิตตปญญาศึกษา ที่เรียกวา หลักจิตตปญญา 7 หรือ 7C’s อันไดแก  
1.หลักการพิจารณาดวยใจอยางใครครวญ (Contemplative)  
2.หลักความรักความเมตตา (Compassion) 3.หลักการเช่ือมโยง
สัมพันธ  (Connection) 4.หลักการเผ ชิญ หน า (Confronting)  
5.ห ลั ก ค ว า ม ต อ เนื่ อ ง  (Continuity) 6.ห ลั ก ค ว า ม มุ ง ม่ั น 
(Commitment) 7.หลักชุมชนแหงการเรียนรู (Community) 
  ผู วิจั ย เล็ งเห็นวา  การนําหลัก จิตตปญ ญ าศึกษามาใช ใน
กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาในรายวิชาการอาน
การเขียนรอยแกวสําหรับครูนั้น  เปนวิธี การหนึ่ งที่จะชวยให 
การเรียนรูมีประสิทธิภาพข้ึนได เพราะเปนการเรียนรูในดานวิชาการ 
การทํากิจกรรม ควบคูไปกับการพัฒนาจิตใจ ศักยภาพในเชิงวิชาการ 
ความสัมพันธกับบุคคลรอบขาง รวมถึงการเรียนรูอยางมีความสุข 
นักศึกษาไดพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยจากการเรียนรูวิชาการ
ควบคูไปกับพัฒนาการคิดดวยใจที่ใครครวญ ซึ่งการพัฒนาความคิด
ภายในจิตใจน้ีจะชวยเสริมสรางทักษะความคิดสรางสรรค เสริมสราง
เจตคติที่ดีในการเรียน เปนประโยชนในการเรียนวิชาการตางๆ และ
การทํางานในอาชีพครูภาษาไทยตอไปในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพื่อสรางกระบวนการจิตตปญญาศึกษาในการพัฒนาทักษะ
การใชภาษาไทย  
 2.2 เพ่ือศึกษาการใชกระบวนการจิตตปญญาในการพัฒนา
ทักษะการใชภาษาไทย  
  

3. ขอบเขตการวิจัย และวิธีการวิจัย (Materials and 
Methods) 
  3.1 ขอบเขตเนื้อหา  
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  เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกหลังการเรียนรู 
แบบสั งเกตการณ อย างมี ส วนรวม  แบบทดสอบปลายภาค  
แบบประเมินผลการเรียนรู และแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งผูวิจัย
ไดเก็บรวบรวมขอมูลมาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน
ของรายวิชาการอานการเขียนรอยแกวสําหรับครู 
 3.2 ขอบเขตประชากร 
  รวบรวมขอมูลจากนักศึกษาช้ันปที่  1 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 29 คน 
    3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรตน คือ กระบวนการจติตปญญาศึกษา 
 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการใชภาษาไทย 
 3.4 นิยามศัพทเฉพาะ 
 จิตตปญญาศึกษา คือ หลักการพิจารณาดวยใจอยางใครครวญ
หลักความรักความเมตตา หลักการเช่ือมโยงสัมพันธ  หลั ก 
การเผชิญหนา หลักความตอเน่ือง หลักความมุงมั่น และหลักชุมชน
แหงการเรียนรู  
 ทักษะการใชภาษาไทย คือ การฟง การพูด การอานและ 
การเขียน 
 3.5 วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษากระบวนการจิตตปญญาศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 
เปนการวิจัยและพัฒนาโดยใชกระบวนการจิตตปญญาในการจัดการ
เรียนรูรายวิชาการอานการเขียนรอยแกวสําหรับครู  โดยใชวิธีการ
ดําเนินการสอนดังนี ้
 - นักศึกษาทําแบบทดสอบทักษะการอาน และแบบทดสอบ
ทักษะการเขียนกอนเรียน 
 จากนั้ น ผู วั จั ย จั ดกิ จกรรม โดยสอดแทรกกระบ วนการ 
จิตตปญญา 4 วิธีการ ดังน้ี 
 - เตรียมความพรอมในการเรียนดวยกิจกรรม Check – in โดย
การพัฒนาสมาธิ และการผอนพักตระหนักรู เพื่อใหสติอยูกับตัวเอง
เปนการเตรียมความพรอมกอนเรียน 
 -สุนทรียสนทนา Dialogue Conversation เปนการพูดและฟง
เพื่อนพูดอยางใครครวญ ไตรตรอง ฟงอยางรูเทาทัน โดยผูฟงตอง
แขวนลอยคําถามของตัวเอง เพื่อใหผูพูดไดพูดอยางเช่ือมโยง และ
หยุดพูดโดยใช  Talking Stick ซึ่ งสุนทรียสนทนาจะปรากฏใน 
การเรียนการสอนทุกครั้ง   
  - ฟง วิเคราะห และสะทอนความคิด Reflection เปนการฟง
เรื่องราวจากการเรียนรูในเน้ือหาวิชาและการแนะนําหนังสือที่เพื่อน
รวมช้ันไดอานมาแลวนําเสนอหนาช้ันแลววิเคราะหและสะทอน
ความคิดในประเด็นตางๆ 
 - การทบทวนบทเรียน Check – out เปนการทบทวนบทเรียน
ดวยตนเองวาวันนี้ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องอะไร สรุปใจความสําคัญจาก
เรื่องที่เรียน และทบทวนงานท่ีไดรับมอบหมายในการเรียนครั้งตอไป 
[10], (โครงการจิตตปญญาศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 2551 : เอกสารออนไลน) 

 หลังจากจัดกิจกรรมครบถวนทั้ง 4 กิจกรรมแลว ผูวิจัยให
นักศึกษาทําแบบทดสอบทักษะการอาน และแบบทดสอบทักษะ 
การเขียนหลังเรียน 
 3.6 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย         
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนการเก็บขอมูลปริมาณและขอมูล
เชิงคุณภาพประกอบดวย 
 ขอมูลเชิงคุณภาพ 
     - แบบบันทึกหลังการเรยีนรู 
     - แบบสังเกตการณอยางมสีวนรวม    
     ขอมูลเชิงปริมาณ       
     - แบบทดสอบทักษะการอาน และแบบทดสอบทักษะ 
การเขียน          
     - แบบประเมินผลทักษะการอานและแบบประเมินผลทักษะ 
การเขียน ในวิชาการอานการเขียนรอยแกวสําหรับคร ู
 3.7 การเก็บรวบรวมขอมลู   
     - ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
จติตปญญาศึกษา 
     - ศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพจาก บันทึกหลังการเรียนรู  แบบ
สังเกตการณอยางมีสวนรวม 
     - ศึกษาขอมูลเชิงปริมาณจาก แบบทดสอบทักษะการอาน และ
แบบทดสอบทักษะการเขียน แบบประเมินผลทักษะการอานและ
แบบประเมินผลทักษะการเขียน ในวิชาการอานการเขียนรอยแกว
สําหรับครู  
 3.8 การวิเคราะหขอมูล 
 - นําขอมูลที่ไดจากบันทึกหลังการเรียนรู แบบสังเกตการณอยาง
มีสวนรวม แบบทดสอบ แบบประเมินผลการเรียนรูวิชาการอาน 
การเขียนรอยแกวสําหรับครู  มาสรุปผลดวยวิธีการบรรยาย 
แบบพรรณนาซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 
 - นํ าขอมูลที่ ได จากแบบประเมินผลทักษะการอ านและ 
แบบประเมินผลทักษะการเขียน ในวิชาการอานการเขียนรอยแกว
สําหรับครู  มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรม SPSS 
คํานวณเพื่อหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิรต (likert) 
[9], (สิน  พันธุพินิจ. 2554 : 153) ซ่ึงเปนขอมูลเชิงปริมาณ 

          
4. ผลการวิจัย (Results) 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1) สรางกระบวนการจิตตปญญา
ศึกษาในการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย  2) ศึกษาการใช
กระบวนการจิตปญญาในการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย   
 ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผูเรียนไดรวมกิจกรรมท่ีผูสอนจัดใหโดย
อาศัยหลักการและปรัชญาพื้นฐานจิตตปญญาศึกษา ทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู เปลี่ยนแปลง พัฒนาทัศนคติในตนเอง ใชหลักจิตตปญญา
มาเปนแนวทางในการเรียนรู เกิดการเรียนรูที่ใครครวญจากภายใน
จิตใจ และนําไปพัฒนาทักษะการอานและการเขียนไดเปนอยางดี 
ผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพและปริมาณอยูในเกณฑดีมาก โดยปรากฏ
ในการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
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 1. กิจกรรมเตรียมความพรอมในการเรียน Check-in พัฒนา
สมาธิและผอนพักตระหนักรู เปนกิจกรรมท่ีอยูในการจัดการเรียน
การสอนทุกครั้ง โดยกอนการเรียนเนื้อหาสาระจะมีกิจกรรมการนอน
กําหนดลมหายใจเขาออก ประมาณ 15 นาที และการใชดนตรีใน
การผอนคลาย หรือดนตรีบําบัด ทําใหผูเรียนไดเตรียมพรอมกับ 
การเรียนอยางมีสมาธิ และผอนคลาย ไมเกิดความเครียดในการเรยีน 
โดยพบวา ผูเรียน “รูสึกสมองโลงพรอมรับกับการเรียนการสอนของ
อาจารย”(อาณัติชัย มวงมูล : แบบบันทึกหลังการเรียนรู) “ทําใหเรา
จําไดดี” (ธารารัตน สนใจ : แบบบันทึกหลังการเรียนรู) “ทําใหสมอง
โลงดี” (สโรชา ศรีคําพา : แบบบันทึกหลังการเรียนรู) “เรียนวิชานี้ที
ไรสบายใจทุกที  บรรยากาศในการเรียนดี  ชอบครับ”(ธนพล   
บังเกิดฤทธิ์ : แบบบันทึกหลังการเรียนรู) “รูสึกดีที่ไดนอนกอนเรียน 
เหมือนเปนการรีเซ็ตตัวเองใหพรอมกับการเรียน การทําใหสมอง
โลงๆ ไมคิดมาก รูสึกมีความสุขทุกครั้งท่ีเรียนคาบนี้ เพราะไมเครียด 
ไมกดดัน สนุกมากในการเรียน”(กุลรัตน ผดุงใจ : แบบบันทึกหลัง
การเรียนรู ) ผูวิจัยเองก็ไดสังเกตพฤติกรรมของผู เรียน  พบวา
“กิจกรรมพัฒนาสมาธิและผอนพักตระหนักรู  ทําให นักศึกษา 
ผอนคลาย เตรียมพรอม และเต็มใจรวมกิจกรรมอยางเต็มที่”(จนัจิรา 
หาวิชา : แบบสังเกตการณอยางมีสวนรวม) ซึ่งกิจกรรมน้ีเปน 
การพัฒนาสมาธิเปนจิตตบําบัดในขั้นสมาธิบําบัด (Mind Therapy) 
เปนการรูตัวดวยใจ ตั้งแตจิตกอนรูสํานึกจนถึงจิตรูจิต รูสํานึก เปน
สิ่งที่คอยรบกวนจิตใจ ไมใหมีสติ สมาธิ หรือนิวรณ” [1], (ประทักษ 
ลิขิตเลอสรวง, 2550 : 1) 
 2. กิจกรรมสุนทรียสนทนา เปนกิจกรรมทางการสื่อสารที่อยูใน
การเรียนการสอนทุกครั้ ง เปนการสนทนาภายในกลุม  และ 
การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน ทําใหเกิดความรูความเขาใจ 
และการถายทอดความรูระหวางกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ผูเรียนจะมีลักษณะพึ่งพาอาศัยกันในช้ันเรียน โดยพบวา ผูเรียนเกิด
การเรียนรู  ไดใชการคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็น อภิปราย 
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีมารยาทในการฟงเพื่อรับความรู
และสิ่งที่เปนประโยชนเพื่อนําไปใชในการอานการเขียน ดังแบบ
บันทึกหลังการเรียนรู โดยอาณัติชัยชัย มวงมูล “ผูเรียนมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น”(อาณัติชัย มวงมูล : แบบบันทึกหลังการ
เรียนรู) “เราไดแลกเปลี่ยนมุมมองของแตละคน” (ธนัช ประชุมสาร 
: แบบบันทึกหลังการเรียนรู) “เราสามารถแลกเปลี่ยนความรูของกัน
และกันอีกดวย” (ภัคพงษ อรรถประจง : แบบบันทึกหลังการเรียนรู) 
“คนพูดก็ตองมีคนฟง และฟงอยางตั้งใจจึงจะไดความรู” (สโรชา  
ศรีคําพา : แบบบันทึกหลังการเรียนรู) “การท่ีเราต้ังใจฟงกิจกรรม
เราจะไดความรูและเน้ือหาสาระของผูที่สื่อสารไดอยางเต็มที่ ”  
(นฤมล เทียนทอง : แบบบันทึกหลังการเรียนรู) ผูวิจัยเองก็ไดสังเกต
พฤติกรรมของผูเรียน พบวา “กิจกรรมสุนทรียสนทนา นักศึกษาได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น รับฟง 
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําใหไดมุมมองความคิดใหมๆ ดวย 
การฟงที่พิจารณาใครครวญ ไตรตรอง นักศึกษาจะนําไปใชประโยชน
ในการเขียนได”(จันจิรา  หาวิชา : แบบสังเกตการณอยางมีสวนรวม)    
วิธีการ Dialogue Conversation หรือสุนทรียสนทนา จะเปน 
การพูดและฟงเพื่อนพูดอยางใครครวญ ไตรตรอง ไดความรู  

ความคิดเห็น เปดรับความรูความคิดเห็นใหม ๆ และนําไปใชใน 
การเขียนเรื่องออกมาอยางสรางสรรค มีความลึกซึ้ง มีการใครครวญ 
ไตรตรองอยางถี่ถวน ดังที่ วิศิษฐ วังวิญู และคณะ [11], (2550 : 
เอกสารออนไลน) กลาวถึงความสําคัญของการคุยกัลยาณมิตรหรือ 
สุนทรียสนทนาวา “ผมไดยินมาดวยวา ใหฟงอยางที่ถอยคําของคน
อื่น เขามาปรับเปลี่ยนความเปนไปภายในของตัวเรา ก็ถอยคําเรื่อง
เลา อุปไมยอุปมามีสวนในการสรางโลกภายในท่ีเราใชในการมองโลก
ภายนอก ถอยคํา เร่ืองเลา อุปมาอุปไมยที่ฟงมาอยางดี อยางเต็ม
เปยม ก็สามารถเปลี่ยนโลกภายในของเรา ซ่ึงมีมนตอํานาจใน 
การเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับการมองโลกภายนอกดวย ใน 
การเรียนรูนั้น เราตองเปลือยตัวตนของเราออกในความเปนไปได
แหงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพราะการเรียนรูที่แทจริงจะมาพรอมๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นเอง”  
 3. กิจกรรมฟง วิเคราะห และสะทอนความคิด Reflection จาก
การแนะนําหนังสือ พบวา เปนกจิกรรมที่ทําใหผูเรียนไดใครครวญถึง
ความรู เกี่ยวกับการแนะนําหนังสือ ขวนขวายหาความรู โดย 
การเลือกสรรหนังสือที่ดีมีประโยชนมาแนะนําใหเพื่อนฟง ผูเรียน
อาจใชความสนใจ ประสบการณการเรียนรูสวนตัว หรือความคิด
ใครครวญอยางลึกซึ้งถึงเนื้อหาหรือประโยชนที่เพื่อนจะไดรับจาก
หนังสือนั้น สวนเม่ือผูเรียนเปนผูฟงเพื่อนแนะนําหนังสือ ก็ตองใช 
การฟ งอยางลึกซึ้ ง และเรียนรูด วยใจที่ เปดกวาง รับฟ งผูอื่น 
สอดคลองกับหลักจิตตปญญาศึกษา คือการศึกษาที่ใหความสําคัญ
ตอการรับฟงอยางลึกซึ้ง (deep listening) และการเรียนรูดวยใจที่
เปดกวาง : การเรียนรูที่จะสัมผัสชีวิตของตนเองและผูอื่นอยางจริงใจ
และออนนอม เปดกวางตอความหลากหลายทางความคิด [6], 
(วิจักขณ  พานิช, 2550 : 33-35) ผู เรียนสามารถนําความรูหรือ
คําแนะนําตางๆ ที่มีประโยชนมาใชในการเลือกอานหนังสือสําหรับ
อาน ขอมูลบางเรื่องที่ไดฟงจากเพ่ือนก็สามารถทําใหผู เรียนมี
ความคิดอันลึกซึ้ง กวางไกลและสรางสรรคออกมาเปนงานเขียนได
เชนกัน ดังเชน นฤมล เทียนทอง กลาววา “ไดรูจักหนังสือที่มี 
ความหลากหลาย ไดขอคิดจากหนังสือหลายเลม ไดเห็นแนวทาง 
การเลือกหนังสือที่บงบอกความเปนตัวตนของแตละคน” (นฤมล 
เทียนทอง : แบบบันทึกหลังการเรียนรู) “การต้ังใจฟงอยางมีสติ 
ไดรับความรูตาง ๆ มากมายจากการนําเสนอหนังสือของเพื่อน ๆ ใน
หอง (ชลลดา เย็นทรวง : แบบบันทึกหลังการเรียนรู ) “ไดรูจัก
หนังสือท่ีเรายังไมเคยอานวามีเนื้อเรือ่ง ประโยชนอยางไร โดยการฟง
จากเพ่ือน ๆ ไดรูจักทัศนคติ ความชอบหนังสือของเพื่อน ๆ แตละ
คนวาชอบอานหนังสือประเภทไหน ไดฝกการเปนผูฟ งที่ดี  มี 
ความกลาแสดงออก” (ทานตะวัน โชคทรัพยเจริญ : แบบบันทึกหลัง
การเรียนรู ) ผูวิจัยเองก็ไดสังเกตพฤติกรรมของผู เรียน พบวา 
“กิจกรรมฟง วิเคราะห และสะทอนความคิดจากการแนะนําหนังสือ 
นักศึกษาไดไปศึกษาคนควา มีการคิดใครครวญ เลือกหนังสือที่มี
ประโยชน เหมาะสมที่จะแนะนําใหเพื่อนอาน มีความหลากหลาย
นาสนใจ และเม่ือฟงเพื่อนแนะนําหนังสือก็ตั้งใจฟง เปดใจรับความรู
ความคิดและเร่ืองราวตางๆ ในหนังสือที่เพื่อนไดแนะนํา เห็นไดจาก
การแสดงความคิดเห็น อภิปรายในช้ันเรียน” (จันจิรา หาวิชา : แบบ
สังเกตการณอยางมีสวนรวม)    
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 4. การทบทวนบทเรียน Check – out การทบทวนบทเรียนดวย
ตนเองวาวันน้ีผูเรียนไดเรียนรูเรื่องอะไร สรุปใจความสําคัญจากเรื่อง
ที่เรียน โดยพบวา ผูเรียนไดใชความคิดไตรตรอง ใครครวญ และมี
สมาธิในการเรียน สามารถสรุปเนื้อหาสาระจากเร่ืองที่ เรียน 
แตละครั้งได ดังเชน สุรชาติ เครือคช กลาววา “วันนี้ไดเรียนเรื่อง 
การอานขยายความและการตีความ การอานขยายความ คือ  
การอานเพิ่มเติมเพื่อขยายรายละเอียด มีการยกตัวอยางเปรียบเทียบ 
การอานตีความ คือ การอานเพื่อพยายามเขาใจความหมาย ถอด
ความรูสึก อารมณสะเทือนใจจากขอความท่ีผูเขียนตองการสื่อถึง
ผูอาน และไดทําแบบฝกหัดเพื่อเสริมสรางความเขาใจใหมากข้ึน”  
(สุรชาติ เครือคช : แบบบันทึกหลังการเรียนรู) “ความรูที่ไดในวันนี้ 
คือ เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ซึ่งมักจะอยูสวนตน กลาง และ
ทายยอหนา แตหากมีขอความหลายยอหนา ตองอานแลวตั้งคําถาม 
จะทําใหหาใจความสําคัญไดงายขึ้น และยังไดความรูเรื่องการสรุป
ความ โดยอานใหเขาใจ และหาเน้ือหาสําคัญ ตั้งคําถาม แลวนํามา
เรียบเรียงใหม” (อรพรรณ  ทองสอน : แบบบันทึกหลังการเรียนรู) 
ผูวิจัยเองก็ไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน พบวา  “นักศึกษาได
ทบทวนเนื้อหาหลังจากเรียนจบทุกครั้ง เปนการสรุปความรู 
ความเขาใจเน้ือหาที่เรียน ไดใชความคิดไตรตรองถึงสิ่งท่ีเรียนมา มี
สมาธิและตั้งใจสรุปเนื้อหา ทบทวนความรู หากมีสวนใดไมเขาใจก็
สอบถามอาจารยเพื่อทําความเขาใจจนความรูนั้นถูกตองครบถวน”
(จันจิรา  หาวิชา : แบบสังเกตการณอยางมีสวนรวม)  
 นอกจากแบบบันทึกหลังการเรียนรูของนักศึกษาและแบบ
สังเกตการณมีสวนรวมของนักศึกษาแลว ยังมีผลจากการทํา
แบบทดสอบทักษะวัดการอาน และแบบทดสอบทักษะวัดการเขียน 
จากแบบประเมินผลทักษะการอานและแบบประเมินผลทักษะ 
การเขียน ในวิชาการอานการเขียนรอยแกวสําหรับครู  พบวา 
นักศึกษามีทักษะการอานในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.37 มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิในทักษะการอานของ
นักศึกษาที่ไดรับการจัดกระบวนการจิตตปญญาศึกษา หลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  และนักศึกษามี
ทักษะการเขียนในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.25 มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.63 ซึ่งผลสัมฤทธ์ิในทักษะการเขียนของนักศึกษาท่ีไดรับ
การจัดกระบวนการจิตตปญญาศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  
 

5. วิจารณ อภิปรายผล (Discussion)      
 การศึกษากระบวนการจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช
ภาษาไทยสําหรับนักศึกษามีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางกระบวนการ
จิตตปญญาศึกษาในการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย 2) เพื่อศึกษา
การใชกระบวนการจิตปญญาในการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้อาศัยฐานคิดและปรัชญาพื้นฐานของการจัด
กระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษา โดยแบงออกเปน  
ความเชื่อมั่นในความเปนมนุษย (humanistic value) กระบวนทัศน
องครวม (holistic paradigm) และใชหลักการพ้ืนฐานของการจัด
กระบวนการจิตตปญญาศึกษา หลักจิตตปญญา 7 หรือ 7C’s ไดแก 
1.หลักการพิจารณาดวยใจอยางใครครวญ (Contemplative)  

2.หลักความรักความเมตตา (Compassion) 3.หลักการเช่ือมโยง
สัมพันธ  (Connection) 4.หลักการเผ ชิญ หน า (Confronting)  
5.ห ลั ก ค ว า ม ต อ เนื่ อ ง  (Continuity) 6.ห ลั ก ค ว า ม มุ ง ม่ั น 
(Commitment) 7.หลักชุมชนแหงการเรียนรู (Community) ซ่ึงมี
วิธีการจัดกิจกรรม 4 วิธี คือ 1.กิจกรรมเตรียมความพรอมใน 
การเรียน Check-in 2.กิจกรรมสุนทรียสนทนา 3.ฟง วิเคราะห และ
สะทอนความคิด Reflection 4.การทบทวนบทเรียน Check-out 
 กลุมประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขา
การสอนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 29 คน  
  วิธีดําเนินการวิจัย คือ กอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการจิตตปญญา ผูวิจัยจะใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัด
ทักษะการอาน และแบบทดสอบวัดทักษะการเขียน และหลังจากท่ี
จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการจิตตปญญาแลว ใหนักศึกษา
ทําแบบแบบทดสอบวัดทักษะการอาน และแบบทดสอบวัดทักษะ
การเขียนอีกครั้ง นําผลจากแบบประเมินผลทักษะการอานและแบบ
ประเมินผลทักษะการเขียน ในวิชาการอานการเขียนรอยแกวสําหรับ
ครูที่ ไดมาวิ เคราะหทางสถิติ  เปนการวิเคราะห เชิงปริมาณ 
นอกจากน้ันยังรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกหลังการเรียนรูของ
นักศึกษา และแบบสังเกตการณอยางมีสวนรวมของผูสอน นํามา
วิเคราะหเชิงคุณภาพ 
 ผลการศึกษาพบวา การใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษา
สามารถพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยของนักศึกษาไดจริง โดย
ประมวลผลจากกิจกรรมทั้ ง 4 กิจกรรม ทําใหนักศึกษาเกิด 
การเรียนรู พัฒนา และเปลี่ยนแปลงทัศนคติภายในตนเอง เกิด 
การใครครวญภายในจิตใจ ทําสิ่งตาง ๆ อยางมีสติ สมาธิมากขึ้น 
ดังเชน การฝกสมาธิและผอนพักตระหนักรูในชวงแรกเปนการเตรียม
ความพรอมในการเรียน นักศึกษามีความกระตือรือรน ผอนคลายใน
การเรียน เตรียมเปดสมอง เปดใจรับความรูความคิดตาง ๆ ทําให
เกิดบรรยากาศแหงการเรียนรูที่ดี เมื่อไดรวมกิจกรรมสุนทรียสนทนา 
และกิจกรรมฟง วิเคราะห และสะทอนความคิด ทําใหนักศึกษาไดใช
การฟ งอยางลึกซึ้ ง และเรียนรูด วยใจที่ เปดกวาง รับฟ งผูอื่น 
สอดคลองกับหลักจิตตปญญาศึกษา คือการศึกษาที่ใหความสําคัญ
ตอการรับฟงอยางลึกซึ้ง (deep listening) และการเรียนรูดวยใจที่
เปดกวาง : การเรียนรูที่จะสัมผัสชีวิตของตนเองและผูอื่นอยางจริงใจ
และออนนอม เปดกวางตอความหลากหลายทางความคิด (วิจักขณ 
พานิช, 2550 : 33-35) นักศึกษาไดใชปญญาพิจารณาใครครวญ 
ไตรตรองในการอานและการเขียน ทําใหหองเรียนกลายเปนชุมชน
แหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู นักศึกษาทุกคนพรอมที่จะเปนทั้งผูให 
และผูรับความรูตาง ๆ ดวยใจท่ีเปดกวางและเปนสุข ผลงานการอาน
และการเขียนสามารถสะทอนความคิด ความรูสึกของนักศึกษาได
เปนอยางดี กิจกรรมสุดทาย คือ การทบทวนบทเรียน เปนการสรุป
เนื้อหา รวบรวมความรู ความคิด ความเขาใจ โดยการใครครวญ
ภายในจิตใจอยางลึกซึ้ง ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สงผลใหผลสัมฤทธ์ิในทักษะการอาน และการเขียนของนักศึกษา
สูงขึ้น กระบวนการจิตตปญญาศึกษาจึงสามารถพัฒนาทักษะการใช
ภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 นอกจากน้ี ผูวิจัยยังไดประมวลผลจากการที่นักศึกษาไดทํา
แบบทดสอบทักษะการอาน และแบบทดสอบทักษะการเขียน โดย
ผลจากแบบประเมินผลทักษะการอานและแบบประเมินผลทักษะ
การเขียน ในวิชาการอานการเขียนรอยแกวสําหรับครู  พบวา 
นั กศึ กษามี ทั กษ ะการอ าน ในระดั บ ดีม าก  มี ค า เฉลี่ ย  4.37  
มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ในทักษะการอานของ
นักศึกษาที่ไดรับการจัดกระบวนการจิตตปญญาศึกษา หลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และนักศึกษามี
ทักษะการเขียนในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.25 มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.63 ซึ่งผลสัมฤทธ์ิในทักษะการเขียนของนักศึกษาท่ีไดรับ
การจัดกระบวนการจิตตปญญาศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 

6. บทสรุป (Conclusion) 
 การศึกษากระบวนการจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช
ภาษาไทยสําหรับนักศึกษา ทําใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรู โดย 
การพิจารณาใครครวญ ซ่ึงเกิดจากการพิจารณาภายในตนเอง ผูวิจัย
ไดใหอิสระกับนักศึกษาในการคิด แสดงความคิดเห็น การเลือก
หนังสือมาแนะนําใหเพ่ือนฟง การคิดอยางใครครวญ รอบคอบ 
ถี่ถวน การพิจารณาอยางลึกซึ้งในการอานและการเขียน เพื่อใหเกิด
การพัฒนาทักษะทางภาษาท่ีสูงขึ้น สอดคลองกับประเวศ วะสี [5], 
(2550) ท่ีกลาววา “จิตตปญญาศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งตอ
การศึกษาทุกระดับ ควรทําความเขาใจ เห็นคุณคา และสงเสริม 
การเรียนรูแนวนี้ใหมากที่สุด เพื่อจะชวยพัฒนามนุษยใหเกิดปญญา
สูงขึ้นอยางแทจริง”   
  ผูวิจัยเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาหลังจากไดเรียนโดย
ใชกระบวนการจิตตปญญา สามารถพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยได
อยางมีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 จากผลการวิจั ยค ร้ั งนี้  ผู วิ จั ย มี ข อ เสนอแนะวา  ค วร ใช
กระบวนการจิตตปญญาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยวิชาอื่นๆ 
เชน การพัฒนาทักษะการอานการเขียนรอยแกวสําหรับครู การอาน
เชิงวิเคราะห การพูดและการฟงสําหรับครู เปนตน และอาจเพิ่ม
กิจกรรมจิตตปญญาศึกษากิจกรรมอื่นๆ เชน การสนทนากับเสียง
ภายใน การเขียนบันทึกประจําวัน การวาดภาพเพ่ือผอนคลาย
อารมณ การเจริญสติในการเรียนในชีวิตประจําวัน เปนตน โดย
สามารถปรับเขากับการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ อยางเหมาะสม  
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การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมนอกหองเรียนสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับ 

ประถมศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาผลการทดลองใชหลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมนอกหองเรียนสําหรับครูผูสอน 
ภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยาง คือครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา สังกัดสํานัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน โดยการกําหนดกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random 
Sampling) เฉพาะครูผูสอนในระดับประถมศึกษาท่ีมีความสมัครใจในการเขารับการฝกอบรม โดยวิธีดําเนินการวิจัยดําเนินการวิจัยดวยรูปแบบ 
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development ) แบงเปน 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 คือ ระยะการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดย
แบงเปน 4 ขั้นตอนดังนี้ การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการสําหรับการสรางหลักสูตรฝกอบรม การพัฒนาสรางหลักสูตรแบบราง การ
ทดลองใชหลักสูตรแบบรางและการประเมินผลหลักสูตรแบบราง ระยะท่ี 2 คือระยะการศึกษาผลการนําหลักสูตรไปใช เครื่องมือที่ใชใน การ
วิจัยครั้งนี้คือ 1) แบบสํารวจความตองแบบสํารวจความตองการในการฝกอบรมของครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาในเขต พ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบมาตรวัดของลิเคิรท 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและคารอยละ 2) แบบทดสอบวัดความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนอกหองเรียนภาษาอังกฤษกอนและหลังอบรม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความมีนัยสําคัญโดยการทดสอบสถิติคาที (t-test dependent) และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝกอบรมแบบ มาตร
วัดของลิเคิรท 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย รอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ผูตอบแบบสอบ ถาม
ตองการเขารวมในหัวขอดังนี้ การใชสื่อบันเทิงและมัลติมีเดีย (รอยละ 89.00) การใชเกมกระดาน บอรดเกม ครอสเวิรดภาษาอังกฤษ (รอยละ 
88.40) การเลานิทานภาษาอังกฤษ (รอยละ 87.60)และการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ (รอยละ 87.00) ตามลําดับ 2) ผลการเปรียบ เทียบ
คะแนนกอนและหลังอบรมแสดงใหเห็นวาผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 3) ผูเขารวมอบรมมี ความพึง
พอใจในระดับดีมากทุกหัวขอ ดานความรูหลักการ แนวคิด เทคนิค และรูปแบบการจัดกิจกรรมนอกหองเรียนภาษาอังกฤษ (รอยละ 93.40) 
เห็นดวยวาควรนําหลักสูตรนี้ไปใชในการัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาตอไป (รอยละ 93.00)  และสามารถ นําความรูที่
ไดรับไปพัฒนาตนเอง รอยละ (91.00) ตามลําดับ 
คําสําคัญ : การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมครู, กิจกรรมนอกหองเรียน, การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 

 
Abstract 

 The purpose of this study were to 1) develop English teacher training programme in using out-of-class 
activities for elementary level in Phranakhon Si Ayutthaya 2) study the result of using the English teacher training 
programme in using out-of-class activities for elementary level in Phranakhon Si Ayutthaya. The participants in this study 
were 30 elementary English teachers in Phranakhon Si Ayutthaya selected by using purposive random sampling for 
those who were willing to join the training programme. The research method adopt research and development 
approach by divided the research into two phases: 1) Training Programme Development consisted of four steps which 
are analyzing research paper and need analysis, drafting the training programme, piloting the training programne, and 
evaluating the programme; 2) Using Training Programme with the participants. The research instruments and data 
analysis were 1) Need analysis with Likert scale questionnaire using average and percentage in analyzing data 2) pre-
post test of the training programme using average, SD and t-test dependent in analyzing data 3) the participant’s 
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opinion toward the programme using average, percentage and SD in analyzing data. The research finding were 1) the 
participants prefer the topic of using entertainment media and multimedia (89.00%), using board games (88.40%), 
English story telling (87.60%) and English skit play (87.00%) respectively, 2) the participants had higher score on post 
test statistically significant different at 0.05 level, 3) the participants’ opinion toward the programme were knowledge 

theory technique in out-of-class activities (93.40%), to use this training programme for other English teachers (93.00%) 

and to gain knowledge to develop themselves (91.00%) respectively. 

Keywords : English teacher training programme, out-of-class activities, tasks, Communicative Language Teaching 
 

บทนํา 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่มีผูนิยมใชกันอยางแพรหลายมาก
ทีสุ่ดภาษาหนึ่งในโลกและการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดกลาย 
เปนทักษะสําคัญของผู เรียนในศตวรรษที่  21  ตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชา 
ภาษาอังกฤษ ไดเนนถึงการปรับจุดเนนการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษใหเปนไปตามธรรมชาติของการเรียนรู โดยเนนการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching : CLT)  โดยปรับการ    
เรียนการสอน จากการเนนไวยากรณมาเปนเนนการสื่อสารท่ีเริ่ม 
จากการฟง ตามดวยการพูด การอาน และการเขียนตามลําดับ 
รวมท้ังการจัดกิจกรรม และสภาพแวดลอมที่สงเสริมความสามารถ 
ดานภาษาอังกฤษ และการเพิ่มกิจกรรม ภาษาอังกฤษในและนอก 
หองเรียนเพื่อกระตุนการฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ [1] [2]  
 ครูเปนปจจัยที่มีความสําคัญปจจัยหนึ่งของความสําเร็จในการ 
พัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน เนื่องจาก 
ภาษาอังกฤษเปนทักษะที่ตองอาศัยการเรียนรูตามธรรมชาติ ของ
ภาษา การปฏิสัมพันธ การเลียนแบบและการมีเจตคติที่ดีตอ การ
เรียนรูและฝกฝนทักษะ ครูจึงตองมีความรู ความสามารถดาน การ
จัดการเรียนการสอน และการใชสื่อจะชวยกระตุน สรางแรง จูงใจ
และพัฒนาความสามารถในการเรียนรูและการใชภาษา ของผูเรียน 
[3]  
 Scrivener [4] อธิบายถึงความหมายของกิจกรรม ไวคือ ‘สิ่งที่

ผูเรียนไดทํา ซึ่งตัวผูเรียนมีสวนรวมในการใชหรือ ทํางานกับภาษา 
เพื่อที่จะบรรลุสูผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไว’ นอกจากน้ี  Nunan [5] ยัง

อธิบายความหมายของกิจกรรมหรือภาระงาน (task) ไววา เปน
กิจกรรมที่เก่ียวของกับการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ที่ผูใชเนนถึง
ความหมายของภาษามากกวาคํานึงถึงหลักไวยากรณ แตอยางไรก็
ตามไมไดหมายความวาไวยากรณนั้นไมมีความสําคัญ กลาวคือการ
พัฒนาความรูดานไวยากรณโดยการเนนการนําเสนอ ความหมาย 
และความหมายกับโครงสรางทางไวยากรณนั้น มีความ สัมพันธซึ่ง
กันและกัน และการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมน้ัน ชวย
กระตุนในการเรียนรูและทัศนคติเชิงบวกแกผูเรียน [6] 

 นอกจากนี้ อาทิตยา เวียงนิล [7] ไดระบุวานักเรียนสวนใหญ 

มักจะทํากิจกรรมท่ีเนนการพัฒนาทักษะการฟงและการอานภาษา 
พบวานักเรียนไดทํานอยมาก เนื่องจากการขาดโอกาสที่จะใชภาษา 
อังกฤษในสถานการณจริงและความจํากัดทางดานทรัพยากรในการ 
ใชภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษนอกหองเรียนท่ีเปนที่นิยมมากที่สุด คือ กิจกรรมการ 

ใชอินเตอรเน็ตเปนภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่เปนที่นิยมรองลงมาคือ 
กิจกรรมฟงเพลงภาษาอังกฤษ กิจกรรมการอานออกเสียงภาษา 
อังกฤษ กิจกรรมการอานปาย ประกาศ หรือปายโฆษณา ท่ีเปน 
ภาษาอังกฤษ และ กิจกรรมการตั้งคาโปรแกรมคอมพิวเตอรเปน 
ภาษาอังกฤษ ตามลาํดับ กิจกรรมที่มีประสิทธิผลในการพัฒนาภาษา 
อังกฤษสูงที่สุด ไดแก กิจกรรมการใชอินเตอรเน็ตเปนภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมการแปลขอความภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย กิจกรรมการ 
พูดภาษาอังกฤษกับคุณครู การเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
และกิจกรรมการฟงเพลงภาษาอังกฤษ ตามลําดับ 
 ประโยชนจากการใชกิจกรรมนอกหองเรียนภาษาอังกฤษน้ัน ยัง
ชวยสงผลตอทักษะภาษาอังกฤษและทัศนคติของผูเรียนอีกดวย Lai 
และคณะ [8] ไดสรุปวาการใชกิจกรรมนอกหองเรียน ภาษาอังกฤษ

ไดเสริมสรางสมรรถนะท่ีสําคัญในการเรียนภาษา อังกฤษของ
นักเรียนฮองกง เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียน แรงใฝในการ เรียนรูและ
ทัศนคติเชิงบวก และยังชวยเสริมสรางใหผูเรียนมีคะแนน ผลสัมฤทธ์ิ
ในการเรียนในหองเรียนที่สูงข้ึน [9]  

 ชูชัย สมิทธิไกร [10] กลาวถึงความหมายในการฝกอบรมไววา

การฝกอบรมหมายถึง กระบวนการท่ีจะชวยพัฒนาหรือฝกฝน 
บุคลากรในองคกร ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะหรือความ 
ชํานาญ ความคิดสรางสรรค เกิดประสบการณที่เหมาะสมกับภาระ 
งานที่ไดรับ รวมถึงการกอใหเกิดเจตคติที่ดีตอ การปฏิบัติงาน เพ่ือ
นํามาใชในการพัฒนาตนเองและองคกรตอไป 
 จากความสําคัญและปญหาดังกลาว ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญ 
ในการพัฒนา ครูผูสอนภาษาอังกฤษใหมีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอน โดยเฉพาะอยางย่ิงใน การนํากิจกรรมท่ีหลากหลายมาใช 
ทั้งในและนอกหองเรียน อีกทั้งเพื่อเตรียมความพรอมของครูเพ่ือ 
ตอบสนองนโยบายท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการที่ตองการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการสอนโดยนํากิจกรรมมาใช และเพ่ือพัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ดังนั้น ผูวิจัยจึงพัฒนาและทดลองหลักสูตร 
อบรมครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยใช กิจกรรมนอกหอง 
เรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมนอกหองเรียนสําหรับ 
ครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ในจังหวัดพระนครศรี- 
อยุธยา 
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2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใชหลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมนอก 
หองเรียนสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   

ขอบเขตการวิจัย 
     กลุมตัวอยาง คือครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 
คน โดยการกําหนดกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Random Sampling) เฉ พ าะ ค รู ผู ส อ น ใน ระ ดั บ 
ประถมศึกษาท่ีมีความสมัครใจในการเขารับการฝกอบรม 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ดําเนินการวิจัยดวยรูปแบบกระบวนการวิจัยและพัฒนา  
(Research and Development) แบงเปน 2 ระยะคือ 
 ระยะที่ 1 ระยะการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดยแบงเปน      
4 ขั้นตอนดังนี ้
 - ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการสรางหลักสูตร 
ฝกอบรม โดยแบงเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยว 
ของและวิเคราะหเอกสาร และสวนท่ี 2 คือ การสํารวจความตองการ 
ฝกอบรมของครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาในเขต
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 70 คน โดยใชแบบสอบถาม 
ในการสํารวจความตองการในประเด็นดานเนื้อหาและระยะเวลาใน 
การจัดอบรมระยะสั้นแบบมาตรวัดของลิเคิรท 5 ระดับ  
    - ขั้นตอนท่ี 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรมโดยนําขอมูลจากการ 
ศึกษาขอมูลพื้นฐานมาพิจารณาเพื่อสรางหลักสูตรฝกอบรม โดย 
ดําเนินการแบงเปน 2 สวนคือ สวนท่ี 1 การจัดทําหลักสูตรฝก 
อบรมฉบับราง โดยนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความตองการใน 
ขั้นตอนที่ 1 มาจัดทําหลักสูตรอบรม และสวนที่ 2 การประเมิน 
หลักสูตรการฝกอบรม ฉบับรางโดยเสนอผูเช่ียวชาญเพื่อประเมิน 
และนํามาปรับปรุงกอนนําไปทดลองใช  โดยใชผู เช่ียวชาญดาน 
เนื้อหาจํานวน 3 คนและผูเชี่ยวชาญดานความเหมาะสมและ ความ
สอดคลองของหลักสูตรจาํนวน 3 คน 
    - ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตรการฝกอบรม โดยนํา 
หลักสูตรอบรมฉบับรางท่ีแกไขจากขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญไป 
ทดลองใชกับครูผูสอนภาษาอังกฤษที่สอนในระดับช้ันประถมศึกษาที่
ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน     
    - ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมแบบราง 
โดยการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรการฝกอบรมแบบราง โดย
ใชแบบทดสอบกอนและหลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอ ใจ
ของผูเขารวมอบรมและนําหลักสูตรแบบรางมาปรับปรุงแกไขเปน 
หลักสูตรฉบับสมบูรณ 
 ระยะท่ี 2 ระยะการศึกษาผลจากการนําหลักสูตรไปใช 
นําหลักสูตรที่ปรับปรุงและแกไขจากการทดลองใชไปใชกับ กลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คนซ่ึงเปนครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับ 
ประถมศึกษาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีสมัครเขารวมอบรม 
ตามความสมัครใจ และประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรการฝก 
อบรม โดยใชรูปแบบวิจัยแบบหนึ่งกลุมทดลอง ทดสอบกอนและ 

หลังอบรมและการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม แบบ
มาตรวัดของลิเคิรท 5 ระดับ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
  1. การวิเคราะหขอมูลในระยะท่ี 1 แบบสํารวจความตอง การใน
การฝกอบรมของครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาในเขต
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบมาตรวัดของลิเคิรท 5 ระดับ 
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยการ หาคาเฉลี่ย 
หาคารอยละ และแบบประเมินความเหมาะสมและความ สอดคลอง
ของหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญโดยการหาคา IOC 
 2. การวิเคราะหขอมูลในระยะที่ 2 แบบทดสอบวัดความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนอกหองเรียนภาษาอังกฤษ วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ
มีนั ยสาคัญ โดยการทดสอบส ถิติ ค าที  (t- dependent) และ
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝกอบรม แบบมาตรวัดของ
ลิเคิรท 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสํารวจความตองการในการฝกอบรมกิจกรรมนอกหอง 
เรียนของครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ในเขตจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาจํานวน 70 คน พบวา ดานเน้ือหาผูตอบแบบสอบ 
ถามตองการเขารวมในหัวขอดังนี้ การใชสื่อบันเทิงและมัลติมีเดียเชน 
เพลง ละคร ภาพยนตร วิดีโอ เปนตน (รอยละ 89.00) การใชเกม 
กระดาน บอรดเกม ครอสเวิรด ภาษาอังกฤษ (รอยละ 88.40) การ
เล านิทานภาษาอั งกฤษ (รอยละ 87.60) การแสดงละครสั้น 
ภาษาอังกฤษ (รอยละ 87.00) การอานหนังสือ นิยาย สิ่งพิมพ 
ภาษาอังกฤษ (รอยละ 86.80) การใชสื่อสังคมออนไลนในการจัด 
กิจกรรมนอกหอง เรียนเชน Blog, Facebook เปนตน (รอยละ 
85.00) การจัดคายภาษาอังกฤษ (รอยละ 82.40) การพูดสุนทรพจน 
ภาษาอังกฤษ (รอยละ 82.20) และการจัดกิจกรรมชมรมภาษา 
อังกฤษ(รอยละ 86.80) โดยดานระยะเวลาผูตอบแบบสอบถามตอง 
การเขารวมที่ระยะเวลา 2 วัน (12 ช่ัวโมง) โดยคิดเปนรอยละ89.20  
ดังตารางที่ 1 
2. ผลการประเมินความเหมาะสมและสอดคลองของหลักสูตร โดยใช
การหาคา IOC ใน 10 ดานดังตอไปนี้ แนวคิดพ้ืนฐานในการ พัฒนา

หลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร แผนการอบรมของ หลักสูตร 

การเรียงลําดับของเนื้อหา ความยาวของเน้ือหาแตละ หัวขอ การ

อบรมเหมาะกับเวลา เนื้อหามีระดับความงายและยาก 

กิจกรรมการฝกอบรมแตละหัวขอ เนื้อหามีประโยชนในการนําไป 

ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการฝกอบรม การวัดและประเมินผลการฝก 

อบรม โดยมีคาเฉลี่ยดัชนีความสอดคลอง IOC ที่ 0.86 

 
2. จากตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ กอน
และหลังการฝกอบรมเรื่อง “การจัดกิจกรรมนอกหองเรียน สําหรับ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาในเขต จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยาพบวา คะแนนทดสอบหลังการอบรม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 25.75 ซ่ึงสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ กอนการอบรม
ที่มีคาเฉลี่ย เทากับ 14.41 โดยผลตางเฉลี่ย  ( ) เทากับ 11.34 

คาสถิติ t เทากับ 7.87 แสดงวาผูเขารวมอบรมมี ความรูความเขาใจ

ในดานเนื้อหาของการจัดกิจกรรมนอกหองเรียน ภาษาอังกฤษที่

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig= 0.000 < 0.05) 

 3. จากการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมกิจกรรมนอก 
หองเรียนของครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ในเขต 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 30 คน พบวา ระดับความพึงพอใจ 
ของผูเขารวมอบรมอยูในระดับดีมากทุกหัวขอซึ่งมากกวารอยละ 85 
โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรูหลักการ แนวคิด เทคนิค 
และรูปแบบการจัดกิจกรรมนอกหองเรียนภาษาอังกฤษ (รอยละ 
93.40) เห็นดวยวาควรนําหลักสูตรนี้ไปใชในการพัฒนาครูผูสอน
ภาษา อังกฤษในระดับประถมศึกษาตอไป (รอยละ 93.00)  และ

สามารถ นําความรูที่ ได รับไปพัฒนาตนเอง รอยละ (91.00) 
ตามลําดับ 
 4. ดานเน้ือหาที่ใชในหลักสูตรการอบรมการจัดกิจกรรมนอก 
หองเรียนสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ในเขต 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นแบงออกเปน 4 หนวยดังน้ี 
 หนวยที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมนอกหองเรียนและ 
        การใชเกมกระดาน  
 หนวยท่ี 2 การจัดคายภาษาอังกฤษและชมรมภาษาอังกฤษ 
 หนวยท่ี 3 การเลานิทาน แสดงละคร และพูดในท่ีชุมชน 
 หนวยที่ 4 การใชสื่อบันเทิงและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม 
             นอกหองเรียน 
 โดยแตละหนวยการเรียนรูใชเวลาในการฝกอบรมจํานวน 3 
ช่ั ว โ ม ง  ต อ ห น ว ย ก า ร เ รี ย น รู ร ว ม เ ป น  12 ช่ั ว โ ม ง

 
ตารางที่ 1 ความตองการในการเขารวมการฝกอบรมเรื่อง “การจัดกิจกรรมนอกหองเรียนสาํหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
 
  

ประเด็นเน้ือหา 
ระดับผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย ( ) รอยละ 
ดานเนื้อหา   

การใชสื่อสังคมออนไลนในการจัดกิจกรรมนอกหอง 

เรียนเชน Blog, Facebook เปนตน 

4.25 85.00 

การจัดคายภาษาอังกฤษ 4.12 82.40 

การจัดกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 4.01 80.20 

การใชสื่อบันเทิงและมลัตมิีเดยีเชน เพลง ละคร 

ภาพยนตร วิดีโอ เปนตน 

4.45 89.00 

การพูดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ 4.11 82.20 

ประเด็นเน้ือหา 
ระดับผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย ( ) รอยละ 
การแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ 4.35 87.00 

การเลานิทานภาษาอังกฤษ 4.38 87.60 

การอานหนังสือ นิยาย สื่อสิ่งพิมพภาษาอังกฤษ 4.34 86.80 

การใชเกมกระดาน บอรดเกม ครอสเวิรด ภาษาอังกฤษ  4.42 88.40 

ดานระยะเวลา   

1 วัน (6ช่ัวโมง) 3.24 64.80 

2 วัน (12 ช่ัวโมง) 4.46 89.20 

มากกวา 2 วันข้ึนไป  (12 ช่ัวโมงขึ้นไป) 3.68 73.60 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนและหลังการฝกอบรมเรื่อง “การจัดกิจกรรมนอกหองเรียนสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษ ใน
ระดับประถมศึกษาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม ( ) (S.D.) ( ) t df Sig 

กอนเรียน 30 14.41 2.28 
11.34 7.87 19 0.000* 

หลังเรียน 30 25.75 2.00 

  *  มี นั ย สํ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0 .0 5

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจตอการฝกอบรมเรื่อง  “การจัดกิจกรรมนอกหองเรียนสาํหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  
  

หัวขอในการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

รอยละ 

ดานความคิดเห็นตอหลักสูตร    

ทานไดรับความรูหลักการ แนวคิด เทคนิค และรูปแบบการจดั กิจกรรม

นอกหองเรียนภาษาอังกฤษ 

4.67 0.45 93.40 

ทานสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาตนเอง 4.55 0.67 91.00 

ทานสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาการปฏิบตัิงานของทาน 4.43 0.55 88.60 

ทานเห็นดวยวาควรนําหลักสูตรน้ีไปใชในการัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษ 

ในระดับประถมศึกษาตอไป 

4.65 0.43 93.00 

ดานความพึงพอใจตอหลักสูตร    

เนื้อหาการอบรม 4.46 0.41 89.20 

การเสริมสรางทักษะและความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปปรับ

ใชในช้ันเรียน 

4.42 0.37 88.40 

วิทยากรท่ีใหการอบรม 4.47 0.45 89.40 

สื่อ/อุปกรณที่ใชในการอบรม 4.42 0.65 88.40 

สถานท่ีที่ใชในการอบรม 4.38 0.54 87.60 

เจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก 4.36 0.56 87.20 

 
อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาหลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมนอกหองเรียน 
สําหรับ ครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา โดยการแบงขั้นตอนในการพัฒนาออกเปน 2 
ระยะคือ ระยะการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และระยะการศึกษา ผล
การนําหลักสูตรไปใช โดยในระยะแรกน้ันการศึกษาความ ตองการ
ในการฝกอบรมเปนขั้นตอนสําคัญและเปนกรอบแนวทาง ในการ
พัฒนาหลักสูตร โดยสอดคลองกับงานวิจัยของเดสเซล  [11] ที่

กลาวคือ การวิเคราะหบุคลากรท่ีจะพัฒนาเพ่ือ ให เกิดความ
เหมาะสมกับโปรแกรมการพัฒนาวาควรพัฒนาในดาน ใดบาง ผูวิจัย
จึงนําผลจากการสํารวจความตองการอบรมเปนขั้นตอน ในการ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ในการกําหนดกรอบและเนื้อหาของ 
หลักสูตร โดยกิจกรรมนอกหองเรียนสําหรับนักเรียนในระดับประถม 

ศึกษานั้น จะเห็นไดวาดานกิจกรรมสื่อ เกม เพลง ภาพยนตร การ
เลานิทาน แสดงละครภาษาอังกฤษน้ันเปนสิ่งที่นักเรียนช่ืนชอบ และ
สงผลให ครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับมีความตองการอบรม ใน
หัวขอนี้ สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชเทคนิคในการฝก อบรม 
ไดแก การบรรยาย การอภิปรายกลุม การระดมสมอง กิจกรรมกลุม
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยสอดคลองกับจงกลนี ชุติมา
เทวินทร [12] 

 2. การศึกษาผลจากการนําหลักสูตรการจัดกิจกรรมนอกหอง 
เรียนสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา โดยใชแบบทดสอบกอนและหลังอบรมซ่ึงเปน 
แบบทดสอบที่ประกอบไปดวย ดานความรู ดานทฤษฎี และดานการ 
วางแผนการจัดกิจกรรมนอกหอง โดยผลคะแนนแบบทดสอบหลัง 
การอบรมเพิ่มขึ้นกวารอยละ 37.80 คะแนนทดสอบหลังการอบรม 
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อยูที่รอยละ 85.83 ความพึงพอใจของผูรวมอบรมในภาพรวมอยูใน 
ระดับดีมาก โดยผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจตอหลักสูตรดาน 
ความรู เทคนิค แนวคิดการจัดกิจกรรมนอกหองเรียน โดยผูเขารวม 
อบรมสามารถนําไปใชในการพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานตอไปได 
และเห็นความสําคัญใหนําหลักสูตรน้ีไปใชกับกลุมครูผูสอนภาษา 
อังกฤษตอไป โดยมีความพึงพอใจภาพรวมอยูที่รอยละ 89.62 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การวิจัยการพัฒนาหลักสูตรดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนภาษาอังกฤษในบริบทประเทศไทย โดยเฉพาะดานกิจกรรมนอก 
หองเรียนนั้นยังมีนอย ดังนั้นควรมีการวิจัยเพิ่มเติมในหัวขอนี้ 
นอกจากควรเพ่ิมการติดตามผลการนําความรูที่ครูไดรับจากการเขา 
รวมอบรมไปปรับใชใน หองเรียนและแลกเปลี่ยนกับครูผูสอนภาษา 
อังกฤษในโรงเรียนของตนเอง 
 ในดานประเด็นของหลกัสูตรในการพัฒนาระยะเวลาที่ใชใน ใน
การฝกอบรมยังไมเพียงพอควรใชระยะเวลาที่มากกวานี้และควร 
แยกประเด็นแตละหัวขอในการฝกอบรมและควรนําไปประยุกตใช 
ในเขตจังหวัดอื่นๆเพ่ือศึกษาผลการวิจัยที่แตกตางกัน 
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Abstract 

 The objectives of this research were to: develop peer-assisted learning on computer programming in 
usability of control function course, compare students' learning achievement before and after using peer-assisted 
learning, The target group for this research were 25 first students of diploma, during Computer Business The tools used 
in the research were: lesson plans, achievement test. The data were analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, and dependent samples t-test. The results of this research were as follows: The efficiency of the peer-
assisted learning was that has the criteria 80/80, the students' achievement after using peer-assisted 
learning was significantly higher than before using the exercises at the  level. 
Keywords : Peer-assisted learning, Usability of Function, Computer Programming Learning achievement 
 

1.  
 

 [1]  

  
 21 

 
  

[ ]  
 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 197



 

[3]

  2  

 
 [ ] 

 

[ ]  

 

 

 

 
2.  
2.1 

1 
80/80 
2.2 

 

3.  

2560
   

 
    

 

 

 

 

  
3.2.2.1

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 (Pre-test) 

  

 
 (Post-test) 
 

  
 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 198



 

 

      
 

 
 

 

 
 

4.  
 

 
4.1 

 
 

 
 

 

 
 

 

(E1) 

 
 
 

(E2) 

 
 

25 81.20 84.00  

 

E1) 
E2)

E2)

  

 
 
 
 
 

 

 n 
 

 

X  S D  t p 

 25 20 11.44 1.16 
 0.00 

 25 20 16.80 1.38 

p< .05 t , df 24 t 1 
 

t 
t 

t df 4 1
1.44 
6 80

 

 
                                                                                                

.  

 

 

 
E1) 

 
E2)

[6]

 [7]

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 199



 

  [8]  
 

 6 
  

 81.67/81.00 
 80/80 

 [9] 
Think Pair Share

  
   [10]

 
  

 5
 

.05   [11] 
 

  
   

 
 
 .05 

 

.  
  

 

 

 

 
 

 

 
 

.  
[1] 

, 2541, 28. 
[2] 2557,

 
[3] , ,  

, , 2552. 
[4] 

STAD 
 

4 ,
, 2554. 

[5] 

Contemplative Education) 
Lasson study)

249-256  
[6] 

 

3, , - 2560  
[7] , 

4, , - 2561.  
                                                                                                

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 200



 

[8]   
   

 6 
. .( )

2553. 
[9]            

(Think Pair Share) 
 1 

 
2553. 

[10]     
 

5  
 11  2560. 

[11]   

  
   

 

7
 

2557. 
 

 

 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 201



 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 202



 

 
 

 
The Development of Peer-assisted Leaning on Computer Graphic Course  
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:  

Abstract 
  This research aims to 1) Develop a teaching style for friends.Of students in the Diploma. Business Computer 
Efficiency is standard 80/80 2) Satisfaction study How to manage a friend's friend class The target group is the 2nd year 
Diploma students in Business Computer. 2nd semester of academic year 2017 12 persons .The instruments used in the 
research were: 1) Performance Test 2) The achievement test. 3) Satisfaction Study Form How to teach friends to help 
friends. Data analysis uses the average. And standard deviation The research found that 1) Develop a teaching style for 
friends. Of students in the Diploma. Business Computer The efficiency of 82.22/88.33, which meets the criteria of 80/80  
2) The results of the analysis. Of students teaching with peer-assisted leaning found The overall level is very high. 
Keywords : Peer-assisted leaning, Graphics applications, Perfomance 
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การพัฒนาส่ือวีดิทัศนแบบสาธิต เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร วิชาคอมพิวเตอร 
และการบํารุงรักษา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ 

Development of Demonstration Video on Assembling Computers in Computer 
and Maintenance for Students of Vocational in Business Computer 

สุนทร  การชัยศรี1  และ นิป เอมรัฐ2 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 
2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 1Email : sunthon_1@hotmail.com ; 2Email : enip@aru.ac.th  

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร วิชาคอมพิวเตอรและการ

บํารุงรักษา ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวย
พัฒนาสื่อวีดิทัศน ที่พัฒนาข้ึน กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียน ที่ 1 
ปการศึกษา 2560 จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) สื่อวีดิทัศนแบบสาธิต และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 1) สื่อวีดิทัศน
แบบสาธิต ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.82/84.29 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 และ 2)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียนดวยการใชพัฒนาสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
คําสําคัญ : สื่อวีดิทัศนแบบสาธิต, การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร, คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

Abstract 
The objectives of this research were to: 1) develop demonstration video on assembling computers in computer 

and maintenance, and 2 )  study achievement on demonstration video on assembling computers in computer and 
maintenance.The target group for this research were 32 third year students of vocational in business computer.         
The tools used in the research were: 1) video, and 2) achievement test. The data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation, and dependent samples t-test. The results of this research were as follows: 1) The efficiency of the 
demonstration video on assembling computers in computer and maintenance was 8 1 .82/8 4.29 that has the criteria 
80/80, and 2 )  the students' achievement after using the video was significantly higher than before using the 
demonstration video at the .05 level. 
Keywords : Demonstration Video, Assembling Computers, Computer And Maintenance 

 
1. บทนํา
     ปจจุบันการศึกษาถือวามีความสําคัญตอความสําเร็จในชีวิตของ
บุคคลเปนอยางมากเพราะเปนรากฐานสําหรับ ชวยใหบุคคลสามารถ
กาวไปถึงความสําเร็จตามท่ีบุคคลน้ันๆไดคาดหวังเอาไว  ครูผูให
การศึกษาแกเยาวชนมีหนาที่ใหการศึกษา สั่งสอน อบรมบมนิสัย
ใหแกบุคคลนั้นๆทั้งในดานวิชาความรู ทั้งในดานจิตใจและความ
ประพฤติ คุณ ภาพของผู เรี ยนนั้ นนอกจากจะ เก่ี ยวขอ งกั บ
องคประกอบในตัวผูเรียนเอง เชน ความพรอม สติปญญา เจตคติ 
และสภาพแวดลอมอ่ืนๆ แลว กระบวนการเรียนการสอนท่ีครูจัดใหก็
นับวาเปนสิ่ งสํ าคัญยิ่ งอยางมากตอผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน         
ของผูเรียนเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรมตาง ๆ มาใช
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถ เรียนรูเขาใจในสิ่ง
ที่ตองการใหรูการสงเสริมใหผูสอนไดเขาใจถึงแนวทางการสอนอยาง

มีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง การสอนมิไดหมายถึง     
การใหวิชาความรู หรือเนื้อหาเทานั้น แตยังรวมถึงการชวยใหเด็กได
คิดโดยการถามคําถามเด็กการแนะนําแนะแนวเพื่อชวยเด็กแกปญหา 
การใหความชวยเหลือแกเด็กดานตางๆ [1] การสอน คือ การที่บุคคล
ผูหนึ่ง (ครู) นําเอาความรูสึกนึกคิดและชีวิตของตนเองมาเผยแพรให
อีกบุคคลหน่ึง (ผู เรียน) ทราบ เพ่ือใหผู เรียนได  พิจารณาและ
เลือกสรรเอาคุณสมบัติ ทัศนคติ และคานิยมที่ดียึดถือเปนของตนเอง
และปฏิบัติตาม [2] 

การที่ ค รู จะสาม ารถปฏิ บั ติ งานการสอนได ดี ขึ้ น อยู กั บ
ความสามารถในการผสมผสานกับศาสตรอื่นๆวาดวยการสอนกับ
ศิลปะของการสอนเขาดวยกันเพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการสอน
สูงสุด ซึ่งวิธีสอนเทคนิคการสอนของครู ไมสามารถกลาวไดวาวิธีใด
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เปนวิธีสอนท่ีดีที่สุด เพราะการเรียนการสอนนั้นจะตองขึ้นกับองคประกอบ
หลายประการ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครูที่จะตองตัดสินใจเลือก
วิธีการสอนตามความเหมาะสมของสภาพท่ีเปนอยูควรนําเทคนิค
ตางๆ มากระตุนและปลุกเราเพื่อเลือกความสนใจของผูเรียนโดย
พิจารณาใหเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่กําหนดให  และ การเลือก
วิธีการสอนน้ันผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
หลากหลายวิธีและสามารถเลือกใชไดตามความ เหมาะสมกับผูเรียน 
กับแตละสถานการณ และแตละสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการเรียน   
การสอนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ครูผูสอนจึง จําเปนตองเลือกวิธี
สอนใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนการสอน
แบบใชสื่อวีดิทัศนเปนรูปแบบที่ มุงใหผูเรียนไดคนพบคําตอบดวย
ตนเอง จากการสังเกต การนําขอมูลมาอธิบาย พยากรณ ทดสอบ 
และการนําความรูไปใช จึงทําใหระบบการสอนแบบใชสื่อวีดิทัศน
เปนการสรางคุณภาพใหผูเรียนในลักษณะเสริมทักษะเปนวิธีเรียนรู
จากประสบการณตรง [3]   

การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษาของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
มีความทาทายสูงขึ้นมากในปจจุบัน เนื่องจากการสอนโดยใช วิธีการ
สอนแบบปกติ มีอาจารยประจําวิชาเปนผูบรรยายโดยใชสื่อเพาเวอร
พอยท และเอกสารประกอบการสอนน้ัน เปนสิ่งท่ีผูเรียนคุนชินอยู
แลว ประกอบดวยโดยลักษณะเนื้อหาของรายวิชาคอมพิวเตอรและ
การบํารุงรักษา เปนไปในลักษณะ ท่ีตองอาศัยทักษะทั้งดานความจํา
และการคิดวิเคราะหอยางมาก ทําใหผูเรียนเกิดอาการเบ่ือหนาย 
และทําใหผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยภาพรวมลดลง ดังนั้น จึงควร
มีการคนหาวิธีการสอนแบบใหมทดแทนแบบเดิมที่ผูเรียนคุนเคย 
และ สรางความสนใจใหกับผูเรียนใหสามารถเรียนไดอยางมีความสุข 
ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดวิธีการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศนเนื่องจากเปนส่ือที่
เหมาะสมสําหรับใชเพื่อการเรียนการสอน เพราะวีดิทัศนเปนสื่อที่
สามารถทํ าให ผู เรียน ได เห็ นภาพ ซึ่ งอาจเป นภาพนิ่ ง  หรือ
ภาพเคลื่อนไหว และทําใหผูเรียนไดยินเสียงท่ีสอดคลองกับภาพนั้นๆ 
วีดิทัศนสามารถใชในการสาธิตอยางไดผล เปนสิ่ งท่ีสามารถชวยให
ผูเรียนเห็นสิ่งที่ควรเห็น และปฏิบัติตามไดเปน สื่อวีดิทัศนเปนส่ิงเรา
ตามกระบวนการเรียนรูที่จูงใจผู เรียน โดยผานระบบประสาทการ
มองเห็นและ การไดยินสงผลใหผูเรียนเกิดความสนใจในการรับรู  
ขอมูลและเกิดการเรียนรู อีกทั้งในสื่อวีดิทัศนมีการนําเสนอหลาย ๆ 
อยาง เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร และเสียงบรรยาย    
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ เรียนรูไดดีกวาการสอนแบบบรรยาย 
เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น จะตองมีการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชสื่อวีดิทัศน [4]   

ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะใชสื่อ 
วีดิทัศนแบบสาธิต เพื่อใชเปนสื่อในการเรียนการสอน เรื่อง การ
ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อแกปญหาดังกลาวขางตนอันจะทํา
ใหการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษาไดผลตาม
จุดมุงหมายตอไป 

 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือพัฒนาสื่อวีดิทัศนแบบสาธิตใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใชสื่อวีดิทัศน
แบบสาธิต เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
3.1 กลุมเปาหมายคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา คอมพิวเตอร
และการบํารุงรักษา มีจํานวนท้ังสิ้น 32 คน 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมลูและการหาประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองมือ   

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
คนควาตามลําดับ [5]  ดังนี ้
3.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนแบบทดสอบท่ี 
ผูวิจัยไดสรางขึ้นแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ โดยไดรับการตรวจสอบ
คุณภาพความสอดคลองกับเนื้อหาจากหัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 
3.2.2 สื่อวีดิทัศนแบบธิต วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา เรื่อง 
การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร เปนสื่อที่ประกอบไปดวยภาพและ
เสียงที่เหมาะสมกับการเรียนรูไดดวยตนเอง มีความยาวทั้งหมด 
32.41 นาที โดยไดรับการตรวจสอบคุณภาพจากหัวหนาสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาใหตรงตาม
หลักสูตรและนําไปทดสอบกับนักเรียน และนํามาแกไขปรับปรุง 
3.3 การรวมรวมขอมูล 
3.3.1 ช้ีแจงขอตกลงในการเรียนการสอนใหความรูทั่วไปเก่ียวกับการ
เรียนการสอน 
3.3.2 ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูเรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อทดสอบความรู
ของนักเรียน   
3.3.3 ดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรูดวยตนเองโดยใชสื่อวีดิทัศน       
แบบสาธิต วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา เร่ือง การประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร ไปใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันป
ที่ 3 จํานวน 32 คน 
3.3.4 ดําเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเสร็จสิ้นแลวโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 
3.3.5 คิดคาทางสถิติ สรุปผล และจัดทํารายงานการวิจัย 
3.4 สถิติที่ใชในการวิจัย 
3.4.1 คะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนโดยใช คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3.4.2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต ตาม
เกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตร E1และ E2 

3.4.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนการใชสื่อ 
วีดิทัศนแบบสาธิต เรื่องการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใช
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบที 
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4. ผลการวิจัย 
การพัฒนาสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต เร่ือง การประกอบเคร่ือง

คอมพิวเตอร วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ                  
มีผลการศึกษาคนควาดังนี้ 
4.1 การวิเคราะหคาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต    
วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา เรื่ อง การประกอบเคร่ือง
คอมพิวเตอร ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ซ่ึงไดคาประสิทธิภาพ
ของตัวแรกและตัวหลังตามที่แสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต            
วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา สําห รับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

จํานวน
นักเรียน 
(คน) 

คะแนน
ระหวางเรียน 

(E1) 

ผลสัมฤทธิ์
หลังเรียน 

(E2) 

ประสิทธิภาพ
ของ 

สื่อวีดิทัศน 
32 81.82 84.29 81.82 / 84.29 

จากตารางที่ 1 พบวา รอยละของจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ 
จากการใชสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต สูงกวารอยละ 80 จากการหา
ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต กอนเรียนที่ผานเกณฑที่
กําหนดคิดเปน 81.82 ซ่ึงสูงกวามาตรฐาน 80 ตัวแรก (E1) สวนการ
ประเมินจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (E2) ของนักเรียนที่ผาน
เกณฑที่กําหนด ซ่ึงเปนแบบทดสอบหลังเรียน ได 84.29 ซ่ึงสูงกวา
มาตรฐาน 80 ตัวหลัง (E2) เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห     
แลวพบวา สื่อ วีดิทัศนแบบสาธิต วิชาคอมพิวเตอรและการ
บํารุงรักษา สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 3              
สาขาวิชาคอมพิ วเตอรธุรกิจ  ที่ สร างขึ้น นั้ น มีประสิทธิภ าพ              
81.82 / 84.29 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว  
4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอน
และหลังเรียนดวยพัฒนาสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต 

ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรยีน 

คะแนน n 
คะแนน

เต็ม 

 

X S.D. t P 

กอนเรียน 32 10 4.66 0.97 
1.69 0.00* 

หลังเรียน 32 10 8.38 0.94 
*p< .05 t (.05, df 31) t = 1.69 

จากตารางท่ี 2 พบวาผลการทดสอบการมีนัยสําคัญมีคา 0.00 
ซึ่งนอยกวาระดับความมีนัยสําคัญ .05 (กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 
95%) แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดีกวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับความมีนัยสําคัญ .05 ซ่ึงเปรียบเทียบกันแลวแตกตาง
กัน  

5. สรุปผลและอภิปราย 
5.1 ประสิทธิภาพของการใชสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต เร่ือง การ
ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 
รอยละของจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ จากการใชสื่อวีดิทัศน      
สูงกวารอยละ 80 จากการหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต 
กอนเรียนที่ผานเกณฑที่กําหนดคิดเปน 81.82 ซ่ึงสูงกวามาตรฐาน 
80 ตัวแรก (E1) สวนการประเมินจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (E2) 
ของนักเรียนที่ผานเกณฑที่กําหนด ซ่ึงเปนแบบทดสอบหลังเรียน ได 
84.29 ซึ่งสูงกวามาตรฐาน 80 ตัวหลัง (E2) เมื่อพิจารณาจากผลการ
วิเคราะหแลวพบวา สื่อวีดิทัศนแบบสาธิต วิชาคอมพิวเตอรและการ
บํารุงรักษา สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.82/84.29
ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว ผลทั้งนี้เนื่องจากสื่อวีดิทัศน
แบบ สาธิต ที่ นํ าม าใช มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ทํ า ให นั ก เรี ยน ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่  3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ          
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น เน่ืองจาก E1 ผูวิจัยสอนแบบ
บรรยาย เรื่องการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร และใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบ E2 ผูวิจัยใชสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต เร่ืองการประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร และใหนักเรียนทําแบบทดสอบ ผลคะแนนของ
นักเรียนหลังจากการใชสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต มีผลคะแนนท่ีดีและ
เปนไปตาม เกณฑ  ซึ่ งสอดคลองกับ  สุริยา เทพิน  [6] พบวา
ประสิทธิภาพโดยรวมของส่ือวีดิทัศนโดยรวมเปน 93.83/90.69 
เปนไปตามเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว 
5.2 นักเรียนที่เรียนโดยการใชสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต เร่ือง การ
ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาระหวางเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต 
มีคุณภาพ สามารถทําใหนักศึกษามีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้น ผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนและ
หลังการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต 
เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อทดสอบความแตกตางของ
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน และหลังเรียน พบวาแตกตางอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช         
สื่อวีดิทัศนแบบสาธิต เรื่อง การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร       
หลังเรียนสูงกวาระหวางเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 
ผลทั้งนี้เนื่องจาก นักเรียนท่ีใชสื่อวีดิทัศนแบบสาธิต ทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และยังสามารถนําสื่อวีดิทัศนแบบ
สาธิต ไปใชในการเรียนการสอนของนักเรียนไดตลอดเวลา นักเรียน
ยังสามารถทบทวนเนื้อหาการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรและการ
บํารุงรักษา ไดตลอดเวลา  ซ่ึงสอดคลองกับ จิตราภรณ ช่ังกริส [7] 
พบวาวีดิทัศน เพื่อการเรียนรูตามแนวคิด Flipped Classroom     
ในรูปแบบวีดิทัศน มีทักษะปฏิบัติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ สมัคร อยูลอง [8] 
พบวาวีดิทัศนเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง ชวยใหกลุมตัวอยางมีความรู
ความเขาใจสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจมากตอเนื้อหาและประโยชนที่ไดรับ 
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6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 
ควรจะทําการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อวีดิทัศนแบบ

สาธิต เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร วิชาคอมพิวเตอร 
และการบํารุงรักษา ผานระบบสารสนเทศของวิทยาลัย เพื่อเปนการ
เพิ่มชองทางใหอาจารยและนักเรียนนักศึกษาไดทบทวนเนื้อหาใน
รายวิชาไดดวยตนเอง ตอไป  
6.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
6.2.1 ควรมีการวิจัยในทุกระดับช้ันเรียนและวิชาอื่นๆ  เพื่อจะไดฝก
ทักษะของนักเรียนและนักศึกษาตอไป 
6.2.2 ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางการใชสื่อวีดิทัศนแบบสาธิตกับวิธีสอนแบบอ่ืนๆ 

6.2.3 ควรจะมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอสื่อวีดิทัศน
แบบสาธิต วานักเรียนมีความพอใจอยูในระดับใด 

7. เอกสารอางอิง 
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ปญหาและแนวทางการแกปญหาการจัดการเรียนรู 
การอานทํานองเสนาะของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
Study the rhythmic verse reading problems of learning management 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการจัดการเรียนรูการอานทํานองเสนาะและเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาการจัด                
การเรียนรูการอานทํานองเสนาะของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีกลุม
ตัวอยางในการวิจัยจํานวน 171 คน ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ช้ันป
ที่ 1-5 จํานวน 166 คน และอาจารยประจําสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา จํานวน 5 คน 
  ผลการวิจัยพบวา 1) ผูสอนไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามลําดับขั้นตามแผนการจัดการเรียนรูที่เขียนไวไดมากที่สุด 
อีกทั้งผูสอนสวนใหญขาดทักษะการถายทอดความรูที่นาสนใจ ปญหาดานสื่อการเรียนการสอนและความพึงพอใจตอสื่อสนับสนุนการเรียนรู 
อยูในระดับคอนขางนอย ในดานสภาพปญหาของผูเรียน พบวาผูเรียนสวนใหญขาดทักษะในการอานทํานองเสนาะมากที่สุด รองลงมาคือ
ปญหาการขาดความสนใจในการอานทํานองเสนาะและปญหาการขาดทักษะในการอานทํานองเสนาะ สวนปญหาในดานการจัดการเรียน      
การสอน  สื่อ และความพึงพอใจตอสื่อสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับคอนขางนอย 2) แนวทางการแกปญหาการจัดการเรียนรูการอานทํานอง
เสนาะควรใหผูเรียนทองบทอาขยานกอนการเรียนทุกคร้ังเพื่อทําใหผูเรียนจดจําคําประพันธได โดยผูสอนควรสาธิตวิธีการอานทํานองเสนาะ
เปนแบบอยางเพื่อสรางความศรัทธาใหแกผูเรียน รวมถึงหองเรียนที่ใชสําหรับการสอนอานทํานองเสนาะควรมีกระดานอัจฉริยะ เพ่ือผูเรียนได
สัมผัสทั้งทางสายตาและทางการไดยิน ท่ีสําคัญคือผูสอนควรเขารวมอบรมหลักการอานทํานองเสนาะอยางสม่ําเสมอเพื่อเปนการพัฒนาตนเอง
และควรแนะนําแหลงคนควาศึกษาเพ่ิมเติมใหแกผูเรียน  
คําสําคัญ : ปญหา  แนวทางแกไขปญหา  การจัดการเรียนรู  การอานทํานองเสนาะ 
 

Abstract 
 This research had the objective to study the rhythmic verse reading problems of learning management 

and to find the solutions of the rhythmic verse reading problem of the Thai language teaching students, Faculty of 

Education, Phranakorn Sri Ayutthaya Rajabhat University, and their solutions. The sample group consisted of 177 1st-5th 

Year students and 5 teachers in Thai Language Teacher Major, Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 

University. 

 The result indicated that: 1) the teachers failed to organize learning activities in order following the written 

learning management plan at high level due to insufficient knowledge transfer skill, while the problems of learning 

media and satisfaction on learning media were at low level. It also indicated that the problems of the students were 

that most of them did not possess rhythmic verse reading skill at very high level, followed by their uninterest in 

rhythmic verse reading, while the problems of learning management, learning media and satisfaction on learning media 

were at low level; 2) the solutions to the learning management problems of rhythmic verse reading were that the 

students should be arranged to read the rhythmic verse before starting the class in order to well remember the verse. 

The teachers should demonstrate the rhythmic verse reading to develop faith in learning. Furthermore, the classrooms 

should have smart board so that the students can learn by both seeing and hearing. Finally, the teachers should 
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regularly participate in rhythmic verse reading training in order to develop themselves and to be able to suggest 

additional learning source to the student. 

Keywords: problems, solution, learning management, rhythmic verse reading

 

1. บทนํา
 ทักษะดานการอานถือวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารง
ชีวิตประจําวันของมนุษย เพราะมนุษยจําเปนตองใชการอานเพื่อ
แสวงหาความรู พัฒนาตนเอง และแสวงหาความเพลิดเพลินใหชีวิต 
พฤติกรรมการอานมี 2 ประเภทใหญ ๆ คือ การอานออกเสียง และ
การอานในใจ การอานทํานองเสนาะเปนสวนหนึ่งของการอานออก
เสียง เอกฉัท จารุเมธีชน (2539 : 46) ใหความหมายการอานทํานอง
เสนาะวา เปนการอานออกเสียงแบบหน่ึงท่ีใสทํานองใหมีเสียงสูง ๆ 
ต่ํา ๆ ใหฟงไพเราะ  บทที่นํามาอานทํานองเสนาะ ไดแก  บทรอย
กรองประเภทตาง ๆ  ซึ่งมีลักษณะบังคับเฉพาะชนิดทําใหเวลาอาน
เกิดจังหวะตามจํานวนคํา เสียงวรรณยุกตหรือเสียงหนักเบา ผูอาน
จึงควรศึกษาลักษณะของคําประพันธ  และใชลีลาการอานให
เหมาะสมกับชนิดของคําประพันธดวย เพ่ือใหเกิดความไพเราะ
เสนาะหูและทําใหผูอาน ผูฟงเขาถึงความงามของภาษา ซ่ึงกวีได
สรางสรรคขึ้นมาอยางวิจิตรบรรจง 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ไดกําหนดคุณภาพผูเรียนและตัวช้ีวัดในสาระการเรียนรูภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 1.1 โดยใหผูเรียนสามารถอานบทรอยกรองเปนทํานอง
เสนาะได (กระทรวงศึกษาธิการ 2551:34) การอานทํานองเสนาะ
เปนเคร่ืองมือที่ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงสุนทรียภาพและความ
งดงามทางภาษาของบทรอยกรองหรือกวีนิพนธไดดีที่สุดและการท่ี
ทักษะการอานทํานองเสนาะไดรับการบรรจุลงในตัวช้ีวัดของสาระ
การเรียนรูภาษาไทยยอมสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญในการเรียนรู
เรื่องการอานทํานองเสนาะของผูเรียน แตกระนั้นการจัดการเรียนรู
การอานทํานองเสนาะก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรปญหา   
ที่สําคัญกวานั้น คือผูเรียนจํานวนมากไมสามารถอานทํานองเสนาะ
ไดหรือหากอานไดก็อานอยางไมถูกตอง 
 ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนการอานทํานองเสนาะสําหรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร ของคุณ
ศิริมาส ชีวะบุตร(2545) พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอน                
การอานทํานองเสนาะ ดานปญหาของครูผูสอน ไดแก ปญหาดาน 
การขาดความสนใจของนักเรียนและปญหาดานกลวิธีการสอนของครู  
ดานปญหาของนักเรียน นักเรียนมีความเห็นวา การอานทํานอง
เสนาะใชเวลาเรียนนาน ทําใหเรียนทักษะอ่ืนๆ นอยลง จัดกิจกรรม
แตละชนิดไดไมทั่วถึงและไมเต็มที่  และนักเรียนไมมีความม่ันใจ      
ในการอานและขาดความกลาแสดงออก เชนเดียวกับที่กรมวิชาการ 
(2543) ช้ีแจงวา “ครูที่มีความรูความสามารถดานการอานทํานอง
เสนาะไดถูกตองและไพเราะมีนอย” เน่ืองจากครูผูสอนยังขาดกลวิธี
การนําเสนอและขาดสื่อการสอนดานการอานทํานองเสนาะที่ มี
ประสทิธิภาพจึงไมเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  

 นอกจากนี้จากการที่คณะผูวิจัยไดจัดการเรียนรูในรายวิชา
ที่เกี่ยวของกับการอานคําประพันธยังพบวา ผูเรียนขาดความสนใจ 
ไมมั่นใจตนเอง และไมเขาใจหลักการอานคําประพันธที่ถูกตอง
เทาที่ควร ทําใหการจัดการเรียนรูการอานทํานองเสนาะไมไดรับ
ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย  
 จากปญหาที่กลาวมาขางตน คณะผูวิจัยตระหนักรูถึง
ปญหาและอุปสรรคตอการจัดการเรียนรูการอานทํานองเสนาะ
ดังกลาว จึงไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาการอาน              
ทํ านองเสน าะของนักศึ กษาส าขาวิช าการสอนภาษ าไทย               
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท้ังนี้เพื่อ
เปนการสํารวจปญหาดานการอานทํานองเสนาะของนักศึกษาครู               
ซึ่งในอนาคตจะไปประกอบอาชีพครูในโรงเรียน ดวยเห็นวานักศึกษา
ครูเหลานี้เปนกําลังสําคัญที่จะชวยพัฒนาการอานทํานองเสนาะใหมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น รวมถึงคณะผูวิจัยยังไดเสนอแนวทางแกปญหา 
เพื่อพัฒนาใหการจัดการเรียนรูการอานออกเสียงทํานองเสนาะ
ถูกตองและตรงตามความมุงหมายของตัวช้ีวัดกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย   
 

2.วัตถุประสงคในการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาปญหาการจัดการเรียนรูการอานทํานองเสนาะ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  คณ ะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     2.2 เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาการจัดการเรียนรูการอาน
ทํ านองเสน าะของนักศึ กษาส าขาวิช าการสอนภาษ าไทย               
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย          
การศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหาการจัดการ

เรียนรูการอานทํานองเสนาะของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลาวคือ มีการสํารวจปญหาและแนว
ทางการแกไขปญหาการจัดการเรียนรูการอานทํานองเสนาะโดยใช
เครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมา  ดังนี้ 
 3.1 กลุมตัวอยาง 
         กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาสาขาวิชา               
การสอนภาษาไทยช้ันปท่ี 1-5  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  จํานวนทั้งสิ้น 166 คน  และอาจารยประจํา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จํานวน 5 คน 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  3.2.1ลักษณะของเคร่ืองมือเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบดวย 
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            1. แบบสอบถาม  สําหรับใชในการศึกษาปญหาการจัดการ
เรียนรูการอานทํานองเสนาะแบงไดเปน 2 ชุด  ไดแก แบบสอบถาม
สําหรับนักศึกษา และแบบสอบถามสําหรับอาจารย 
  2. แบบสัมภาษณ สํ าหรับใช ในการหาแนวทางการ
แกปญหาการจัดการเรียนรูการอานทํานองเสนาะ แบงไดเปน 2 ชุด 
ไดแก แบบสัมภาษณสําหรับนักศึกษาและแบบสัมภาษณสําหรับ
อาจารย        
  3.2.2 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 การวจิัยชวงที่ 1 ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล
ปญหาการจัดการเรียนรูการอานทํานองเสนาะ 
 การวิจัยชวงที่ 2 ใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  โดยนําผลจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยชวงที่ 1 
มาสรางแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการอานทํานองเสนาะเพื่อหา
แนวทางการแกไขปญหาการจัดการเรียนรูการอานทํานองเสนาะใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยชวงที่ 1 ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล
ปญหาการจัดการเรียนรูการอานทํานองเสนาะ 
 การวิจัยชวงที่ 2 ใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยนําผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยชวงที่  1 มา
สรางแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการอานทํานองเสนาะเพื่อหา
แนวทางการแกไขปญหา   
 3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 3.4.1 การวิเคราะหขอมูล 
 1. นําแบบสอบถามที่ไดจากนักศึกษาและอาจารยประจํา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทยมาวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑการประเมินมาตรวัดเพ่ือแปลผลและ
วิเคราะหหาคาเฉลี่ยใชแนวคิดของลิเคิรต (Likert)  
 2. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการอาน
ทํานองเสนาะมาสรุปผลแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการบรรยาย
แบบพรรณนาซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 
 

4. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหาการจัดการ
เรียนรูการอานทํานองเสนาะของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สามารถสรุปเปนประเด็นตางๆไดดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
อาจารยสาขาการสอนภาษาไทยจํานวน 5 คน สวนใหญ

เปนเพศหญิง และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ
สอนในรายวิชาการอานทํานองเสนาะ  โดยสวนใหญ ใช เวลา
เตรียมการสอน 2-4 ชั่วโมงในแตละสัปดาห อีกท้ังผูสอนสวนใหญ
เคยไดรับการอบรมสัมมนาหรือเขาประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ   
การอานทํานองเสนาะ 

นักศึ กษาจํ านวน 166 คน ส วน ใหญ เป น เพศหญิ ง 
นักศึกษามีความชอบทางดานภาษาไทย โดยเฉพาะวิชาท่ีเก่ียวกับ
วรรณคดีและวรรณกรรม อีกท้ังนักศึกษาสวนมากชอบการอาน

ทํานองเสนาะ โดยในภาคการเรียนที่ผานมานักศึกษามีการฝกอาน
ทํานองเสนาะระดับปานกลาง 

 

 2. สภาพปญหาของผูสอนและนักศึกษา 
  2.1 ผูสอน 
 ดานการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.0 อยูในระดับ
ปานกลาง โดยปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 เรื่องคือ การไมสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามลําดับขั้นตามแผนการจัดการเรียนรู
ที่เขียนไวได มีคาเฉลี่ย 3.4 อยูในระดับปานกลาง  การไมมีเวลา
เพียงพอที่จะใชวิธีสอนและเทคนิคอื่น ๆ ไดนอกจากวิธีสอนแบบ
บรรยาย มีคาเฉลี่ย 3.2  อยู ในระดับปานกลาง และการขาด               
การประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย มีคาเฉลี่ย 3.0 อยูในระดับ
ปานกลาง  
 ดานความรูความเขาใจในการสอน มีคาเฉลี่ย 3.2 อยูใน
ระดับปานกลาง โดยเรื่ องที่ มี ค า เฉลี่ ยสู งสุ ด  3 ลํ าดับ ไดแก               
การขาดทักษะการถายทอดความรูที่นาสนใจ มีคาเฉลี่ย 3.6               
อยูในระดับมาก การขาดประสบการณและความชํานาญ อยูในระดับ
ปานกลาง  มีคาเฉลี่ย 3.4  และการขาดความรู ความเขาใจดาน
วิธีการสอน  การอานทํานองเสนาะ มีคาเฉลี่ย 3.0 อยูในระดับ             
ปานกลาง  
 ดานสื่อการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.56 อยูในระดับมาก 
โดยมี  4 เรื่องท่ีมีคาเฉลี่ยจํานวนเทากัน ไดแกเรื่อง การใชสื่อ               
การสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูที่เหมาะสม การใชสื่อใหสอดคลองกับ
เนื้อหาที่สอน การใชสื่อที่ทันสมัย การสงเสริมการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 และการใชสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับวัยและความสนใจของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.6 อยูในระดับมาก 
รองลงมาคือเรื่องการมีสื่อที่พอเพียงตอความตองการของนักศึกษา           
มีคาเฉลี่ย 3.4 อยูในระดับปานกลาง   
 ด า น ค ว าม พึ งพ อ ใจ ต อ สื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร เรี ย น รู               
มีคาเฉลี่ย 3.25 อยูในระดับปานกลาง โดยความพึงพอใจตอสื่อ
สนับสนุนการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือความเพียงพอของ
อุปกรณที่ใชในหองเรียน/หองปฏิบัติการ โดยมีคาเฉลี่ย 3.4 อยูใน
ระดับปานกลาง รองลงมาคือเรื่องความเหมาะสมของอุปกรณที่ใชใน
หองเรียน/หองปฏิบัติการความเพียงพอของตํารา/หนังสือและ
สิ่งพิมพในหองสมุดและความเหมาะสมของตํารา/หนังสือและ
สิ่งพิมพในหองสมุด มีคาเฉลี่ยจํานวนเทากัน คือ 3.2 อยูในระดับ
ปานกลาง 
  2.2 ผูเรียน 
 ดานความรูความเขาใจในการอานทํานองเสนาะ มีคาเฉลี่ย 
2.70 อยูในระดับ ปานกลาง โดยมีโดยปญหาที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด             
3 เรื่องไดแก  ปญหาการขาดทักษะในการอานทํานองเสนาะ               
มีคาเฉลี่ย 2.84 อยูในระดับ ปานกลาง ปญหาการขาดความสนใจใน
การอานทํานองเสนาะ มีคาเฉลี่ย 2.76 อยูในระดับปานกลาง และ
ปญหาการขาดความรูทางฉันทลักษณ มีคาเฉลี่ย 2.74 อยูในระดับ            
ปานกลาง 
 ดานการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.44 อยูในระดับ
ปานกลาง โดยเร่ืองท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 เรื่องไดแก ผูสอนมี              
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม          
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มีคาเฉลี่ย 3.70 อยูในระดับมาก มีการใหขอมูล ช้ีแนะ แหลงคนควา
หาความรูเพิ่มเติม มีคาเฉลี่ย 3.58 อยูในระดับมาก และสงเสริมให
ผูเรียนสามารถคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีคาเฉลี่ย 3.54 อยูใน
ระดับมาก 
 ดานสื่อการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.62 อยูในระดับมาก 
โดยเรื่องที่มีคาเฉลี่ยสูดสุด 3 เรื่อง ไดแก การใชสื่อใหสอดคลองกับ
เนื้อหาที่สอน มีคาเฉลี่ย 3.77 อยูในระดับมาก เรื่องการใชสื่อ               
การสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูที่เหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.66 อยูในระดับ
มาก และการใชสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.65 อยูในระดับมาก 
 ดานความพึงพอใจตอสื่อสนับสนุนการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 
3.24 อยูในระดับปานกลาง  โดยเร่ืองที่มีคาเฉลี่ยสงูสุด 3 เรื่อง ไดแก 
ความเหมาะสมของตํารา/หนังสือและสิ่งพิมพในหองสมุด มีคาเฉลี่ย
3.25 อยูในระดับปานกลาง  เรื่องความเหมาะสมของอุปกรณที่ใชใน
หองเรียน/หองปฏิบัติการ  มีคาเฉลี่ย 3.24 อยูในระดับปานกลาง  
และเรื่องความเพียงพอของอุปกรณที่ใชในหองเรียน/หองปฏิบัติการ
และความเพียงพอของตํารา/หนังสือและสิ่งพิมพในหองสมุดมี
คาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.23 อยูในระดับปานกลาง 
 

 3. ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหา
ในการสอนการอานทํานองเสนาะของผูเรียน 
  3.1 ควรมี เทคนิคและวิธีการสอนที่ถูกตอง              
และปรับมุมมองใหมใหมองวาการอานทํานองเสนาะไมใชเรื่อง
ลาสมัย 
  3.2 ไมควรเนนเนื้อหาและหลักการมากเกินไป 
ควรเนนการฝกปฏิบัติจริง และควรนําชนิดของคําประพันธที่มักนิยม
อานทํานองเสนาะอยางงาย เชน กลอนสุภาพ กาพยยานี เปนตน 
  3.3 จัดใหมีการฝกทักษะดวยการแขงขันอาน
ทํานองเสนาะ ฝกอานและแตงกลอน 
  3.4. ควรจัดงบประมาณสําหรับกิจกรรมสงเสริม
การอานทํานองเสนาะ โดยเชิญศิลปน หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงดาน
การอานทํานองเสนาะมาเปนวิทยากรถายทอดความรู 
 
 4. แนวทางการแกปญหาการจัดการเรียนรูการอาน
ทํานองเสนาะ 
 จากการศึกษาปญหาการจัดการเรียนรูการอานทํานอง
เสนาะ ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดประมวลเปนแนวทางแลวนําไป
สัมภาษณ สอบถามความคิดเห็นจากผู เช่ียวชาญ ดานการสอน               
การอานทํานองเสนาะแลวนั้นสามารถสรุปแนวทางการแกปญหา
การจัดการเรียนรูการอานทํานองเสนาะไดดังนี้ 
 1. ดานการจัดการเรียนการสอน  
  กอนการเรียนการสอนอานทํานองเสนาะทุกคร้ังผูสอนควร
ใหผูเรียนทองบทอาขยานกอนการเรียนทุกครั้ง  เพื่อทําใหผูเรียน
จดจําคําประพันธได  โดยผูสอนจะสาธิตการอานทํานองเสนาะเปน
แบบอยางกอนเพื่อสรางความศรัทธาใหแกผูเรียนหรือใหเพื่อนรวม
ช้ันเรียนที่ ไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันในเวทีตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับการอานทาํนองเสนาะมาสาธิตใหเพื่อนในช้ันเรียนดูเปน
แบบอยาง 
  หากผูสอนไมมีความชํานาญดานการอานทํานองเสนาะ 
ผูสอนควรหม่ันศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา เชน ไปอบรม
ที่กรมศิลปากรหรือจากวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญดานการอาน
ทํานองเสนาะเม่ือเขาสูกระบวนการเรียนการสอนการอานทํานอง
เสนาะ หากพบวาผู เรียนยังไมสามารถอานทํานองเสนาะได               
ใหผูสอนอานเปนรอยแกวกอน เพื่อใหผูเรียนสามารถแบงวรรคได
อยางถูกตอง 
 การประเมินผลการอานทํานองเสนาะ หากพบวาผูเรียนไม
กลาอานทํานองเสนาะหนาช้ันเรียน  ผูสอนสามารถเรียกผูเรียนมา
พบที่หองพักครูและใหฝกอานทํานองเสนาะโดยไมใหผูเรียนทราบวา
ผูสอนกําลังประเมินผลการอานทํานองเสนาะอยู 
 2. ดานความรูความเขาใจในการสอน 
 ปญหาผูเรียนไมทราบความหมายของคําศัพทเปนที่มาของ
ปญ หาการออกเสี ย งหลายประการ เชน  ขาดอารมณ ร วม               
ในการอานทํานองเสนาะ การออกเสียงไมตรงตามฉันทลักษณ               
เปนตน ผูสอนแกไขไดโดยใชวิธีสอนฉันทลักษณใหผูเรียนทราบกอน
พรอมทั้งบอกความหมายของคําศัพทใหแกผูเรียน แลวจึงสอนเรื่อง
การผันเสียงวรรณยุกตที่มีทํานองเสียงสูงเพื่อใหคําประพันธมีความ
ไพเราะ โดยผูสอนจะตองอานทํานองเสนาะใหผูเรียนฟงมากกวา               
1 ครั้ง พรอมทั้งใชน้ําเสียงที่สอดรับกับเนื้อหาในแตละบท  อีกทั้งใน
ขณะที่สอนใหผูสอนควรสังเกตและวิเคราะหวาผูเรียนสนใจเร่ืองใด  
เพื่อจะไดสอดแทรกการสอนผานเรือ่งราวตาง ๆ ที่ผูเรียนสนใจ  และ
ขณะสอนควรสอดแทรกอารมณขันบางเพ่ือสรางบรรยากาศใน               
การเรียน 
 3.ดานสื่อการเรียนการสอน 
 หองเรียนที่ใชสําหรับการสอนอานทํานองเสนาะควรมี
กระดานอัจฉริยะที่มีลักษณะคลายกระดาน แตสามารถใชฉายภาพ
ในจอคอมพิวเตอรได สามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตและสามารถ
เขียนขอความลงในกระดานอัจฉริยะได เพื่อใหผูเรียนซึ่งเปนวัยรุนจะ
ไดสัมผัสทั้งทางสายตา และทางการไดยิน เพราะวัยนี้จะใหความ
สนใจสื่อที่เคลื่อนไหว เห็นภาพชัดเจน อีกทั้งควรทําใหเนื้อหาท่ีสอน
สามารถเช่ือมโยงหรือประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตจริงของผูเรยีนได 
จะชวยลดปญหาเรื่องผูเรียนไมสนใจการอานทํานองเสนาะได เพราะ
เห็นวามิใชเรื่องไกลตัว 
 ในบางกรณีหากไมมีกระดานอัจฉริยะผูสอนเลือกใชการ
รองเพลงดวยตนเองเปนอีกวิธีการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน อีกทั้งสามารถสรางสื่อข้ึนมา
ดวยตนเองไดโดยใหผูเรียนท่ีมีความสามารถดานเทคโนโลยี ดานการ
วาดภาพ ดานการประดิษฐ และดานการระบายสีมาชวย  
 4. ดานความพึงพอใจตอสื่อสนับสนุนการเรียนรู 
 ตําราหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสาร เปนเพียง
หลักเกณฑในการแตงคําประพันธแตไมไดสอนหลักการอานทํานองเสนาะ 
ดังนั้นผูสอนจึงควรแนะนําแหลงคนควาศึกษาเพ่ิมเติมใหแกผูเรียน 
พรอมทั้งแนะนําใหเขารวมการอบรมหลักการอานทํานองเสนาะ
อยางสมํ่าเสมอ 
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5. อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขปญหา                    
การจัดการเรียนรูการอานทํานองเสนาะของนักศึกษาสาขาวิชา              
การสอนภาษาไทย คณ ะค รุศาสตร  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา พบวาผูสอนไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูให
เปนไปตามลําดับขั้นตามแผนการจัดการเรียนรูที่เขียนไวไดมากท่ีสุด
ซึ่งแตกตางกับผลการวิจัยของศิริมาส ชีวะบุตร (2545) ที่พบวา
ปญหาของครูผูสอน คือ ปญหาดานการขาดความสนใจของนักเรียน
 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาผูสอนยังขาดทักษะดานการ
จัดการเรียนการสอนและขาดทักษะการอานทํานองเสนาะ ซึ่ง
สอดคลองกับกรมวิชาการ (2543) ที่ไดกลาวถึงความสามารถของ
ผูสอนทํานองเสนาะไววา “ครูที่มีความรูความสามารถดานการอาน
ทํานองเสนาะไดถูกตองและไพเราะมีนอย” สามารถแกไขไดโดยการ
หมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา เชน เขารวมอบรม
เกี่ยวกับการอานทํานองเสนาะ แตในขณะเดียวกันปญหาดานสื่อการ
เรียนการสอนและความพึงพอใจตอสื่อสนับสนุนการเรียนรูอยูใน
ระดับคอนขางนอย แสดงใหเห็นวาทางสาขาการสอนภาษาไทย 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความพรอม
ในเรื่องสื่อการสอนและสนับสนุนการเรียนรูพอสมควร  
 ปญหาของผูสอนอีกประการหน่ึงท่ีพบรองลงมาคือ ผูสอน
สวนใหญขาดทักษะการถายทอดความรูที่นาสนใจ ซ่ึงปญหานี้
สอดคลองกับผลการศึกษาของศิริมาส ชีวะบุตร (2545) ที่พบปญหา
ดานกลวิธีการสอนของครูเชนเดียวกัน  
 ในดานสภาพปญหาของผูเรียนพบวาผูเรียนสวนใหญขาด
ทักษะในการอานทํานองเสนาะมากท่ีสุด แตกระน้ันผูเรียนยังคงให
ความสนใจในการอานทํานองเสนาะและตองการท่ีจะเรียนรูหลักการ
อานทํานองเสนาะ สะทอนใหเห็นวาการอานทํานองเสนาะยังคงเปน
ที่สนใจของผูเรียน และผูเรียนยังมีความตองการท่ีจะพัฒนาทักษะ
การอานทํานองเสนาะใหดีขึ้น สอดคลองกับขอเสนอแนะที่ผูเรียนได
แสดงความคิดเห็นไววาควรจัดงบประมาณสําหรับกิจกรรมสงเสริม
การอานทํานองเสนาะ โดยเชิญศิลปน หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงดาน
การอานทํานองเสนาะมาเปนวิทยากรถายทอดความรูและควรจัดให
มีการฝกทักษะดวยการแขงขันอานทํานองเสนาะ ฝกอานและแตง
กลอนสวน  
 ปญหาในดานการจัดการเรียนการสอนพบคอนขางนอย
แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอตัวผูสอนและการจัดการเรียนรู
อยางไรก็ตามผูสอนควรมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ํ าเสมอ                   
เพราะจะทําใหการอานทํานองเสนาะมีความนาสนใจและสามารถ
ปรับเปลี่ยนมุมมองของผูเรียนท่ีมีตอวิชาการอานทํานองเสนาะไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นได อีกทั้งผูเรียนควรหมั่นศึกษาหาความรูและฝกฝน
การอานทํานองเสนาะอยางสมํ่าเสมอเชนเดียวกัน 
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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย 
เพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 และเพ่ือศึกษาผลการใชหลักสูตรฝกอบรม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 จํานวน 28 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงตามวัตถุประสงคของการวิจัย เครื่องมือวิจัยที่ใชเก็บ
รวบรวมขอมูล ไดแก หลักสูตรฝกอบรม แบบฝกทักษะการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดาน
การสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใชการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) หลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย
เพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีคุณภาพอยูในระดับมาก (  = 4.46) 2) ผูเขารับการอบรมมีทักษะการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
แบบมัลติมีเดียอยูในระดับสูง 3) ผูเขารับการอบรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ 4) ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมอยูในระดับมาก (  = 4.61)  
คําสําคัญ : หลักสูตรฝกอบรมครู, นวัตกรรม, บทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย, การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 

Abstract 
This study aimed to development of teacher training program in creating the innovative multimedia computer 

courseware for the 21st century learning and to study the result of the training program implementation. The sample 
group was 23 teachers of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 and 2 which were purposive 
sampling according to the objectives of this research. The instruments were the training program, the creating the 
innovative multimedia computer courseware exercises, achievement test and satisfaction questionnaire. The data was 
analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples. The research results were as 
follows: 1) the quality of teacher training program in creating the innovative multimedia computer courseware for the 
21st century learning was high level (  = 4.46), 2) the participants had the skills to create innovative multimedia computer 
courseware at a high level, 3) the participants achievement of training after training was higher than before training at .05 
level of significance, and 4) the participants were satisfied with the training program at the highest level (  = 4.61). 
Keywords : Teacher Training Program, Innovative, Multimedia Computer Courseware, the 21st Century Learning 
 
 

1. บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหจัดรูปแบบการเรียนการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหครูในโรงเรียนไดพัฒนาความรูในการ
ใชสื่อเทคโนโลยี เพ่ือนํามาพัฒนาดานการสอนของตนเองมากข้ึน  
ดังปรากฎในหมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 65 กลาววา 
“ใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใช เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต 
รวมท้ังการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ” 

และมาตรา 66 กล าวว า  “ผู เ รี ยนมี สิท ธิ ได รั บก าร พั ฒ นา 
ขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในโอกาสแรกท่ี
ทําได เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอด
ชีวิต” [1] โดยผูสอนตองบูรณาการใหผูเรียนมีความรู คุณธรรม และ
ดํารงชีวิตในสังคม ตองมีการจัดการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรู
เ พ่ือใหผู เรียนมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพของผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุดหรือใหผูเรียน 
เปนศูนยกลาง โดยครผููสอนเปนผูชี้แนะแนวทางอํานวยความสะดวก
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และใหขอคิดเห็น ใหคําปรึกษาแกผูเรียนโดยใหบทบาทในการเรียน
การสอนเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญไดศึกษาคนควา การทําแบบฝกหัด  
ทํารายงานตามแบบแผนหรือตามกิจกรรมที่ไดจัดไว และมีความ
สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ศตวรรษท่ี 21 [2]   
 การพัฒนาครูใหมีความสามารถทางการผลิตและใชเทคโนโลยี
การศึกษา มีมาตรการสนับสนุนการฝกอบรมเพ่ือใหมีความรู และ
ทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีการศึกษา ชวยในการจัดการ
วางแผนและดําเนินกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการท้ังหมด เพ่ือให
การฝกอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอกลุมเปาหมายและทันตอ
ความเจริญทางดานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลก [3]  
การฝกอบรมเปนการพัฒนาครูวิธีหน่ึง ใหไดมาซ่ึงความรู ทักษะ 
ประสบการณใหมเพ่ิมเติม เปนการเพ่ิมสมรรถภาพในการทํางาน 
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมใหมีลักษณะเปนครูยุคศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะผูเรียนยุคใหมไดน้ัน ครูตอง
ไดรับการพัฒนาเพ่ือใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ตองมีความคิดที่
กวางไกล มีการใชสื่อเทคโนโลยีในการสอนและควรคํานึงถึงวัยของ
ผูเรียนและมีความเขาใจในสื่อที่จะนํามาถายทอด [4], [5]  
  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชในการเรียน
การสอนและการจัดการตาง ๆ เก่ียวกับการศึกษา ประเด็นสําคัญจึง
อยูที่จะประยุกตหรือออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางไร ใหมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางคุมคาและเกิดประโยชน
ตอการจัดการเรียนรูมากที่สุด โดยที่ผูเรียนตองไดรับความรูควบคู 
ไปกับการจัดความรูดวยการใชเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยใหผูเรียน
เขาถึงความรูทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของ
หลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ [3],[6] สื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เปนสื่อที่นาสนใจท่ีสุดสื่อหน่ึง กลาวคือเปนการนําคอมพิวเตอรมาใช
ในการเรียนการสอน การทบทวน การทําแบบฝกหัด และการวัดผล
ประเมินผล มีปฏิสัมพันธกันระหวางผู เรียนกับคอมพิว เตอร
ตลอดเวลา ซึ่งอาจเปนตัวหนังสือ ภาพกราฟก เสียง ผูเรียนไดเรียน
ตามอัตราความเร็วของตนเองเรียนที่ไหนเมื่อใดก็ได [7] บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนนวัตกรรมท่ีมีความสําคัญและมีคุณคาตอ
กระบวนการเรียนการสอนมาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม  
เปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมเน้ือหาดวยตนเอง สามารถแสดงผล
ยอนกลับไดทันที ประเมินผลในรปูแบบฝกหัดหรือการทดสอบ ท้ังยัง
สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนใหแกผูเรียนอยางมาก เน่ืองจาก
ผู เรียนสามารถท่ีจะเรียนรูไดทุกที่ โดยไมจํากัดเวลา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดียจึงเปนนวัตกรรมท่ีจุดเดนและมี
ประโยชนตอการศึกษาในศาสตรสาขาตางๆ เปนสื่อที่สามารถสราง
แรงจูงใจผูเรียนไดดี และอธิบายสิ่งที่ซับซอนใหเขาใจงาย มีการ
โตตอบปฏิสัมพันธกับบทเรียน สงเสริมความรับผิดชอบของผูเรียน [8] 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมจึงเปนแนวทางหน่ึงที่จะสามารถ
เพ่ิมคุณภาพของครูเพ่ือใหพัฒนาตนเองและผูเรียนไปในทางที่
ถูกตองได เน่ืองจากการสังเกตและสอบถามครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ 2 พบวา
ยังไมมีสื่อคอมพิวเตอรที่ทันสมัย และไมสามารถพัฒนาสื่อบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนได ผู วิจัยในฐานะเปนอาจารยสาขาวิชา

คอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร จึงเล็งเห็นความสําคัญในการผลิต
ครูเพ่ือใหมีความรูและทักษะการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร  
ชวยสอนแบบมัลติมีเดียใชประกอบการเรียนการสอน เพ่ือใหมี
คุณลักษณะความเปนครูวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหสอดคลอง
กับการพัฒนาวิชาชีพที่ตองนําคนกลุมน้ีไปพัฒนาชาติ และเปน
แมพิมพของเด็กและเยาวชนเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
2.2 เพ่ือศึกษาผลการใชหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
3.1 หลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
แบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพอยูในระดับ
มาก 
3.2 ผู เข ารับการอบรมมีทักษะการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยูใน
ระดับสูง 
3.3 ผูเขารับการอบรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมหลังฝกอบรมสูง
กวากอนฝกอบรม 
3.4 ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมครูในการ
สรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 อยูในระดับมาก  
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ครู ในสังกัดสํา นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 จํานวน 4,008 คน 
 กลุมตัวอยาง คือ ครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 โดยการเลือกแบบ
เจาะจงตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งมีหลักเกณฑในการเลือก
กลุมตัวอยาง คือ เปนผูมีความรูและทักษะการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟกเบื้องตน และมีความสมัครใจในการเขารวม
อบรมตามวันและเวลาท่ีกําหนด โดยผูวิจัยไดประกาศรับสมัครผูเขา
รับการอบรมทางเว็บไซตเฟสบุกแฟนเพจของสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา เปนเวลา 15 วัน ไดครูที่มีคุณบัติตามท่ีกําหนดและสมัครใจ
เขารับการอบรมจํานวน 28 คน  
4.2 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 การฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบ
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีเน้ือหาในการฝกอบรม 
ดังน้ี หนวยที่ 1 แนะนําโปรแกรม Adobe Captivate เบ้ืองตน 
หนวยที่ 2 เตรียมพรอมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยที่ 3 
การใสเน้ือหาใหกับสื่อการสอน หนวยที่ 4 การสรางปฏิสัมพันธกับ
ผูเรียน และหนวยท่ี 5 การเผยแพรบทเรียน 
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4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรตน คือ หลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย 
เพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
แบบมัลติมี เ ดีย  ผลสัมฤทธ์ิดานการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย และความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม
ครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเพ่ือ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนและรายละเอียดของวิธีการดําเนินการ
วิจัยตามลําดับ โดยแบงข้ันตอนออกเปน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
5.1 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู 
5.1.1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูล เปนจัดเตรียมขอมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของครูผูสอน เพ่ือนํามา
วิเคราะหและสังเคราะหเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับเปนแนวทางในการ
กําหนดองคประกอบและรูปแบบของหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย 
5.1.1.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในประเด็น
ตางๆ ดังน้ี 1) ศึกษาแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 2) ศึกษา
หลักการพัฒนาส่ือประกอบการเรียนการสอน และ 3) ศึกษาแนวคิด
เก่ียวกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
5.1.1.2 ดํ า เ นิ นการสํ ารวจความต องการของครู ในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 25 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เปนครู
พ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝกประสบการณสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษาที่สามารถใหขอมูลกับผูวิจัยได ใชวิธีการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง จากน้ันทําการวิเคราะหขอมูล และสรุปผลขอมูลที่ได 
5.1.2 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เปนการสรางหลักสูตรให
สอดคลองกับผลการศึกษาเอกสารและวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 
5.1.2.1 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีองคประกอบ
ของหลักสู ตร  8 องคประกอบ  ดั ง น้ี  1) หลั กการและเหตุ ผล  
2) วัตถุประสงคของหลักสูตร 3) หัวขอและเน้ือหาการฝกอบรม  
4) กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม 5) สื่อประกอบการอบรม 6) แบบฝก
ทักษะ 7) แบบทดสอบ และ 8) การวัดและประเมินผล 
5.1.3 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ประกอบดวย 
5.1.3.1 หลักสูตรฝกอบรมครู ในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
5.1.3.2 แบบฝกทักษะการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบ
มัลติมีเดีย จํานวน 5 แบบฝกทักษะ โดยการวัดกระบวนการจํานวน 
7 รายการประเมิน 
5.1.3.3 แบบทดสอบวัดความรูกอนและหลังการฝกอบรมหลัง
ฝกอบรม ชนิดปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
5.1.3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม ชนิด
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และคําถามปลายเปด 
5.1.4 นําหลักสูตรฝกอบรมที่ไดดําเนินการพัฒนา ตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตรฝกอบรม โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยใชแบบ

ประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรม ชนิดมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ และคําถามปลายเปด จากน้ันวิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ย 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม 
ใหสมบูรณ 
5.2 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการใชหลกัสูตรฝกอบรมครู 
 เปนการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับครูในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 ท่ีเปน
กลุมตัวอยาง จากน้ันวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 
5.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยข้ันตอนดังน้ี 
5.2.1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการศึกษาขอมูลจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากการสัมภาษณครูผูสอนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเก่ียวกับความตองการในการพัฒนาความรู 
5.2.1.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรฝกอบรมโดยผูเชี่ยวชาญ 
5.2.1.3 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
ครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดและสมัครใจเขา
รับการฝกอบรม ใชระยะเวลาการอบรม 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง โดยวัด
ความรูกอนฝกอบรม และระหวางการอบรมเก็บรวบรวมขอมูลทักษะ
การฝกอบรม  
5.2.1.4 การเก็บขอมูลหลังการฝกอบรม โดยการวัดความรูหลังการ
ฝกอบรม และการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม 
จากน้ันตรวจสอบความครบถวนของขอมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมด 
5.2.2 การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยข้ันตอนดังน้ี 
5.2.2.1 การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณ ใชวิธีการวิเคราะหขอมูล
แบบการสรางขอสรุป ตีความ จากการแสดงความคิดเห็นในการ
สัมภาษณที่ไดจากการบันทึก แลวนําผลท่ีไดมากําหนดประเด็นตาม
กรอบแนวคิด และวัตถุประสงคของการวิจัย 
5.2.2.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ฝกอบรม โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยการพิจารณาคาของความคิดเห็นจะ
เปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย [9] ดังน้ี 
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
5.2.2.3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินทักษะการสราง
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมี เดีย  โดยพิจารณา
กระบวนการจากข้ันตอนการปฏิบัติงานโดยการสังเกตจากวิทยากร
เปนรายบุคคล จํานวน 7 รายการประเมิน กําหนดเกณฑใหคะแนน 
2 ปฏิบัติไดดี คะแนน 1 ผาน และคะแนน 0 ตองปรับปรุง นํามาหา
คารอยละและวิเคราะหระดับทักษะการปฏิบัติเปน 5 ระดับ [10] 
ดังน้ี  
 รอยละ 80 - 100 หมายถึง มีระดับทักษะปฏิบัติในระดับสูงมาก 
 รอยละ 70 - 79 หมายถึง มีระดับทักษะปฏิบัติในระดับสูง 
 รอยละ 60 - 69 หมายถึง มีระดับทักษะปฏิบัติในระดับปานกลาง 
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 รอยละ 50 - 59 หมายถึง มีระดับทักษะปฏิบัติในระดับตํ่า 
 รอยละ 0 - 49 หมายถึง มีระดับทักษะปฏิบัติในระดับตํ่ามาก 
5.2.2.4 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดความรูกอนและหลัง
การฝกอบรมหลังฝกอบรม โดยการใชสถิติทดสอบคา t แบบกลุม
ตัวอยางเดียว (One-sample t-test) 
5.2.2.5 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอ
หลักสูตรฝกอบรม โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
6. ผลการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สามารถ
นําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 
6.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรการฝกอบรม โดยผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 ทาน โดยภาพรวม พบวา หลักสูตรฝกอบรมท่ีพัฒนาข้ึน 
มีคุณภาพโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.46, S.D. = 0.50) แสดง
ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรการฝกอบรม 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1. หลักการและเหตุผล 4.40 0.50 มาก 
2. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 4.60 0.51 มากท่ีสุด 
3. หัวขอและเน้ือหาการฝกอบรม 4.47 0.52 มาก 
4. กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม 4.56 0.51 มากท่ีสุด 
5. สื่อประกอบการอบรม 4.60 0.52 มากที่สุด 
6. แบบฝกทักษะ 4.27 0.46 มาก 
7. แบบทดสอบ 4.33 0.49 มาก 
8. การวัดและประเมินผล 4.40 0.52 มาก 

ภาพรวมการประเมิน 4.46 0.50 มาก 
 
6.2 ผลการใชหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
6.2.1 ผลการประเมินทักษะการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
แบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จากการประเมินแบบ
ฝกปฏิบัติ พบวา โดยภาพรวมผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะการสราง
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมี เดียอยู ในระดับสูง  
(รอยละ 78.11)  แสดงดังตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินทักษะการสรางนวัตกรรมบทเรียน 
    คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย 

รายการประเมิน รวม รอยละ แปลผล 
1. ความถูกตองในการทํางาน 221 78.93 สูง 
2. ความคลองแคลวในการทํางาน 215 76.79 สูง 
3. การเลือกใชเครื่องมือเหมาะสม 211 75.36 สูง 
4. การใชเวลาเหมาะสม 225 80.36 สูงมาก 
5. การลดข้ันตอนการทํางาน 209 74.64 สูง 
6. การใชเครื่องมือไดหลากหลาย 227 81.07 สูงมาก 
7. ความประณีต 223 79.64 สูง 

ภาพรวมการประเมิน 1,531 78.11 สูง 
 
6.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม พบวา  
กอนฝกอบรมและหลังฝกอบรมแตกตางกัน โดยผลการทดสอบวัด
ความรูหลังฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาการทดสอบกอนฝกอบรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงดังตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3  ผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม  
      (n=28) 
การทดสอบ คะแนนเต็ม  S.D. t p 
กอนฝกอบรม 20 7.68 2.04 

12.81 .000* 
หลังฝกอบรม 20 13.75 1.65 

*p < .05 t(.05, df 27) t = 1.70 
 
6.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอ
หลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
แบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 พบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.61, S.D. = 0.55) แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอ  
   หลักสูตรฝกอบรม 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 
1. ดานเน้ือหาและเวลาในการอบรม 4.54 0.71 มากท่ีสุด 
2. ดานวิทยากรและการบรรยาย 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
3. ดานการประยุกตใชความรู 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
4. ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 4.68 0.47 มากที่สุด 

ภาพรวมการประเมิน 4.61 0.55 มากที่สุด 
 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรแบบมัล ติมี เดียเ พ่ือการเรียนรู ในศตวรรษที่  21 
มีประเด็นที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
7.1 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมี
โครงสรางเน้ือหาสาระของหลักสูตรฝกอบรมแบงออกเปน 5 หนวย 
ไดแก หนวยที่ 1 แนะนําโปรแกรม Adobe Captivate เบ้ืองตน 
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ประกอบดวย ความหมาย ความสําคัญ และสวนประกอบของ
บทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย และสวนประกอบของโปรแกรม 
Adobe Captivate หนวยที่ 2 เตรียมพรอมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ประกอบดวย การจัดการหนาสไลด การแทรกตัวอักษร 
การแทรกรูปภาพและมัลติมีเดีย หนวยที่ 3 การใสเน้ือหาใหกับสื่อ
การสอน ประกอบดวย การสรางกลองขอความ การแทรกรูปภาพ
แบบหมุน การแทรกเอฟเฟกตตางๆ หนวยท่ี 4 การสรางปฏิสัมพันธ
กับผูเรียน ประกอบดวย การสรางกิจกรรมและแบบทดสอบรูปแบบ
ตาง ๆ และหนวยที่  5 การเผยแพรบทเรียน  ประกอบดวย  
การเผยแพรแบบทั่วไป การเผยแพรแบบแอปพลิเคชัน เปนผลจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวของการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม แลวยังสํารวจความตองการของครูในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาใชประกอบในการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับวามตองการของผู เขารับการอบรม 
สอดคลองกับ ภาสกร [11] ที่ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง  
การออกแบบหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐานสําหรับครูภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษา โดยไดเปนจัดเตรียมขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาและความตองการของครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามา
วิเคราะหและสังเคราะหเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรบัเปนแนวทางในการ
กําหนดองคประกอบและรูปแบบหลักสูตรฝกอบรม จากน้ันผูวิจัยได
ทําการประเมินคุณภาพหลักสูตรการฝกอบรม โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
5 ทาน พบวา ผูเชี่ยวชาญทุกทานมีความคิดเห็นตรงกันวา หลักสูตร
ฝกอบรมท่ีพัฒนาข้ึน เปนหลักสูตรฝกอบรมท่ีดี มีเน้ือหาครบถวน  
ตรงตามความตองการของกลุมผูสนใจอยางแทจริง เหมาะสมกับ 
ยุคสมัยในปจจุบัน มีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงใหหลักสูตร
ฝกอบรมใหมีความสมบูรณมากข้ึน 2 ประเด็น ไดแก 1) ควรปรับปรุง
เน้ือหาบางหนวยใหมีความเหมาะสมและมีความกระชับมากข้ึน ทั้งน้ี 
เพราะบางหนวยฝกอบรมสามารถบูรณาการเน้ือหากันได เพ่ือไมให
เกิดความเบื่อหนายในการฝกอบรม ซึ่งจากคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
ดังกลาว จึงไดดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนํา โดยไดผสมผสาน
เน้ือหาของหลักสูตรใหกระชับย่ิงข้ึน เนนการฝกทักษะปฏิบั ติ 
ที่สอดคลองกับเน้ือหา แต ยังคงความตองการของผู เขารับการ
ฝกอบรมเปนสําคัญ และ 2) ควรปรับปรุงกิจกรรมการฝกอบรมใหมี
ความทันสมัย สอดคลองกับชื่อของหลักสูตรฝกอบรม ที่มุงสงเสริม 
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา
ประยุกตใชในการทํากิจกรรมการฝกอบรมใหมากข้ึนเปนตัวอยาง
ใหกับผูเขารับการอบรมไดเห็นคุณคาและมีทักษะการใชคอมพิวเตอร 
(computing skill) ท้ังน้ี ผู วิจัยได นําเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติง 
เขามาใชในการทํากิจกรรม โดยเลือกใช Google Drive เปนระบบที่
ใชงานงายและเปนประโยชนสําหรับการจัดเก็บ และแบงปนเน้ือหา
ชวยในเรื่องของการทํางานรวมกัน และเปนเครื่องมือที่ใชแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จความทาทายความตองการและการ
พัฒนาวิชาชีพในอนาคตได [12], [13] นอกจากน้ันมีการประเมินกอน
และหลังฝกอบรม และระหวางการฝกอบรม มีเกณฑการประเมินที่
ชัดเจน ทั้งน้ีหลักสูตรการฝกอบรมไดผานการประเมินตรวจสอบ
ความเหมาะสมสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรฝกอบรม โดยรวมพบวามีคุณภาพในทุก

รายการมีผลเฉลี่ยอยูระหวาง 4.27-4.60 และมีคาเฉลี่ยโดยรวม
เทากับ 4.46 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 เปนไปตาม
สมมติฐานที่กําหนด 
7.2 การศึกษาผลการใชหลักสูตรฝกอบรมครู ในการสราง
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 
 ผลการประเมินทักษะการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
แบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 พบวา โดยภาพรวม 
ผู เข ารับการฝกอบรมมีทักษะการสรางน วัตกรรมบท เรี ยน
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียอยูในระดับสูง เปนไปตามสมมติฐาน 
ที่กําหนด ทั้งน้ีเน่ืองจากผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหมีเน้ือหา
ของหลักสูตรตรงกับความตองการของครูผูเขารับการอบรม สวน
ดานเน้ือหาและกิจกรรมจัดใหมีการเรียนรูในลักษณะภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูหลักการที่ถูกตองกอน 
แลวจึงใหลงมือปฏิบัติดวยตนเองจนไดเปนนวัตกรรมที่ตองอาศัย
ความรู ประสบการณ ขอมูล และความคิดสรางสรรคของผูคิดคน 
สอดคลองกับ ทิศนา [14] ท่ีกลาววา นวัตกรรมดานการเรียนการ
สอนมีลักษณะเปนแนวคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่สามารถ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนได ดังน้ันลักษณะของหลักสูตร
ฝกอบรมจึงเปนเชิงปฏิบัติการ ใชหลักการเรียนรูจากประสบการณ 
กิจกรรมการเรียนรู เนนใหผู เข ารับการฝกอบรม มีส วนรวม 
ในกิจกรรม เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความสนใจที่จะ
เรียนรูและฝกปฏิบั ติไปพรอมกัน [6] ซึ่ งการจัดฝกอบรมเปน
กระบวนการของการเพ่ิมพูนความรู และทักษะใหแกผูเขารับการ
ฝกอบรมไดนําความรูและประสบการณที่ไดจากการฝกอบรมไปใชใน
การปฏิบัติจริง สามารถเพ่ิมศักยภาพผลผลิตในการทํางานใหสูงข้ึน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม พบวา  
กอนฝกอบรมและหลังฝกอบรมแตกตางกัน โดยผลการทดสอบ 
วัดความรูหลังฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาการทดสอบกอน
ฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน
ที่กําหนด แสดงวาหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนสามารถพัฒนาความรูความ
เขาใจในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเพ่ือ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ได ทั้งน้ีเน่ืองจากหลักสูตรฝกอบรมให
ความสําคัญในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบ
มัลติมีเดีย มีการใหเน้ือหาสาระที่จําเปน การฝกปฏิบัติ และการ
ประเมินผลที่ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน รวมทั้งหลักสูตร
ฝกอบรมมีเน้ือหาสําคัญสอดคลองกับความตองการของครูที่จะนํา
ความรูที่ไดไปใชในการปฏิบัติงานจริงจากความรูที่ไดรับของกิจกรรม
ในหลักสูตรฝกอบรมจึงทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูหลังการ
ฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม สอดคลองกับ จันทร และคณะ 
[15] ที่ไดการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษดวย
กระบวนการการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะจัดทําหลักสูตร
ยุวมัคคุ เทศกทอง ถ่ิน พบวาหลักสูตรฝกอบรมมีเน้ือหาสําคัญ
สอดคลองกับความตองการของครูและโรงเรียนที่จะนําความรูที่ไดไป
ใชในการปฏิบัติงานจริง สามารถศึกษาดวยตนเองหรือทบทวนเพ่ือ
ความเขาใจ แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนและวิทยากรจึงมีความรูหลัง 
การอบรมสูงกวากอนการอบรม 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอหลักสูตร
ฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบ
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด สูงกวาสมมติฐานที่กําหนด ทั้งน้ีเปนเพราะวา
หลักสูตร มีเน้ือหาตรงตามความตองการของผูเขารับการอบรม มีทีม
วิทยากรท่ีมีความสามารถ สามารถนําเสนอเน้ือหาไดนาสนใจ และ
ใหคําแนะนําแกผูเขารับการอบรมอยางทั่วถึง ทั้งยังไดฝกปฏิบัติตาม
แบบฝกทักษะท่ีสอดคลองกับเน้ือหา มีการประเมินผลการฝกปฏิบัติ
และใหคําแนะนําดวย โดยผูเขารับการฝกอบรมไดใหความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากการสอบถามความพึงพอใจ ในประเด็นของ 
การจัดฝกอบรมวาเปนหลักสูตรที่ เปนประโยชนอยางมากตอ 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เน่ืองจากโปรแกรม Adobe 
Captivate เปน โปรแกรมสํ า เ ร็ จ รูปที่ ใ ช พัฒนาสื่ อบท เ รี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียไดอยางงายดาย อีกทั้งยังไดฝก
ปฏิบัติจริงโดยไดรับคําแนะนําจากวิทยากรอยางทั่วถึง ทําใหไดรับผล
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ กวินท และไพบูลย 
[16] ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การใชโปรแกรม 
Adobe Captivate เพ่ือการฝกอบรมครู พบวา ครูที่เขารับการ
ฝกอบรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เพราะเน้ือหาของบทเรียนมี
ประโยชนตอการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน และสามารถนําความรู
ที่เรียนจากบทเรียนน้ีไปประยุกตสรางสื่อการเรียนการสอนในวิชา
อื่นๆ ตอไปได 

 
8. ขอเสนอแนะ 
8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
8.1.1 กอนนําหลักสูตรไปใช ผูเกี่ยวของควรศึกษาองคประกอบของ
หลักสูตรใหเขาใจกอนนําหลักสูตรฝกอบรมไปใช รวมท้ังตองเตรียม
วิทยากรท่ีมีความรู ความเขาใจ เจตคติ และเปนนักจัดการท่ีดี 
เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูจากผูที่มีประสบการณตรงและ
ไดศึกษาตัวอยางงานเปนการเรียนรูจากสื่อที่เปนรูปธรรม 
8.1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญและสนับสนุนใหครูได
มีทักษะการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย 
เน่ืองจากเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคลองกับ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
8.1.3 ควรมีการนิเทศติดตามหลังจากเขารับการอบรมไปแลว โดย
การนําผลงานผูเขารับการฝกอบรมไปประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนจริง แลวนําผลท่ีไดรับมาวิเคราะห 
8.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 
8.2.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู โดยการนําแนวคิดและ
เทคนิคการจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติในรูปแบบอื่น ๆ มาใช เพ่ือคนหา
รูปแบบของการอบรมท่ีเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ 
8.2.2 ควรมีการติดตามผลการใชหลักสูตรในระยะยาว ศึกษาความ
คิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการใชหลักสูตรฝกอบรม เชน 
นักเรียน ผูปกครอง เปนตน 
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Abstract 
The objectives of this research were to: develop mathematics and statistics for occupation exercises,  

study achievement on mathematics and statistics for occupation, and study students' opinions forward the 
exercises. The target group for this research were 30 students of diploma, during the first semester of the academic year

7 The tools used in the research were: mathematics and statistics for occupation exercises, lesson plans,  
achievement test, and questionnaire used to study the students' opinions toward the exercises. The data were 

analyzed by percentage, mean, standard deviation, and dependent samples t-test. The results of this research were as 
follows: The efficiency of the mathematics and statistics for occupation exercises was that has the criteria 
80/80, the students' achievement after using the exercises was significantly higher than before using the exercises at 
the  level, and ) the students' opinions toward the exercises were the highest level. 
Keywords : Exercise, Mathematics and statistics for occupation, Probability 
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College 
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 1 2560 1) 2)
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80.50/84.50 80/80 2) 
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:  

 

Abstract 

The objectives of this research were to : 1) develop the multimedia on  Form design and Writing the Application 

Code in Programming Open Source and 2) compare the students  achievement by Using the multimedia. The target group 

was 10 third year vocatinal students. The tools of this research were multimedia and the achievement objective test. The 

data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test. The results of this research were as follows : 1) 

the efficiency of the multimedia was 80.50/84.50 which exceed the criteria 80/80, and 2) the stud

the multimedia was significantly higher than before at .05 level 

Keywords: Multimedia   Applications Open Source, Design and Write the Application code  
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Abstract 
 The purpose of this study were to study condition, knowledge and understanding of science learning 

management using forensic science of science teachers and science student teachers. This study was carried out with 
190 science teachers and science student teachers in schools that under Phranakhon Si Ayutthaya and Angthong 
Provincial Education Offices and the Office of the Higher Education Commission. Purposive sampling technique was 
used in order to identify sample. The instrument used in the study included the knowledge, understanding and 
condition of science learning management using forensic science questionnaire. The quantitative data were analyzed by 
statistical analysis program for percentage, average and standard deviation, the qualitative data were analyzed by 
content analysis and text grouping. The research finding was as follows; 
         1. Most of the samples had one time for attending in science learning management training course or seminar per 
one semester. Learning styles that the samples used were efficiency. The problems and obstacles were traditional 
learning management made students be less important and interested in learning and could not use analytical thinking. 
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         2. For the performance of the condition of science learning management. The samples taught the students how 
to do experiments in the laboratory together with science learning activities and suggested the students to use science 
process skills in science learning. 
         3. For the knowledge and understanding of science learning management using forensic science. The samples 
had concept that science process skills were most suitable to use in science learning management using forensic 
science. Second was the concept that students needed to use science process skills to solve the problems and Biology, 
such as blood types, fingerprints and DNA were suitable to use in science learning management. 
 
Keywords : Science learning management, Forensic science Science teacher 
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Abstract  
Development of science learning models which was divided into 2 phases. This part will focus only 1st of the 

developmental phase. The objective was to assess the level of knowledge and understanding of pre-service science 
teachers in the science learning process using the inquiry approach. The participants were 4th year of undergraduate 
students, science major, from Faculty of Education at Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The 31 of preservice 
science teacher who enrolled in the course 1134202 (Science Learning Management in Secondary Education) in the 
second semester of the academic year 2017, were randomly selected. Based on the 3 part of the inquiry-based 
teaching understanding questionnaire, data were analyzed through quantitative and qualitative method which were 
consisted of frequency, percentage, content analysis and grouping. 

The research findings indicated that the level of knowledge of the science of learning management by using 
the inquiry process were the lowest total score from 3 parts which were 14.00 points (low level). The total of the 
highest score was 23 points (good level) whereas the average score was 19.32 points (moderate level). However, the 
pr
9.68% (3) with low level, repectively.  
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การพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาไวยากรณภาษาจีนกลาง 

The development of teaching materials for Mandarin Chinese Grammar Course 
 

ภูเทพ ประภากร 
 

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
E-mail: prapagornputhep@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  1) เพื่อพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาไวยากรณภาษาจีนกลาง สําหรับผูเรียน    
ชาวไทยใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนของนักศึกษากอนเรียนและหลัง
เรียน โดยใชชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชชุดเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาไวยากรณภาษาจีนกลาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 28 คนท่ีไดมาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัย พบวา 1) ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
มีคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเปนรอยละ 81.25 และประสิทธิภาพของผลลัพธที่ไดจากการทดสอบหลังเรียน (E2) คิดเปนรอยละ 

78.50 ซึ่งยังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 ผลดัชนีประสิทธิผลของชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน มีคาดัชนีเทากับ 0.6345 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจตอชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนไวยากรณภาษาจีนกลางในระดับมาก 
คําสําคัญ: ชุดเอกสาร, ไวยากรณภาษาจีนกลาง, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ 

 

Abstract 

The present study aimed to 1) develop Mandarin Chinese grammar teaching materials for Thai undergraduate 

students. The effectiveness index of the teaching materials was anticipated to have 80/80 scale. 2) The study was done       

by comparing pretest and posttest to find the students’ achievement after teaching with the mentioned materials. and         

3) the satisfaction questionnaire was distributed to the students to evaluate their satisfaction towards the materials in 2nd 

semester, 2017 academic year. The subjects of this study were Thai undergraduate students majoring in Chinese, Faculty 

of Humanities and Social Sciences, Thepsatri Rajabhat University. The findings were as follows: 1) The percentage of the 

efficiency of process (E1) of the developed teaching materials was 81.25%. However, the percentage of  the and the efficiency 

of product (E2) was 78.50% which did not reach the 80/80 scale. The overall efficiency index was 0.6345. 2) After teaching 

with the materials and the posttest was distributed. The students ’learning achievement was significantly improved at the 

level of .05 and 3) The overall students’ satisfaction towards the material was positive at high level. 

Keywords: Teaching material, Mandarin Chinese grammar, Learning achievement, Satisfaction. 

 
1. บทนํา 

การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยไดรับความนิยม   
อยางตอเนื่อง สงผลใหการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู  ความ
เช่ียวชาญในดานภาษาจีน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน     
จึ ง มี ค ว า ม สํ า คั ญ เป น อ ย า งยิ่ ง  เห็ น ได ชั ด จ า ก ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน 
พ.ศ.2557 ที่ เนนย้ํามาตรการท่ีเกี่ยวของกับการปฏิรูปการเรียน    
การสอนภาษาจีนทั้ งระบบใหมีความสัมพันธกัน ตั้ งแตระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก มาตรการที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนที่ใหเปดสอนภาษาจีนตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปที่  4 
มาตรการที่  2 ก ารพัฒ นาหลั กสู ต รภาษาจี น  ม าตรการที่  3           
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รวมถึงเอกสารประกอบการเรียน 

มาตรการท่ี 4 การวัดและการประเมินผล มาตรการท่ี 5 การพัฒนาครู
สอนภาษาจีนชาวไทย และมาตรการที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนใหเปนรูปธรรม 

รายงานการวิจัยเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาของศูนยจีน
ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ไดสํารวจ
ขอมูลจากสถานศึกษาในประเทศไทย พ.ศ.2550 [6] และรายงาน  
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
ระดับมั ธยมศึกษาของสํ านั กงาน เลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ [7] ที่รวบรวมขอมูลจากสถาบันการศึกษา    
ในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานในป  พ .ศ .2558 ล วน มีขอสรุป          
ในรายงานการวิจัยตรงกันวา ปญหาหลักในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทยยังคงอยูจนกระทั่งถึงปจจุบัน ไดแก 
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1. ปญหาดานหลักสูตรการสอน สถานศึกษาหลายแหงไมมี    
การจัดทําหลักสูตรเปนของตนเอง ขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ ระบบ
กลไกในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน ปญหาดานทัศนคติ
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอนภาษาจีน เห็นได
จากการใหความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาจีนในแตละ
สถาบันการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

2. ปญหาดานคุณวุฒิของครู อาจารยผูสอนที่ไมสําเร็จการศึกษา
ดานภาษาจีนหรือดานการสอนภาษาจีนมาโดยตรง รวมถึงปญหาการ
เปลี่ยนแปลงผูสอนบอยครั้ง สงผลกระทบตอการเรียนการสอนที่ขาด
ความตอเนื่อง สงผลใหปจจุบันยังตองพึ่งพาอาสาสมัครชาวจีน
จํานวนมาก 

3. ปญหาดานการจัดโครงสรางเวลาเรียนและการจัดลําดับ
รายวิชาที่ ไมสอดคลองสัมพันธกัน  การจัดการเรียนการสอน         
ไมตอเนื่องและไมสงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปใชสื่อสารไดจริง 

4. ปญหาดานการจัดทําแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียน
การสอน ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญในการถายทอดความรูจากผูสอน     
สูผูเรียน ยังขาดความพรอม ไมตอบสนองตอความแตกตางของ
ผูเรียนในแตละระดับช้ัน หากกลาวเจาะลึกลงไปในระดับอุดมศึกษา
จะพบวาการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาใหอํานาจ
คอนขางสูงแกอาจารยผูสอนในการเลือกใชแบบเรียนหรือตําราและ
สื่อการสอน เพียงกําหนดไววาตองครอบคลุมเนื้อหาและตรงตาม
คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรเทานั้น ซึ่งจากรายงานการวิจัยทั้งสอง
แหงนี้ พบวา สถานศึกษาสวนใหญจะเลือกใชตําราเรียนสําเร็จรูป    
ที่นําเขามาจากประเทศจีน ผูแตงตําราเปนอาจารยระดับอุดมศึกษา
ชาวจีน ขอดีประการสําคัญของการใชแบบเรียนสําเร็จรูปคือสะดวก 
มีเนื้อหาวิชาที่หลากหลาย และมีระดับความยากงายของเน้ือหา
ตั้งแตระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง แตขอจํากัดประการสําคัญของ
การใชตําราสําเร็จรูปคือไมตอบสนองตอสภาพของผูเรียนชาวไทย 
แบบเรียนสวนใหญไมมีคําอธิบายภาษาไทย จะทําใหผูเรียนรูสึกทอ 
ไมอยากเรียนเพราะไมเขาใจเนื้อหา ประกอบกับแบบเรียนสวนใหญ
ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชสอนนักศึกษาตางชาติที่ศึกษาอยู    
ในประเทศจีนเปนหลัก บริบทและคําศัพทจึงเหมาะกับกลุมผูเรียน
ดังกลาวมากกวาผู เรียนภาษาจีนในประเทศไทย ซ่ึงการเรียน      
การสอนภาษาท่ีสองเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีแกผูเรียนตองใช
วิธีการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางภาษาแมกับภาษาท่ีสอง
ดวย แตในปจจุบันแบบเรียนที่มีลักษณะดังกลาว  โดยเฉพาะ
แบบเรียนไวยากรณภาษาจีนกลางนับวามีนอยมาก 

พันธกิจและบทบาทของสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  คือ มุงผลิตบัณฑิต  
ที่มีความรู ความเช่ียวชาญในการสื่อสารภาษาจีน รวมถึงปลูกฝงให
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รับใชทองถิ่นและสังคมไดอยางเต็ม
ศักยภาพที่บัณฑิตมี ดวยเหตุนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตลอดหลักสูตรที่ผู เรียนเขาศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการชวย
พัฒนาศักยภาพของผู เรียน  ดั งนั้นความสําคัญในการพัฒนา         
ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนขึ้นมาจึงเปรียบเสมือน        
เปนสื่อกลางในการถายทอดความรูที่สอดคลองกับบริบทและ            

พื้นฐานความรูของผูเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ชวยพัฒนา
และเสริมสรางความรูใหกับผูเรียนไดเปนอยางดี 

จากการเปดสอนรายวิชาไวยากรณภาษาจีนกลาง 1 และวิชา
ไวยากรณภาษาจีนกลาง 2 ในชวงปการศึกษาที่ผานมา ผูวิจัยพบวา 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนหรือแบบเรียนที่นํามาใชประกอบ
มีระดับความยากคอนขางสูง มีการใชภาษาเฉพาะทางหรือคําศัพท
ทางไวยากรณจํานวนมาก ประกอบกับการพัฒนาชุดเอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชานี้ไมมีความตอเนื่อง และไมไดรับการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาอยางเปนระบบ  ขาดการสํารวจและทดลองใช
ประกอบการเรียนการสอน รวมถึงยังขาดการสอบถามทัศนคติความ
พึงพอใจของผูเรียนอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตระหนักถึง
ความสําคัญและปญหาของการใชชุดเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนรายวิชาไวยากรณภาษาจีนกลางท่ีผานมา เพื่อนําไปสูการพัฒนา
ที่สอดคลองกับบริบทและความตองการของผูเรียนชาวไทย 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา

ไวยากรณภาษาจีนกลาง สําหรับผูเรียนชาวไทยใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนของ
นักศึกษากอนเรียนและหลังเรียน  โดยใช ชุดเอกสารประกอบ       
การเรียนการสอน  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดทําชุดเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน และหลักการสอนภาษาจีน สําหรับ
ผู เรียนชาวตางชาติของ Mao Yue  [8] , Yang HuiYuan       

 [9] และชุติมา สัจจานันท [1] แลวจึงกําหนดเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบท่ี 1 

ตัวแปรอิสระ 
 

ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาไวยากรณภาษาจีนกลาง 
       
 
 
 
ตัวแปรตาม 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         ความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
            นําผลการวิจัยขอมูลมาพัฒนาชุดเอกสาร     
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 
 

 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 256



3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
ประชากร  ไดแก  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ช้ันปที่  1-4      

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาช้ันปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ไวยากรณภาษาจีนกลาง 1 ในภาคการศึกษาที่  2 ปการศึกษา 2560 

จํานวน 28 คนไดมาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
3.3 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรางชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

โดยกําหนดเนื้อหาใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาและจุดมุงหมาย
ของวิชาไวยากรณภาษาจีนที่ระบุไวใน มคอ.3 โดยแบงเนื้อหาตาม
ระยะเวลาการสอน ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 

สัปดาห
ที ่

หนวย บทและหัวขอ 
จํานวน
ชั่วโมง 

1 ทดสอบกอนเรียนและลักษณะเดนของ
ไวยากรณภาษาจีนกลาง 

3 

2 องคประกอบของไวยากรณภาษาจีน 
ชนิดของคําในภาษาจีน : 1. คํานาม 

3 

3 ชนิดของคําในภาษาจีน : 2. คําสรรพนาม 3 
4-5 ชนิดของคําในภาษาจีน : 3. คํากริยา 6 
6 ชนิดของคําในภาษาจีน : 4. คําคุณศัพท 3 
7 ฝกปฏิบัติการแกปญหาทางการใชไวยากรณ

ภาษาจีนของผูเรยีนชาวไทย 
3 

9 ชนิดของคําในภาษาจีน : 5. คําบอกจํานวน  
คําลักษณนาม 

3 

10-11 ชนิดของคําในภาษาจีน : 6. คํากริยาวิเศษณ 6 
12 ชนิดของคําในภาษาจีน : 7. คําบุพบท 3 
13 ชนิดของคําในภาษาจีน : 8. คําสันธาน 3 
14 ชนิดของคําในภาษาจีน : 9. คําเสริม 3 
15 ชนิดของคําในภาษาจีน : 10คําอุทานและคํา

เสรมิน้ําเสียง ทดสอบหลังเรียน 
3 

รวมท้ังหมด 42 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจสภาพปญหาและความคิดเห็นของผูเรียน      

ที่ศึกษาวิชาไวยากรณภาษาจีนกลางในปการศึกษาที่ผานมา         
ในประเด็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีเคยใช แลวนําขอมูล
มาเปนสวนหน่ึงของการกําหนดและออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย 
จัดทําชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมถึงแบบฝกหัด 
แบบทดสอบที่ใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนท่ี 2 นําชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนมาทดลอง
ใชกับกลุมผูเรียนที่เคยศึกษาวิชาไวยากรณภาษาจีนมากอนแลว 
พรอมทั้ งนํ าเครื่องมือ ท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลมอบให
ผู เ ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ แลวบันทึกผลการทดลองใช          
นําขอเสนอแนะ ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมาปรับปรุง        
ชุดเอกสารอีกครั้งกอนนําไปใชสอนจริงกับนักศึกษากลุมตัวอยาง 

ขั้นตอนท่ี 3 นําชุดเอกสารประกอบที่จัดทําเสร็จสิ้นแลวมาใช
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาไวยากรณภาษาจีนกลางตาม
แผนการเรียนที่กําหนดไวใน มคอ.3 ดําเนินการจัดสอบกอนเรียน 
บันทึกผลการทดสอบเพื่อเก็บไวเปรียบเทียบผลการพัฒนาตอไป 

ขั้นตอนท่ี 4 ขณะสอนตามแผนการสอนที่วางไวในแตละบทเรียน 
จัดใหผูเรียนทําแบบฝกทักษะ และทดสอบหลังเรียนอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ขั้นตอนที่  5 เมื่ อศึกษาในรายวิชานี้ เสร็จสิ้ นแลวจึ งจัดให          
มีการทดสอบหลังเรียน ทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีตอการใชชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน นําขอมูล            
มาวิเคราะหจัดทํารายงานสรุปผลการวิจัย  แลวจึงนําขอเสนอแนะ
จากนักศึกษาท่ีใชชุดเอกสารไปพัฒนาตอไป 

4.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
     4.1.1 ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา

ไวยากรณภาษาจีนกลาง จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียน       
การสอนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2560 เนื้อหาในชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนประกอบดวยเน้ือหา 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. ไวยากรณภาษาจีนกลางปจจุบัน และลักษณะเดน 
2. ชนิดของคําในภาษาจีนกลาง และกฎเกณฑการใช 
3. การวิเคราะหขอผิดพลาดและปญหาทางการใชไวยากรณ

ภาษาจีนกลาง สําหรับผูเรียนชาวไทย 
ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดจัดทําและเรียบ

เรียงขึ้น ใหม  เพื่ อ ให สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา        
และบริบทของผู เรียน  กระบวนการในการจัดทําชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนนี้มีการปรับปรุงและพัฒนาตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน มีขั้นตอนการสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาและการตรวจพิสูจนความถูกตองของกฎเกณฑ
การใชภาษา และความสมบูรณของเน้ือหา แลวนําผลการวิเคราะห
และความ คิด เห็ นมาใชประกอบการเรียบ เรีย งชุด เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

4.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน       
และหลังเรียน แบบทดสอบเปนขอสอบแบบผสม กลาวคือมีทั้งแบบ
ปรนัยและอัตนัย จํานวน 30 ขอเนื้อหาในแบบทดสอบจะครอบคลุม
เนื้อหาในชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห
ความกาวหนาของผูเรียนใหครบทุกดาน และประเมินผลการใชชุด
เอกสารประกอบการเรียนการสอนน้ีไดอยางแทจริง 

ลักษณะของแบบทดสอบเปนปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน  20 ขอ  ซึ่ งผ านการตรวจสอบ คุณ ภาพเครื่องมือจาก
ผู เช่ียวชาญจํานวน  3 ทานมีคาความยากงายต้ังแต  0.48-0.80       
คาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง 0.42-0.75 และคาความเช่ือมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ 0.78 และแบบทดสอบการเขียนเรียงคําใหเปนประโยค
และเรียงขอความใหเปนประโยคที่ถูกตอง จํานวน 10 ขอ เกณฑการ
ประเมินเปนแบบ Scoring Rubric โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบ
ใหขอเสนอแนะและพิจารณาตามความเหมาะสม 

4.1.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ
ใชชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาไวยากรณภาษาจีน
กลาง เนื้อหาในแบบสอบถามนี้แบงเปน 4 ดานประกอบดวย 1) ดาน
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การออกแบบและเตรียมชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอน 2) ดานเน้ือหาและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน 3) ดานรูปเลม การจัดพิมพ 
และ  4) ด านการวัดและการประเมินผล  แบบฝกทักษะและ
แบบทดสอบที่อยูในชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน ลักษณะ 
ลักษณะของแบบทดสอบจะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ การใหคะแนนตามหลักการของ
ลิเคอรท (Likert) การใหความหมายของคาที่วัดได ผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑที่ใชในการใหความหมาย โดยการใหคาเฉลี่ยเปนรายดานและ
รายขออางอิงวิธีการประเมินจากราตรี นันทสุคนธ [3] ดังนี ้

คาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 

     คาเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 
     คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามไดผานผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแลว มีคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) อยูระหวาง 0.60-1.00 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.80 

4.2 การวิเคราะหขอมูล 
 4.2.1 การวิเคราะหขอมูลการทดสอบประสิทธิภาพของชุด

เอกสารประกอบการเรียนการสอน นําคะแนนจากการทําแบบฝกหัด
ใน ชุด เอกสารประกอบการเรียนการสอน และจากการทํ า
แบบทดสอบหลังเรียน  หาคาเฉลี่ย  และรอยละ นําไปวิเคราะห       
หาประสิท ธิภาพของชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน          
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 แยกออกเปน 2 สวน ดังนี ้

80 ตัวแรก เปนประสิทธิภาพของกระบวนการ เกิดจากการ
นําคะแนนที่สอบไดระหวางดําเนินการ (ระหวางเรียนหรือระหวาง
การทดลอง) มาหาคาเฉลี่ย แลวเทียบเปนรอยละ ซึ่งตองไดไมนอย
กวารอยละ 80 และ 80 ตัวหลัง เปนประสิทธิภาพของผลโดยรวม เกิด
จากการวัดโดยรวมเมื่อสิ้นสุดการสอนหรือการทดลอง หาคาเฉลี่ย 
แลวเทียบเปนรอยละ ซึ่งตองไดไมต่ํากวารอยละ 80 

4.2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ 
หลั งเรี ยน  นํ าคะแนนจากแบบทดสอบกอนและหลั งเรี ยน            
มาคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.2.3 แ บ บ ป ร ะ เมิ น ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ งนั ก ศึ ก ษ า               
ที่มีตอชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาไวยากรณภาษาจีน  

รวมคะแนนที่ไดจากแบบประเมินของนักศึกษา นํามาวิเคราะหขอมูล 

หาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

5. ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบ       

การเรียนการสอนไวยากรณ ภาษาจีนกลาง  ผู วิจั ยนํ า เสนอ
ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธของ   
การใช ชุด เอกสารประกอบการเรียนการสอน  โดยใชวิธีการ           
หาประสิทธิภาพโดยใชสูตร E1/E2 ในตารางท่ี 2 ดังนี ้

 

ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบการเรียน
การสอนรายวิชาไวยากรณภาษาจีนกลาง 

รายการ n คะแนนเต็ม  SD. รอยละ 

คะแนนจาก
แบบฝกหัด (E1) 

28 40 32.50 0.72 81.25 

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน (E2) 

28 30 23.55 0.61 78.50 

จากตารางที่ 2 พบวา ประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนรายวิชาไวยากรณภาษาจีนยังไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 สังเกตไดจากคะแนนทดสอบหลังเรียน รอยละ 
78.50 สวนคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบฝกหัดได 32.50 และคาเฉลี่ย
ของคะแนนทดสอบหลังเรียนไดเทากับ 23.55  

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนวิชา
ไวยากรณภาษาจีนกลาง ดวยชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

การ
ทดสอบ 

n 
คะแนน

เต็ม  SD. 
ผลตาง
คาเฉล่ีย 

t* 
คาดัชนี

ประสิทธิผล 
กอน
เรียน 

28 30 12.35 2.00 

11.20 21.72 
0.6345 
(E.I.) หลัง

เรียน 

28 30 23.55 3.60 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากผลการเปรียบเทียบการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนใน

รายวิชาไวยากรณภาษาจีนกลาง โดยใชชุดเอกสารประกอบการเรียน
การสอน พบวา ผูเรียนมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียน 
23.55 และคาเฉลี่ยการทดสอบกอนเรียนได 12.35 มีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 11.20 และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.6345 

 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอชุด

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาไวยากรณภาษาจีนกลาง 
พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 หากพิจารณาในแตละดานพบวาทุกดาน    
มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก และหากพิจารณารายขอ 
พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือเนื้อหาในชุดเอกสารนี้สามารถนําไปใช
สื่อสารและนําไปใชกับการเรียนวิชาอื่นที่เกี่ยวของ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.32 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือการจัดลําดับเนื้อหาความยาก
งายในชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย   
1. ดานประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของชุดเอกสารดังกลาว แมวายังไม
เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี ้สาเหตุเปนเพราะแบบทดสอบหลัง
เรียนมีระดับความยากมากกวาแบบฝกหัดทายบทเรียน จึงสงผลให
คาประสิทธิภาพ (E2) ต่ํากวาเกณฑ 80 แมวาเผชิญ กิจระการ [5] 
ระบุวาในดานการวิจัยทางการศึกษาจะยอมใหมีความคลาดเคลื่อน
ของผลลัพธไดไมเกินรอยละ 5 (.05) จากชวงต่ําไปสูง หรือมีคาต่ํา
กวาเกณฑไมเกินรอยละ 2.5 ซึ่งผูวิจัยจะนําผลการวิจัยครั้งนี้ไป

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 258



ปรับปรุง พัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนตอไป อยางไร
ก็ตาม ชุดเอกสารน้ีสามารถทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูระหวาง
เรียนไดเปนอยางดี เห็นไดชัดจากคาประสิทธิภาพ (E1) ท่ีเปนไปตาม
เกณฑที่ตั้งไว แสดงวาชุดเอกสารน้ีสามารถนําไปพัฒนาตอยอดได 
และมีประสิท ธิภาพในข้ันตน  ผูวิจัยมีการสํารวจปญหาที่พบ         
จากการใชชุดเอกสารและมีการวางแผนดานการคัดเลือกเนื้อหา 
แบบฝกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน พิจารณาความสัมพันธ       
กับคําอธิบายรายวิชาและโครงสรางหลักสูตร รวมถึงพิจารณาจาก
แนวคิดและหลักการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับขั้นตอนตามท่ี ชุติมา  สัจจานันท  [1] ไดกลาววา
กระบวนการเขียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน น้ัน
ประกอบดวยการศึกษาหลักสูตรอยางละเอียด การศึกษาคําอธิบาย
รายวิชา การต้ังช่ือเรื่อง และการจัดทําโครงเรื่อง  เนื้อหา วิธีการ
นําเสนอ และการทดลองนําไปใช Yang HuiYuan  [9] กลาว
วาหลักการในการสอนไวยากรณภาษาจีนสําหรับผูเรียนชาวตางชาติ
นั้น ผูสอนควรคํานึงถึงการจัดลําดับเนื้อหาท่ีสอดคลอง สัมพันธกัน 
หลีกเลี่ยงการใชศัพทเฉพาะทางหรือศัพทวิชาการมากเกินไป  เพื่อ
ปองกันการสับสนและลดความกระตือรือรน ความนาสนใจของ
รายวิชาไป เนื้อหาท่ีใชสอนตองนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณเชิงลึกและการประเมินความ   
พึงพอใจของนักศึกษาที่ใชชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้ 
ยังพบปญหาที่สามารถพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อใหชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนนี้สมบูรณมากขึ้น  อาทิ การจัดลําดับ
เนื้อหา ความยากงายของแบบทดสอบ  ความหลากหลายของ
แบบฝกหัด และการนําเสนอเนื้อหาท่ีดึงดูดความสนใจของผูเรียน    
ซึ่งจะสงผลใหชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนน้ีมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นได 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุมตัวอยางที่ศึกษา
ไวยากรณภาษาจีนกลางจากการใชชุดเอกสารประกอบการเรียน   
การสอนนี้ จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาผูเรียนมีพัฒนาและเรียนรูไวยากรณ
ภาษาจีนกลางไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดออกแบบการเรียนการสอนในแตละคร้ังและนําเสนอ
เนื้อหาท่ีสัมพันธกับชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนดังกลาว 
อีกทั้งคํานึงถึงความรูที่ผู เรียนพึงไดรับ วิเคราะหพฤติกรรมของ
ผูเรียน รูปแบบเนื้อหา และสงเสริมใหผู เรียนไดศึกษาเนื้อหาใน      
ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่ นอกจากน้ี
ประสิทธิผลของชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้มีคาดัชนี
ประสิทธิผลเทากับ 0.6345 แสดงวาการเรียนไวยากรณภาษาจีน
กลางดวยชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น    
ทําใหผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรอยละ 63.45 สะทอน   
ใหเห็นวาการจัดทําชุดเอกสารการศึกษาไวยากรณภาษาจีนกลาง     
ที่ เหมาะสมกับกลุมผู เรียนชาวไทยเปนสิ่งสําคัญ  จําเปนตองมี
ประกอบการเรียนการสอน ประกอบกับแบบเรียนไวยากรณภาษาจีน
กลางที่รวบรวมขอผิดพลาดในการใชไวยากรณภาษาจีนกลางของ
ชาวไทยในปจจุบันมีนอยมาก สงผลใหผูเรียนไมทราบขอผิดพลาด

ของตนเอง และไมเรียนรูที่จะแกไขขอผิดพลาดน้ันอยางเปนระบบ 
ถูกตองตามหลักภาษาจีนกลาง ลอดคลองกับแนวคิดของ Mao Yue 

 [8] ที่ระบุวาการแกไขขอผิดพลาดในดานการใชภาษาจีนของ
ผูเรียนชาวตางชาตินั้นจําเปนตองคํานึงถึงขอผิดพลาดอันเกิดจาก
อิทธิพลของภาษาแม และเรียนรู ฝกฝนวิธีการแกไขขอผิดพลาดดวย
ตนเองไดนับวาเปนสิ่งที่พึงปฏิบัติ  ดังนั้นการเรียบเรียงเอกสารหรือ
ตําราวิชาไวยากรณภาษาจีนกลางน้ัน ผูสอนจําเปนตองนําสิ่งที่ผูเรียน
มักเกิดขอผิดพลาดนํามาเขียน  เพื่ อ ให ผู เรียนสามารถแก ไข
ขอผิดพลาดของตนเองได 

3. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนไวยากรณภาษาจีนกลางในภาคการศึกษา
ที่ 2 ปการศึกษา 2560 พบวา ภาพรวมพึงพอใจในระดับมาก ผูเรียน
ไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวาควรจัดลําดับเนื้อหาในชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนนี้ใหเหมาะสมมากกวานี้  และคํานึง         
ถึงระดับความยากงายของเน้ือหา รวมถึงควรมีพินอินกํากับเสียงอาน
ตั ว อักษรจีน เพิ่ ม เติ ม ไวด วย  โดย เฉพาะคํ าศัพท เฉพาะทาง            
ดานไวยากรณ เนื่องจากเน้ือหาในวิชานี้ตองอาศัยการจดจํากฎเกณฑ
ทางไวยากรณ และตองวิเคราะหขอผิดพลาด ฝกฝน การนําไปใชใน
สถานการณอื่น นอกจากนี้ผูเรียนเห็นวาแบบฝกหัด ในชุดเอกสารนี้มี
ความหลากหลายดานรูปแบบนอย ซึ่งผูวิจัยจะนําขอเสนอแนะน้ีไป
พัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนตอไปสอดคลองกับ
ความคิดเห็นของนภาลักษณ  ตั้งอรุณศิลป [2] และวรภร ฉิมมี [4]       
ไดใหขอเสนอแนะในดานการพัฒนาชุดเอกสารหรือชุดกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอนไววา ผูสอนควรบันทึกปญหาและ
ปรับปรุงแกไขอยูเสมอ แมวาจะมีการปรับปรุงมาแลวหลายครั้ง       
ซึ่งจะชวยลดขอผิดพลาดหรือพัฒนาชุดเอกสาร อีกท้ังควรติดตามผล
การใช เพื่อจะไดนําขอมูลเหลานี้ไปปรับปรุง ใหมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น 
อีกทั้งยังชวยกระตุนผู เรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาจีน        
ซึ่งผูวิจัยจะพัฒนาและปรับปรุงชุดเอกสารตอไป 

 

7. ขอเสนอแนะ 
7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
     1. ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนไวยากรณภาษาจีน

กลางท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนนี้ ยังไมถือวาเปนชุดเอกสารี่ดีที่สดุ จําเปนตอง
ไดรับการพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง อีกทั้งผูสอนควรช้ีแจง
ขั้นตอนการใชชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนใหผูเรียนทราบ 
และจัดลําดับเนื้อหาใน ชุดเอกสารน้ีใหสอดคลองกับลักษณะ
พฤติกรรม ชวงวัย ระดับช้ันเรียนและเนื้อหาในรายวิชานั้นดวย แมวา
ชุดเอกสารที่นํามาประกอบการวิจัยนี้จะสามารถชวยพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทาการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นไดจริง แตทวายังตองมี
การพัฒนาในอีกหลายดาน ซ่ึงในอนาคตผูวิจัยอาจทําชุดเอกสาร    
ในสวนเนื้อหาแยกออกจากแบบฝกหัด เพื่อความสะดวกในการใช   

2. จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอชุด
เอกสารประกอบการเรียนการสอนไวยากรณภาษาจีนนี้ พบวา 
ผูเรียนใหความสําคัญกับการจัดลําดับเนื้อหาและความยากงายของ
แบบฝกหัด ดังนั้นผูสอนหรือผูจัดทําชุดเอกสารพึงตระหนักถึงการ
พัฒนาดานนี้ อยู เสมอ  เนื้ อหาในแตละบทเรียนตองคํ านึ งถึง       
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ความจําเปนในการใชที่เหมาะสมกับชวงวัยหรือระดับการศึกษา    
ของผูเรียนอาทิ นักศึกษากลุมตัวอยางในการวิจัยนี้เปนนักศึกษาช้ัน
ปที่ 2 ในภาคการศึกษาที่  2 ประจําปการศึกษา 2560 ผูเรียนตอง
ศึกษาลักษณะไวยากรณภาษาจีนกลางเรื่องชนิดของคําและกฎเกณฑ
การใชไวยากรณ เบ้ืองตน  ดังนั้นเนื้อหาท่ีปรากฏในชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนน้ีจึงเนนเร่ืองชนิดของคําในภาษาจีน
มากกวาเรื่องอื่น สวนเนื้อหาเร่ืองสวนประกอบของประโยคและ
รายละเอียดอื่นจะไมนํามาเรียบเรียงไวในชุดเอกสารน้ี เพ่ือไมให
ผูเรียนรูสึกวาเนื้อหามีจํานวนมาก หรือรูสึกทอกอนจะเรียน อีกทั้ง
ผูสอนควรคํานึงถึงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประกอบดวย เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาเน้ือหาครบตามหลักสูตรกําหนด  

7.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
     ผูวิจัยจะนําผลการวิจัยในครั้งน้ีไปปรับปรุง พัฒนาชุดเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อนําไปสู     
การจัดทําเปนตํารา แบบเรียนท่ีสามารถใชในการจัดการเรียน     
การสอนไวยากรณภาษาจีนกลางใหกับผูเรียนชาวไทยไดอยาง
เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ผูวิจัยจะศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบ
ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนไวยากรณภาษาจีนกลาง
ออนไลนเพิ่มเติม เพื่อชวยดึงดูดความสนใจและสามารถเพ่ิมชอง
ทางการเผยแพรสูภายนอกไดมากขึ้น 
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การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 
Conflict Management by Peaceful Means in the Schools under the Office of 

Ubon Ratchathani Educational Service Area 1 
 

อภิศักด์ิ  ทองนพคุณ 
 

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 
2 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000,  

อีเมลติดตอ: teng4345@gmail.com 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยเรื่อง “การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ”  
มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ 
2) เพื่อศึกษาการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ทําการสัมภาษณเจาะลึกแบบเจาะจง โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 ราย และ
กลุมที่ 2 ครู จํานวน 5 ราย รวมท้ังสิ้น 10 ราย และนํามาวิเคราะหผล อภิปรายผล สรุปผลและขอเสนอแนะ โดยใชลักษณะพรรณนาความมี
การยกตัวอยางคําพูดประกอบ  จากการศึกษาพบวา 1) ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ท่ีเกิดขึ้นบอยท่ีสุด คือ เรื่องความคิดเห็นไมตรงกัน การทะเลาะวิวาท และชูสาว และ 2) วิธีการจัดการความขัดแยงโดย
สันติวิธีในสถานศึกษาที่ถูกนํามาใชคือ การไกลเกลี่ยโดยมีคนกลางชวยเหลือใหคูขัดแยงตกลงกันได และหากไกลเกลี่ยกันไมสําเร็จก็จะใช
วิธีการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาบังคับใหยุติความขัดแยงที่เกิดขึ้น   สําหรับขอเสนอแนะ สถานศึกษาควรจัดการอบรมสรางความรูความ
เขาใจและความรวมมือในการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี จัดใหมีการประชุมพบปะพูดคุยกันมากขึ้นเพื่อลดทิฐิหรืออคติที่มีตอกัน รวมท้ัง
จัดใหมีการปฏิบัติธรรมเพ่ือนําเอาหลักธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีและลดปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา  

คําสําคัญ: การจัดการความขัดแยง,  สันติวิธี,  สถานศึกษา  

 
Abstract 

 The objectives of the topic research “Conflict Management by Peaceful Means in the Schools under the Office 
of Ubon Ratchathani Educational Service Area 1” are  1) To study the situation of conflicts occurring in schools under 
Ubon Ratchathani Educational Service Area Office 1.  2) To study the Conflict Management by Peaceful Means in the 
Schools under the Office of Ubon Ratchathani Educational Service Area 1. The research is qualitative research by getting 
the specify depth interview. There are two groups of sample:- Group 1 Five of leadership of school administrators. 
Group 2 Five of teachers, ten persons in total. Then bring into result analysis, discussion, conclusion and suggestion by 
descriptive article with verbal samples. The results are found as follows: 1) The conflicts that occur within the school 
under the Office of Ubon Ratchathani Educational Service Area 1 are the Difference of opinion, Controversy and Affair.  
2) The method of Conflict Management by Peaceful Means in the school is to use mediation, if mediation is 
unsuccessful, it will use the power of the supervisors to end the conflict. For the suggestion, educational institutions 
should train their knowledge and understanding on Conflict Management by Peaceful Means, make a meeting to talk 
more to reduce the intolerance or prejudice, including the practice of Dharma to apply the principles used in daily life 
to make good relationships and reduce conflicts in schools. 

Keywords:  Conflict Management;  Peaceful Means;  Educational Institutions  
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1.  บทนํา 

1.1  ที่มาและความสําคัญของปญหา  

 มนุษยจําเปนตองอยูรวมกันเปนกลุมเพื่อพึ่งพาอาศัยกัน แตดวย
เหตุที่มนุษยมีความแตกตางกันไมวาจะเปนทางดานความคิด ความรู 
อุดมการณ ผลประโยชน ฯลฯ จึงมีความขัดแยงเกิดขึ้นเปนเรื่อง
ธรรมดา และเม่ือรูวาหลีกเลี่ยงไมไดเราตองมีวิธีการจัดการความ
ขัดแยงเพื่อใหอยูในสังคมไดอยางปกติสุข วิธีการจัดการความขัดแยง
อาจกระทําไดดวยวิธีการตางๆหลายวิธี เชน การใชความรุนแรง การ
ฟองรอง หรือการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี แตไมวาจะใชการ
จัดการกับความขัดแยงในรูปแบบใด ก็จะมีผลสรุปได คือ 1.ฝายหนึ่ง
แพฝายหนึ่งชนะ (Win-Lose Situation) 2.แพทั้ งคู  (Lose-Lose 
Situation) หรือ 3.ชนะทั้งคู (Win-Win Situation) ซึ่งเปนวิธีการ
จัดการกับความขัดแยงที่คูกรณีที่เกี่ยวของทุกฝายรวมกันแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน และแสวงหาทางออกซึ่ งเปนที่ยอมรับและ
พอใจกับทุกฝาย ไดแก การเจรจาตอรอง และการไกลเกลี่ย [1] 

สถานศึกษาเปนสถานที่หนึ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงปญหาความ
ขัดแยงได ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสวนใหญเปน
ปญหาความขัดแยงระหวางบุคคล เนื่องจากความคิดเห็นที่แตกตาง
กัน และผลประโยชนที่ขัดกัน นอกจากนั้นยังมีความขัดแยงระหวาง
กลุม ความขัดแยงเหลานี้หากเกิดขึ้นยอมทําใหประสิทธิภาพของงาน
ลดลงได  ความขัดแยงที่ เกิดขึ้นในสถานศึกษามักจะเกิดจาก
ทรัพยากรทางการศึกษาไมเพียงพอกับความตองการ เกิดจากการ
กาวกายในงานหรืออํานาจหนาท่ีของผูอื่ น และเกิดจากการไม
สามารถตกลงกันไดเก่ียวกับเปาหมายหรือวิธีการทํางาน นอกจากน้ี
ยังมีความขัดแยงระหวางสายอํานวยการกับสายบังคับบัญชา มีความ
ขัดแยงระหวางครูบาอาจารยกับผูบริหาร ความขัดแยงระหวาง
นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับสถานศึกษา และหากใชวิธีการ
จัดการความขัดแยงที่รุนแรงเด็ดขาดถึงขั้นฟองรองเปนคดีความแก
กันยอมไมเปนผลดีแกทุกฝาย ดังนั้นวิธีการจัดการปญหาความ
ขัดแยงดวยสันติวิธีในสถานศึกษาโดยใหบุคลากรในสถานศึกษาเขา
มามีสวนในการแกปญหารวมกันจึงนาจะเปนชองทางหนึ่งในการยุติ
ความขัดแยงในสถานศึกษาไดอยางยั่งยืน จากประเด็นดังกลาวทําให
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพปญหาความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
รวมถึงศึกษาการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีภายในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือใหทราบ
ถึงสภาพปญหาความขัดแยงและรูปแบบของการจัดการความขัดแยง
โดยสันติวิธี ซึ่งจะเปนประโยชนในการจัดการปญหาความขัดแยง
โดยสันติวิธีในสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีใกลเคียงตอไป 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.2.1  เพ่ือศึกษาสภาพปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต1 

 1.2.2  เพื่อศึกษาการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีภายใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

1.3  ขอบเขตการวิจัย 

 1.3.1  ขอบเขตดานพ้ืนที่   

 ศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยาง โดยคัดเลือกเฉพาะบุคลากร ท้ังในสวน
ของผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 1.3.2  ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง  

 ศึกษาโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เฉพาะกลุมบุคคลที่ผูวิจัยสามารถเขาถึงและพิจารณาแลววาสามารถ
ใหขอมูลในเชิงลึกเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการคนหาคําตอบ
ในประเด็นของงานวิจัยครั้งนี้  และใชวิธี Snow Ball Sampling 
Technique กลาวคือ เมื่อสัมภาษณแลวใหบุคคลนั้นแนะนําคนอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดการปญหาดังกลาวตอไป โดยแบงกลุมตัวอยาง
ออกเปนผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รวมทั้งสิ้นจํานวน 10 ราย 

 1.3.3  ขอบเขตดานระยะเวลาการดําเนินการวิจัย  

 ตั้งแตเดือน มกราคม 2561 - กันยายน 2561 

1.4  วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โ ด ย ก า ร ศึ ก ษ า ค น ค ว า ข อ มู ล จ า ก เอ ก ส า ร 
(Documentary Study) จากนั้นรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
เชิงลึก  (In-depth Interview) โดยแบ งกลุ มตั วอย างออกเปน
ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รวมท้ังสิ้นจํานวน 10 ราย และนํามา
วิเคราะหผล อภิปรายผล สรุปผลและขอเสนอแนะ  

1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.5.1  ทราบถึงสภาพปญหาความขัดแยงที่ เกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 1.5.2  ทราบถึงรูปแบบของการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 
1 และนําผลที่ไดมาพัฒนารูปแบบในการจัดการความขัดแยงโดย
สันติวิธีในสถานศึกษาตอไป 

2.  ทบทวนวรรณกรรม  

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความขัดแยง 

 2.1.1 ความหมายของความขัดแยง 

 พรนพ  พุกกะพันธุ [2] ใหความหมายวา ความขัดแยงเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติระหวางบุคคลที่มีเปาประสงคและจุดมุงหมาย
ที่แตกตาง ความขัดแยงของบุคคลอาจจะเกิดขึ้นไดเมื่อเขาตองการ
ตัดสินใจที่จะเลือกอยางใดอยางหนึ่ง โดยท่ีทางเลือกนั้นอาจจะเปน
ดวยการเต็มใจเลือก หรือจําใจตองเลือก และยังมีความขัดแยง
ระหวางบุคคลซึ่งเปนสถานการณที่การกระทําของฝายหนึ่งไป
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ขัดขวางหรือสกัดกั้นการกระทําของอีกฝายหน่ึงที่จะไมใหบรรลุ
เปาหมายหรือการที่บุคคลมีความแตกตางทางคานิยม ความในใจ 
แนวคิด หรือการดําเนินงาน เปาหมาย ตองมาติดตอกันทํางาน
ดวยกัน  หรือตองมาอยูรวมกันในสังคมเดียวกัน โดยที่ความแตกตาง
เหลานี้เปนสิ่งท่ีไมสอดคลองกัน 

 สรวิศ ลิมปรังษี [3] ใหความหมายวา ความขัดแยง คือ กรณีที่
บุคคลฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันตอประเด็น
หรือเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจมีรูปแบบและลักษณะตางๆ 
มากมาย 

 บรรพต ตนธีรวงศ  [4] ใหความหมายวา ความขัดแยง คือ 
ปรากฏการณที่มีบุคคลต้ังแตสองคนหรือสองกลุมขึ้นไป ที่มี
เปาหมายหรือจุดยืนที่เขากันไมได อีกท้ังทั้งสองฝายมิไดอยูนิ่งเฉยแต
มีการแขงขันเพื่อใหไดชัยชนะ การเกิดความขัดแยงขึ้นไดจึงตองมีทั้ง 
3 องคประกอบเกิดขึ้นพรอมกัน คือ มีคนสองคนหรือสองกลุมขึ้นไป 
มีเปาหมายที่เขากันไมได (incompatible goal) และมีการแขงขัน
หรือตอสูเอาชนะกัน หากขาดองคประกอบอันใดไปก็จะเปนเพียง
ความเห็นตาง (differences) 

 จากความหมายขางตนผูวิจัยจึงใหความหมายของความขัดแยง
โดยสรุปวา ความขัดแยง หมายถึง ความไมเห็นดวยระหวางบุคคล
ตั้งแตสองคนขึ้นไป หรือระหวางกลุมบุคคล อันเกิดจากความจริง
ที่วา บุคคลหรือกลุมบุคคลตองแบงปนสวนทรัพยากรตางๆ หรือ
กิจกรรมการทํางาน หรือเกิดจากความแตกตางในความคิด ความรู  
อุดมการณ ผลประโยชน ฯลฯ 

2.1.2  สาเหตุของความขัดแยง 

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ [5] ไดกลาววา สาเหตุของความขัดแยง
ไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางบุคคล ความขัดแยงในองคการหรือ
ความขัดแยงระหวางกลุม อาจสรุปไดวามีสาเหตุมาจาก 4F คือ 
ความกลัว (Fear) การใชกําลัง (Force) ความเปนธรรม (Fair) และ
ทุน (Fund) 

 มนตรี ศิลปมหาบัณฑิต [6] ไดกลาววา ความขัดแยงในสังคม
อาจเกิดจากปจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยดานความ
แตกตางกันของคูกรณี ไมวาในเรื่องความตองการผลประโยชน 
ความรู ความเขาใจ เปาหมาย หรือความรูสึกนึกคิด นอกจากสาเหตุ
ดังกลาวแลว ความขัดแยงยังอาจเกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

 1.  การสื่อสารท่ีบกพรอง โดยธรรมชาติของมนุษยแลว มนุษย
ชอบที่จะพูดมากกวาฟง ดังนั้น จึงมีโอกาสท่ีบุคคลจะเขาใจในสิ่ง
เดียวกันอยางแตกตางกัน และเกิดเปนความขัดแยงจากการสื่อสารที่
ไมตรงกันได 

 2.  ความไมพอใจในการกระทําของผูอื่น มนุษยเม่ือมาอยูรวมกัน
เปนสังคม ยอมตองมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อจําเปนตองมีกิจกรรมรวมกัน ยอมตองมีเหตุที่กระทบกระเทือน
บุคคลอื่นจากการกระทําหรือการปฏิบัติของตน ซ่ึงอาจเปนการ
ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไมวาทางรางกายหรือทรัพยสิน จึง
กอใหเกิดเปนความขัดแยงข้ึนได 

 3.  การไมเปดเผย ในหลายกรณีการไมเปดเผยขอเท็จจริงอาจ
นําไปสูความขัดแยงได เนื่องจากทําใหเกิดความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน 
หรือการรับรูที่ผิดไปจากความเปนจริง ซึ่งในที่สุดอาจเกิดเปนความ
ขัดแยงขึ้นตามมา 

 4.  การเปลี่ยนแปลง โดยธรรมของมนุษยแลวมักไมชอบการ
เปลี่ยนแปลง ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจน เชน ผูปฏิบัติงานมักจะปฏิเสธ
หรือตอตานอยูเสมอเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในแตละครั้ง ซึ่งหากไม
ทําความเขาใจหรือช้ีแจงเหตุผลใหเขาใจก็อาจนําไปสูความขัดแยงที่
รุนแรงได 

 2.1.3  การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 

 การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี คือ การจัดการกับความ
ขัดแยงที่ยึดมั่นในวิถีแหงสันติ ปฏิเสธวิธีการใชความรุนแรงทุก
รูปแบบ ซ่ึงรวมถึงการไมตอบโตอีกฝายดวยความรุนแรง แมวาจะถูก
กระทําดวยความรุนแรงก็ตาม วิธีการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
ที่นิยมใชกันในปจจุบันมี 2 วิธี ดังนี ้

 1.  การเจรจาตอรอง (Negotiation)  คือ การที่คูขัดแยงเจรจา
ตกลงกันเองโดยไมมีบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกเขามารวม
เจรจาดวย การเจรจาตอรองเปนวิธีการขั้นพื้นฐานที่สุด เปนวิธีการ
จัดการความขัดแยงที่สะดวกและรวดเร็ว ประหยัดและเปนธรรม 
สามารถรักษาสัมพันธภาพของคูกรณีดวยกันเอง เน่ืองจากเปนการ
เจรจากันเองระหวางคูกรณีเมื่อเกิดความขัดแยงระหวางกัน หาก
สามารถหาจุดที่ทั้งสองฝายตางเห็นพองตองกันไดความขัดแยงก็จะ
จบลง วิธีการนี้ถือเปนวิธีการที่สามารถทําไดโดยงายที่สุด ไมตองมี
พิธีรีตรองอะไรมากมาย สามารถทําที่ไหนและเม่ือใดก็ไดที่คูกรณี
สะดวก [7] อยางไรก็ตาม การเจรจาตอรองยังตองอาศัยความ
รวมมือของคูกรณีทั้งสองฝายในการเขารวมเจรจา หากคูกรณีฝายใด
ฝายหนึ่งไมยินยอมพรอมใจเขารวมการเจรจาก็ไมสามารถไปบีบ
บังคับได นอกจากน้ัน แมคูกรณีทั้งสองฝายจะยอมเขารวมเจรจา แต
ก็ไมมีอะไรรับประกันไดวาทายที่สุดทั้งสองฝายจะหาขอยุติความ
ขัดแยงได เนื่องจากในการเจรจาตอรองนั้นจําเปนตองใชวาทศิลปใน
การโนมนาวความคิดเห็นของอีกฝายมากพอสมควรหากจะใหอีก
ฝายยินยอมพรอมใจ ท้ังนี้อีกฝายก็มักจะมีความระแวงสงสัยตาม
ธรรมชาติวา ขอเสนอของอีกฝายจะแฝงนัยอะไรอยูหรือไม และ
อาจจะเสียเปรียบอีกฝายไดหากยอมรับขอเสนอนั้น 

 2.  การไกลเกลี่ย (Mediation) การไกลเกลี่ย (Mediation) เปน
วิธีการหนึ่งในการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี ซึ่งไดรับความนิยม
อยางมากในปจจุบัน โดยมีผูใหนิยามไวหลายทานทั้งในตางประเทศ
และในประเทศไทย ดังนี้ 

 ภาณุ  รั งสี สหั ส  [8] ให ความหมายว า การไกล เกลี่ ย  คื อ 
กระบวนการระงับขอพิพาท ท่ีมีบุคคลที่สามมาชวยเหลือใหคูความ
เจรจาตอรองกันไดสําเร็จ โดยเปนผลิตผลประการหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจาก
ความลมเหลวของการเจรจาตอรอง แตมิใชเปนสิ่งเขามาแทนที่การ
เจรจาตอรอง กระบวนการดังกลาวมีประโยชนในการชวยใหคูความ
ทั้งสองฝายหรือทุกฝายสามารถบรรลุขอตกลงรวมกันจากกรณีที่มี
การพิพาทกันนั้นได ผูไกลเกลี่ยจะเปนคนกระตุนใหคูความตกลงกัน
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ไดงายขึ้น แตไมมีอํานาจในการกําหนดขอตกลงใหแกคูความแต
อยางใด 

 สรวิศ ลิมปรังษี [9]  ไดกลาววา การไกลเกลี่ย คือ กระบวนการ
ที่“ผูไกลเกลี่ย” ซ่ึงเปน “คนกลาง” ไมมีสวนไดเสียกับเรื่องที่พิพาท 
เขาชวยคูความใหรวมกันหารือและทําความเขาใจปญหาขอพิพาทที่
เกิดขึ้น เพื่อแสวงหาหนทางแกไขปญหาท่ีทุกฝายยอมรับ 

 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม [10] ไดใหความหมายของ
การไกลเกลี่ยวา การไกลเกลี่ย คือ กระบวนการระงับขอพิพาทที่มี
บุคคลที่สามเขามาชวยเหลือใหคูความเจรจาตอรองกันไดสําเร็จ ซึ่ง
การไกลเกลี่ยจะชวยใหคูความทั้งสองฝายหรือทุกฝายสามารถบรรลุ
ขอตกลงรวมกันจากกรณีที่มีการพิพาทกันนั้นไดโดยผูไกลเกลี่ยจะ
คอยเปนผูกระตุน แนะนํา โนมนาว เสนอแนะ แปลความหรือช้ีแนะ
หนทางที่เปนไปไดในการแกไขปญหาขอพิพาทใหแกคูความ 

 จากความหมายของการไกลเกลี่ยขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปได
วา การไกลเกลี่ย หมายถึง การจัดการความขัดแยงท่ีมีบุคคลที่สาม
เปนคนกลางทําหนาที่ชวยเหลือแนะนําคูกรณีในการเจรจาตอรอง 
และหาทางออกท่ีคูกรณีพึงพอใจ (Win-Win)  ทั้งนี้การไกลเกลียมี
ขอดีสรุปไดดังตอไปนี้ คือ เปนความลับ, ลดเวลา ลดคาใชจาย, สราง
ความรวมมือรวมใจในการแกไขความขัดแยงและหาทางออก, คูกรณี
ไดกําหนดผลที่ตนเองพอใจ, ชนะดวยกันทุกฝาย, สรางความ
สมานฉันท และความสงบสุขแกสังคม 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 3.1  ปญหาความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

 จากการวิจัย พบวา ปญหาความขัดแยงที่ เกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษาบอยที่สุด คือ เร่ืองความคิดเห็นไมตรงกัน การทะเลาะ
วิวาท และชูสาว โดยผู ใหขอมูลสําคัญท้ัง 2 กลุม คือ ผูบริหาร
สถานศึกษาและครู ใหขอมูลตรงกันทั้งท่ีมีประสบการณที่เกี่ยวของ
กับการจัดการความขัดแยงในสถานศึกษาแตกตางกัน จึงถือไดวา
ปญหาความขัดแยงในเรื่องความคิดเห็นไมตรงกัน การทะเลาะวิวาท 
และชูสาว ไดเกิดขึ้นในสถานศึกษาอยางตอเนื่องมาตลอดต้ังแตอดีต
จนถึงปจจุบัน 

 3.2  วิธีการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีในสถานศึกษา 

 จากการวิจัย พบวา วิธีการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีที่ถูก
นํามาใชคือ การไกลเกลี่ย โดยมีคนกลางชวยเหลือใหคูขัดแยงตกลง
กันได และหากไกลเกลี่ยกันไมสําเร็จก็จะใชวิธีการใชอํานาจของ
ผูบังคับบัญชาบังคับใหยุติความขัดแยงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของจตุรพร วรพิบูลยศักดิ์  [11] ท่ีอธิบายวา ผูบริหาร
สถานศึกษาเลือกใชวิธีการจัดการกับความขัดแยงโดยวิธี ไกลเกลี่ย
ประนีประนอมในระดับมาก สวนวิธีบังคับถูกเลือกใชในระดับนอย 

 การไกลเกลี่ยถือเปนการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีที่ดีที่สุด 
และไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน เพราะสามารถยุติความ
ขัดแยงและทําใหสัมพันธภาพของคูขัดแยงกลับคืนมาดีดังเดิม ตาง
ฝายตางรูสึกวาตนไดรับความยุติธรรม ถือวาเปนผูชนะทั้งสองฝาย 
ไมมีผูใดแพ และไมมีใครตองเสียหนา เปนการยุติความขัดแยงหรือ

ขอพิพาทไดโดยเด็ดขาดอยางแทจริง แตหากไกลเกลี่ยกันไมสําเร็จก็
ตองใชวิธีการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาบังคับใหยุติความขัดแยงที่
เกิดขึ้น ซ่ึงวิธีนี้ เปนการบังคับใหยุติความขัดแยงโดยไมสมัครใจ 
ดังนั้นคูขัดแยงจึงอาจหลงเหลือความขัดแยงตอกันอยู ความขัดแยง
ไมไดยุติไปอยางแทจริงเหมือนวิธีการไกลเกลี่ย  

 3.3  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
ในสถานศึกษา 

 จากการวิจัย พบวา ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการความ
ขัดแยงโดยสันติวิธีในสถานศึกษามีดังตอไปนี้ 

 1) ควรจัดอบรมสรางความรูความเขาใจและความรวมมือในการ
จัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 

  การอบรมสรางความรูความเขาใจและความรวมมือในการ
จัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี จะเปนการสรางจิตสํานึกของ
นักเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา ใหรวมมือกันแกไขปญหา
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอยางจริงจัง ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวา 
ในการจัดอบรมสรางความรูความเขาใจและความรวมมือในการ
จัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีนั้นควรเชิญวิทยากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเก่ียวกับการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี โดยติดตอไป
ยังศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทประจําศาลจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมี
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการระงับขอพิพาททางเลือกใน
รูปแบบตางๆ โดยเฉพาะดานการไกลเกลี่ย   

 2) ควรจัดใหมีการประชุมพบปะพูดคุยกันมากขึ้น 

  การประชุมพบปะพูดคุยกันมากขึ้นจะทําใหทราบขอมูล
พื้นฐานและความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของ และเปนการลดทิฐิ
หรืออคติที่มีตอกัน สรางความเขาใจกันโดยมองประโยชนสวนรวม
และองคกรเปนสําคัญ  

 3) ควรจัดใหมีการปฏิบัติธรรมเพ่ือนําเอาหลักธรรมมาใชใน
ชีวิตประจําวัน 

  การนําเอาหลักธรรมมาใชในชีวิตประจําวันจะทําใหเกิด
ความสัมพันธที่ดีในสถานศึกษา ลดการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ลด
ปญหาการทะเลาะวิวาท รวมท้ังปญหาความขัดแยงในเรื่องอื่นๆ 

4. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 4.1  สรุปผลการวิจัย 

 การวิจั ย เรื่ อ ง “การจัดการความขัดแย งโดยสันติ วิ ธี ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1” 
มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 และ 2. เพื่อศึกษาการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีภายใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการสัมภาษณเจาะลึกแบบเจาะจง โดย
แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก  กลุมที่  1 ผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 5 ราย และกลุมที่ 2 ครู จํานวน 5 ราย รวม
ทั้งสิ้น 10 ราย ทําการวิเคราะหผล อภิปรายผล สรุปผลและ
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ขอเสนอแนะ โดยใชลักษณะพรรณนาความ มีการยกตัวอยางคําพูด
ประกอบ 

 ผลการวิจัย พบวา ปญหาความขัดแย งท่ี เกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
บอยที่สุด คือ เรื่องความคิดเห็นไมตรงกัน การทะเลาะวิวาท และชู
สาว วิธีการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีในสถานศึกษาที่ถูก
นํามาใชคือ การไกลเกลี่ย โดยมีคนกลางชวยเหลือใหคูขัดแยงตกลง
กันได และหากไกลเกลี่ยกันไมสําเร็จก็จะใชวิธีการใชอํานาจของ
ผูบังคับบัญชาบังคับใหยุติความขัดแยงท่ีเกิดขึ้น สวนขอเสนอแนะคอื 
1) สถานศึกษาควรจัดการอบรมสรางความรูความเขาใจและความ
รวมมือในการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี เพื่อสรางจิตสํานึกให
ผู เกี่ ยวของรวมมื อ กันแก ไขปญหาความขัดแย งที่ เกิดขึ้น ใน
สถานศึกษาอยางจริงจัง 2) ควรจัดใหมีการประชุมพบปะพูดคุยกัน
มากขึ้น เพ่ือลดทิฐิหรืออคติที่มีตอกัน และ 3) ควรจัดใหมีการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อนําเอาหลักธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือให เกิด
ความสัมพันธที่ดีและลดปญหาความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

 4.2  ขอเสนอแนะดานการวิจัย 

 ควรมีการวิจัยโดยใชวิธีการสนทนากลุม  เพื่อชวยใหงานวิจัย
สมบูรณยิ่งข้ึน  
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ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอภาวะผ ูนาํการเปลี่ยนแปลงของก ํานันผูใหญ บาน 
ในเขตพ้ืนท่ีอ ําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบ ุร ี

ATTITUDE OF THE PEOPLE TOWARD THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP  
OF SUBDISTRICT HEADMAN AND VILLAGE HEADMAN  

IN THA CHANG DISTRICT, SINGBURI 
 

ธันยพัต วงษถาวรเรือง 
 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
tothanyapat@gmail.com 

 

บทค ัดยอ 
   การวิจัยครั้งนี ้มีวตัถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอภาวะผ ูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผ ูใหญบานในเขต
พ้ืนที่อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี และเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอภาวะผ ูนําการเปล่ียนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอทาชาง จังหวดัสิงหบุรี จําแนกตาม เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดอืน และระยะเวลาที่อาศัยอย ูในอําเภอ
ทาชาง จังหวัดสิงหบุรี โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป ที่มีภ ูมิล ําเนา
อย ูในอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวธิ ีLSD 
 ผลการวิจัยพบวา  1)  ประชาชน มีทัศนคติตอภาวะผ ูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในภาพรวม อย ูในระดับมาก               
(  = 3.69, S.D. = 0.72) และ 2) การทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา อายุ  อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
ระยะเวลาท่ีอาศัยอย ูในอําเภอทาชาง ที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอภาวะผ ูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในภาพรวม และรายดาน 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และประชาชนท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติตอภาวะผ ูนําการเปล่ียนแปลงของ
กํานันผ ูใหญบานดานการกระตุนทางปญญา แตกตางกัน อยางมีนัยส ําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
คําสําคัญ : ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง, กํานันผูใหญบาน, อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี 
 

 Abstract 
 The purpose of this research were to study attitude of the people toward the transformational leadership of 
subdistrict headmen and village headmen in Tha Chang district in Singburi  province and comparison of people’attitude 
towards transformational leadership of these leaders when classified by gender, marital status, education level, age , 
occupation, imcome and live period in Tha Chang district, Singburi. The sample size is 400 people, aged 18 onwards and 
living in Tha Chang district,Singburi. Equipments used in the study were a questionnaires. The statistis for data analysis 
included percentage, means, standard deviation, t-test (Independent samples) and F-test (One-way ANOVA) 
 The research findings were as follows:  1)  Attitude of the people toward the transformational leadership of 
subdistrict headmen and village headmen in Tha Chang district in Singburi  province were at the high level ( = 3.69, S.D. 
= 0.72)  2) The comparative results of people’attitude towards transformational leadership of these leaders when 
classified by gender, education level, age , occupation, imcome and live period in Tha Chang district, Singburi were 
different at statistical significance level of .05. And for the people who had different marital status had the different 
attitude towards the transformational leadership of subdistrict headmen and village headmen in Intellectual 
Stimulation at statistical significance level of .05. 
Important Words : The transformational leadership, Subdistrict headmen and Village headmen, Tha Chang district in 
Singburi  province 
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1. บทน ํา 
กํานัน ผูใหญบาน เปนต ําแหนงท่ีมีอย ูคู กับสังคมและการ

ปกครองของไทยมาอยางยาวนาน  มีหน าที่ เป นผ ู ช วย เห ลือ
นายอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอย การแกไขปญหาความ
เดือดรอน การอํานวยความเปนธรรม ด ูแลความเปนอย ู ทุกขสุขของ
ราษฎร เปนกลไกขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ และปฏิบัติหนาท่ีตามที่
กฎหมายกําหนดในพ้ืนที่ต ําบล และหมูบาน ซึ่งเปนหนวยการ
ปกครองระดับฐานรากที่เปนจุดเช่ือมในการยึดโยงสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย และหลอมรวมประชาชนใหมีความเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน [1] จากบทบาทดังกลาว จะเห็นไดวา กํานัน 
และผูใหญบาน เปนกลุมผูนําที่มีความส ําคัญเปนอยางมากตอความ
สงบสุขเรียบรอยของสังคมโดยเฉพาะในระดับชุมชน ดังนั้น การที่
ชุมชนมีผูนําท่ีดีก็ยอมสงผลใหชุมชนมีแตความสงบเรียบรอย 
ประชาชนในชุมชนก็จะมีความสุขมากข้ึน 

ภาวะผูนําจึงเปนสิ่งส ําคัญเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะกับผ ูนําระดับ
ชุมชนอยางกํานันและผ ูใหญบาน เนื่องจากภาวะผ ูนําของก ํานันและ
ผูใหญบานจะเปนกระบวนการที่ผูนําพยายามใชอิทธิพลของตนหรือ
กลุมตน เพื่อกระตุน ชี้นํา ผลักดัน ใหประชาชนภายในทองที่มีความ
เต็มใจ และกระตือรือรนในการทําสิ่งตางๆ ตามตองการ โดยมี
ความส ําเร็จของชุมชนเปนเปาหมายสําคัญ จะเห็นไดวา ชุมชนใดที่มี
ผูนําที่มีภาวะผูนําสูงยอมสงผลใหชุมชนมีความส ําเร็จในทุกดาน ซึ่ง
ภาวะผูนําท่ีสําคัญมากสําหรับผ ูนําชุมชนในปจจุบัน คือ ภาวะผ ูนํา
การเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผ ูนําการเปลี่ยนแปลง  เปนระดับพฤติกรรมท่ีกํานัน
ผูใหญ บ านแสดงให เห็น ในการจัดการหรือการทํางาน   เป น
กระบวนการท่ีกํานันผูใหญบานมีอิทธิพลตอราษฎรในปกครอง  โดย
การเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของราษฎรให
สูงขึ้นกวาความพยายามท่ีคาดหวัง  พัฒนาความสามารถของราษฎร
ไปส ูระดับที่สูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน  ซึ่งมีองคประกอบ 4 ดาน 
ประกอบดวย การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ   การสรางแรงบันดาล
ใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

อําเภอทาชางเปนอําเภอที่มีพื้นที่และจํานวนประชากรไมมากนัก 
โดยแบงการปกครองออกเปน 4 ตําบล (มีกํานันในการปกครองดูแล 
จํานวน 4 คน) และ 23 หมูบาน (มีผูใหญบานในการปกครองดูแล 
จํานวน 23 คน)  และจากสถานการณ  ท่ีผานมา พบวา อําเภอ      
ทาชาง ยังมีปญหาที่ตองการการแกไขอยูหลายดาน ทั้งปญหาทาง
สังคมที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น ปญหาดานเศรษฐกิจและความ
เปนอย ูของประชาชน เปนตน จึงเปนประเด็นที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง
ในการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาวะผ ูนําการเปล่ียนแปลง
ของก ํานันผ ูใหญบาน เนื่องจากการแกไขปญหาดังกลาว จ ําเปนตอง
อาศัยผูภาวะผ ูนําของกํานันและผ ูใหญบานเปนสาํคัญ โดยในการวิจัย

ในครั้งน้ี จะทําใหทราบถึงทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอภาวะผ ูนําการ
เปล่ียนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาชาง จังหวัด
สิงห บุรี เพ่ือเปนแนวทางใหกํานันผ ูใหญบานตลอดจนหนวยงานที่
เก่ียวของไดนําขอมูลไปเปนประโยชน ในการพัฒนาร ูปแบบภาวะผ ูนํา
การเปลี่ยนแปลงของกํานันผ ูใหญบานตอไป 
 

2. วัตถุประสงค ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาวะผ ูนําการ

เปล่ียนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาชาง จังหวัด
สิงหบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาวะผ ูนําการ
เปล่ียนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาชาง จังหวัด
สิงห บุรี จําแนกตาม เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในอําเภอทาชาง 
จังหวัดสิงหบุรี 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชใน

การวิจัย คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป ที่มีภ ูมิลําเนาอย ูใน
อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี โดยจากขอมูลของจังหวัดสิงหบุรี [2] 
พบวา อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 
15,394 คน  

3.2 ขอบเขตดานต ัวแปรที่ใชในการศ ึกษา การวิจัยในครั้งนี้
ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ดังน้ี  

3.2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัย
อย ูในอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี 

3.2.2 ตัวแปรตาม กําหนดใหความคิดเห็นของประชาชนตอ
ภาวะผ ูนําการเปล่ียนแปลงของกํานันผูใหญบาน เปนตัวแปรตาม  
โดยใชทฤษฎีภาวะผ ู นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) ของ Bass [4] ซึ่งจําแนก รูปแบบภาวะผู นํ าการ
เปลี่ยนแปลงออกเปน  4 ดาน ดังนี้ ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา 
และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

3.3 ขอบเขตด านพื้นที่ การศึกษาในครั้งน้ีทําการศึกษาและเก็บ
รวบรวมขอมูลในพื้นทีอํ่าเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี 

3.4 ข อบ เข ตดาน ระยะเวลา การศึกษาในคร้ังนี้ กํ าหนด
ระยะเวลาในการวิจัย รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 3 เดือน คือ ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561  
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4. กรอบแนวคิดในการศ ึกษา 
   ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

 

 
 
 

 
 
 
 
5. สมมต ิฐานในการว ิจัย 
 ประชาชนที่อาศัยอย ูในอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ที่มีลักษณะ
ทางประชากรที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนที่อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี 
แตกตางกัน 
 

6. วิธีด ําเน ินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใชในการวิจัย

ครั้ง คือ ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไป ที่มีภ ูมิลําเนาอย ูในอําเภอ ทา
ชาง จังหวัดสิงหบุรี จํานวนทั้งสิ้น 15,394 คน เลือกกลุมตัวอยาง
โดยใชวิธีคํานวณจากส ูตรของ Taro Yamane ณ ระดับความเช่ือม่ัน
รอยละ 95 คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 389.86 ตัวอยาง 
การศึกษาในครั้งนี้จึงกําหนดกลุมตัวอยางที่ ใชในการศึกษาท้ังสิ้น 
400 ตัวอยาง  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน        
3 สวน คือ 

สวนที่ 1 ค ําถามเก่ียวกับปจจัยลักษณะทางประชากรของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยสอบถามเก่ียวกับเพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อายุ  อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัย
อย ูในอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี 

สวนที่ 2 ค ําถามเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาวะผ ูนํา
การเปลี่ยนแปลงของกํานันผ ูใหญบานในเขตพื้นท่ีอําเภอทาชาง 
จังหวัดสิงหบุรี  แบงคําถามออกเปน 4 ดาน คือ ดานการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทาง
ปญญา และดานการค ํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

ส วนที่  3  ข อ เสนอแนะเพ่ิ ม เติ ม เ ก่ียวกับภาวะ ผู นํ าการ
เปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาชาง จังหวัด
สิงหบุรี มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามได
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผ ูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานัน
ผูใหญบานในเขตพ้ืนที่อําเภอทาชาง จังหวัดสิงห บุรี 

การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบวา คา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Coeffient 
Alpha) ของแบบสอบถาม โดยรวมมีคาเทากับ 0.98 ซึ่งมีคามากกวา 
0.70 แสดงวา แบบสอบถามผานการทดสอบระดับความเช่ือมั่น 

 
 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย  
1. การวิเคราะหคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Coeffient 
Alpha) โดยเกณฑ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  คือ คาจะตองมี
ค า เข า ใกล  1 ยิ่ งค า     มี ค า เข า ใกล  1 มาก เท า ใดแสด งว า
แบบสอบถามมีความนาเช่ือถือ สามารถนํามาเปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูล 

2. การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ือศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลของผ ูตอบแบบสอบถาม และทัศนคติของประชาชน
ที่มีตอภาวะผ ูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผ ูใหญบานในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี โดยใชการวิเคราะหคารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย  (Mean) และส วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)  

3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชเปนสถิติในการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย สถิติการทดสอบ ที (t – test) ใช
ทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ กับทัศนคติของ
ประชาชนท่ีมีตอภาวะผ ูนําการเปล่ียนแปลงของกํานันผ ูใหญบานใน
เขตพื้นที่อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี และการวิเคราะห  F-test 
(One-way Analysis of Variance ANOVA) ห รือการวิ เคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว เปนสถิติในการทดสอบความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลของผ ูตอบแบบสอบถามดานสถานภาพ
สมรส อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
ระยะเวลาที่อาศัยอย ูในอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี กับทัศนคติของ
ประชาชนท่ีมีตอภาวะผ ูนําการเปล่ียนแปลงของกํานันผ ูใหญบานใน
เขตพื้นที่อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี และเม่ือพบวามีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ จะทําการทดสอบความแตกตางเชิงซอนดวยดวยวิธี 
LSD 

7. ผลการวิจัย 
7.1 ผลการวิเคราะหทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาชาง จังหวัด
สิงหบุรี 

ปัจจยัลกัษณะทางประชากร 

�. เพศ  

�. อายุ  

3. สถานภาพ  

4. ระดบัการศกึษา  

�. อาชพี  

�. รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 

ระยะเวลาที�อาศยัอยูใ่นอําเภอท่าชา้ง จงัหวดั

ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของกาํนันผูใ้หญบ่า้น 

�. ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์  

�. ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ  

�. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา  

�. ดา้นการคาํนึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล 
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ตาราง 1 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของกํานันผ ูใหญบานในเขตพื้นท่ีอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ในภาพรวม 

ทัศนคติที่มีตอของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง X SD ระดับทัศนคต ิ
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 3.86 0.72 มาก 
ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3.74 0.72 มาก 
ดานการกระตุนทางปญญา 3.49 0.74 มาก 
ดานการค ํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 3.66 0.68 มาก 

โดยรวม 3.69 0.72 มาก 

 
จากตาราง 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอภาวะผ ูนําการ
เปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาชาง จังหวัด

สิงหบุรี ในภาพรวม อย ูในระดับมาก (X = 3.69, S.D. = 0.72) โดย
ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอภาวะผ ูนําการเปลี่ยนแปลงของ
กํานันผูใหญบานในเขตพื้นท่ีอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี อย ูใน
ระดับมากในทุกดาน เรียงลําดับจากดานที่มีระดับคาเฉลี่ยมากสุดไป

นอยสุด คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ( X = 3.86, S.D. 

= 0.72) รองลงมาคือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ (X = 3.74, S.D. 

= 0.72) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  (X = 3.66, S.D. 

= 0.68) และดานการกระตุนทางปญญา ( X = 3.49, S.D. = 0.74) 
ตามล ําดับ 

 

7.2 ผลการทดสอบสมมต ิฐาน 
ตาราง 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปจจัยดานลักษณะทางประชากร 

ทัศนคติที่มีตอของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ดานการมี
อิทธิพลอยางมี
อุดมการณ  

ดานการสราง
แรงบันดาล 

ใจ 

ดานการ
กระตุนทาง
ปญญา 

ดานการค ํานึงถึง
ความเปนปจเจก

บุคคล โดยรวม 
เพศ  แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน 
สถานภาพสมรส ไมแตกตางกัน ไมแตกตางกัน แตกตางกัน ไมแตกตางกัน ไมแตกตางกัน 
ระดับการศึกษา  แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน 
อายุ แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน 
อาชีพ แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน 
รายไดเฉลี ่ยตอเดือน  แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน 
ระยะเวลาที่อาศัยอย ูในอ ําเภอทาชาง  แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน 

 
จากการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดวา ประชาชนที่อาศัยอย ูใน

อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ที่มีลักษณะทางประชากรดานเพศ 
ระดับการศึกษา อายุ  อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาท่ี
อาศัยอยูในอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรีท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติตอ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพื้นท่ีอําเภอ
ทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ในภาพรวม และในดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา 
และดานการค ํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และประชาชนท่ีอาศัยอยูในอ ําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ท่ีมี
ลักษณะทางประชากรดานสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติตอ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพื้นที่อําเภอ
ทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ในดานการกระตุนทางปญญาแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนทัศนคติตอภาวะผ ูนําการ
เปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาชาง จังหวัด
สิงหบุรี ในภาพรวม ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ดานการ

สรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ไม
แตกตางกัน 
 

8. อภิปรายผล 
1. จากการศึกษาพบวา ประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอทาชาง 

จังหวัดสิงหบุรี มีทัศนคติตอภาวะผ ูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานัน
ผูใหญบานในเขตพ้ืนที่อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุร ีในภาพรวม และ
รายดาน อยูในระดับมาก เรียงล ําดับจากดานท่ีมีระดับคาเฉลี่ยมาก
สุดไปนอยสุด คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  รองลงมาคือ 
ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
และดานการกระตุนทางปญญา ตามล ําดับ สอดคลองกับผล
การศึกษาของกนกอร สิริโม  [5] พบวา ภาวะผ ู นํ าของกํานัน
ผูใหญบานตามความคาดหวังของประชาชนในอําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน ในภาพรวมอย ูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีความคาดหวังสูงสุด 
รองลงมาคือ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการสราง 
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แรงบันดาลใจ และดานการกระตุนทางปญญา ตามลําดับ และ
การศึกษาของชุตินั นท  แดงสกล  [6] พบวา  ภาวะผู นําการ
เปลี่ยนแปลงขององค การบริหารสวนต ําบล ในอําเภอพะโตะ จังหวัด
ชุมพรอย ูในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเปนรายดาน 
พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณอย ูในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการค ํานึงถึงปจเจก
บุคคล และดานการกระตุนใหใชปญญา ตามล ําดับ 

2. การทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีอาศัยอย ูในอําเภอ
ทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ที่มีเพศ ระดับการศึกษา อายุ  อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอย ูในอ ําเภอทาชาง จังหวัด
สิงหบุรีที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอภาวะผ ูนําการเปลี่ยนแปลงของ
กํานันผ ูใหญบานในภาพรวม และรายดาน แตกตางกัน อยางมี
นัยส ําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และประชาชนที่อาศัยอย ูในอําเภอ
ทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ท่ีมีสถานภาพที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในดานการกระตุน
ทางปญญาแตกตางกัน อยางมีนัยส ําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคลองกับผลการศึกษาของธนพร นาคบาง [7] พบวา นายก
องคการบริหารสวนต ําบลท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงที่ตางกัน การศึกษาของอรณิชชา ทศตา อนุชา พิ
มายนอก สุกัญญา ใจอดทน และจันทรจิรา ใจอดทน [8] พบวา 
ประชาชนที่มีเพศ และระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความคาดหวัง
ตอภาวะผ ูนําของผ ูบริหารองค กรปกครองสวนทองถ่ินแตกตางกัน 
การศึกษาของชุตินันท แดงสกล [6]  พบวา บุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
องค การบริหารสวนตําบลในอําเภอพะโตะ ท่ีมีสถานภาพสวนบุคคล 
คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต ําแหนงการ
ปฏิบัติงาน และรายไดตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผ ูนําการเปลี่ยนแปลงขององค การบริหารสวนตําบล ในอําเภอ
พะโตะ จังหวัดชุมพร แตกตางกัน และการศึกษาของประจักษ ผิว
งาม [9]  พบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็น
ตอภาวะผ ูนําการเปล่ียนแปลงของกํานันผูใหญบาน ในอําเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีษะเกษ ในภาพรวม และในดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมคติ ดานการสรางแรงบันดาล และดานการกระตุนทางปญญา 
แตกตางกัน และประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นตอภาวะผ ูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบาน ในอําเภอ
ศรีรัตนะ จังหวัดศรีษะเกษ ในภาพรวม และดานการมีอิทธิพลอยาง
มีอุดมคติ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา 
และดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล แตกตางกัน 
 

9. ขอเสนอแนะจากการว ิจัย 
กํานัน ผ ูใหญ บาน  ตลอดจนหนวยงานที่ เก่ียวของควรให

ความส ําคัญกับการพัฒนาภาวะผ ูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานัน
ผูใหญบานในเขตพ้ืนที่อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ในดานตางๆ 
ดังนี ้

1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  พบวา กํานันผูใหญบาน
ควรพัฒนาวิสัยทัศนตลอดจนความสามารถในการถายทอดไปยังคน
ในชุมชนใหมากข้ึน ควบคูกับการแสดงใหคนในชุมชนไดเห็นถึงความ

เฉลียวฉลาด ความรูความสามารถ และความเช่ือมั่นในตนเอง และ
ควรหลีกเลี่ยงท่ีจะใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตน หรือบุคคลใกลชิด 

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา กํานันผ ูใหญบานควรให
ความส ําคัญกับการยกยองและช่ืนชมแกคนในชุมชนที่มีการปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ การใหกําลังใจแกคนในชุมชนอยางสม่ําเสมอ และการ
สรางความหวังใหกับคนในชุมชนในมากขึ้น  

3. ดานการกระตุนทางปญญา พบวา กํานันผ ูใหญบานตองให
ความส ําคัญกับการกระตุนใหคนในชุมชนกลาแสดงความคิดเห็น 
พิส ูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางได และทําใหคนใน
ชุมชนร ูสึกวาปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนสิ่งท่ีทาทาย 

4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  พบวา กํานัน
ผูใหญบานควรใหความสําคัญกับการเปนที่ปรึกษาท่ีดีของคนใน
ชุมชน เปดโอกาสใหคนในชุมชนไดใชความสามารถพิเศษในการ
ทํางานอยางเต็มท่ี และควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใน
ชมุชนใหมากข้ึน  
 

10. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาโดยการแจกแบบสอบถามแกกลุม

ตัวอยางซึ่งเปนประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป ที่มีภ ูมิลําเนาอยูใน
อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งอาจไดผลการศึกษาที่ยังไม
ครอบคลุม เพราะเปนการศึกษาเฉพาะเขตพ้ืนท่ี ดังนั้น ในการวิจัย
ครั้งตอไป อาจทําการศึกษาในลักษณะเชนเดียวกันนี้กับกลุมตัวอยาง
ที่อย ู ในเขต พ้ืน ท่ี อ่ืนรวมด วย  เพ่ื อ ให ไดผลการศึกษา ในเชิ ง
เปรียบเทียบท่ีถูกตอง มีความครอบคลุม และสามารถน ํามาใช
ประโยชน ไดมากข้ึน 

2. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษามาจาก
ตัวเลือกในการต้ังคําตอบใหเลือกตอบ อาจทําใหไดภาพรวมของ
ประเด็นที่ศึกษาไมครอบคลุม ดังนั้น การวิจัยครั้งตอไปจึงควร
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณ เชิงลึก และการสนทนา
กลุม เพ่ือใหไดคําตอบเชิงลึกมากข้ึน 
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บทค ัดยอ 
   
 การด ําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรส ํานักงานเขตปทุมวัน มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับ
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแก ขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จํานวน 234 คน การวิเคราะห ขอม ูลใชสถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยใชการทดสอบความแตกตางไดแก t-Test, F-Test, Least Significant Difference (LSD) และสถิติท่ีใชใน
การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ไดแก Cronbach’s-Alpha Coefficient 
 ผลการวิจัยพบวา ผ ูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-45 ป ส ําเร็จการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี     
มีสถานภาพสมรส รายไดตอเดือน 15,000-20,000 บาท ภาระหน้ีเฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาท มีระดับชั้นต ําแหนงคือล ูกจาง
กรุงเทพมหานคร และมีประสบการณ การทํางาน 6-10 ปและมากกวา 15 ป โดยมีคาเฉลี่ยระดับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวมอย ูในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย พบวา บุคลากรท่ีมีปจจัยสวนบุคคลดานอายุ    ระดับการศึกษา รายได
ตอเดือน ภาระหนี้เฉลี่ยตอเดือน และระดับชั้นตําแหนงตางกันจะมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยส ําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
คําสําคัญ : การด ําเนินชีวิต, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, สํานักงานเขตปทุมวัน 
 

 Abstract 
 The purposes of this research were to study the ways of live based on Sufficiency Economy Philosophy of 
Pathumwan District officer’s officials at were 1) to study them the level of ways of live based on Sufficiency Economy 
Philosophy of the officers at Pathumwan District and 2) to compare categorize the ways of live based on Sufficiency 
Economy Philosophy of the officers at Pathumwan District were by individual factors.  The samples  were 234 officers at 
Pathumwan District. The data analysis used descriptive statistics and inferential statistics via t-Test, F-Test, Least 
Significant Difference (LSD), and Cronbach’s-Alpha Coefficient for reliability test of questionnaire. 
 The research revealed that the most respondents are female, age between 36-45 years old, undergraduate 
degree, marital status, the salary monthly between 15,000-20,000 bath, debt average monthly between 5,000-10,000 
bath, employee of Bangkok, and more than 15 years and 6-10 years of working experience. The average level of life 
style practicing in accordance  with the Sufficiency Economy Philosophy was at moderate level. The results of the 
analysis of the mean difference it were founded that different personnel factors with age, education, salary monthly, 
debt monthly and different levels of placement. life style practicing in accordance with the Sufficiency Economy 
Philosophy were different at .05 level of significant.                                                                                                     
Keywords : Life Style, Sufficiency Economy Philosophy, Pathumwan District 
 

1. บทน ํา 
โลกทุ กวันนี้ ได ก าว เข าส ู ยุ ค โลกาภิ วัตน  (Globalization)        

ซึ่งหมายถึงปรากฏการณ ท่ีเทคโนโลยีดานการส่ือสารและคมนาคมได

เชื่อมประเทศตางๆ ทุกประเทศในโลกใหเปนหนึ่งเดียวกัน และ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีไดแผขยายครอบงําไปทั่วโลก 
ภายหลังการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็นโดยเงินทุนจ ํานวนมหาศาล
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สามารถเคลื่อนยายจากประเทศในซีกโลกหน่ึงไปส ูประเทศในอีกซีก
โลกหน่ึงดวยเวลาที่รวดเร็วเพียงแคชั่วพริบตา ความเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกจึงไดกลายเปนเสมือนคล่ืนลูกใหญที่โถม
ซัดเขาใสทุกประเทศในโลก [1] เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีช้ี
แนวทางการดํารงอย ูและปฏิบัติตนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอย ูหัว 
รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ํารัสแกพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแตป พ.ศ.
2517 และมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้นในป พ.ศ.2540 ซึ่งเปนปที่
ประเทศไทยตองรักษาความม่ันคงและเสถียรภาพเพ่ือที่จะยืนหยัดใน
การพ่ึงตนเองและพัฒนานโยบายที่สําคัญเพ่ือการฟนฟ ูเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยการสรางแนวคิดเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองไดซึ่งคนไทยจะ
สามารถเล้ียงชีพโดยอย ูบนพ้ืนฐานความพอเพียง [2] ในป พ.ศ.2540 
ประเทศไทยประสบวิกฤตการณ ทางเศรษฐกิจซึ่งสงผลกระทบตอ
ประเทศชาติและประชาชนเปนอยางมากท้ังในภาคเศรษฐกิจจริง 
(Economic Real Sector)  และภาคการเงิน  (Financial Sector)        
ทําใหธุรกิจจํานวนมากตองปดกิจการลงเนื่องจากผลิตสินคาแลวขาย
ไมได ประกอบกับปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินจากการท่ี
สถาบันการเงินไมปลอยสินเช่ือตามปกติ มีคนวางงานมากข้ึน ภาระ
หนี้สินเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเกิดผลกระทบตอสังคมอยางรุนแรง 
เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมานั้นไมไดอย ู
รากฐานท่ีแข็งแรง ไมไดเกิดจากการพัฒนาท่ีสมดุล มีคุณภาพ และ
ยั่งยนื จนเกิดภาวะท่ีเรียกวา เศรษฐกิจฟองสบู(Bubble Economy) 
เมื่อฟองสบูแตกจึงไมสามารถพ่ึงพาตนเองได ปญหาตางๆ ก็ตามมา
มากมาย อยางไรก็ตาม จากการเกิดวิกฤตการณดังกลาวไดสงผลให
ประเทศไทยตองปรับทิศทางในการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับ
ความสามารถในการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผลิต
สินคาท่ีหลากหลายและตนเอง มีความถนัดเพ่ือใหไดเปรียบในเชิง
การคา ซึ่งจะชวยลดความเส่ียงและความไมแนนอนของราคาผลผลิต 
โดยจุดเปลี่ยนท่ีส ําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น เริ่มตั้งแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 
2544) ที่มีแนวคิดที่เนนคนเปนศ ูนยกลางและจุดมุงหมายหลักในการ
พัฒนา ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545 - 2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ก็ไดดําเนินการ
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8       
มีแนวคิดที่ยึด “คนเปนศูนย กลางของการพัฒนา” และไดอัญเชิญ
ปรัชญาน ําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศโดยยึดหลักทางสาย
กลางเพ่ือใหประเทศรอดพนจากวิกฤต สามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคงและนําสูการพัฒนาท่ีสมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวตัน และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตางๆ [3] อยางไร
ก็ตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมใชหมายถึงปรัชญาในการตอตาน
ความเปลี่ยนแปลง หรือการไมยอมรับความเปล่ียนแปลงใหมๆ       
ที่เกิด ข้ึน แต เปนการใชปญญาปรับตัวให เขากับกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลกป จจุ บั น  ทั้ งนี้ โด ย เฉพาะข าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและล ูกจางกรุงเทพมหานคร สังกัดส ํานักงาน
เขตปทุมวันที่พํานักอย ูในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเขต
ชุมชนเมืองหลวงนั้น มีปจจัยที่เสริมแรงกระตุนใหเกิดการบริโภค
อยางเกินพอดี และการตอสูกับภาวะคาครองชีพของชุมชนเมือง 

ความตองการบริโภคทางวัตถุตามคานิยมของคนเมืองหลวง ความ
ยากล ําบากตอการแขงขันในการสรางโอกาสหารายไดเพิ่มมาจุนเจือ
ครอบครัว การขาดแหลงหรือท่ีดินทํากินเพ่ือการสรางอาชีพเหลาน้ี
ลวนเปนประเด็นท่ีทําใหเกิดปญหาที่รุนแรงตอภาวะการมีหน้ีสิน
เร้ือรัง โดยจากการตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรบัเงินการจายเงนิเดือน
แสดงใหเห็นถึงภาวะรายไดเงินเดือนคงเหลือหลังจากหักหนี้สินแลว
เฉลี่ย คงเหลือเพียงรอยละ 30 เทานั้น (ฝายปกครอง ส ํานักงานเขต
ปทุมวัน) ซึ่งคงไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตตามปกติของขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ และล ูกจางกรุงเทพมหานคร  

กรุงเทพมหานครไดเล็งเห็นปญหาและผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้น
จึ งได มี โครงการต างๆ  เพื่อลดปญหาห น้ี สินของข าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานคร อาทิ สวัสดิการ
เงินกูอัตราดอกเบี้ยต ่ํา โครงการทุนการศึกษาบุตรขาราชการ และ
ลูกจางประจํากรุงเทพมหานคร รถบริการรับสง เงินชวยเหลือคา
ครองชีพ ประกอบกับนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
(พลต ํารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) “ผลักดันทันใจ แกไขทันที”         
1  ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที นโยบายท่ี 5 
“วิถีพอเพียง” (Common Way of Living) : ภ ูมิใจในรากฐานไทย 
พอใจในความเปนอยู [4] จากท้ังหมดที่ไดกลาวมาผ ูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาวาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนวิธีนําไปใชใน
การดําเนินชีวิตเพ่ือแกไขปญหาหน้ีสินขาราชการ โดยเฉพาะ
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ซึ่งเปนหน วยงาน ท่ีใหญ            
มีขาราชการและลูกจางเปนจ ํานวนมาก และเพื่อไดทราบปญหาท่ี
แทจริงไวใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 
  

2. วัตถุประสงค ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการด ําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของบุคลากรส ํานักงานเขตปทุมวัน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ และล ูกจางกรุงเทพมหานคร เฉพาะท่ีปฏิบัติ
หนาที่อย ูในส ํานักงานเขตปทุมวัน จํานวน 10 ฝ าย เปนจํานวน 583 คน 
(ขอมูลเดือนพฤษภาคม 2561) และไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย
ใชสูตรของ เครจซีและมอรแกน  (Krejcie; & Morgan. 1970 )        
ไดกลุมตัวอยาง 234 คน 

3.2 ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการศึกษา การวิจัยในครั้งนี้ผ ูวิจัย
ไดกําหนดตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ดังน้ี  

3.2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน ภาระหนี้เฉลี่ยตอเดือน ระดับชั้น
ตําแหนง และประสบการณการทํางาน 

3.2.2 ตัวแปรตาม การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งประกอบดวย 3 หวง ไดแก ดานความพอประมาณ  ดาน
ความมี เหตุผล ดานการมีภ ูมิคุมกันในตัวท่ีดี และ 2 เงื่อนไข               
ไดแก ดานความร ู และดานคุณธรรม 
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4. กรอบแนวคิดในการศ ึกษา 
    
  ตัวแปรอิสระ  
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สมมต ิฐานในการว ิจัย 
 ปจจัยสวนบุคคลท่ีตางกันมีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวันแตกตางกัน 
 

6. วิธีด ําเน ินการวิจัย 
6.1 เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม         
แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะปจจัยสวนบุคคล         
ของบุคลากรส ํานักงานเขตปทุมวัน ดวยค ําถามจํานวน 8 ขอค ําถาม        
มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ ซึ่งเปนคําถามเก่ียวกับ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน ภาระหนี้เฉลี่ยตอ
เดือน ระดับช้ันตําแหนง และประสบการณการทํางาน 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานความพอประมาณ ดานความมี
เหตุผล  ดานการมีภ ูมิคุมกัน ในตัวที่ดี และ 2  เงื่อนไข  ไดแก            
ดานความร ู และดานคุณธรรมประกอบดวยคําถามจํานวน 30 ขอ
คําถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 

สวนที่  3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง 

การวิเคราะห หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบวา       
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม โดยรวมมีคา
เทากับ 0.94 ซึ่งมีคามากกวา 0.70 แสดงวาแบบสอบถามผานการ
ทดสอบระดับความเช่ือมั่น 

6.2 การว ิเคราะหขอมูล 
สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายขอมูล

ของกลุมตัวอยางประกอบดวยการหาความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage)  ค าเฉลี่ย  (Mean) และส วน เบ่ี ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)  

สถิติ เชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช เปนสถิติในการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย สถิติการทดสอบ ที (t – Test) ใชทดสอบ
ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ กับการด ําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรส ํานักงานเขตปทุมวัน
แตกตางกัน และการวิเคราะห   F-Test (One-way Analysis of Variance 
ANOVA) หรือการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เปนสถิติในการ
ทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของผ ูตอบแบบสอบถาม
ดานอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน ภาระหนี้
เฉลี่ยตอเดือน ระดับช้ันต ําแหนง และประสบการณ การท ํางาน       
กับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
สํานักงานเขตปทุมวัน  และเมื่อพบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสาํคัญ จะทําการทดสอบความแตกตางเชิงซอนดวยดวยวธิ ีLeast 
Significant Difference (LSD) 
 
7. ผลการวิจัย 

7.1 ขอม ูลสวนบุคคล 
      ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ใน ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เป น ข า ร า ช ก า ร

กรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจางกรุงเทพมหานคร จํานวน 234 คน 
โดยมีจํานวน เพศหญิ ง (64 .5%) มากกวาเพศชาย (35 .5%)           
สวนใหญมีอายุระหวาง 36-45 ป (34.6%) ส ําเร็จการศึกษาต ่ํากวา
ร ะ ดั บ ป ริญ ญ าต รี  (6 6 .7%) ส ถ าน ภ าพ ส ม รส  (5 3 .8 %)              
รายไดตอเดือน 15,000-20,000 บาท (49.1%) ภาระหน้ีเฉลี่ยตอ
เดือน 5,000-10,000 บาท (38%) มีระดับช้ันตําแหนงล ูกจาง
กรุงเทพมหานคร (73.50%) และมีประสบการณการทํางาน 6-10 ป 
และมากกวา 15 ป (27.40%)  มากท่ีสุด 

7.2 ผลการศึกษาระดับการด ําเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวนั 

 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

$. เพศ  

Q. อายุ  

3. ระดบัการศกึษา  

4. สถานภาพสมรส  

5. รายไดต่้อเดอืน 

6. ภาระหนี�เฉลี�ยต่อเดอืน 

7. ระดบัชั �นตําแหน่ง 

8.ประสบการณ์การทาํงาน 

การดาํเนินชีวิตตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ดา้นความพอประมาณ 

Q. ดา้นความมเีหตุผล  

�. ดา้นการมภีูมคิุม้กนัในตวัที�ด ี 

�. ดา้นความรู ้

�. ดา้นคุณธรรม
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ตารางที ่1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง X SD ระดับปฏิบัต ิ
ดานความพอประมาณ 3.07 0.60 ปานกลาง 
ดานความมเีหตผุล 3.37 0.73 ปานกลาง 
ดานการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีด ี 3.37 0.63 ปานกลาง 
ดานความร ู 3.47 0.64 มาก 
ดานคุณธรรม 3.71 0.59 มาก 

โดยรวม 3.40 0.48 ปานกลาง 
 

จากตาราง 1 พบวา บุคลากรสํานักงานเขตปทุมวันมีการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง                                            

( X = 3.40, SD = 0.48) โดยพบวา การด ําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานคุณธรรม  

( X = 3.71, SD = 0.59) อยูในระดับมาก รองลงมาดานความร ู          
( X = 3.47, SD = 0.64) อย ูในระดับมากเชนเดียวกัน และ 3 ดาน  
ที่เหลืออย ูในระดับปานกลางโดยเรียงตามลําดับดังนี้ ดานความมี
เหตุผล ( X = 3.37, SD = 0.73) ดานการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี        
( X  = 3.37, SD = 0.63) และดานความพอประมาณ ( X  = 3.07, 
SD = 0.60)  

 
 

 
7.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรส ํานักงานเขตปทุมวัน 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล 

             การเปรียบเทียบการดาํเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ดานความ
พอประมาณ 

ดานความมี
เหตุผล 

ดานการมี
ภ ูมิคุมกันในตัวท่ีด ี

ดานความร ู ดานคุณธรรม โดยรวม 

เพศ  .110 .483 .206 .252 .453 .824 
อายุ .744 .555 .423 .100 .018* .254 
ระดับการศึกษา  .001* .000* .005* .021* .219 .000* 
สถานภาพสมรส .159 .260 .296 .674 .680 .343 
รายไดตอเดือน .002* .001* .041* .037 .231 .001* 
ภาระหนี้เฉลีย่ตอเดือน .095 .066 .436 .048* .103 .032* 
ระดับช้ันต ําแหนง  .006* .000* .018* .047* .273 .000* 
ประสบการณ การทํางาน .583 .408 .661 .432 .433 .594 

* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดวา  

7.2.1 บุคลากรส ํานักงานเขตปทุมวันท่ีมีเพศตางกันมีการดําเนิน
ชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไมแตกตางกัน 

7.2.2 บุคลากรส ํานักงานเขตปทุมวันท่ีมีอายุตางกันมีการดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญ าเศรษฐกิ จพอเพียงโดยรวมไม แตกต างกัน           
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานคุณธรรมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.2.3 บุคลากรสํานักงานเขตปทุมวันที่มีระดับการศึกษาตางกัน 
มีการด ําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความพอประมาณ ดานความมี
เหตุผล ดานการมีภ ูมิคุมกันตัวที่ดี และดานความร ู มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยส ําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.2.4 บุคลากรส ํานักงานเขตปทุมวันท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน
มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไมแตกตางกัน 

7.2.5 บุคลากรส ํานักงานเขตปทุมวันที่มีรายไดตอเดือนตางกัน      
มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกตางกัน 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความพอประมาณ ดานความมี
เหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันตัวที่ดี และดานความร ู  มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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7.2.6 บุคลากรส ํานักงานเขตปทุมวันที่มภีาระหนี้เฉลี่ยตอเดือนตางกัน 
มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกตางกัน  
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความรู มีความแตกตางกันอยาง   
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 7.2.7 บุคลากรสํานักงานเขตปทุมวันที่มีระดับชั้นตําแหนงตางกัน 
มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกตางกัน 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความพอประมาณ ดานความมี
เหตุผล ดานการมีภ ูมิคุมกันตัวที่ดี และดานความร ู มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.2.8 บุคลากรส ํานักงานเขตปทุมวันท่ีมีประสบการณการทํางาน
ตางกันมีการด ําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไม
แตกตางกัน 

 
8. อภิปรายผล 

ผลการศึกษาการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรส ํานักงานเขตปทุมวนั อภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวจิยัดังนี้ 

8.1 บุคลากรส ํานักงานเขตปทุมวันมีการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีคาเฉลี่ยระดับการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย ูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ปาริชาติ เส็นสด (2554) [5] ศึกษาสภาพการด ําเนิน
ชีวติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดตรัง การวจิัย
พบวา ระดับการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
สังคมเมืองของจังหวัดตรัง มีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอย ูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ
การศึกษาของ กุศล สมบัติ (2557) [6] ศึกษาเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการส ํานักราช
เลขาธิการ ผลการวิจัยพบวาขาราชการส ํานักราชเลขาธิการมีการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการบนพื้นฐานของดานความรู และดานคุณธรรม 
ภาพรวมอย ูในระดับมาก และสอดคลองกับการศึกษาของ กชกร 
ชํานาญกิตติชัย และคณะ (2554) [7] ศึกษาเรื่องการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ใชในการดําเนินชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิตมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต ใชในการ
ดําเนินชีวิตดานความรู และดานคุณธรรม ภาพรวมอย ูในระดับมาก 
และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุรศิษฏ  กิจพิทักษ , พ.อ. 
(2560) [8] ศึกษาการด ําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ขาราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก ผลการวิจัยพบวาขาราชการกรม
ยุทธศึกษาทหารบก มีระดับการปฏิบัติในการด ําเนินชีวิตตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงดานความร ู และดานคุณธรรมอย ูในระดับมาก 

8.2.1 จําแนกตามเพศ พบวาบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน     
มีการด ําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุรศิษฏ       
กิจพิทักษ , พ.อ. (2560) [8] ศึกษาการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพี ย งของข าราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก          
การวิจัยพบวาขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกท่ีมีเพศตางกัน      
มีการด ําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพิจารณาท้ัง      

5 ดาน ดานความพอประมาณ  ดานความมีเหตุผล ดานการมี
ภมูิคุมกนัในตัวท่ีดี  ดานความร ู และดานคุณธรรมไมแตกตางกัน 

8.2.2 จําแนกตามอายุ พบวาบุคลากรส ํานักงานเขตปทุมวัน     
มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานคุณธรรมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ เฉลิมศรี ชุมเกษียน (2550) [9] ศึกษาการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาวะการเปนหนี้สินของ
ขาราชการทหาร สังกัดกองทัพเรือ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
พบวาขาราชการทหารท่ีมีอายุตางกันมีการด ําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันในดานความพอประมาณ  
ดานความมีเหตุผล และดานคุณธรรม ซึ่งในดานคุณธรรมพบวา  
กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 41-50 ป และอายุ 51 ปขึ้นไป มีการดําเนิน
ชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ
ไมเกิน 30 ปและระหวาง 31-40 ป กลาวไดวาในแนวทางการรับ
ราชการทหารนั้น ความตองการในต ําแหนงหนาที่การงาน ความ
รับผิดชอบ ภาวะการเปนผ ูนํา วุฒิภาวะความเปนผ ูใหญ การรักษา
ชื่อเสียงเกียรติยศใหเหมาะสม เปนบรรทัดฐานท่ีขาราชการจะตอง
สํานึกและธํารงไวเพ่ือความตองการการยกยอง นับถือ  และ
ความสําเร็จในการทํางานท่ีกาวหนา และความมั่นคงของครอบครัว
ซึ่งเปนความตองการของคนในวัยนี้ ดังนั้นการจะทําสิ่งใดจึงตองมี
ความระมัดระวัง และมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงมักนําเอาหลัก
คุณธรรมมาใช 

8.2.3 จ ําแนกตามระดับการศึกษา พบวาบุคลากรส ํานักงานเขต
ปทุมวัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานความ
พอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันตัวที่ดี และดาน
ความร ู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปาริชาติ เส็นสด (2554) [10] ศึกษา
สภาพการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
จังหวัดตรัง การวิจัยพบวา กลุมตัวอยางผ ูตอบแบบสอบถามของ
จังหวัดตรัง ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีสภาพการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไมแตกตางกัน 

8.2.4 จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวาบุคลากรสํานักงานเขต
ปทุมวัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานความ
พอประมาณ  ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี     
ดานความร ู และดานคุณธรรมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ
การศึกษาของ กุศล สมบัติ (2557) [11] ศึกษาเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการส ํานักราช
เลขาธิการ พบวาขาราชการสํานักราชเลขาธิการท่ีมีสถานภาพสมรส
แตกตางกันมีระดับการปฏิบัติหนาท่ีภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม
แตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน ทั้งน้ีเนื่องจากบุคลากร
สํานักงานเขตปทุมวันไมวาจะแตงงาน หรือเปนโสดก็ตองพบกับคา
ครองชีพในสังคมเมืองไมสามารถพ่ึงพาตนเอง เชน เดินมาทํางาน มี
อาหารจากพืชไรที่ปล ูก เปนตน จึงทําใหประชาชนที่มีสถานภาพ
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สมรสแตกตางกันมีการด ําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม
แตกตางกัน 

8.2.5 จ ําแนกตามรายไดตอเดือน พบวาบุคลากรสํานักงานเขต
ปทุมวัน มีการด ําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยรวมแตกต างกันอย างมี นั ยส ําคัญ ทางสถิติที่ระดับ  .05           
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความพอประมาณ ดานความมี
เหตุผล ดานการมีภ ูมิคุมกันตัวที่ดี และดานความร ู มีความแตกตาง
กันอยางมีนั ยสําคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ  .05   ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ เฉลิมศรี ชุมเกษียน (2550) [9] ศึกษาเรื่องการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาวะการเปน
หนี้ สิน ของข าราชการทหาร  สั ง กัดกองทัพ เรือ ในเขต พ้ืน ท่ี
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ขาราชการทหารท่ีมีรายไดตอ
เดือนตางกันมีการด ําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แตกตางกันในโดยรวม ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล 
และดานคุณธรรมตางกัน ท้ังนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
สงผลตาการด ําเนินชีวิตเปนอยางยิ่ง ประชาชนท่ีมีรายไดต่ํา จึงตอง
ใชจายอยางประหยัด แตในขณะเดยีวกันประชาชนที่มีรายไดมาก ก็
ยอมมีโอกาสใชจายมากกวาประชาชนที่มีรายไดนอย จึงทําให
ประชาชนท่ีมีรายไดแตกตางกันมีการด ําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน 

8.2.6 จําแนกตามภาระหนี้ เฉลี่ยตอเดือน  พบวาบุคลากร
สํานักงานเขตปทุมวัน มีการด ําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยส ําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานความรู มีความแตกตางกันอยางมี
นัยส ําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ       
เฉลิมศรี ชุมเกษียน (2550) [9] ศึกษาเรื่องการด ําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาวะการเปนหนี้สินของขาราชการ
ทหาร สังกัดกองทัพเรือในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 
พบวา ขาราชการทหารที่มีภาระหนี้สินตอเดือนตางกันมีการดําเนิน
ชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานความมีเหตุผล ดานการมี
ภ ูมิคุมกันในตัวที่ดี ดานคุณธรรมไมแตกตางกัน ตามทัศนะของผ ูวจิัย
เห็นวาการด ําเนินชีวิตใหไดอยางพอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขต
ปทุมวันน้ัน หนวยงานตองมีสวนอยางย่ิงในการความร ู โดยเปนสังคม
เมืองที่มีคาครองชีพส ูงเชน เรื่องบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด  

8.2.7 จําแนกตามระดับชั้นต ําแหนง พบวาบุคลากรสํานักงาน
เขตปทุมวัน มีการด ําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยรวมแตกต างกันอย างมี นั ยส ําคัญ ทางสถิติที่ระดับ  .05             
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความพอประมาณ ดานความ       
มีเหตุผล ดานการมีภ ูมิคุมกันตัวท่ีดี และดานความร ู มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ สุรศิษฏ  กิจพิทักษ, พ.อ. (2560) [8] ศึกษาเรื่องการด ําเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารบก ผลการวิจัย พบวาขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกท่ีมี
ระดับชั้นยศตางกันมีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวม และท้ัง 5 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยส ําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 8.2.8 จําแนกตามประสบการณ การทํางาน พบวาบุคลากร
สํานักงานเขตปทุมวัน มีการด ําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบุคลากรส ํานักงานเขตปทุมวัน โดยรวมไมแตกตางกัน และ
เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานความพอประมาณ ดานความมี
เหตุผล  ดานการมีภ ูมิคุมกันในตัวที่ดี ดานความร ู และดานคุณธรรม 
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ กุศล สมบัติ (2557) [11] 
ศึกษาเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการสํานักราชเลขาธิการ พบวาขาราชการสํานักราช
เลขาธิการที่มีประสบการณ การทํางานแตกตางกันมีระดับการปฏิบัติ
หนาท่ีภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและ
รายดาน ทั้งน้ีเนื่องมาจากการด ําเนินชีวิตของบุคลากรสํานักงานเขต
ปทุมวัน ยังคงใชชีวิตพอเพียงตามสภาพของสังคมเมืองที่มีคาครอง
ชีพส ูง พออยูพอกิน พอใชใหพอเพียงและรูจักออมไวใชและใช
ทรัพยากรท่ีมีอย ูใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ไมวาจะมีประสบการณ 
การทํางานหรืออายุราชการแตกตางกันอยางไร ก็จะมีการด ําเนิน
ชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน 
 

9. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
9.1. เชิงนโยบาย 

9.1.1 จัดทําแผนงานเชิงกลยุทธ ในการอบรม/ พัฒนา/ 
สรางหลักส ูตรอาชีพเสริมหาตลาดในการจําหนายสินคาใหกับ
บุคลากรส ํานักงานเขตปทุมวันท่ีเขารวมโครงการเพ่ือใหสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนร ูปธรรม 
(Show Cases หรือ Best Practices) และจะตองมีการสงเสริมใหมี
การวางแผน การใชจายเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

 9.1 .2 ผู บั งคับบัญชาในแตละระดับ ช้ันจะตองดูแล
ผูใตบังคับบัญชาของตนเอง ใหความร ู ความเขาใจ ตลอดจนมีเหตผุล
ในการใชจายในการอุปโภคบริโภคในแตละครั้งนั้นจะตองเปนไป
อยางจําเปนตอการดํารงชีวิตจริงๆ 
 9.2 เชิงปฏิบัตกิาร 
 9.2.1 ส ํานักงานเขตปทุมวัน ควรเชิญวิทยากรจาก
หนวยงานที่เก่ียวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรยายพิเศษเปน
ครั้งคราวเพ่ือเพ่ิมพ ูนทักษะตลอดจนความร ูความเขาใจใหกับ
บุคลากรในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
     

10. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
10.1 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการดําเนินการวิจัย ในการวิจัยครั้งตอไปควรวิจัยเชิง
คุณภาพสัมภาษณ เชิงลึกรวมดวย เพื่อขยายผลการวิจัยใหมี
ประสิทธภิาพมากข้ึน 
 10.2 ควรศึกษาหนวยงานอ่ืนๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพ่ิมเติม เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพตอไป 
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บทประพันธเพลง “เสยีงของซาไก” การเปลีย่นแปลงของส่ิงแวดลอมเสียง และวัฒนธรรม  

กลุมชาวซาไก บานควนไมดํา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

Music composition “The voice of Sakai” A Sonic Observation of Culture & 

Environment Changes in Bankaun Maidum Parean Trang. 

 
พรภวิษย  พรมชู  

 
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปกร 

Email: soundkangkeng@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
  ปญหาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมเสียงสูผลกระทบท่ีเกิดจากการบุกรุกปาเพื่อทําการเกษตรในบริเวณเทือกเขา

บรรทัด อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เปนผลทําใหวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวปาซาไกเปลี่ยนไปจากเดิม รวมถึงภูมิปญญาที่สําคัญตาง ๆ ซ่ึง

ถายทอดกันมานับหลายพันป อาจจะสูญหายไปตามกาลเวลา งานวิจัยช้ินนี้ไดนําเสนอบทประพันธดนตรีซาวดสเคป “Capture The 

Distance” ผานวัตถุดิบเสียงท่ีไดจากการบันทึกของบริบทตาง ๆ ในพ้ืนที่อันหลากหลายของกลุมชาวปาซาไก บานควนไมดํา อําเภอปะเหลยีน 

จังหวัดตรัง ไปสูการรอยเรียงเรื่องราวใหมของผูประพันธเพื่อเติมเต็มความคิดสรางสรรค และมิติดานกวาง ดานลึกของการจัดวางรายละเอียด

เสียงในรูปแบบ สเตอรริโอ งานวิจัยนี้ไดนําความหลากหลายทางเทคนิคและแนวคิดผานการสรางสรรคเปนบทประพันธดนตรีซาวดสเคปในช่ือ 

“Capture The Distance” นําเสนอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวซาไก ผานบทประพันธดนตรีท้ัง 3 ทอนไดแก 1) การเดินทาง (My 

Journey Life)  2) มันน ิ(Muni) 3) ผันเปลี่ยน (Transformation)  

คําสําคัญ : วัฒนธรรมซาไก, สิ่งแวดลอม,ซาวดสเคป,  อิเลคโทรอคูสติก  
 

Abstract 
  The problem of environmental change that impacts deforestation in mountainous areas, resulting changing of 

lifestyle, culture of the Sakai villagers, has and disappearing of the tribe’s ancient wisdom which that has been passing 

on from generations for thousands of years. This research used from various sound materials recorded in the village Sakai, 

Bankaun Maidum Palian District, Trang Province. To create Soundscape composition in titled “Capture the Distance”, 

introducing the lifestyle and culture of the Sakai. Through three musical compositions. 1) My Journey Life 2) Mani 3) 

Transformation 

Keywords: Culture of Sakai / Environment / Soundscape / Electroacoustic Music 

1.บทนํา 

สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ อัน
สงผลตอวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ซึ่งประชากรสวนใหญเปนคนไทย 
และนอกเหนือจากน้ันเปนกลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่กระจัดกระจายตาม
ภูมิภาคของไทย ยกตัวอยางเชน ภาคใตประกอบดวยกลุมชาติพันธุ 
2 กลุม คือ ชนเผาซาไกซึ่งอาศัยอยูบนภูเขา และชาวเล หรือชาวนํ้า
อาศัยอยูริมทะเลทางภาคใต (เขมชาติ เทพไทย.  2529: 936) 

ชาวปาซาไกเปนชนเผากลุมนอยที่มีวิถีชีวิตเรรอนตามปา
เขาบริเวณพื้นที่ทางภาคใต เชนในจังหวัด ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา 
ปตตานี และนราธิวาส โดยจังหวัดตรัง น้ันมีกลุมซาไก หลายกลุม 
(สุวัฒน ทองหอม. 2536: 34-37) ไดกลาวถึงประชากรของชนเผาซา
ไกในจังหวัดตรัง โดยไดสรุปวาในอดีตเมื่อหลายสิบปกอนในปาแถบ

เทือกเขาบรรทัด มีจํานวนประชากรชาวซาไกหลายรอยคนใน เขต
อําเภอปะเหลียนแตปจจุบันเหลือนอยมากอาจจะดวยสาเหตุการ
อพยพไปยังจังหวัดใกลเคียงที่มีพ้ืนท่ีปาท่ีอุดมสมบูรณ 

(จิตร ภูมิศักด์ิ. 2519: 403) กลาวถึงความแตกตางของชน
เผาซาไกที่ตางจากคนทั่ว ๆ ไปในทุกดานสรุปไดวา ชนพวกน้ีอยูไม
ติดที่จะพักอยู ณ ชวงเวลาหน่ึง ไมนานก็พากันอพยพ ไปหาแหลงที่
อยูใหม ที่สมบูรณกวา เมื่อพักอาศัยอยูที่ใด จะมีการสรางที่พักแบบ
หยาบ ๆ ดวยใบไมและก่ิงไมหลังคา เพิงหมาแหงน สวนพื้นที่พัก 
ขนาดเล็ก พอท่ีจะจุตัวเองและลูกเมียเทานั้น พอชวงหนามรสุม ตาง
พากันหลบเขาไปอาศัยตามถ้ําหรือเพิงผา ชีวิตความเปนอยูที่เรียบ
งาย รูจักแบงปนกันอยางทั่วถึงทุกคน กินกันจนหมดแลวคอยหากิน
ใหม ไมรูจักเก็บหรือถนอมอาหารเพื่อกินวันตอไป 
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จากการที่ผูวิจัยลงสํารวจพ้ืนของกลุม ซาไก บานควนไมดํา 
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กลุมนี้เปนกลุม ซาไก ก่ึงสังคมชุมชน 
(Semi-sedentary) เร่ิมมีการการติดตอกับบุคคลภายนอกมากขึ้น
จากหลายปที่ผานมาเน่ืองจากสภาพแวดลอมพื้นที่ปากลายเปนสวน
ยางพารา การลาสัตวโดยการลักลอบของชาวบานที่มีมาอยาง
ตอเนื่อง จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากเดิมดวยสาเหตุและ
ปจจัยดานตาง ๆ ท่ีกลาวมาข้ันตนรวมทั้งวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
โดยรอบของพ้ืนที่ตามกาลเวลา ซ่ึงเปนที่มาที่กอใหเกิดการสูญเสีย
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม การสืบทอดภูมิปญญาและกิจกรรมการ
ดํารงชีวิตบางอยาง ลดหายไปจากท่ีเปนอยู 

 

1.1ความสําคัญของปญหา 
ผลกระทบดังกลาวตั้งแตอดีตถึงปจจุบันนั้นทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรมในชุมชนชาวปาซาไกที่มาจากสังคม
ภายนอก ซึ่งเปนปจจัยหลัก สวนปจจัยที่รองลงมาท่ีนับวาเปนปญหา
ตอการดํารงชีพและชีวิตประจําวันของชาวปาซาไก คือ ชาวปาซาไก
วิถีชีวิตดั้งเดิมนั้นดํารงชีพอยูดวยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ หา
ของปา ลาสัตว แตเพียงอยางเดียว แตเมื่อเวลาผานไปความเจริญ
เขามาจากการพัฒนา โดยเปนภาคนโยบายของรัฐบาลมีการตัดถนน
เขามายังพื้นที่ใกลเคียงท่ีชาวปาอาศัยอยู ทําใหคนจากภายนอกเขา
จับจองบุกรุกจนปาเกิดสภาพปาเสื่อมโทรมลง เปนผลทําใหแหลง
อาหาร ท่ีอยู และยารักษาโรค ลดลงไปดวย จากผลกระทบดังกลาว
ในระยะหลายสิบปที่ผานมาชาวปาซาไก เรียนรูที่จะปลูกขาวไร 
ผลไม  ผักสวนครัวบางชนิดเองได แตก็ไมสามารถบริโภคไดเพียงพอ 
เพราะชาวปาซาไกเก็บไดเทาไหรก็กินจนหมด จึงทําใหเกิดการนํา
ของปา และสมุนไพรออกไปขายใหแกชาวบานและเกิดการติดตอ
จากชาวบานและกลุมคนจากภายนอกรูจักคาของเงินตราซึ่งถือวา
เปนระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นใหมของชาวปาซาไกในอําเภอปะเหลียน
และการรับจางถางปา ขึ้นตนมะพราวรับจาง และรับจางกรีด
ยางพารา ซ่ึงวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 

จากการศึกษาของโครงการ The World Soundscape 

Project (WSP) ท่ีมหาวิทยาลัย ไซมอนเฟรเซอร (Simon Fraser 

University) มีวัตถุประสงคหลักของโครงการนี้ เพื่อการศึกษาและ

จัดเก็บขอมูล สงเสริมการฟงในของภูมิทัศนเสียง หรือซาวดสเคป ใน

รูปแบบการฟงเสียงของสิ่งแวดลอม และบริบทตางๆ ของเสียงท่ีมีผล

ตอผูฟงที่เก่ียวของกับความทรงจํา และ จินตนาการของทัศนเสียง 

(Barry Truax. 1984: Acoustic Communication) ซ่ึงผูวิจัยสนใจ

นําหลักการแนวคิดและเทคนิคตาง ๆ นํามาปรับใชในการบันทึกเสียง

ภาคสนามของกลุมชาวปาซาไก บานควนไมดํา อําเภอปะเหลียน 

จังหวัดตรัง เพ่ือเขาสูกระบวนการสรางสรรคผลงานบทประพันธ

ดนตรีซาวดสเคป 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

            1.ผูวิจัยตองการศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวปาซา

ไกในพ้ืนท่ี บานควนไมดํา อําเภอปะเหลยีน จังหวัดตรัง 

2.เพ่ือศึกษารูปแบบการประพันธดนตรีซาวดสเคปผานการ

สรางสรรคผลงาน 

3.สรางสรรคบทประพันธจากเทคนิคและแนวคิดตาง ๆ ท่ี

ไดจากศึกษาการทดลอง และนําเสนอผานมมุมองของผูวิจัย  

1.3 ขอบเขตการวิจัย  

ในการประพันธบทประพันธช้ินนี้ ไดกําหนดขอบเขตพื้นที่
การบันทึกเสียง โดยกําหนดกลุมชาวปาซาไก บานควนไมดํา อําเภอ
ปะเหลยีน จังหวัดตรัง และนําวัตถุดิบเสียงท่ีไดจากการบันทึกเสยีง 
เขาสูกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหเสยีง โดยการเปลี่ยน
คุณลักษณะเสียง ผสมผสานแนวคดิและเทคนิคสูบทประพันธดนตรี
ซาวดสเคปในช่ือ “Capture The Distance” ซึ่งประกอบดวย 3 
กระบวนดังนี ้

กระบวนที่ 1 การเดินทาง (My Journey Life) เปนดนตรี
ในรูปแบบซาวดสเคป การจัดวางเสียงเพื่อการเลาเรื่องราวเสียงจริง
และเสียงท่ีเปนจินตนาการ สอดแทรก มิติเสียงของการรับรู
ปรากฏการณเสียงท่ีคอย ๆ เปลี่ยนเสมือนการเปรยีบเทียบบางสิ่ง
บางอยางในชีวิตจริงที่กําลังเปลี่ยนไปในมุมมอง สรางสรรคของผูวิจยั  

กระบวนที่ 2 มันน ิ(Maniq) ผูวิจัยตองการนําเสนอ เสียง
ในรูปแบบดนตรี อิเล็กโทรอะคสูตกิ โดยนําเสนอ วัตถุดิบ เสียงของ
ทอนแรก มาเปล่ียนแปลง คุณลักษณะเสียงทาง อิเล็กทรอนิกส ดวย
คุณลักษณะความ เขมเสียงท่ีตางจากเสียงเดิม และการจัดวางเสยีง
ใหม ดวยโครงสรางเสียงท่ีเปนช้ินเล็ก ๆ กรองความถ่ีเสียงท่ีซับซอน 
ผสมผสานเสียงจริงคลายการผสมผสาน 2 วัฒนธรรมเสยีง 

กระบวนที่ 3 ผันเปลีย่น (Transformation) เปนบท
ประพันธแนว อิเล็กโทรอะคสูติกจากเสียงทอนที่ 1 และ ทอนที่ 2 
เสียงถูกแบงยอยและพัฒนาจนถึงที่สุดนําเสนอเสยีงใหม ที่ไมเคย
เกิดขึ้น เปลีย่นรูปรางและคณุลักษณะเสียงการไลโทนเสยีง จากเสยีง
สูงไปเสียงตํ่า สลับกันของบางชวงบางตอนนําเสนอเสียงใหม ใน
มุมมองของผูวิจัยเพื่ออธิบายถึงการถูกหยิบยืนวัฒนธรรมจาก
ภายนอกใหกับชาวปาซาไกทําใหวฒันธรรมเดิม ๆ น้ันถูกกลืนกิน 
และผสมผสานกันจนเกิดเปนวัฒนธรรมใหม 

บทประพันธท้ัง 3 กระบวนการมีความยาวในนําเสนอเสียง
ในระบบสเตอรริโอประมาณ 31.06 นาที  

 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.4.1. เพ่ือใหทราบถึงวิถีชีวิตของชาวปาซาไกและ

สิ่งแวดลอมเสียงที่ยังคงเหลือในปจจุบันและกําลังสญูหายไปตาม
กาลเวลา 

1.4.2. เพ่ือศึกษาแนวทางการสรางสรรคบทประดนตรี
ซาวดสเคป 

1.4.3. เสริมสรางประสบการณฟงดนตรีใหกับผูฟงที่มี
ความหลากหลายเชิงสรางสรรค 

 
1.5 กรอบแนวคิดในการประพันธ 

โครงสรางบทประพันธสรางสรรคช้ินนี้ผูวิจัยกําหนดเปน
เรื่องราว (Story) บทประพันธดนตรี 3 ทอนเพลงไวดังนี ้
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ทอน 1  (11 นาที) เลาเรื่องราวการเดินทางเขาสํารวจเสียง

ที่ไดยินบรเิวณที่พักอาศัยของชาวซาไก 
ทอน 2  (12 นาที) การเลาเรื่องราวผานเสยีงของการ

แลกเปลีย่น 2 วัฒนธรรมการสนทนา 
ทอน 3  (08.06 นาที) การเลาเรื่องราวการหยิบยื่น

วัฒนธรรมบางอยางใหกับซาไก เหมือนการหวังดีแตประสงคราย 
 

 
  
2.ขั้นตอนการประพันธ 
     ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลที่ เกี่ยวข องกับบท

ประพันธ และงานวิจัยตาง ๆ รวมท้ังงานวิจัยศิลปะเสียงและ

เทคโนโลยี ที่ใชในการสรางสรรคผลงาน เพื่อสรางความเขาใจใน

กระบวนการ และนําองคความรู มาพัฒนาในการสรางสรรคในบท

ประพันธดนตรีซาวดสเคปในช่ือ “Capture The Distance” 

ผูวิจัยสามารถแยกข้ันตอนการประพันธดนตรี ดังนี ้

1. ศึกษางานวิจัยและบทประพันธดนตรีที่เกี่ยวของ 

2.รวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมชาวปาซาไกที่ลง

สํารวจ 

3. เตรียมอุปกรณที่ใชในการสรางสรรคบทประพันธ 

            4. ทําการบันทึกเสยีงภาคสนาม 
            5. นําออดิโอไฟลเสยีงสูกระบวนการสรางสรรคบท
ประพันธ 

6. วิเคราะหบทประพันธท่ีผูวิจัยทดลอง 
7. เผยแพรบทประพันธดนตรีสรางสรรค 
 
 
 
 
  

2.1 วัตถุดิบเสียงที่ใชในการประพันธ 

   ผูวิจัยแบงวัตถุดิบเสียงที่ไดจากการบันทึกเสียงภาคสนามท่ี
ใชในการประพันธ ออกเปน 3 แหลงดังนี้ ตามแนวคิดของ เบอรนี่ 
คลอส (Bernie Krause. 2013: ออนไลน) 
     1.จีโนโฟน่ี (Genophony) เปนเสียงจากแหลงกายภาพ
จากส่ิงท่ีไมไดเปนชีวภาพหรือไมมชีีวิต ที่เกิดขึ้นในทุกพ้ืนท่ี เชน เสียง
ของลมท่ีกระทบกับกอไผ เสียงของนํ้าตก เสียงของลําธาร เสียงของ
เม็ดฝน 
      2. ไบโอโฟนี่ (Biophony) เสียงจากแหลงชีวภาพหมายถึง

ทุก ๆ เสียงท่ีมาจากสิ่งมีชีวิตในท่ีอยูอาศัยนั้น ณ ชวงเวลาหนึ่ง หรอื 

สถานท่ีหนึ่ง เชน เสียงแมลง เสียงนก เสียงกบ เสียงไกปา        

    3. แอนดธอรโฟน่ี (Anthrophony) เสียงท่ีมาจากมนุษย 
เชน เสียงพูด เสียงเดิน เสียงกิจกรรมการตัดไม เหลาไม หรือ กิจกรรม
อื่น ๆ และวัตถุดิบเสยีงสังเคราะหแบงออกเปน 2 ลักษณะดังนี ้

1. เสียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนคณุลกัษณะเสียง แก
รนดนูลา ซินธซีิส  

2. เสียงสังเคราะหที่เกดิจากกระบวนการอิเลคโทร
นิก 

ผูวิจัยขออาง ผลงานของแบร่ี ทรูอัคซ (Barry Truax, 

1986) ริเวอรรัน  (Riverrun)“ริเวอรรัน” ซึ่งเปนบทประพันธท่ีใช

คอมพิวเตอร ประพันธสังเคราะหเสยีงจากภาพแวดลอมเสียงแบบ 

เรียลไทม 32 แทร็ค ประกอบไปดวยความหนาแนน ของหยดน้ําท่ีมา

จาก การตีความหมายของสายน้าํไหลสายเล็ก ๆ สงสารสื่อความ 

หมาย เชิงเสน ถูกสรางโดยคลื่นซายน หรือ Fm Synthesis การไหล

ของน้ํา ที่อาจจะดูเหมือนไมมีอะไร แตสายน้าํที่ไหลมารวมตัวกันจน

กลายเปน แมน้ําสายใหญจากเสยีงที่เล็กท่ีสุดกลายเปนมวลเสียงของ 

โครงสราง (Textures) ที่หนาสนใจเสียงถูกปรับเปล่ียนเกรน เมด็

เสียงเล็ก ๆ  ชวงนี้จะเปนความถ่ีสูงจากเสียงของหยดนํ้าเล็ก ๆ  เพิม่ขึน้

จน เสียงความถ่ีสูงเริ่มลดนอยลงมาคอย ๆ เบาลงเปนเสยีงกลางต่าํ 

ในชวงกลางทอนเพลงเสียงความถีถ่องลงจนกลายเปน ความถ่ีโทนต่าํ

แลวเสยีงคอย ๆ เบาลงและถูกแทนท่ีดวยความถี่เสียงอีกแบบหน่ึง 

 

 

ภาพทีแ่สดงภาพ โซโนแกรม ชวงสุดทายบทประพันธริเวอรรัน 

ภาพความเขมของสบีอกถึงคาความดัง-เบา จากเสียงตํ่าไปเสียงสูง 
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2.2 อุปกรณที่ใชในการสรางสรรคบทประพันธ 

อุปกรณที่ใชในการสรางสรรคบทประพันธซึ่งงานวิจัยช้ิน
นี้ผูวิจัย ไดเตรียมอุปกรณซึ่งแบงออกเปนกลุม 2 กลุมดังนี ้

2.2.1. อุปกรณประเภทกลุม ฮารดแวร (Hardware) 
1.คอมพิวเตอรโนตบุค (Computer Notebook)  
2.Audio Interface: TASCAM US-16x08 ผูวิจัยเลือกใช

อุปกรณช้ินนี้เนื่องจากสามารถบันทึกเสียง ได 16 อินพุตยังสามารถ
แปลงสัญญาณออกเปน 8 เอาทพุตเหมาะสําหรับการทดลองเสียงที่
เปน มัลติแทร็ก 

3.ไมโครโฟน Rode NT 4 เปนไมโครโฟนคอนเดนเซอร 
สเตอรริโอ XY ซึ่งตอบสนองยานความถ่ีตั้งแต 20Hz-20 kHz (เฮริชธ) 
รับความดังสูงสุดได 143 dB รัศมีการรับไมโครโฟน คารดิออย 
สามารถจายไฟเลีย้งแบบ Phantom Powered ของอุปกรณ และ 
จากแบ็ตเตอรี่อัลคาไลน มาตรฐาน 9 โวลต เหมาะสาํหรับงาน
ภาคสนาม 

4.เครื่องบันทึกเสียงภาคสนาม ZOOM H6 คุณสมบัติใน
การทํางานภาคสนามดังนี้ สามารถบันทึกพรอมดวยกันไดสูงสุด 6 
แชนแนลความละเอียดสูงสดุ 24 บิต 96 kHz สามารถใชเปน USB 
Audio Interface การด SDXC และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่สําคัญ        

 5.ลําโพงมอนิเตอร KRK: ROKIT 5 Generation 3 
Platinum Edition 

2.2.2. อุปกรณกลุม ซอฟทแวร 
1. Nuendo 4 ผูประพันธเลือกใชโปรแกรมนี้เพื่อการจดั

วางเสียง ตัด ตอแกไข และผสมเสียงเนื่องจากโปรแกรมน้ีเปน
โปรแกรมที่ใชในการผลติงานโปสโปรดักช่ันท่ีใชงานงายหลากหลาย
ความ สามารถในตัวของซอฟแวร 

2. iZotopeRx 4 ผูวิจัยเลือกใชโปรแกรมเพื่อวิเคราะห
และอธิบายลักษณะของคลื่นเสียงในรูปแบบของพลังงานท่ีเปนคลื่น
ความถี่เสยีง ในบทประพันธ อีกท้ังโปรแกรมนี้ ยังสมารถบันทกึ 
ชวงเสียงและคลื่นความถี่เสียงท่ีนาสนนําไปใชในบทประพันธได 

3. WinPOD เผยแพรคร้ังแรกในการใชเมื่อป พ. ศ. 2541 
(และไดรับรางวัล Bourges Festival) ซ่ึงมีคุณสมบัติในการใชที่มี
ลักษณะเดนการยืด ในสวนของเวลาไดนาน การเปลี่ยนโทนเสียงที่
รวดเร็ว และ สามารถเลือกจังหวะไดอยางอิสระ อีกท้ังยังสามารถ
สรางเสียงสังเคราะห ได 32 เสียง แบบเวลาจริง จากวัตถุเสียง 
สามารถนํามาสรางเสียงใหม และบันทึกไวในโปรแกรม MacPOD 
ไดรับการตั้งช่ือเพื่อเปนเกียรติแกระบบ POD GSAMX เดมิที่พัฒนา
โดย Barry Truax ที่ Simon Fraser University 

4. ปล๊ักอิน GRM Tools Freeze เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา

โดยกลุม GRM (Group de Recerches Musicales) ในประเทศ

ฝร่ังเศสเปดตัวครั้งแรกเมื่อเกือบ 20 ปท่ีแลวมีทั้งเวอรช่ัน VST, TDM 

,RTA, มันสามารถใชงาน สุมระดบัเสียง (Random Pitch)เปล่ียนคา

คุณลักษณะเสียง เลนซ้ําชวงเสยีงท่ีเลือก (Loops) ความคุมความสัน้

ยาวเสียงโดยเลื่อนลูกบอลขางใน 

 

 

3. บทวิเคราะหบทประพันธ 
    ทอนที่ 1 ผูวิจัยเริ่มตนบทประพันธ ดวยการใชเสียงเดินเทา

ในชวงเวลาท่ี  (00.00-01.48)  เพ่ือนําเขาสูเรื่องราวของการสํารวจ

เสียงท่ีไดยินในระยะแรกของทอนเพลง เริ่มจากมิติเสียงจากไกลเร่ิม

คอย ๆ ใกลเขามาโดยเสียงท่ีถูกนําเสนอเริม่ชัดขึ้น เสียงท่ีเปนพื้นหลงั 

ขยับมาอยูสวนหนา ของมิติเสียง เสียงความถ่ีสูง ของแมลงแสดง

เดนชัดถึงชวงเวลา เพ่ือตอบสนองการรับรูของผูฟงเสมือนอยูในปา

ดวยเสยีงจริง ชวงเวลาท่ี (02.00-04.30) เริ่มจากเสียงของกอนหินท่ี

ถูกนําเสนอการจากเสยีงจริงท่ีเดนชัดและเสียงคอยๆถูกเปลี่ยน

คุณลักษณะเสียงของกอนหินทีถู่กนํามายืดปรับเปลี่ยนเนื้อเสียง ผสม

กับเสียงของพ้ืนหลังที่ใชเทคนิคการยอนกลับเสียง (reversed) รวม

กับเสียงพ้ืนหลังท่ีถูกสรางสภาวะพ้ืนที่ใหม (Space) และเสียงต่าํของ

โดรนลากยาว เพื่อใหผูฟงเขาสูชวงของการฟงเสียงในจินตนาการ

และเสียงจริงท่ีถูกสรางขึ้นเพื่อใหตอบสนองถึงความรูสึกของพื้นที่ 

เสียงของนกจริงเมื่อถูก Resampling ที่ Bit rate 44100.00 เปน 

514023.00 เสียงท่ีไดจะเปนเสียงโทนต่ํา ๆ ยานความถี่ท่ี 60-100 

เฮิรชธ ทําใหเพิ่มอรรถรส และมิตเิสียงท่ีกวางขึ้น ชวงเวลาท่ี (04.30-

06.30) เริ่มเขาสูเสียงของเมด็ฝน Grains ที่ถูกซอนเสียงและบางเสยีง

ตองตัดความถี่ต่าํ เพื่อใหเสยีงของเม็ดฝนเดนชัด กับเสียงของกบ ท่ี

ถูกทําเสียงใหยอนกลับซอนกับเสยีงจริง อยูพ้ืนหลัง ขยับสลับการ

แพน ซายขวา เพลงทอนนี ้ถูกนําเสนอเสยีงจริงและเสยีงสังเคราะหที่

สลับสับเปลี่ยนตลอดเวลา จนถึงชวงเวลาท่ี (07.00-11.02) เขาสู

เสียงท่ีถูกพัฒนาของเสียงท่ีนําเสนอในชวงแรกของทอนเพลง กับ

เสียงใหมที่เขามาผสมกับเสียงพูดของชาวซาไกท่ีบอกใหคนภายนอก

ที่เขามาวาแทจริงนั้นช่ือของคนภายนอกน้ันคือ ฮามิ ทอนนี้ผูวิจัย

ตองการนําเสนอเสียงของไมไผทีเ่ปรียบเสมือนลมใหใจของชาวซาไก 

ที่กิจวัตรในทุกวันเกี่ยวของกับไมไผทั้งสิ้น 

  ทอนที่ 2 ผูวิจยัตองการนําเสนอเสยีง 2 วัฒนธรรมผานการ

สรางสรรค เริ่มจากเสียงขุนพลามัว่และความหนาแนนของความเขม

เสียง ผานกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกสผานปลั๊กอินเพื่อใหได

ผลลัพธ เสียงสังเคราะห ที่ถูกเปลีย่นคุณลักษณะเสยีงท่ีบิดเบือน โดย

นําไปสรางแซมเปอร เพื่อใหไดเสียงท่ีมีความหลากหลาย ของโทน

เสียงนํามาวางซอนหลาย ๆ ช้ันปรับเปลีย่นยานความถี่ ใหทุกวินา

เสียงมีการเคลื่อนที่ เปลีย่นระดับเสียงตลอดของทอนเพลงบางชวงมี

เสียงไลระดับโทนเสียงลากยาวและคอย ๆ เปลี่ยนรูปทรง นํามาตัด

สลับกันโดยใชวิธีการสุมเพื่อแพนเสียงซายขวา 

  ทอนที่ 3 เกิดจากกระบวนการของเสียงท่ีไดจาก ทอน A 

และ ทอน C ผานกระบวนการทําซ้ําวนหลายๆ ครั้งทําใหเกดิ

ชวงเสียงใหมในทอน C จากน้ันผูวิจัยแบงทอนนี้เปน 3 ทอนยอย 

เสียงชวงแรก ชวงกลาง และชวงทายบทประพันธ เสียงของทอนแรก

นี้ไดจากการเอาเสียงของทอน A,B มาทําซ้ําโดยการคงเน้ือเสยีงเดมิ

นั้นไว แตเปลี่ยนคณุลักษณะเสียงโดยการ บิดเสียง จนเกิดเสียงใหม

และใช Gate ที่คาเฉลี่ย Th= 21.1 Lp= 20,000 เฮริชธ , Q=1.344 

, A/H/R 0.1/0.10  ชวงกลางของทอน C  ผูวิจัยใชปล๊ักอิน Glitch 
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ซึ่งเปนปลั๊กอินที่ชวยใหเสียงท่ีถูกเลือก ชวงเสียงเกิดการยอนกลบั

ของเสียง ซึ่งเมื่อผานกระบวนการดังกลาว ถูกสงตอสูกระบวนการสุม

ระดับความถี่เสียง ของ Gate ที่เปนอิสระ ผลลัพธที่ได คือเสียงที่

หลากหลาย ชวงความถี่เสยีงท่ีกวางขึ้น และระดับโทนเสียงเปลี่ยน

ทุกวินาที แนวความคิดของบทประพันธทอนนี้ ผูวิจัยตองการสื่อสาร

ในมุมการเปลี่ยนแปลงของเสียงกับวิถีชีวิตของซาไกที่ถูกบิดเบือน 

วัฒนธรรมจากภายนอกสูวิถีของคนซาไกภายในเนื่องจากการหยิบ

ยื่นบางสิ่งบางอยางที่ไมรูตัวจนทําใหเสียงหรือวัฒนธรรมเหลานั้น

หายไป และเกิดสิ่งใหมเขามาแทน ทีซ่ึ่งเสียงเหลานั้นอยูในชวงทาย

เพลงของทอนท่ี 3 

 

สรุปผลการวิจัย 
ชาวปาซาไกถือวาเปนกลุมชาติพันธท่ียังคงวิถีดั้งเดิม อาศัย

อยูบริเวณเทือกเขาบรรทัดในเขต จังหวัด ตรัง พัทลุง สตูล และยะลา 

ในหลักฐานทางวิชาการไดอธิบายเก่ียวกับกลุมชาติพันธกลุมน้ีวา ไดมี

การอพยพยายถิ่นฐาน เขามาทางแหลมมาลายูของประเทศมาเลเซีย

มานับพันป ความเปนอยูของชาวปาซาไกน้ันผูกพันกับธรรมชาติและ

ยังคงพึ่งพาทรัพยากรปาเพ่ือการดาํรงชีวิต ซ่ึงเปนเรื่องที่นาสนใจเปน

อยางมาก ปจจุบันการศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมของชาวปาซาไก ได

ดึงดูดความสนใจจากเหลานักวิชาการหลายสาขาใหความสนใจที่

ศึกษาคนควาเกี่ยวกับดานสังคม ภาษา และมนุษยวิทยา เปนตน 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวปาซาไก บานควนไมดํา 

อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในปจจุบันนั้นไดเปลีย่นไปจากเดิม แต

ยังคงอาศัยอยูในปาปกหลักพื้นท่ีอาศัยถาวร ไมเรรอนเหมือนแตกอน

เนื่องจากทรัพยากรปาเปลี่ยนไปกลายเปนพื้นที่ สวนยางพารา และ

สัตวปากไ็มชุกชุมเหมือนสมัยกอน เริ่มมีการติดตอกับชาวบานแถบ

นั้นมากข้ึนในเม่ือหาของปาซึ่งเปนเรื่องที่ลําบากเนื่องจาก ถูกกดดัน

จากเจาหนาที่ หามลาสตัวปาและหาของปาในพื้นที่ปาสงวน กลุม

ชาวปาซาไก กลุมนี้จึงออกมารับจางกรีดยางพารา ถางปา ตามสวน

ของชาวบานในแถบนั้นเพื่อแลกเปนเงิน ขาวสาร อาหารแหง เพ่ือ

ดํารงชีวิตไปวัน ๆ แตหากวันไหนไมมีงานรับจางจากชาวบาน ชาวปา

ซาไกก็เขาปาลาสัตวเล็ก เชน ปลา นก ไกปา  ขุดมัน หัวเผือกเปน

อาหาร จากการท่ีชาวปาซาไกไดใกลชิดกับชาวบานและผูที่ไปเยี่ยม

เยือนนั้นเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบางอยางของชาวปาซาไก

กลุมนี้เริ่มที่จะเลือนหายไปอยางเห็นไดชัด 

จากการศึกษาสิ่งแวดลอมเสียงและวัฒนธรรมของชาวปา

ซาไกนําสูการศึกษาแนวคิดงานสรางสรรคบทประพันธดนตรีซาวดส

เคปและพัฒนาเทคนิคการประพันธ ท่ีผูวิจัยตองการถายทอดมุมมอง

การนําเสนอเสียงของพ้ืนที่ และวิถีชีวิตของชวงเวลาท่ียังคงหลงเหลือ

ใหศึกษา ผานการสรางมิติแหงการรับรู การเดินทางคนหาชีวิต

ภายในเสียงและเหตุการณของการเปลี่ยนแปลงของบริบทตาง ๆ ที่

ถูกนําเสนอ และสรางสุนทรียศาสตรแหงการรับฟงดนตรีเสยีงซาวดส

เคป 

สิ่งที่ผูวิจัยไดรับจากงานวิจัยครั้งนีค้ือการนําเทคนิคและวิธี

การศึกษางานประพันธทําใหชวยเพิ่ม ทักษะแนวคิดและ มุมมอง 

ใหม ๆ เก่ียวกับเรื่องเสียงทําใหเหน็ถึงคุณคาและความสําคัญเกี่ยวกบั

การบันทึกเสียงของเหตุการณปจจบุันเพื่ออนาคตบางอยางอาจจะ

สามารถบันทึกเปนประวัติศาสตรเชิงคุณคาในขณะที่ระบบ

นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมเสียงเปลี่ยนไปตามสังคมตามกาลเวลา 

จากวัตถุประสงคของการวิจัยการประพันธดนตรีเพ่ือศึกษา

รูปแบบการบทประพันธผานการสรางสรรค ผลงานดนตรีซาวดสเคป

มีดังนี้ 

1.  ผูวิจัยไดทราบถึงเทคนิคการประพันธตาง ๆ ที่ใช

สรางสรรคบทประพันธประกอบไปดวยมีดังนี้  1) เทคนิคการ

บันทึกเสียงภาคสนาม เชน การเลือกวางตําแหนงไมคโครโฟน และ 

การเดินบันทึกเสียง 2) เทคนิคการประพันธมิวสิคคงเคร็ต (การตัด

ตอเสียงและนํามาจัดวางใหม) 3) เทคนิคการแยกช้ินสวนเสียงใหมี

ขนาดเล็กและยืดหดคุณลักษณะเสียงดวยวิธีการ แกรนูลาร ซินธีซิส 

4) การใชเทคนิคเปลี่ยนเนื้อเสียงโดยผานอุปกรณทางเสียงเพื่อ

เปลี่ยนคุณลักษณะเสียงใหตางไปจากเดิม 

 

2. ผูวิจัยไดทราบถึงการประพันธดนตรีซาวดสเคป ใน

รูปแบบเทคนิคท่ีหลากหลาย จากการศึกษาคนควาแนวการประพันธ

ดนตรีที่ผสมผสานแนวคิดและเทคนิคการประพันธดนตรีแบบอิเลค

โทรอะคูสติก และ มิวสิคคงเคร็ตจากนักประพันธดนตรีและศิลปน

ทางดานเสียงหลาย ๆ ทานที่ตางทางแนวความคิดและรูปแบบการ

นําเสนอที่หลากหลายตามยุคตามสมัยและเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา ทํา

ใหผูวิจัยสามารถที่จะนําพาความรูที่ไดไปพัฒนา แนวคิด มุมมอง 

เพื่อนํามาปรับใชกับงานสรางสรรคและเสริมทักษะอาชีพของผูวิจัย

ไดในอนาคต 

 

อภิปรายผล 
จากการอภิปรายผลการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมเสียง

และวัฒนธรรมของชาวปาซาไก บานควนไมดํา อําเภอปะเหลียน 

จังหวัดตรัง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา กลุมชาติพันธซาไกเปนกลุมหนึ่ง

ที่นาสนใจทางดานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เรียบงาย อยูกับธรรมชาติ

แบบพึ่งพาไมทําลาย ซ่ึงแตกตางจากคนเมืองที่เขาปาเพื่อแสวงหา

ผลประโยชน และทําลายสิ่งแวดลอมปาเปลี่ยนไปจนทําใหวิถีชีวิต

และความด้ังเดิมเหลานั้นกําลังจะสูญหาย โดยจุดประสงคในการทํา

วิจัยในคร้ังนี้คือการเก็บขอมูลภาคสนามที่เปนปจจุบันเพื่อเปน

หลักฐานทางดานมานุษยวิทยาบางสวนโดยควบคูกับการลง

บันทึกเสียงของสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่และกิจกรรมเสียงตาง ๆ 

ของชาวปาซาไกที่ยังคงเหลือไวเพื่อเปนวัตถุเสียงเพ่ือนํามาใชในบท

ประพันธสรางสรรคดนตรีซาวดสเคปเพ่ือจุดประสงคการนําเสนอ

การเขาไปหาสิ่งแวดลอมเสียงและตีแผการรับรูถึงชีวิตที่กําลังจะ

เปลี่ยนไปของพื้นที่โดยผานมุมมองของผูวิจัย 
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นอกจากน้ีผูวิจัยไดประพันธดนตรซีาวดสเคป “Capture The 
Distance” นําเสนอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวซาไก ผานบท
ประพันธดนตรีทั้ง 3 ทอนไดแก 1) การเดินทาง (My Journey Life)  
2) มันนิ (Muni) 3) ผันเปลี่ยน (Transformation) บทประพันธท้ัง 3 
ทอนเพลงน้ีมีความยาวในนําเสนอเสียงในระบบสเตอรรโิอประมาณ 
31.06 นาที  

จากการที�ผู้วจิยัได้ทดลองเทคนิคเพื�อใช้ในการสร้างสรรค์
บทประพนัธ์ประกอบไปด้วยเทคนิคดงัตอ่ไปนี % 

1. การจัดวางเสยีงและเรียบเรียงใหม การตดั-ตอ โดย
เทคนิคการประพันธดนตรีมิวสิคคงเคร็ต 

2. การปรับเปลี่ยนคณุลักษณะของเสียง โดยใชเทคนิคการ
ยืด-หด เสียง, การเลนเสียงกลับหลัง, การกรองยานความถี่ของเสียง, 
การเปลีย่นความเขมของคลื่นเสียง, การเปลีย่นระดับเสียง, การเลน
ลูบวนเสยีง 

3. การสงัเคราะห์เสยีงขึ %นมาใหมโ่ดยผา่นโปรแกรม
สงัเคราะห์เสยีงเทคนคิทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

4. การเปลี�ยนผา่นพื %นที�เสยีงจากเสยีงหนึ�งไปยงัอีกเสยีง
หนึ�งโดยการคลอสเฟส 

5. การแยกสว่นของเสยีงให้มีขนาดเลก็โดยการใช้เทคนิค 
ยอ่ – ขยาย ลกัษณะของเสยีงด้วยวิธีการแกรนลูา่ร์ ซินธีซิส 

ผลของการวิจัยและสรางสรรคบทประพันธ “Capture 
The Distance” เปนการประพันธโดยนําแนวคิดจากการตีความ
เสียงผานและรับรูถึงการเปลีย่นแปลงทําใหผูวิจัยไดนําองคความรูที่
ตาง ๆ ที่ไดนําไปเปนแนวทางคิดงานสรางสรรคช้ินตอไปในอนาคต
เพื่อการสรางสรรค 

 
ขอเสนอแนะ 

ในความคิดเห็นของผูวิจยัคิดวาควรคาแกการอนุรักษชน
กลุมนี้เนื่องจากเปนกลุมชาติพันธพื้นเมืองที่สําคัญของภาคใต มีวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมท่ีชัดเจน โดยเผยแพรเรื่องราวขอมูลใหผูคน
ภูมิภาคอื่น ๆ ไดรับทราบถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวปาซาไก 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งท่ีจะนําเสนอบทประพันธการ
สรางสรรคทีเ่สรมิสรางประสบการณฟงของผูฟงเพื่อย้ําเตือนเพื่อตอ
ยอดสูการพัฒนางานวิจัยการประพันธในคร้ังตอไป 
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การพัฒนาโปรแกรมในการออกกําลังกายโยคะโดยประยุกตใชทฤษฏีการรับรูความสามารถตนเอง 
ของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

DEVELOPMENT IN YOGA EXERCISE PROGRAM APPLICATION OF SELF- EFFICACY 
THEORY OF FEMALE STUDENTS, PHRANAKHON UNIVERSITY 

 
กุลิสรา  เผาพันธ 

 
สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต  มหาวิทยาลัยราชภฎัพระนคร 

Email : paopan_M25@hotmail.com   
 

บทคัดยอ 
การวิจัยกึ่งทดลองน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาการออกกําลังกายแบบโยคะโดยประยุกตใชทฤษฎี

การรับรูความสามารถตนเองของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กลุมตัวอยางคือนักศึกษาหญิงอายุระหวาง 18-
21ประดับช้ันปที่ 2-4 ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานครจํานวน 70 คน แบงเปนกลุมทดลอง 
35 คน และกลุมเปรียบเทียบ 35 คน โดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการออกกําลังกายแบบ โยคะประกอบดวยการใหความรูเกี่ยวกับศาสตร
การออกกําลังกายแบบโยคะ การสรางการรับรู ความสามารถตนเอง การสรางความคาดหวังในผลลัพธของการออกกําลังกายแบบโยคะ ใช
วิธีการบรรยาย ดูวี ซีดี การสาธิตทาออกกําลังกายแบบโยคะตางๆ การอภิปรายกลุม การใชตัวแบบจริงจากผูที่ประสบความสําเร็จทั้งครูผูสอน
โยคะ ตัวแบบจากเพ่ือนในกลุมและตัวแบบจากคูมือ การเลาประสบการณที่ประสบความสําเร็จ การใชคําพูดชักจูง การกระตุนทางอารมณและ
การฝกปฏิบัติตามคูมือการออกกําลังกายแบบโยคะเปนเวลา 6 สัปดาหๆละ 2 วันจํานวน 12 ครั้งครั้งละ 90 นาทีเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามและการทดสอบสมรรถภาพทางกายและจิตใจวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Paired samples t-test และ Student ,s t-test 

ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีความรู การรับรูความสามารถตนเอง การคาดหวังในผลลัพธของการออกกําลังกาย
แบบโยคะ และมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตัวในการออกกําลังกายแบบโยคะไดดีขึ้นกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ( p<0.001 ) และในดานความเครียดพบวาลดลงกวากอนการทดลองและลดลงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ( p=0.05 ) จากผลการศึกษาน้ีช้ีใหเห็นวาการจัดโปรแกรมการออกกําลังการแบบโยคะโดยประยุกตใชทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเอง 
ควรนําไปประยุกตใชเพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายแบบโยคะใหแกนักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอื่น ๆ หรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพเพื่อใหมีสุขภาพท่ีดีทั้งทางรางกายและจิตใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
คําสําคัญ : การออกกําลังกายแบบโยคะ, การรับรูความสามารถตนเอง, นักศึกษาหญิง 
 

Abstract 
This quasi-experimental research the purpose of this study was to study the effectiveness of yoga exercise 

development program by applying self-efficacy theory among female undergraduates, Phranakhon Rajabhat University. 
The sample was female students aged between 18-21 years old, currently studying for Bachelor's degree in Phranakhon 
Rajabhat University. Bangkok The experimental group was sophomores and the comparison group each group was 
composed of students 70 samples were divided into 35 experimental groups and 35 comparison groups. The yoga 
exercise program included these activities: improved yoga knowledge self-efficacy, and outcome expectancy. The 
educational methods were lecture, VCD, demonstration, group discussion, vicarious experiences from live- modeling 
with the yoga exercise leader, group members practicing yoga expertly instruction modeling from the manual, mastery 
experience, storytelling, verbal persuasion, emotional motivation, and skill practicing in accordance with the yoga 
exercise manual. Then program lasted for 6 weeks, meeting 2 day/week, 90 minutes/day, and totaling 12 session. The 
data were collected by using questionnaires and measuring physical and mental fitness. Paired samples t-test and 
Student, s t-test were used for data analysis. 

The research showed that after the experiment, the experimental group had a significantly higher level of 
knowledge, perceived self-efficacy, outcome expectation for practicing yoga exercise, and yoga exercise behavior than 
before and higher than the comparison group (p <0.001) For stress, a significantly lower level of stress was found 
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among the experimental groups compared to both before the experimental and to the comparison group (p<0.001, 
p=0.05) These research results suggest that a yoga Exercise program which applies self- efficacy theory should be used 
for promoting yoga Exercise behavior amomg university undergraduates in other programs in order to promote their 
physical and mental health. . Have a better quality of life. 
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บทนํา 

 ปญหาวัยรุนในยุคปจจุบันสังคมออนไลนวัยรุนสวนใหญมี
พฤติกรรมที่เสี่ยงตออันตรายมากข้ึนโดยเฉพาะปญหาสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตของคนไทยในศตวรรษที่21การสงเสริมสุขภาพดาน
การแพทยทางเลือกกําลังเปนที่นิยมของประชาชนและภาพรวมของ
โลกพบวาในชวงสองทศวรรษที่ผานมาอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น
การฝกโยคะในปจจุบันเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ไดรับความนิยมสูงสุด
ในกลุมผูใหญและเยาวชน ไมวาจะเปนการฝกเพื่อบําบัดหรือฟนฟู
รางกาย หรือออกกําลังกายเพื่อใหมีรูปรางกระชับสมสวนสวยงาม
รวมท้ังความเชื่อวา การเลนโยคะอยางตอเนื่องจะทําใหออนกวาวัย 
จากรายงานการสํารวจสุขภาพระดับชาติในสหรัฐอเมริกาป 2550 
พบวาโยคะเปนอันดับหนึ่งในสิบของการแพทยทางเลือก[1],[2] และ
มีผูเลือกใชโยคะเพ่ือสุขภาพเพ่ิมมากข้ึนนอกจากนี้กลุมเยาวชนกวา 
1.7 ลานคนมีการเลือกใชโยคะเพ่ือสุขภาพเพื่อลดคลายเครียด ความ
วิตกกังวล โรคหอบหืด ความดันโลหิตสูงและผูที่ไดรับความสะเทือน
ใจในกลุมคนที่มีสุขภาพดีเลือกการออกกําลังกายแบบโยคะเพื่อ
ประโยชนทางดานรางกายและจิตใจ มีงานวิจัยและผลการศึกษา
เกี่ยวกับการออกกําลังกายดวยโยคะในตางประเทศท่ีพบวาการออก
กําลังกายดวยโยคะชวยปองกันและรักษาโรคตางๆไดเชนโรคในกลุม
การแข็งตัวของเสนเลือด โรคหอบหืด กลุมอาการเกี่ยวกับลําไส 
ระบบน้ํ าเหลือง ภาวะเครียดทางจิตใจ และขอตอเสื่อม จาก
ประสิทธิผลของการฝกโยคะยังไดมีการศึกษาในผูปวยโรคเอดส 
โรคมะเร็ง และเบาหวาน และผูปวยทางจิตเวช  [3],[4],[5],[6] 
ตลอดจนผลการวิจัยเก่ียวกับผลของโยคะตอการดําเนินชีวิตในการ
ลดปจจัยเสี่ยงของเสนเลอืดหัวใจ วัยรุนเปนวัยที่มีพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆดานไมวาจะเปนทางดาน รางกาย อารมณ 
สั งคม  และสติปญ ญ าเปลี่ ยนจาก วัย เด็ ก ไปสู วั ยผู ใหญ การ
เปลี่ยนแปลงเขาสูวุฒิภาวะทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม จึงนับวาเปนชวงวิกฤติชวงหนึ่งของชีวิตหากไดรับการดูแลเอา
ใจใสใกลชิด ชวยใหวัยรุนสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม ปองกัน
และลดพฤติกรรมเสี่ยง ปญหาตางๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น [7],[8],[9] 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกําลังกาย
แบบโยคะโดยประยุกตใชทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองตอ
พฤติกรรมการออกกําลังกายแบบโยคะของนักศึกษาหญิงระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 

คําถามการวิจัย 
1. โปรแกรมการออกกําลังกายแบบโยคะโดยประยุกต

ทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองมีผลตอสุขภาพนักศึกษา อยางไร

และจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตอไปนี้ไดหรือไม  1.1) ความรู
เก่ียวกับการออกกําลังกายแบบโยคะ 1.2) การรับรูความสามารถ
ตนเองในการออกกําลังกายแบบโยคะ 1.3) ความคาดหวังในผลลัพธ
ของการออกกําลังกายแบบโยคะ1.4) การปฏิบัติตัวในเร่ืองของการ
ออกกําลังกายแบบโยคะ  

2. ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลง
หรือไมในเรื่องระดับความเครียด 

 

สมมติฐานการวิจัย 
    ภายหลังการทดลองนักศึกษาหญิ งระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานครในกลุมทดลองที่
ไดรับกิจกรรมโปรแกรมการออกกําลังกายแบบโยคะ ท่ีผูวิจัยจัดขึ้นมี
การเปลี่ยนแปลงดีกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบใน
เรื่องตอไปนี้ 1) ความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบโยคะ  
2) การรับรูความสามารถตนเองในการออกกําลังกายแบบโยคะ 
3) ความคาดหวังในผลลัพธของการปฏิบัติการออกกําลังกายแบบ
โยคะ 4) การปฏิบัติตัวในการออกกําลังกายแบบโยคะของนักศึกษา
หญิง 5) สมรรถภาพทางจิตใจ ไดแกระดับความเครียด 
 

 ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลของโปรแกรมการออกกําลังกาย

แบบโยคะท่ีผูวิจัยไดจัดทําข้ึนระยะเวลาการฝก 6 สัปดาห สัปดาหละ 
2 วัน  ระยะเวลาการฝก  90 นาที  โดยศึกษาในกลุ มตั วอย าง
อาสาสมัครนักศึกษาหญิงที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 2 ถึง
ช้ันปท่ี 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Research 
Design)แบบสองกลุม วัดผลกอนและหลังกอนเขารวมโปรแกรม 
(Pretest–Posttest Two Group Design) 
 

ประชากรกลุมตัวอยาง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีเปดรับสมัครนักศึกษาหญิงที่มีอายุ
ระหวาง 18-21 ปที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร เปนกลุมทดลองและ
กลุมเปรียบเทียบ ท่ีสมัครใจเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายแบบ
โยคะ การคํานวณขนาดกลุมของตัวอยางใชสูตรการทดสอบสองทาง
อางในธวัช ชัย  วรพงษธร (Two-Sided Test) [10] โดยนํ าผล
การศึกษาของ จุฑารัตน คาแพง (2550) คาเฉลี่ยคะแนนความ
ยืดหยุนของกลามเนื้อของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ของ
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ผูปวยปวดหลังสวนลางที่ไดรับการฝกการบริหารรางกายแบบโยคะ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ กลุมทดลอง (x =16.35,SD = 5.17 ) และ
กลุมเปรียบเทียบ (x =11.01,,SD = 7) 
จากสูตรเมื่อ n  = ขนาดตัวอยาง 

 
2

�� = คามาตรฐานภายใตโคงปกติที่ระดับความ

เช่ือมั่น 95% (1.96) 
 �� = คาอํานาจการทดสอบที่ 80% (0.84) 

  1� - 2�   = คาความแตกตางของความออนตัวระหวางกลุม

ทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 

 2�  = คาเฉลี่ยของความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียของกลุม
เปรียบเทียบใน งานวิจัยจุฑารัตน คําแพง ( 2552) คือ (7.702) 

แทนคาในสูตร             
n   =       1.96 +0.84)2 x2x7.70)2 
                 (16.35. - 11.01 )2 

n   =            32.60     
 n = 33 คนเม่ือคํานวณขนาดตัวอยางแลว จึงไดกลุม
ตัวอยางกลุมละ 32.60 คน เพราะฉะน้ันขนาดของหนวยตัวอยางใน
การวิจัยครั้งนี้ตองมีอยางนอยกลุมละ 35 คนรวมเปน 70 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1.เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลกอนและหลังเขารวม
โปรแกรมสวนที่ 1 แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นขอมูลท่ัวไปและ
ขอมูลสุขภาพ 6 ขอสวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 15 
ขอสวนที่ 3 การรับรูความสามารถตนเองในการออกกําลังกายแบบ
โยคะมีขอคําถาม 20 ขอสวนที่4 ความคาดหวังในผลดีของการออก
กําลังกายแบบโยคะ มีขอคําถามจํานวน 16 ขอสวนที่ 5 การปฏิบัติ
ตัวในการออกกําลังกายแบบโยคะท่ีถูกตองสวนที่ 6 แบบประเมิน 
ความเครียดตนเองของกรมสุขภาพจิตมีขอคําถาม 20 ขอ 

2. เครื่องมือท่ีใชในการทดลองโปรแกรมการออกกําลังกาย
แบบโยคะที่ผูวิจัยสรางขึ้น 4 ระยะการจัดกิจกรรมตามโปรแกรม
ทั้งหมด  12 ครั้ง 6 สัปดาหตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผูทรงคุณวุฒิ และนําแบบสอบถามไปทดลองใชเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงดวยสถิติสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach”s 
Alpha coefficient ) ไดคาความเที่ยงเทากับ0.848, 0.805, 0.739 

ขั้นดําเนินการ 
1.การจัดกิจกรรมตามโปรแกรมทั้งหมด 6 สัปดาหๆละ 2 

วันๆละ 90 นาที รวม 12 ครั้ง 
สัปดาห ที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลองของกลุม

ทดลองและกลุมเปรียบเทียบดวยแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางช้ีแจง
วัตถุประสงคของการดําเนินงาน และรายละเอียดขั้นตอนของการจัด
กิจกรรมตามโปรแกรมการออกกําลังกายแบบโยคะ และการพิทักษ
สิทธิของกลุมตัวอยางของการยินยอมตนเพ่ือเขารวมวิจัย แกกลุม
ตัวอยาง การช้ีแจงการกระทําโดยวาจา ประกอบเอกสารคําช้ีแจง
และมอบเอกสารยินยอมตนใหกลุมเปาหมายสมัครใจ 
สัปดาหที่ 2  กิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับ แนวคิด ความหมาย 
ประเภทของการออกกําลังกายแบบโยคะและการฝกปฏิบัติ 
สัปดาหที่ 3 การสรางการรับรูความสามารถตนเองและการฝกปฏิบัติ 

สัปดาหที่ 4 การดูตัวแบบที่มีชีวิต อาจารยสอนโยคะรับเชิญและการ
ฝกปฏิบัติ 

สัปดาหที่  5  การสรางประสบการณของความสําเร็จและฝก 
ปฏิบัติการการออกกําลังกายแบบโยคะ 

สัปดาหที่ 6 การสรางความคาดหวังในผลดีของการออกกําลังกาย
แบบโยคะการฝกปฏิบัติ 
  สัปดาหที่ 7 เก็บรวบรวมขอมูลภายหลังการทดลองในกลุมทดลอง 
เปรียบเทียบทําการเก็บขอมูลกอนการทดลองในสัปดาหที่ 1 และ
เก็บขอมูลหลังการทดลองโดยมิไดจัดกิจกรรมตามโปรแกรม 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ 

ความถูกตองของขอมูลใหคะแนน และลงรหัสเตรียมขอมูล เพ่ือ
นําไปคํานวณ ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะหขอมูล  โดยกําหนดคาความเช่ือมั่นทางสถิติที่
ระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 เปนเกณฑในการยอมรับสมมติฐาน ซึ่ง
สถิติที่ใชมีดังนี้ 

1.วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางดวยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ขอมูลประชากรวิเคราะห
ดวยคาสถิติ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติเชิงวิเคราะห ( Analytical Statistics )  
2.1. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน

เฉลี่ยภายในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกอนและหลังการ
ทดลอง ในเร่ืองความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบโยคะ การรับรู
ความสามารถตนเองในการออกกําลังกายแบบโยคะ ความคาดหวัง
ในผลดีของการออกกําลังกายแบบโยคะการปฏิบัติตัวในการออก
กําลังกายแบบโยคะที่ถูกตองและสมรรถภาพทางจิตใจในเรื่อง
ความเครียดความเครียดของกรมสุขภาพจิต ทดลองดวยสถิติ 
Paired samples t-test 

2.2. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ีย
ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกอนและหลังการทดลองใน
เรื่ องความรู  เกี่ ยวกับการออกกํ าลั งกายแบบ โยคะ การรับรู
ความสามารถตนเองในการออกกําลังกายแบบโยคะ ความคาดหวัง
ในผลดีของการออกกําลังกายแบบโยคะการปฏิบัติตัวในการออก
กําลังกายแบบโยคะที่ถูกตองและสมรรถภาพทางจิตใจในเรื่อง
ความเครียดของกรมสุขภาพจิตระหวางกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบกอนการทดลองและหลังการทดลองดวยสถิติ Student 
t-test 
 

ผลการวิจัย 
      ขอมูลทั่วไปและขอมูลสุขภาพอายุกลุมทดลองสวนใหญมีอายุ
ระหวาง 19 ป  คิดเปนรอยละ 63 .00 โดยอายุเฉลี่ยเทากับ 19.30 
ในขณะที่กลุมเปรียบเทียบสวนใหญมีอายุ 20 ป คิดเปนรอยละ 
69.00 อายุเฉลี่ยเทากับ 20.31   
 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย ความรู
เกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบโยคะภายในกลุมตัวอยางกอนการ
ทดลองและหลังการทดลอง 
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จากการศึกษาพบวากลุมทดลอง  กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูเก่ียวกับการออกกําลังกายแบบโยคะ 11.97 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 4.79 หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย  21.29 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.81 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
คะแนนเฉลี่ยความรูเก่ียวกับการออกกําลังกายแบบโยคะพบวามี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.32 สูงกวากอนการทดลอง ซึ่งพบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(0.001*) 

กลุมเปรียบเทียบ กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกายแบบโยคะ 10.69 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.04 
หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 11.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 5.46 เมื่อนํามาทดสอบความแตกตางทางสถิติพบวาคะแนน
เฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบโยคะมีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบ โยคะภายในกลุมตัวอยางกอนการทดลองและ
หลังการทดลอง
ความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 
แบบโยคะ n  x  ..DS  df  t valuep �  

กลุมทดลอง       
กอนการทดลอง 

35 

11.97 4.79  
34 

 
11.82 

 
.001* 

หลังการทดลอง 
ผลตาง                                  

21.29 
9.32 

1.81    

กลุมเปรียบเทียบ       
กอนการทดลอง 

35 
10.69 3.04  

34 
 

0.99 
 

001* 

หลังการทดลอง 11.77 5.46    
ผลตาง  1.08     

2. การรับรูความสามารถตนเองในออกกําลังกายแบบโยคะจาก
การศึกษา พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย การรับรูความสามารถ
ตนเองในการออกกําลังกายแบบโยคะมีคะแนนเฉลี่ย 44.00 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.97 หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 53.70 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.80  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
คะแนนเฉล่ียการรับรูความสามารถตนเองในการออกกําลังกายแบบ
โยคะพบวาเพิ่มขึ้นสูงกวากอนการทดลอง 9.70 และมีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (0..001) และกลุมเปรียบเทียบ กอน
การทดลอง การรับรูความสามารถตนเองในการออกกําลังกายแบบ
โยคะมีคะแนนเฉลี่ย 42.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.30 
หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 42.50 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 6.07เฉล่ียการรับรูความสามารถตนเองในการออกกําลังกาย
แบบโยคะพบวาคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.33 ซ่ึงต่ํากวากอนการทดลอง
แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  ดังรายละเอียดตารางที่  2

  
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถตนเองในการออกกําลังกายแบบโยคะภายในกลุมตัวอยางกอน
การทดลองและหลังการทดลอง 
การรับรูความสามารถตนเองในการออกกําลัง
กายแบบโยคะ  n  x  ..DS  df  t valuep �  

กลุมทดลอง       
กอนการทดลอง 

35 

44.0 4.97  
34 

 
8.46 

 
.001* 

หลังการทดลอง 
ผลตาง 
กลุมเปรียบเทียบ 

53.66 
9.66 

4.79    

กอนการทดลอง 

35 

42.83. 4.30  
34 

 
0.27 

 
0.789 

หลังการทดลอง 42.50 6.07    

ผลตาง  0.33     
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3. ความคาดหวังในผลดีของการออกกําลังกายแบบโยคะ เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในผลดีของการออกกําลัง
กายแบบโยคะของกลุมทดลอง  กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 
40.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.18 หลังการทดลอง มี
คะแนนเฉลี่ย 45.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.33  เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยคาดหวังในผลดีของการออกกําลัง
กายแบบโยคะพบวาคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.77 สูงกวากอนการ

ทดลอง และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p<.001 
และกลุมเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ย 38.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 4.21 หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 38.43 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 3.62  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน
เฉลี่ยความคาดหวังในผลดีของการออกกําลังกายแบบโยคะพบวา
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.09 แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในผลดีของการออกกําลังกําลังกายดวยโยคะภายในกลุมตัวอยางกอนการ
ทดลองและหลังการทดลอง 
ความคาดหวังในผลดีของการออกกําลังกายแบบ
โยคะ n     x  ..DS  df  t valuep �  

กลุมทดลอง       
กอนการทดลอง 

35 
40.94 4.18  

34 
 

5.75 
 

.001* 

หลังการทดลอง 
ผลตาง 

 45.71 
4.77 

2.23    

กลุมเปรียบเทียบ       
กอนการทดลอง 

35 
38.34 4.21  

34 
 

0.13 
 

0.901 
หลังการทดลอง 38.43 3.62    
ผลตาง  0.09     
 

4. การปฏิบัติตัวท่ีถูกตองในการออกกําลังกายแบบโยคะ
ภายในกลุมตัวอยางกอนการทดลองและหลังการทดลอง เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย การปฏิบัติตัวท่ีถูกตองในการออกกําลัง
กายแบบโยคะ กลุมทดลอง  กอนการทดลองการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง
ในการออกกําลังกายแบบโยคะมีคะแนนเฉลี่ย 6.63 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 5.11 ในขณะท่ีหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 
16.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.90 เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางของคะแนนเฉลี่ยพบวามีคะแนนเฉลี่ยสูงกอนการทดลอง

เทากับ 9.51และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(0.001 ) และกลุมเปรียบเทียบ กอนการทดลองการปฏิบัติตัวที่
ถูกตองในการออกกําลังกายแบบโยคะมีคะแนนเฉลี่ย 4.23 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.52 ในขณะท่ีหลังการทดลอง มีคะแนน
เฉลี่ย 2.49 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.97  เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวที่ถูกตองในการออก
กําลังกายแบบโยคะพบวามีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวากอนการทดลอง
เทากับ 1.74 แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  ดังตารางท่ี 4

 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายแบบโยคะภายในกลุมตัวอยางกอนการทดลองและ
หลังการทดลอง 

การปฏิบัตติัวในการออกกําลังกายแบบ
โยคะ n  x  ..DS  df  t valuep �  

กลุมทดลอง       
กอนการทดลอง 

35 

6.63 5.11  
34 

 
9.36 

 
.001* 

หลังการทดลอง 
ผลตาง 

16.14 
9.51 

2.90    

กลุมเปรียบเทียบ       
กอนการทดลอง 

35 

4.23 5.52  
34 

 
1.75 

 
0.089 

หลังการทดลอง 2.49 3.97    
ผลตาง  -1.74     
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 5. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบสมรรถภาพทางจิตใจของ
ระดับความเครียดกลุมทดลอง  กอนการทดลองสวนใหญมีคะแนน
เฉลี่ย 21.06 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.19 หลังการทดลอง มีคะแนน
เฉลี่ย 13.77 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.89  เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของระดับความเครียดพบวาลดลง
เทากับ 7.29  และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p..001*) และกลุมเปรียบเทียบ กอนการทดลองสวนใหญพบวามี
คะแนนเฉลี่ย 18.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.84 หลังการ
ทดลองสวนใหญ มีคะแนนเฉลี่ย 16.57 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 
6.48 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของระดับ
ความเครียดพบวาคะแนนเฉลี่ยของระดับความเครียดลดลงเทากับ 
2.23 แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยของระดับความเครียดภายในกลุมตัวอยางกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
ระดับความเครียด n     x  ..DS  df  t valuep �  

กลุมทดลอง       
กอนการทดลอง 

35 
21.06 8.19  

34 
 
7.43 

 
.001* 

หลังการทดลอง 
ผลตาง 

 13.77 
 7.29 

4.89    

กลุมเปรียบเทียบ       
กอนการทดลอง 

35 
18.80 6.84    

34 
 
1.66 

 
0.107 

หลังการทดลอง  16.57 6.48    
ผลตาง  2.23     

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกาย
แบบโยคะโดยประยุกตใชทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองตอ
พฤติกรรมการออกกําลังกายแบบโยคะของนักศึกษาหญิงระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
ระดับช้ันปที่ 2 – 4 จํานวน 35 คน พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเอง โดยการ
นําปจจัยที่สําคัญ 4 ปจจัยที่เกี่ยวของไดแก การใชประสบการณของ
ความสําเร็จ การใชคําพูดชักจูง การใชตัวแบบจริง และการกระตุน
ทางอารมณ มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายดวย
โยคะ ประกอบดวย 4 ระยะที่  1 ระยะการเตรียมความพรอม
รางกาย นั่งสมาธิ ฝกการหายใจเขาออกดวยการกําหนดสมาธิ
กําหนดการหายใจเขา - ออก ระยะท่ี 2 ข้ันอบอุนรางกาย ทายืด
เหยียดกลามเน้ือจํานวน 6 ทา กอนการฝกดวยการยืดกลามเนื้อของ
รางกาย ระยะขั้นตอนที่ 3 จํานวน 12 ทา ดวยทายืน ทานอนหงาย 
ทานอนควํ่า และทานั่งตามคูมือระยะที่ 4 ขั้นคลายอุน ประกอบดวย
ทา 2 ทาซึ่งใชในการฝกปฏิบัติตามโปรแกรมทุกคร้ัง และการจัด
กิจกรรมประกอบไปดวยกิจกรรม การสาธิต การดูวีซีดีการออกกําลัง
กาย การอภิปรายกลุม การทํากิจกรรมตามใบงาน ทั้งนี้จัดกิจกรรม
รวมทั้งหมด 12 คร้ังๆละ 90 นาที สามารถทําใหกลุมทดลองเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกายดวยโยคะดีกวากอนการ
ทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบ จากการวิเคราะหขอมูลจาก
การศึกษาในคร้ังนี้ อภิปรายผลตามสมมุติฐานการวิจัย ไดดังนี้ 

ความรูเกีย่วกับการออกกําลังกายแบบโยคะ  
ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีความรู

เกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบโยคะเพิ่มขึ้นสวนกลุมเปรียบเทียบ มี
ความรูเพิ่มขึ้นหลังการทดลองเชนกัน แตไมแตกตางกันทางสถิติ 
สอดคลองกับแนวคิดของแบบดูรา ท่ีกลาวไววา การท่ีไดสังเกตจาก

ตัวแบบที่เปนสัญลักษณ (Symbolic Modle ) ท่ีผานสื่อตางๆเชน วี
ซีดี วีดีทัศน จะสงเสริมใหผูที่สังเกตมีความรูสึกวาเขาก็จะสามารถที่
จะประสบความสําเร็จได [12] ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วลี
รัตน  แตตุ ล าการ  [13 ],[14] ท่ี ศึ กษาการประยุกต ใชทฤษฎี
ความสามารถตนเองรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมใน
การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปที่ 1 
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี  โดย
การใชกิจกรรมการบรรยายประกอบวีซีดี และวีดีทัศน พรอมทั้งให
กลุมเลือกออกกําลังกายท่ีกลุมชอบและเปนขอตกลงรวมกันของกลุม  
การรับรูความสามารถตนเองในการออกกําลังกายแบบโยคะ พบวา 
ผลการ วิจั ยพบวาหลั งการทดลอง กลุ ม ทดลองมี ก ารรับ รู
ความสามารถตนเองในการออกกําลังกายแบบโยคะ เพ่ิมข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
1.2 การรับรูความสามารถตนเองในการออกกําลังกายแบบโยค 

ผลการวิจั ยพ บว า ว าป ระสิ ท ธิผ ลของกิ จกรรมซึ่ ง
ประกอบดวย การไดรับประสบการณจากตัวแบบจริง ที่มีลักษณะ
คลายคลึงกับกลุมตัวอยาง ท้ังในดานเพศ และอายุ มีทัศนคติอยางมี
รูปรางสวยงาม เปนผูมีประสบการณการออกกําลังกายดวยโยคะ
อยางตอเนื่อง เลาประสบการณที่เกิดขึ้นกับตนเองกอนฝกและหลัง
ฝก ผลดีที่ เกิดขึ้นกับรางกายและจิตใจ ทําใหกลุมทดลองเกิด
แรงจูงใจ และมีกําลังใจที่จะฝกปฏิบัติ เพื่อให เกิดความสําเร็จ
เชน เดียวกับตัวแบบ ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิด ของ แบนดู รา             
(Bandura, 1977 ) ในเรื่องการไดรับประสบการณจากตัวแบบท่ีเปน
บุคคล ( Live Model ) ไดมีโอกาสสังเกต และปฏิสัมพันธโดยตรง 
ทําใหไดเห็นพฤติกรรมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับตนเองประสบ
ความสําเร็จ จะสงเสริมใหผูสังเกตประสบความสําเร็จได ตัวแบบได
ใชคําพูดโนมนาว ชักจูง และใหกําลังใจกลุมทดลองขณะนําฝกปฏิบัติ 
พรอมสาธิตทาโยคะบางทาใหกับกลุมทดลองเพ่ือสรางความมั่นใจวา
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ตนเองสามารถฝกทาโยคะไดมากขึ้น สอดคลองกับแบนดูรา ( 
Bandura, 1977 ) กลาวไววาการใชคําพูดการใชคําพูดชักจูงจาก

บุคคลที่ประสบความสําเร็จ จะสามารถจูงใจกระตุนใหเกิดความ
เช่ือมั่นเพิ่มขึ้น [12] นี้จากแนวคิดทฤษฎีการรับรูความสามารถ
ตนเองของแบนดูรา ( Bandura, 1977 ) [11] กลาวไววาปจจัยที่
เกี่ยวของกับการรับรูความสามารถตนเอง การไดรับประสบการณที่

ประสบความสําเร็จจากตัวแบบ เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ในการรับรูความสามารถตนเอง และสอดคลองกับการศึกษา
ของณัฐสุภรณ โพธ์ิโลหะกุล [4],[13] ศึกษาการประยุกตทฤษฎีการ
รับรูความสามารถตนเองในการออกกําลังกายดวยโยคะของนักศึกษา
หญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี.โดย
การใชคําพูดชักจูง คําพูดการใหกําลังใจใหเห็นผลถึงการปฏิบัติ การ
ใชประสบการณที่ประสบความสําเร็จจากตัวแบบท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกลุมตัวอยาง จากผลการศึกษาพบวากลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยการรับรูความสามารถตนเองในเร่ืองการออกกําลังกายสูงกวา
กอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 

ความคาดหวังในผลดีของการออกกําลังกายแบบโยคะ พบวา กลุม
ทดลองมีการเปลี่ยนแปลง.ความคาดหวังในผลดีของการออกกําลัง
กายแบบโยคะผลการวิจัยพบวาหลังการทดลอง กลุมทดลองมีความ
คาดหวังในผลดีของการออกกําลังกายแบบโยคะ เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากเม่ือมีการฝกปฏิบัติอยางตอเน่ือง
ในขณะเขารวมกิจกรรม กลุมตัวอยางไดเห็น ตัวแบบจริงจากครูสอน
โยคะรับเชิญ และตัวแบบจากเพ่ือนในกลุม สะทอนกลับถึงผลดีของ
การประสบความสําเร็จจากการฝกปฏิบัติไปแลวสัปดาหที่สอง และ
ฝกดวยตนเองที่บาน ตัวแบบท่ีเปนคําสอนไดแกตัวแบบทาโยคะใน
คูมือการออกกําลังกายแบบโยคะ การจัดกิจกรรมกลุมและนําเสนอ
ผลงานกลุม ตามใบงาน “ ฝกโยคะลดวัยลดโรค “ 

การปฏิบัติตัวในการออกกําลังกายแบบโยคะ  
ผลการวิจัยพบวาหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการ

ปฏิบัติตัวในการออกกําลังกายแบบโยคะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงให เห็นถึงประสิทธิผลของการจัด
โปรแกรมการออกกําลังกายดวยโยคะโดยประยุกตใชทฤษฎีการรับรู
ความสามารถตนเอง โดยจัดกิจกรรมเปนเวลา 6 สัปดาหๆละ 2วันๆ
ละ 90 นาที รวม 12 คร้ัง ซึ่งกิจกรรมประกอบดวย การใหความรู 
ดวยการบรรยาย เกี่ยวกับแนวคิดความหมาย ประเภทของโยคะ 
ประโยชน ขอควรระวังในการฝกโยคะ การดูวีซีดี วีดีทัศน การสาธิต
ทาตางๆในคูมือ แจกคูมือการออกกําลังกายแบบโยคะ การรับรู
ความสามารถตนเองในการออกกําลังกายแบบโยคะ การใชคําพูดชัก
จูง การใหกําลังใจ จากตัวแบบจริงการใหรางวัล การปฏิบัติตามคูมือ
การสังเกตกลุมตัวอยางขณะฝกใหคําชม เพื่อสรางความเช่ือมั่นใน
ตนเอง วาสามารถฝกการออกกําลังกายแบบโยคะไดอยางถูกตองเกิด
ประสบการณเกิดความสําเร็จ ใบงานกิจกรรม “ ฝกโยคะเปนประจํา
ลดพุงลดโรค” เพื่อใหกลุมทดลองฝกปฏิบัติดวยตนเองในทาโยคะ
ตามคูมือครบทั้ง 4 ระยะทีละกลุมทําใหกลุม เกิดการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติตัวในการออกกําลังกายแบบโยคะท่ีดีขึ้นกวากอนการ

ทดลอง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1.4 และสอดคลองกับแนวคิด
ข อ งแ บ น ดู ร า  ( Bandura, 1977 ) ท่ี ก ล า ว ไว ว า  ก า ร รั บ รู
ความสามารถตนเองน้ัน มีผลตอการกระทําของบุคคล ซึ่งยืดหยุน
ตามสถานการณ สิ่งที่กําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึง
ขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถตนเองในสภาวะการณนั้นๆ คือถา
บุคคลนั้นมีการรับรูวามีความสามารถ บุคคลน้ันก็จะแสดงออกถึง
ความสามารถน้ันออกมา บุคคลที่รับรูวาตนเองมีความสามารถจะมี
ความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอย บุคคลนั้นก็จะประสบความสําเร็จ
ในที่สุด (สมโภช เอี่ยมสุภาษิต)[14] และสอดคลองกับการศึกษาของ
วลีรัตน [13],[14] ท่ีศึกษาการประยุกตใชทฤษฎีความสามารถตนเอง
รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปที่  1อํานาจเจริญ พบวา
ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีพฤติกรรมบริหารรางกายแบบ
โยคะสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง แตละครั้งใชเวลาการ
บริหารรางกายประมาณ 30 – 45 นาที [11] 

 ก ารท ดสอบ สม รรถภ าพ ท างจิ ต ใจ ใน เร่ื อ งระ ดั บ
ความเครียด ผลการวิจัยพบวาหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยของระดับความเครียดลดลง กวากอนการทดลอง และมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการศึกษาสอดคลองกับ
สมมติฐานขอที่ 2การฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องทําใหกลุมตัวอยางมี
ระดับความเครียดลดลงรางกายผอนคลายทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจสอดคลองกับการศึกษาของสุพัตรา สอนจันทรและกลิ่นชบา 
สุวรรณรงค [3],[5] 

 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา การจัดโปรแกรมการออกกําลัง
กายแบบโยคะเพ่ือเสริมสรางการรับรู ความสามารถตนเองและการ
ควบคุมตนเอง สามารถทําใหนักศึกษาหญิงที่กําลังศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความรู การรับรูความสามารถ
ตนเอง การคาดหวังในผลดีของการออกกําลังกายแบบโยคะ และมีการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตัวในการออกกําลังกายแบบโยคะและมี
สมรรถภาพทางดานรางกายและจิตใจดีขึ้นดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้มี
ขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายแบบโยคะเพ่ือ
เสริมสรางการรับรูความสามารถ  ตนเองและการควบคุมตนเองของ 
ควรนําไปประยุกตใชเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ใหแกกลุมเยาวชนอ่ืน ๆ หรือหนวยงานที่เก่ียวของกับการสงเสริม
สุขภาพเพ่ือสงเสริมดานการออกกําลังกายในวัยรุนหรือผูที่สนใจดาน
สขุภาพท่ีดีทั้งทางรางกายและจิตใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 2. นําโปรแกรมการออกกําลังกายแบบของไปจัดเปน
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพิเศษ
เสริมที่เนนการฝกปฏิบัติกับเยาวชน 
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สาเหตุที่ทําใหผูกระทําความผิดหญิงตั้งครรภตองเขาสูทัณฑสถานหญิง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุที่ทําใหผูกระทําความผิดหญิงตั้งครรภตองเขาสูทัณฑสถานหญิง ดวยระเบียบวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 26 คน  

ผลการศึกษาพบวาสาเหตุที่ทําใหผูกระทําความผิดหญิงตั้งครรภตองเขาสูทัณฑสถานหญิง มีดังนี ้
(1) มกีารนํามาตรการท่ีมิใชการคุมขังมาใชในทางปฏิบัติไมมากนัก 
(2) มกีฎหมายสารบัญญัติกําหนดโทษทางอาญาไวมากเกินสมควร 

คําสําคัญ : สาเหตุ, ผูกระทําความผิดหญิงตั้งครรภ, ทัณฑสถานหญิง 

 
Abstract 

The objectives of this research were to study causes of the pregnant offenders had to enter Woman 
Correctional Institution. The qualitative method was an in-depth interview by using the interview schedule with 26 key 
informants.  

The research found that the causes of the pregnant offenders had to enter Woman Correctional Institution  
was that : 

(1) The use of non-custodial measures were minimal. 
(2) The substantive law had a lot of criminal penalties. 

Keywords : Causes, Pregnant Offenders, Woman Correctional Institution 
 
 

1. บทนํา 
 แมวาองคการสหประชาชาติจะมีขอกําหนดขององคการ
สหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจําและ
มาตรการท่ีมิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง(United Nations 
Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non - 
Custodial Measures of Women Offenders) หรือขอกําหนด
กรุงเทพ (Bangkok Rules) ไดวางแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวของ
การนํามาตรการท่ีมิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิงมาใชแก
ผูกระทําความผิดหญิงตั้งครรภไว และในปจจุบัน ประเทศไทยไดมี
การแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok 
Rules) โดยมีการแกไข มาตรา 246 แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550 ซึ่งบัญญัติ
ใหศาลมีอํานาจใชดุลพินิจสั่งใหทุเลาการบังคับใหจําคุกไวกอน ใน
กรณีที่จําเลยมีครรภ (ตามมาตรา 246 (3)) ซ่ึงศาลจะใชดุลพินิจใน
การพิจารณาตามความเหมาะสมแหงรูปคดี แตจากขอมูลของกรม
ราชทัณฑ ณ เดือน มกราคม 2558 พบวามีผูตองขังหญิงตั้งครรภทั่ว

ประเทศจํานวนทั้งสิ้น 243 คน[1] ซึ่งโดยสภาพของทัณฑสถานหรือ
เรือนจํานั้นไมเหมาะสมสําหรับการดูแลหญิงตั้งครรภ 
 ฉะนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองดําเนินการวิจัยเพ่ือศึกษา
สาเหตุที่ทําใหผูกระทําความผิดหญิงตั้งครรภตองเขาสูทัณฑสถาน
หญิง เพื่อนําไปใชเปนแนวทางกําหนดมาตรการแกไขปญหา ทั้งใน
เชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้กําหนดพ้ืนที่ของการวิจัยคือทัณฑสถานหญิง ซึ่ง
มีทั้งหมด 7 แหง ไดแก ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ทัณฑสถาน
หญิงพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม และทัณฑสถานหญิง
สงขลา 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึ กษ าวิจั ยนี้ เป นการวิ จั ย เชิ งคุณ ภาพ  (Qualitative 
Research) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) แลว
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นํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ใหไดขอมูลเก่ียวกับ
สาเหตุที่ทําใหผูกระทําความผิดหญิงต้ังครรภตองเขาสูทัณฑสถาน
หญิง โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุม
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 2 กลุม โดยการคัดเลือกผูให
ขอมูลสําคัญดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ได แก  (1)กลุ ม ผู ปฏิ บั ติ งานระ ดับผู บ ริหาร ซ่ึ งประกอบด วย
ผู อํ านวยการทัณ ฑสถานหญิ งหรือผูที่ ได รับมอบหมายจาก            
ทัณฑสถานหญิงทั้ง 7 แหง และ(2)กลุมนักวิชาการซ่ึงแบงเปน
นักวิชาการทางอาชญาวิทยา นักวิชาการทางทัณฑวิทยา และ
นักวิชาการทางสิทธิมนุษยชน รวมเปนจํานวน 26 คน โดยมีแบบ
สัมภาษณแบบก่ึงมีโครงสราง (Semi-structured Interview) เปน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยซึ่งผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามและประเด็นที่ตองการทราบ (item objective 
congruence index – IOC) จากผูเช่ียวชาญท้ัง 6 ทาน 
 อนึ่ ง การวิจัยนี้ เปน เพียงส วนหนึ่ งของดุษฎีนิพนธ  เร่ือง 
มาตรการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูตองขังหญิ งกับบุตร
ของทัณฑสถานหญิง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม 
และสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งดุษฎีนิพนธ
เรื่องดังกลาวไดผานการรับรองโครงการวิจัยโดยคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต อีกทั้งไดรับอนุญาตจากกรมราชทัณฑใหสมัภาษณบุคคลใน
สังกัด นอกจากน้ียังมีการพิทักษสิทธิของผูใหขอมูลสําคัญในการจะ
ตอบรับหรือปฏิเสธในการเขารวมการวิจัยและสามารถถอนตัวเมื่อใด
ก็ไดตามความประสงค ทั้งนี้ขอมูลที่เกี่ยวของกับผูใหขอมูลสําคัญจะ
ถูกทําลายภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย  
 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ทัณฑสถานหญิงไมใชสถานท่ีที่ เหมาะสมในการดูแลหญิง
ตั้งครรภและเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการของทารกและเด็ก ดังนั้น
จึงควรกันไมใหหญิงตั้งครรภเขาสูทัณฑสถานหญิงต้ังแตจุดเริ่มตน
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยนํามาตรการท่ีมิใชการคุมขัง
มาใช ไมวาจะเปนการลดโทษทางอาญา (Decriminalization) ใน
กรณีความผิดที่ไมรายแรง โดยนําโทษอื่น เชน  โทษปรับ[2] มา
ลงโทษผูกระทําความผิดหญิงตั้งครรภ การเบี่ยงเบนผูกระทําผิดออก
นอกกระบวนการยุติธรรม (Diversion) ซึ่งในปจจุบันประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดบัญญัติใหศาลมีอํานาจสั่งทุเลา
การบังคับโทษจําคุกแกหญิงมีครรภ ดังปรากฎตามมาตรา 246 (3) 
หรือ การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative 
Justice) มาใชกับหญิงตั้งครรภ ในกรณีความผิดท่ีไมรายแรง โดย
ผูใหสัมภาษณไดอธิบายถึงความจําเปนในการนํามาตรการที่มิใชการ
คุมขังไวอยางนาสนใจดังนี ้
 “เรื่องของมาตรการอ่ืนที่ไมใชการจําคุกถือเปนนโยบายทาง
อาญาที่ตองเรงดําเนินการ โดยจะคัดเฉพาะบุคคลที่จําเปนจะตองเขา
มาอยูในคุกเทานั้น มันจะไดสัดสวนผูคุมกับผูตองขังท่ีนอยลง และ

สามารถปรับในเรื่องของปจจัยทางกายภาพ กระบวนการทํางาน 
หรือการพัฒนาบุคลากรของงานราชทัณฑ ซึ่งสิ่งตางๆก็จะดีขึ้น” 
(ผูใหขอมูลสาํคัญ : นักวิชาการทางสิทธิมนุษยชน) 
 “แนวคิดเรื่องการใหไปคลอดกอน แลวก็ดูแลลูก แลวจึงคอย
นํามาสูกระบวนการพิจารณาคดี หรือนํามาสูการวางโทษ หรือให
กลับมารับโทษ มันควรจะมีเพราะเปนผลดีกับแมและเด็ก และใน
การกระทําความผิดหลายอยาง ผูหญิงไมไดเปนตัวการจริง” 
(ผูใหขอมูลสาํคญั : นักวิชาการทางทัณฑวิทยา) 
 “ในเรื่องของหญิงตั้งครรภ ควรมีการสืบเสาะในช้ันศาล หรือช้ัน
สอบสวน ในประเด็นที่วาเมื่อจับผูหญิงมา จะมีใครหลงเหลือท่ีบุคคล
นี้ตองดูแล โดยจะตองดูกอนวาผูหญิงคนน้ีสมควรไดรับการชะลอ
โทษ ชะลอการฟอง เพ่ือใหไปเตรียมการในเรื่องครอบครัวของเขาให
เรียบรอย” 
(ผูใหขอมูล : ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงหรือผูทีไ่ดรับมอบหมาย) 
 เมื่อมาพิจารณาสภาพความเปนจริงกลับพบวา มาตรการท่ีมิใช
การคุมขังเหลานี้ไมไดนํามาปฏิบัติเทาที่ควร เน่ืองจาก 
 (1) กฎหมายท่ีเก่ียวของขาดความยืดหยุน ยากแกการนํามา
ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงผูใหสัมภาษณไดให
ความคิดเห็นไวอยางนาสนใจ ดังตอไปนี้ 
 “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเขียนไวแข็งตัว
เกินไป เลยทําใหเกิดความแข็งตัวในการปฏิบัติใหมันเปนไปตามหลัก
สิทธิและเสรีภาพ” 
(ผูใหขอมูลสาํคัญ : นักวิชาการทางทัณฑวิทยา) 
 (2) ผูพิพากษาไมใชดุลยพินิจใหเปนไปตามหลักเกณฑใน
กฎหมาย ซ่ึงผู ใหสัมภาษณได ใหความคิดเห็นไวอยางนาสนใจ 
ดังตอไปนี้ 
 “ระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนั้นมีปญหามาก 
แมเราจะเรียกวาระบบยุติธรรมแตจริงๆแลวก็อยูที่การตัดสินของ          
ผูพิพากษาอยูดี เพราะฉะนั้นมันก็กลายเปนระบบการตัดสินโดย           
ผูพิพากษามากกวา The Rule of Law” 
(ผูใหขอมูลสาํคัญ : นักวิชาการทางทัณฑวิทยา) 
 “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหชะลอการลงโทษผูหญิงมี
ครรภ กรณีนี้ศาลควรใชดุลพินิจตามอํานาจของตน เพราะมันเปน
กรณีพิเศษ ปจจุบันเราใชกฎหมายโดยไมกลาจะใชดุลพินิจอะไรบน
พื้นฐานของความเปนมนุษย” 
(ผูใหขอมูลสาํคัญ : นักวิชาการทางสิทธิมนุษยชน) 
 (3) ขาดทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินการใชมาตรการท่ีมิใช
การคุมขัง ซ่ึงผูใหสัมภาษณไดใหความคิดเห็นไวอยางนาสนใจ 
ดังตอไปนี้ 
 “แมปจจุบันจะมีกฎหมายทุเลาการลงโทษ แตยังไมมีที่คุมขังซึ่ง
ไมใชเรือนจํา แลวจะใหไปอยูที่ไหน จะใหอยูบาน ศาลก็คงไมสั่ง ถา
หากเปนคดียาเสพติดถึง 20,000 เม็ด จะใหใช EM (Electronic 
Monitoring) ก็ราคาสูง และพรมแดนของประเทศเราก็เขาออก
โดยงาย แตตามจริงก็เห็นดวยกับมาตรการเหลานี้ แตเทาที่ทํางาน
มายังไมเห็นวาศาลทานใดสั่งเลย อาจเพราะไมมีที่ใดจะดูแลให
ปลอดภัยจากการหลบหนีไดเทาเรือนจํา” 
(ผูใหขอมูล : ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงหรือผูทีไ่ดรับมอบหมาย) 
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 “EM (Electronic Monitoring) ท่ีประเทศไทยนํามาทดลองใช
มีขนาดใหญเกินไป ทําใหเมื่อติดไวที่ขอเทา จะชํ้า เปนแผล และเห็น
ไดชัด และอยางที่สองสัญญาณในประเทศไทยไมเสถียร บางครั้งเมื่อ
เขาไมไดออกไปไหน แตสัญญาณท่ีมันไมเสถียรทําใหเกิดขอผิดพลาด 
จึงยังไมสามารถนํามาใชงานจริง” 
(ผูใหขอมูลสาํคัญ : นักวิชาการทางอาชญาวิทยา) 
 (4) ขาดการประสานงานระหวางผูปฏิบัติงานราชทัณฑกับผู
พิพากษา ซ่ึงผู ใหสัมภาษณ ได ใหความคิดเห็นไวอยางนาสนใจ 
ดังตอไปนี้ 
 “การท่ีผูพิพากษาสวนใหญไมใชวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่อง
นี้ เพราะไมมีการประสานงานกับผูพิพากษา ซ่ึงผูบัญชาการเรือนจํา
หรือผูอํานวยการทัณฑสถานตองรายงานตอผูพิพากษา ผูพิพากษา
ไมไดรูเอง” 
(ผูใหขอมูลสาํคัญ : นักวิชาการทางทัณฑวิทยา) 
 นอกจากมาตรการท่ีมิใชการคุมขังจะไมถูกนํามาใชในทาง
ปฏิบัติเทาที่ควรแลว กฎหมายสารบัญญัติก็กําหนดโทษทางอาญาไว
มากเกินสมควรดวย ดังปรากฎตามความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณ
ทานหน่ึง ดังนี้ 
 “กฎหมายของเราตอนนี้มีโทษอาญามากท่ีสุด เพราะ mindset 
(กระบวนการทางความคิด) ของคนไทยชอบใชการลงโทษ กฎหมาย
นั้นไมควรไปใชการลงโทษในทางอาญามากนัก เพราะจะเกิด 
overcriminalization (การฟองเฟอ)” 
(ผูใหขอมูลสาํคัญ : นักวิชาการทางสิทธิมนุษยชน) 
 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับกฤตยา  อาชวนิจกุลและ        
กุลภา  วจนสาระ (2560) ซ่ึงทํ าการวิจัยเรื่ องการขับเคลื่อน               
“คุกไทย” สู “เรือนจําสุขภาวะ” ท่ีพบวานโยบายของรัฐไทยท่ียังคง
ใชการลงโทษจําคุกเปนทางออก กระแสหลัก (mainstream) ของ
การแกไขปญหาสังคม[3] ท้ังนี้แนวทางปฏิบัติดังกลาวขัดแยงกับ
แนวคิดของ เรมง  ซาเลยส (Raymond Saleilles) ท่ีอธิบายวาโทษ
ที่จะลงแกผูกระทําความผิด จะตองปรับใหเขากับสภาพของผูกระทํา
ความผิด และจะตองมีการชวยเหลือใหผูกระทําผิดไดแกไขฟนฟู
ตนเอง อีกทั้งยังขัดแยงกับแนวคิดของมารค อังเซล (Marc Ancel) 
ที่อธิบายวา ระบบการลงโทษแบบแกแคนทดแทนไมใชหนทางที่จะ
หยุดยั้งการกระทําความผิด ควรใชวิธีการซึ่งไมใชโทษทางอาญา ท้ังนี้
นโยบายทางอาญาควรใหความสําคัญกับปจเจกบุคคลโดยมุงที่การ
ปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด[4] 
 ดังนั้น เมื่อประเทศไทยยังคงมีกฎหมายสารบัญญัติจํานวนมาก
ที่กําหนดโทษทางอาญาไวเกินสมควร อีกทั้งการนํามาตรการท่ีมิใช
การคุมขังมาใชในกระบวนการยุติธรรมทางอาญายังไมไดนํามาปรับ
ใชเทาที่ควร จึงทําใหหญิงต้ังครรภตองเขาสูทัณฑสถานหญิงอยางไม
อาจหลีกเลี่ยงได และหากยังไมมีมาตรการใดๆในการปรับลดกําหนด
โทษทางอาญาในกฎหมายสารบัญญัติ และขาดการผลักดันใหนํา
มาตรการที่มิใชการคุมขังมาปรับใชในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ก็จะมีผูตองขังหญิงตั้งครรภ เขาสูทัณฑสถานหญิงอยาง
ตอเนื่อง และมีแนวโนมที่จะเพิ่มปริมาณข้ึนเรื่อยๆ 
 
 

5. ขอเสนอแนะ 
 จากผลของการวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในเชิงนโยบายเพื่อการ
นําไปใชประโยชน ดังนี้ ควรกําหนดใหการเบี่ยงเบนผูกระทําผิดออก
นอกกระบวนการยุติธรรมเปนหนึ่งในยุทธศาสตรของกระทรวง
ยุติธรรม และจัดทําแนวปฏิบัติในการประสานงานกับสวนงานใน
กระบวนการยุติธรรมหนวยอื่น เชน ศาลยุติธรรม ใหนํามาตรการ
ทุเลาการบังคับโทษจําคุกในกรณีที่จําเลยตั้งครรภ รวมถึงการนํา
มาตรการที่มิใชการคุมขัง ซึ่งไดแก การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ติดตามตัว (Electronic Monitoring ; EM) มาใช 
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ตันสุวรรณนนท อาจารยที่ปรึกษาหลัก และผูชวยศาสตราจารย ดร.
อาภาศิริ  สุวรรณานนท อาจารยที่ปรึกษารวม ของดุษฎีนิพนธ เรื่อง 
มาตรการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูตองขังหญิ งกับบุตร
ของทัณฑสถานหญิง และขอขอบพระคุณผูใหขอมูลสําคัญที่ใหความ
อนุเคราะหขอมูลสําหรับดําเนินการวิจัยเรื่องนี้ อีกทั้งขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคมของผูวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการของผูวิจัยมาโดยตลอด 

 
7. เอกสารอางอิง 
[1] กรมราชทัณฑ . (30 เมษายน 2561). สถิติ เด็กติดผูตองขัง 

ผูตองขังหญิงต้ังครรภ ผูตองขังสูงอายุ ผูตองขังพิการ และ
ผู ต อ ง ขั ง ไ ม มี ญ า ติ เยี่ ย ม ทั่ ว ป ร ะ เท ศ . สื บ ค น จ า ก 
http://sw.correct.go.th/main/images/stat/stat%20 Jan
%2058.pdf. 

[2] พรชัย  ขันตี, ทฤษฎีอาชญาวิทยา : หลักการ งานวิจัย และ
นโยบายประยุกต, หางหุนสวนจํากัด สุเนตรฟลม, 2553. 

[3] กฤตยา  อาชวนิจกุล และกุลภา  วจนสาระ. (บรรณาธิการ), 
การขับเคลื่อน “คุกไทย” สู “เรือนจําสุขภาวะ”, โรงพิมพเดือน
ตุลา, 2560. 

[4] อุทัย  อาทิเวช, ทฤษฎีอาชญาวิทยากับกระบวนการยุติธรรม 
Criminology Theory And Criminal Justice System, หาง
หุนสวนจํากัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2558. 

 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 297



 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 298



การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผาปกาเกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค  
The Development of Karen Woven Fabric Products Following  
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บทคัดยอ 

 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผาปกาเกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มจากฐานภูมิปญญา
ทองถิ่น มีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผาปกาเกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค
จากฐานภูมิปญญาทองถิ่น 2) เพื่อถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหกับชุมชนบานพะเดะ ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก จํานวน 15 คน และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูที่สนใจผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผาปกาเกอะญอท่ีพัฒนาข้ึน จากกลุมผูที่
สนใจตอผลิตภัณฑจาํนวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผาปกาเกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคจากฐานภูมิปญญาทองถิ่น  ไดตนแบบ
ผลิตภัณฑจากเศษผาทอท่ีมีลักษณะเปนกระเปาใสของขนาดเล็กทรงถั่ว 2) ผลการประเมินการฝกอบรมจากผูเขารวมโครงการ จํานวน 15 คน 
พบวา ผูเขารวมโครงการฝกอบรมคร้ังนี้มีความพึงพอใจตอการฝกอบรมโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.63) และ 3) 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูที่สนใจผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผาปกาเกอะญอท่ีพัฒนาขึ้น ทั้ง 4 ดาน พบวา กลุมผูที่สนใจ
ผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผาปกาเกอะญอท่ีพัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจผลิตภัณฑกระเปาจากเศษผาทอ โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.41)  
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากเศษผาทอ, ชนเผาปกาเกอะญอ, เศรษฐกิจสรางสรรค, มูลคาเพิ่ม, ภูมิปญญาทองถิ่น 

 
Abstract 

The development of Karen woven fabric products following the creative economy concept to add value base 
on local wisdom. This research aims 1) to development of Karen woven fabric products following the creative economy 
concept to add value base on local wisdom 2) to pass on the knowledge, gathering from the research conducted, to 
the community of Karen woven fabric to 15 participants from the community by training and having a workshop session 
with them of Banphadeh Maesot, Tak province and 3) evaluate satisfaction of 30 people who are interested in products 
of Karen woven fabric bags. Research findings were as follows; 1) The creative products for Karen woven fabric products 
following the creative economy concept to add value base on local wisdom was 1 prototype was peanut bag. 2) the 
passed on knowledge to 15 participants from the community by training and having a workshop session with them. The 
results showed that participants were also very satisfied with the training which could be estimate mean = 4.63 and 3) 
the satisfaction of 30 people who are interested in products of Karen woven fabric bags were satisfied at high level 
(mean = 4.41). 
Keywords: The development of woven fabric products, Karen people, creative economy, add value, local wisdom 
 

1. บทนํา 
 ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนองคความรูของคนในทองถิ่น เกิดจาการ
สั่งสมประสบการณที่ผานกระบวนการเลือกสรร เรียนรู ปรุงแตง 
และถายทอดสืบตอกันมา จนเกิดทักษะ ความชํานาญ การจัดการ
ความรูที่มาจากภูมิปญญาทองถิ่น นับเปนเรื่องที่ควรใหความสําคัญ 
เพราะความรูเหลานี้เปนความรูที่มาจาก การสังเกต และการทดสอบ
มาเปนเวลานานจากผูรูในชุมชน หรือปราชญชาวบาน นอกจากนี้

ความรูดังกลาวยังแฝงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี 
และความเชื่อซึ่งความรูเหลานี้ควรสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
หรือถายทอดเพื่อไมใหสูญหายไป [1] 
 ผาทอกะเหร่ียง หรือปกาเกอะญอ มีความสําคัญและมีคุณคาตอ
สังคม เปนมรดกภูมิปญญาทางศิลปะพื้นบานชาวปกาเกอะญอที่
สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม และอารยธรรมของกลุมชนและทองถิ่น 
ซึ่งผาทอชาวปกาเกอะญอกับการแตงกายจะบงบอกสถานภาพทาง
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สังคม แสดงใหเห็นคุณวุฒิทางจริยธรรมและการควบคุมความ
ประพฤติของผูสวมใสควบคูกับความสวยงามของลวดลาย ปจจุบันได
มีการสงเสริมใหนําผาทอมาใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การ
นํามาใชในทอผาเพ่ือสงเสริมใหพัฒนาเปนอาชีพเพื่อสรางรายได 
และการสงเสริมใหเกิดการสืบทอดความรูใหอยูกับชุมชน 
 การทอผาในจังหวัดตาก สวนมากมักจะเปนการทอผาจากภูมิ
ปญญาของชนเผาปกาเกอะญอ หรือชนเผากะเหร่ียง เปนชาวเขา
กลุมใหญที่สุด ซึ่งชาวปกาเกอะญอจะมีวัฒนธรรม ความเช่ือ และ 
ภูมิปญญาที่สะสมมาจนถึงปจจุบัน โดยชนเผานี้นิยมทอผา ซึ่งมี
ความโดดเดนในเรื่องของลวดลายการทอ การทอผาเปนหัตถกรรม
และศิลปะอยางหน่ึงที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ เนื่องจากการทอผาเปน
สวนหน่ึงของวิถีชีวิตของมนุษย เพราะถือเปนการผลิตเครื่องนุงหม 
นอกจากนี้การทอผายังถือเปนงานศิลปะประเภทหนึ่ง เนื่องจากการ
ทอผาในแตละกลุมชนลวนมีรูปแบบลวดลายของผืนผาท่ีแตกตางกัน 
ซึ่งรูปแบบและลวดลายบนผืนผาจะบงบอกเรื่องเลาหรือเหตุการณ
ตาง ๆ ที่ผานมา รวมท้ังยังบงบอกถึงเอกลักษณและวัฒนธรรม 
ความเช่ือ ความเปนมาของกลุมชนนั้น ๆ สภาวการณปจจุบัน ผาทอ
ชาวปกาเกอะญอไดรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม คือ การขาดแคลนชางทอผารุนใหม เพราะผูทอสวนใหญ
มักจะเปนสตรีสูงอายุเริ่มมีจํานวนลดนอยถอยลง ทําใหขาดชวงการ
สืบทอดความรู การหมดความนิยมในการใช การขาดความตอเนื่อง
และขาดความริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาผาทอ ลักษณะของสินคา
และผลิตภัณฑที่ไดใชผาทอมือมาสรางสรรคมาทําการแปรรูปที่มีอยู
ในชุมชนนั้น มักจะมีรูปแบบของ ผลิตภัณฑที่ เหมือนเดิม และ
คลายคลึงกันมาเปนระยะเวลาที่นาน ไมมีการริเริ่มสรางสรรคพัฒนา 
และออกแบบผลิตภัณฑใหเกิดความแตกตางแปลกใหมหรือนาสนใจ 
ทําใหแตละกลุมภายในหมูบานทําการผลิตสินคา ผลิตภัณฑที่แปรรูป 
ในรูปแบบเดิม ๆ ออกมามากเกินความจําเปน ทําใหลักษณะของ
ผลงานที่ได ไมไดรับการตอบรับจากลูกคาเทาที่ควร ทําใหผลิตภัณฑ
ไมสามารถขายได เนื่องจากในปจจุบันการแขงขันในเร่ืองการตลาด
นับวนัจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน อันเนื่องมาจากผูบริโภคมีโอกาส
ในการเลือกซื้อสินคา ท้ังในรูปแบบที่พึงพอใจและ มีคุณภาพที่ได
มาตรฐาน ดังนั้นการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑจึงมีความสําคัญ
มาก ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ (Product) ท่ีดีมีคุณภาพ 
นักออกแบบควรคํานึงถึง องคประกอบที่มีความสําคัญ และตองใช
ความคิดสรางสรรค วิธีการตาง ๆ มาผสมผสานเพื่อสรางเปน
ผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสม หลักการออกแบบผลิตภัณฑที่สําคัญ 
คือ 1) ความเปนหนวย (Unity) หมายถึง การออกแบบ จะตอง 
คํานึงถึงงานทั้งหมดใหอยูในหนวยเดียวกันเปนกลุม เพราะจะชวยให
ผลิตภัณฑ เกิด ความเปนเอกลักษณ 2) ความสมดุล(Balancing) 
ความสมดุลที่เกิดขึ้นอาจมาจากองคประกอบตาง ๆ กัน เชน รูป 
ทรง ขนาด ความหนาแนน สี และ 3)  ความสัมพันธทางศิลปะ 
(Relativity of Art) ได แก  การ เน น  ส วนสํ าคัญ หรือจุ ดสนใจ 
(Emphasis or Center of Interest) ใน ง า น ด า น ศิ ล ป ะ  นั ก
ออกแบบจะตองเนนใหเกิดสิ่งประทับใจแกผูเห็นโดยไมตองบอก
กลาว [2] ในการออกแบบผลิตภัณฑอาจใชแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สรางสรรคมาใชเปนแนวทางได เศรษฐกิจสรางสรรค คือ แนวคิดการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใชองคความรู (Knowledge) 
การศึกษา การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใชทรัพยสินทาง
ปญ ญ า (Intellectual property) ท่ี เช่ือมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรม
สมัยใหม เพื่อผลิตสินคาและบริการท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และ
คุณคาทางสังคม ซึ่ งตอบสนองความตองการของผูบริโภคใน
ตลาดโลกได [3] 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชาวปกาเกอะญอ เพื่อ
เพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑและเปนการอนุรักษภูมิปญญาผาทอ
ชาวปกาเกอะญอและหาทางปองกันมิใหเสื่อมสูญ เพราะผาทอ
ชาวปกาเกอะญอมีคุณคาในวัฒนธรรมประเพณี มีคุณคาความงามที่
แสดงลักษณะเฉพาะทองถิ่น มีภูมิปญญาการสรางสรรค และมีคุณคา
ในทางเศรษฐกิจที่จะสงเสริมการสรางอาชีพในทองถิ่น จึงนับวาเปน
มรดกทางวัฒนธรรมที่ควรรักษาไวและใหคงอยูกับลูกหลานชาวปกา
เกอะญอตอไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผาปกา

เกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคจากฐานภูมิปญญาทองถิ่น  
2.2 เพ่ือถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหกับชุมชนบาน

พะเดะ ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูที่สนใจผลิตภัณฑจากเศษ

ผาทอของชนเผาปกาเกอะญอที่พัฒนาข้ึน 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ีในการวิจยั คือ ชุมชนบานพะเดะ ตําบล

พระธาตผุาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
3.2 ขอบเขตดานผลิตภัณฑ จํานวน 1 รูปแบบ คือ กระเปาจาก

เศษผาทอของชาวปกาเกอะญอสําหรับใสของขนาดเล็ก 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผาปกา

เกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจาก
ฐานภูมิปญญาทองถิ่น มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูล
ที่เกี่ยวของกับผาทอชาวปกาเกอะญอ และรูปแบบผลิตภัณฑแบบ
ตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน 
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในหาแนวทางในการผลิต
ผลิตภัณฑจากผาทอชาวปกาเกอะญอ หลังจากทําการวิเคราะห
ขอมูลแลว ไดขอสรุปในการทําวิจัย คือ ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ
กระเปาจากเศษผาทอชาวปกาเกอะญอ โดยมีขอบเขต คือ การ
ออกแบบกระเปาจากเศษผาทอกะเหรี่ยงจะตองมีความทันสมัย 
สวยงาม และมีเอกลักษณ 
 ขั้นที่  3 การออกแบบ ผูวิจัยไดทําการออกแบบผลิตภัณฑ
กระเปาจากเศษผาทอชาวปกาเกอะญอ โดยใชแนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค จํานวน 1 รูปแบบ โดยเร่ิมจากการออกแบบลวดลาย 
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โครงสี และรูปทรงของกระเปา เพื่อใหสอดคลองกับสีผาทอของ
ชาวปกาเกอะญอที่มีอยูและออกแบบใหตรงกับความตองการของคน
ในชุมชน 
 ขั้นที่ 4 การผลิตตนแบบผลิตภัณฑ โดยทําการผลิตตนแบบ
ผลิตภัณฑ จํานวน 1 รูปแบบ 

ขั้นที่ 5 ถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยสูชุมชน โดยการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการผลิตกระเปาจากเศษผาทอของ
ชาวปกาเกอะญอ ณ ชุมชนบานพะเดะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

ขั้นที่ 6 สรางเครื่องมือแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความพึง
พอใจของผูที่สนใจและผูที่เกี่ยวของที่มีตอผลิตภัณฑจากเศษผาทอ
ของชนเผาปกาเกอะญอที่พัฒนาข้ึน 
 ขั้นที่ 7 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม และสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ  
 วิธีการวัดความพึงพอใจจะใชเกณฑของ Likert Scale 5 ระดับ 
โดยมีเกณฑการใหคะแนนและเกณฑการแปลความหมายของขอมูล  
ดังนี ้
ชวงระดับคะแนน ความหมาย 

4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยทีสุ่ด

  
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผาปกา
เกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจาก
ฐานภูมิปญญาทองถิ่น ผลการวิจัย สามารถจําแนกตามวัตถุประสงค 
ออกเปน 3 สวน ดังนี ้
 5.1 ผลการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผา 
ปกาเกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคจากฐานภูมิปญญา
ทองถิ่น การวิจัยครั้งนี้ ใชแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑกระเปา
จากเศษผาทอชาวปกาเกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค 
โดยเริ่มจากการออกแบบลวดลาย สี และรูปทรงของกระเปา เพื่อให
สอดคลองกับสีผาทอของชาวปกาเกอะญอท่ีมีอยู (แสดงดังรูปที่ 1) 
ซึ่งทําการออกแบบโดยผูเช่ียวชาญดานผา ที่มีประสบการณมากกวา 
10 ป  และออกแบบใหตรงกับความตองการของคนในชุมชน 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ไดตนแบบผลิตภัณฑจากเศษผาทอที่มีลักษณะเปน
กระเปาใสของขนาดเล็กทรงถ่ัว (แสดงดังรูปที่ 2)  

 
รูปที่ 1 ลวดลายและสีของผาทอชาวปกาเกอะญอ 

 

 
รูปที่ 2 รูปแบบผลิตภณัฑกระเปาจากเศษผาทอ 

 5.2 ผลการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหกับชุมชน
บานพะเดะ ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดย
ผูวิจัยไดทําการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการผลิตกระเปาจากเศษ
ผาทอของชาวปกาเกอะญอ จํานวน 15 คน (ผลการประเมินแสดงดัง
ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
ฝกอบรม  
 

รายการ คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. การอธิบายและสาธิตวิธีการผลิต 4.60 มากท่ีสุด 
2. ลําดับขั้นตอนในการผลิต 4.53 มากท่ีสุด
3. ความรูที่ไดรับหลังการเขารวม

โครงการฝกอบรม 
4.53 มากท่ีสุด

4. การนําความรูไปใชประโยชนหลังการ
เขารวมโครงการฝกอบรม 

4.67 มากท่ีสุด

5. ความพรอมของอุปกรณที่ใชใน      
การฝกอบรม 

4.80 มากท่ีสุด

คาเฉลี่ยรวม 4.63 มากที่สุด

 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินการฝกอบรมจากผูเขารวม
โครงการ สามารถจําแนกตามหัวขอการประเมินในดานตาง ๆ ดังนี้ 
ผูเขารวมโครงการอบรมมีความพึงพอใจดานความพรอมของอุปกรณ
ที่ใชในการฝกอบรมมีระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.80) รองลงมาคือ 
ดานการนําความรูไปใชประโยชนหลังการเขารวมโครงการฝกอบรม 
มีคาเฉลี่ย = 4.67 ดานการอธิบายและสาธิตวิธีการผลิต มีคาเฉลี่ย = 
4.60 ดานลําดับขั้นตอนในการผลิต และดานดานความรูที่ไดรับหลัง
การเขารวมโครงการฝกอบรม มีคาเฉลี่ย = 4.53 ตามลําดับ เม่ือ
พิจารณาโดยรวม พบวา ผูเขารวมโครงการฝกอบรมครั้งนี้มีความพึง
พอใจตอการฝกอบรมโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย = 4.63) 
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รูปที่ 3 การถายทอดองคความรูสูสมาชิกกลุมผาทอบานพะเดะ 

 

 
รูปที่ 4 ผูเขารวมโครงการฝกปฏิบตัิการเยบ็กระเปาจากเศษผา 

 

 
รูปที่ 5 ผลิตภัณฑกระเปาจากเศษผาทอชาวปกาเกอะญอ 

หลังจากเขารวมโครงการฝกอบรม 

 5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูที่สนใจผลิตภัณฑจาก
เศษผาทอของชนเผาปกาเกอะญอท่ีพัฒนาข้ึน โดยใชวิธีการคัดเลือก
แบบสุม จํานวน 30 คน (ผลการประเมินแสดงดังตารางท่ี 2)  
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูที่สนใจผลิตภัณฑจาก
เศษผาทอของชนเผาปกาเกอะญอ 
 

รายการ คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. ดานโครงสรางผลิตภัณฑ 

1.1 ขนาดมีความเหมาะสม 
1.2 รูปทรงมีความสวยงามและ

แข็งแรง 
คาเฉลี่ยรวม 

 
4.23 
4.50 

 
4.37 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
2. ดานความสวยงาม 

2.1 กระเปามีรูปแบบทันสมัย 
2.2 อุปกรณที่นํามาตกแตงกระเปา 

คาเฉลี่ยรวม 

 
4.47 
4.37 
4.42 

 
มาก 
มาก 
มาก 

3. ดานการใชส ี
3.1 สีทีใ่ชทันสมัย 
3.2 สีมีความเหมาะสมกับกระเปา 

คาเฉลี่ยรวม 

 
4.40 
4.57 
4.48 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

4. ดานประโยชนใชสอย 
4.1 มีความสะดวกในการจดัเก็บ 
4.2 มีความสะดวกในการพกพา 

คาเฉลี่ยรวม 

 
4.43 
4.33 
4.38 

 
มาก 
มาก 
มาก 

คาเฉล่ียรวมทั้ง 4 ดาน 4.41 มาก 

 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูที่สนใจ
ผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผาปกาเกอะญอท่ีพัฒนาข้ึน ทั้ง 4 
ดาน มีดังนี้ 

ดานโครงสรางผลิตภัณฑ พบวา กลุมผูที่สนใจผลิตภัณฑจากเศษ
ผาทอของชนเผาปกาเกอะญอที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจตอ
โครงสรางผลิตภัณฑของกระเปา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.37) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา รูปทรงมีความ
สวยงามและแข็งแรง (คาเฉลี่ย = 4.50) และ ขนาดมีความเหมาะสม 
(คาเฉลี่ย = 4.23) ตามลําดับ 

ดานความสวยงาม พบวา กลุมผูที่สนใจผลิตภัณฑจากเศษผาทอ
ของชนเผาปกาเกอะญอที่พัฒนาข้ึน มีความพึงพอใจตอความ
สวยงามของกระเปา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.42)  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กระเปามีรูปแบบทันสมัย (คาเฉลี่ย 
= 4.47) และ อุปกรณที่นํามาตกแตงกระเปา (คาเฉลี่ย = 4.37) 
ตามลําดับ 

ดานการใชสี พบวา กลุมผูที่สนใจผลิตภัณฑจากเศษผาทอของ
ชนเผาปกาเกอะญอท่ีพัฒนาข้ึน มีความพึงพอใจตอการใชสีของ
กระเปา โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.48)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา สีที่ใชมีความเหมาะสมกับกระเปา  
(คาเฉลี่ย = 4.57) และ สีที่ ใชมีความทันสมัย (คาเฉลี่ย = 4.40) 
ตามลําดับ 

ดานประโยชนใชสอย พบวา กลุมผูที่สนใจผลิตภัณฑจากเศษผา
ทอของชนเผาปกาเกอะญอที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจตอประโยชน
ใชสอยของกระเปา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.38)  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสะดวกในการจัดเก็บ  
(คาเฉลี่ย = 4.43) และ มีความสะดวกในการพกพา (คาเฉลี่ย = 
4.33) ตามลําดับ 
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 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา ผูกลุมผูที่สนใจผลิตภัณฑจากเศษ
ผาทอของชนเผาปกาเกอะญอที่พัฒนาข้ึน มีความพึงพอใจผลิตภัณฑ
โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.41) 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผาปกา
เกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจาก
ฐานภูมิปญญาทองถิ่น มีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ 1) เพื่อพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผาปกาเกอะญอตาม
แนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคจากฐานภูมิปญญาทองถิ่น 2) เพื่อ
ถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหกับชุมชนบานพะเดะ ตําบล
พระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และ 3) เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของผูที่สนใจผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผาปกา
เกอะญอท่ีพัฒนาขึ้น ผลการวิจัย พบวา ในการออกแบบผลิตภัณฑ
กระเปาจากเศษผาทอของชนเผาปกาเกอะญอน้ัน ผูวิจัยและ
ผูออกแบบจะเนนลวดลายของผาทอ สีของผาทอ รูปทรงท่ีมีขนาด
กะทัดรัด และตรงกับความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุดเพื่อเพิ่ม
มูลคาของผลิตภัณฑ โดยคํานึงถึงอัตลักษณของผาทอของชาวปกา
เกอะญอ ซึ่งเปนมรดกภูมิปญญาทางศิลปะพื้นบานที่สะทอนใหเห็น
ถึงวัฒนธรรมและอารยธรรมของกลุมชนและทองถิ่น สอดคลองกับ
งานวิจัยของ [4] กลาววา ในการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอจากผาทอ
กะเหรี่ยงนั้น ควรมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความ
หลากหลาย คํานึงถึงประโยชนในการใชสอย ผลิตภัณฑต อง
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค และรูปแบบผลิตภัณฑนั้น
ควรบงบอกถึงเอกลักษณ  โดยทําการออกแบบตามแนวทาง
สรางสรรค ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑของตนเอง
ได สอดคลองกับงานวิจัยของ [5] ที่ทําการพัฒนาผลิตภัณฑเคหะสิ่ง
ทอจากผาปกชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ กลาววา การออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑตามแนวคิดสรางสรรคโดยนําวัตถุดิบในพื้นที่
และอัตลักษณเฉพาะถิ่นมาพัฒนาจะกอใหเกิดประโยชนและสราง
มูลคาเพิ่มไดมากยิ่งขึ้น  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูที่สนใจผลิตภัณฑกระเปา
จากเศษผาทอของชนเผาปกาเกอะญอท่ีพัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจ
ตอผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.41) 
กลาวคือ ในการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาจากเศษผาทอน้ันผูวิจัยได
คํานึงถึงโครงสรางของผลิตภัณฑในเร่ืองของรูปทรง และขนาดของ
ผลิตภัณฑโดยออกแบบใหมีความเหมาะสมกับการใชงาน สอดคลอง
กับ [6] กลาววา การออกแบบผลิตภัณฑที่ดีนั้นนักออกแบบตอง
พิจารณาในเรื่องโครงสรางของผลิตภัณฑ ตองทําใหเหมาะกับงาน มี
ความทนทาน และใชวัสดุที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงดาน
ประโยชนใชสอย ผลิตภัณฑจะตองมีความสะดวกในการจัดเก็บ
อุปกรณและมีความสะดวกในการนําพา สอดคลองกับงานวิจัยของ 
[7] กลาววา ในการพัฒนาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑกระเปา
สตรีนั้น ตองคํานึงถึงดานความสวยงาม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีใชในการดึงดูด
ความสนใจของผูบริโภค โดยใหความสําคัญกับรูปลักษณ สีสัน และ
ความเรียบรอยของวัสดุที่นํามาใช และตองคํานึงถึงดานประโยชน
การใชสอยตองตอบสนองตอการใชงานไดตามท่ีไดออกแบบไว  ซึ่ง

ปจจุบันการออกแบบท่ีตอบสนองตอการใชสอยถือวาเปนการสราง
จุดขายที่ดีใหกับสินคาได  
 
7. ขอเสนอแนะงานวิจัย 

1. ผลสรุปที่ ไดจากการวิจัย สามารถนําไปพัฒนาดานการ
ออกแบบใหทันสมัยและเขากับเพศ วัย และรายไดของผูบริโภคได 
และสามารถนําไปพัฒนาในระบบอุตสาหกรรมในอนาคตได 

2. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมี
ความหลากหลายในการออกแบบมากย่ิงขึ้น โดยใชหลักการหรือ
ทฤษฎีในการออกแบบ เชน แรงบันดาลใจหรือแนวความคิดใหมๆ 
มาสรางสรรคผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการในสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 
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การตรากฎหมายเพ่ือใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
The enactment is for get come to which senater 

 
ศิริวดี  วิวิธคุณากร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสมีา 

 
บทคัดยอ 

 บ ท ความ วิ จั ย เ ร่ื อ งนี้  เป น บ ทค วาม ท่ี เกี่ ย วกั บ  ก ารต ราก ฎ ห ม าย เพ่ื อ ให ได ม าซึ่ งส ม า ชิ ก วุฒิ สภ า  
มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาความจําเปนของการมีวุฒิสภา 2. เพ่ือวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบความจําเปนของการมีวุฒิสภาไทย 
เปรียบเทียบกับตางประเทศ 3. เพื่อศึกษาบทบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวกับอํานาจและหนาที่กับความสัมพันธของการไดมาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา 4. ศึกษาการไดมาซึ่งวุฒิสภาที่เหมาะสมกับประเทศไทย ผูวิจัยจะทําการศึกษาบทบัญญัติของการมีวุฒิสภา 
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา ความสัมพันธของการไดมา กับอํานาจหนาท่ีวุฒิสภา ภายใตรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และศึกษาถึงบทบัญญัติของการมีวุฒิสภา การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา 
ความสัมพันธของการไดมา กับอํานาจหนาที่วุฒิสภาของตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส ไอรแลนด เยอรมนี ออสเตรเลีย  ญี่ปุน ทั้งนี้ผูวิจัยจะไดใชวิธีการวิจัยเอกสารเปนหลักในการวิจัยครั้งนี้ 

ผลการศึกษาพบวา/สรุปไดวาในสภาวะการเมืองไทยปจจุบันนั้น ประเทศไทยมีวุฒิสภาไวเพ่ือทําหนาที่กลั่นกรอง
กฎหมายและเปนพ่ีเลี้ยงใหกับสภาผูแทนราษฎรตอมาวุฒิสภาไดมีอํานาจหนาที่เพ่ิมมากข้ึน เมื่อไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ 
ฉบับ ปพ.ศ.2540 คือมีอํานาจในการตรวจสอบ แตงตั้ง ถอดถอนบุคคลในองคกรสําคัญตางๆได  เมื่อไดคําตอบในเร่ืองหนาที่
ของวุฒิสภาดังกลาวมาแลว ก็จะสามารถ กําหนดที่มาและคุณสมบัติ รวมทั้งวิธีการที่ไดมาของวุฒิสภาได ซึ่งจากการศึกษา
ประวัติความเปนมา ไมวาจะเปนที่มา คุณสมบัติ วิธีการไดมาซึ่งวุฒิสภาไทยและของตางประเทศแลว จะพบวา การกําหนด
ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย ควรพิจารณาใหสมาชิกวุฒิสภามีที่จากการเลือกต้ังกันเองของบุคคลในกลุมของผูมี
ความรู ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณในอาชีพทุกสาขาอาชีพ ทั้งนี้ เนื่องจากวิธีการดังกลาวจะคงไว ซึ่งขอดีของ
กระบวนการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการน้ี จะทําใหวุฒิสภาของประเทศไทย มีสมาชิกวุฒิสภาที่กระจายสัดสวนในการ
เปนตัวแทนของประชาชนในกลุมอาชีพตางๆ  มีสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเปนบุคคลผูมีความรูความสามารถในด านตาง ๆ อยาง
แทจริง และยังถือวาเปนตัวแทนของประชาชนทั่วทั้งประเทศอีกดวยซึ่งสามารถที่จะมีอํานาจหนาที่ ในการแตงตั้ง ถอดถอน
บุคคลสําคัญๆในองคกรตางๆไดอีกดวย เพราะถือวามีการยึดโยงกับประชาชนแลว โดยไมจําเปนที่จะตองใชวิธีการเลือกตั้ง
โดยตรงเพียงอยางเดียว เพราะการใชวิธีการเลือกต้ังเพียงอยางเดียวนั้น ประเทศไทยเคยใชมาแลว ซึ่งถือวาไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร (ลิขิต ธีรเวคิน. 2553)  นอกจากน้ี การกําหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ใหมีที่มาจากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลใน
กลุมของผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณในอาชีพทุกสาขาอาชีพ ยังจะชวยลดแรงเสียดทานของความขัดแยง 
ทางการเมืองภายในประเทศลงไดดวย อาศัยกลุมทางการเมืองตาง ๆ ลวนมีโอกาสในการมีตัวแทนของตน ทําใหมีความเปนไป
ไดสูงวาวุฒิสภา ซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลในกลุมของผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และมี
ประสบการณในอาชีพทุกสาขาอาชีพ จะไดรับความไววางใจจากประชาชนมากข้ึน 

 เพื่อใหวุฒิสภาของไทย มีฐานท่ีมาโดยเปนผูแทนของชุมชนทางการเมืองที่ชัดเจนดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาควรกําหนดให
สมาชิกวุฒิสภามาจากฐานอาชีพตาง ๆ โดยใหประชาชนที่ประกอบอาชีพนั้น ๆ ไดเลือกผูแทนของตนขึ้นมาทําหนาที่สมาชิก
วุฒิสภา โดยใหประชาชนเลือกต้ังบุคคลผูสมควร เปนสมาชิกวุฒิสภาจากบัญชีรายช่ือที่เสนอมาจากองคกรตาง ๆ เพื่อสราง
ความหลากหลายใหแกวุฒิสภา ใหเปนสถาบันทางการเมืองที่ประกอบไปดวยบุคคลที่มีฐานมาจากอาชีพตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 
จึงเห็นวาควรกําหนดสัดสวนไวในจํานวนที่เทา ๆ กัน โดยมีหลักการกําหนด ดังนี้คือ ความหลากหลายทางอาชีพ ที่เปน
ประโยชนตอการตรากฎหมาย การกระจายอาชีพออกเปนหลายบัญชี โดยมุงเนนอาชีพที่มีผลตอสังคมโดยภาพรวมที่แตกตาง
กัน การรวมบัญชีอาชีพที่สามารถนํามารวมในบัญชีเดียวกันได โดยมุงพิจารณาในดานองคความรูและความสามารถที่จะเปน
ประโยชนตอการปกครองประเทศ และเปดโอกาสใหบุคคลที่มีอาชีพทุกคนมีสิทธิเลือกผูแทนไดอยางเทาเทียมกัน 

 ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาสมาชิกวุฒิสภาท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยน้ัน ตองเนนความเปนประชาธิปไตยและท่ีมา
ตองยึดโยงจากเสียงของประชาชน จึงเห็นควรปรับรางบทบัญญัติของกฎหมายใหม ดังน้ี 
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 “สมาชิกวุฒิสภาตองมาจากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลในกลุมของผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ
ในอาชีพทุกสาขาอาชีพ ไมนอยกวา 10 ป โดยมีลักษณะหรือประโยชนรวมกัน ทํางานหรือเคยทํางานดานตาง ๆ ท่ีหลากหลาย
ทางสังคม มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวาน้ี 
คําสําคัญ : วุฒิสภา, รัฐธรรมนูญ  

 
Abstract 

The purposes of this research are the enactment is for get come to which senater. there is the 
objective for. (1) for study the necessity of having senate. (2) for analyse the manner compares with the 
necessity of having senate Thai , compare with with the foreign countries. (3) for study provisions of a law 
law that about the power and the duty and the relation have of something come to which , senator. (4) 
study something get come to which , the senate where is appropriate Thailand , the researcher will do 
provisions of a law education of having senate , something get come to which , senator , the authority 
and function in the senate , the relation has of something come to , with authority and senate function , 
beneath kingdom Thai constitution , and study arrive at the provisions of a law of having senate , 
something get come to which , senator , the authority and function in the senate , the relation has of 
something come to , with authority and senate imported goods function compare with with Thailand , for 
example , The United States of America, England, France, Ireland, Germany, Australia, Japan. In order that 
, the researcher will have used the way researches a document is a principle in the research this time. 
Keywords : Senete, Constitution 
 
บทนํา 

แตเดิมรัฐสภาไทยพัฒนามาจากเคานซิลออฟสเตต 
(Council of State) หรือ สภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน และ
องคมนตรีสภา (Privy Council) ซึ่งเปนสภาท่ีปรึกษาใน
พระองคที่มีมาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหั วภายหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 
พุทธศักราช 2475  พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475 มาตรา 10 ได
บัญญัติใหรัฐสภาเปนระบบสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร 
มีสมาชิก 2 ประเภท แตละประเภทมีจํานวนเทากัน สมาชิก 
ประเภทท่ี 1 มาจากการเลือกตั้งและสมาชิกประเภทท่ี 2 มา
จากการแตงตั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อใหสมาชิกที่มาจากการแตงตั้ง 
กลาวคือ สมาชิกประเภทท่ี 2 คอยชวยเหลือกลั่นกรองงาน
ของสมาชิกผูแทนราษฎร ประเภทท่ี 1 เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประโยชนแกประชาชนมากท่ีสุด (สุรเดช จิรัฐิติเจริญ. 2555)   
 จากวัตถุประสงคหรือเจตนารมณดังกลาวนี้เอง จึง
ถือไดวา “วุฒิสภา” หรือสภาที่ทําหนาที่กลั่นกรองงานของ
ส ภ าผู แ ท น ราษ ฎ ร ได ถื อ กํ า เนิ ด ขึ้ น ม า ใน น าม ขอ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเภทที่ 2 ต้ังแตเปลี่ยนแปลง
การปกครองในป พุทธศักราช 2475 ภายใตบทบัญญัติ
มาตรา 10 นั่นเอง ปพุทธศักราช 2489 ไดมีการแก ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณบานเมือง
ภ าย ใต บ ทบั ญ ญั ติ ม าต รา  17 ขอ งรัฐธรรม นู ญ แห ง

ราชอาณาจักรไทย  โดยบัญญัติใหรัฐสภาไดเปลี่ยนเปน 
“ระบบสภาคู” หรือ “ระบบสองสภา” คือ สภาผูแทนราษฎร 
และพฤฒสภา ซ่ึงพฤฒสภามีขึ้นเพ่ือทําหนาที่เปนสภายับยั้ง
หรือสภากลั่นกรองงาน คอยเหน่ียวรั้งมิใหสภาผูแทนราษฎร
ทํางานดานนิติบัญญัติเร็วเกินไปจนขาดความรอบคอบ ซึ่ง
เปนอาํนาจหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเภทท่ี 2 
ตามมาตรา 52 แหงรัฐธรรมนูญเดียวกัน สมาชิกพฤฒสภา
ตามบทบัญญัติมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2489 มาจากการเลือกตั้ งทางออม มี
คุณสมบัติสูงกวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังคุณวุฒิและ
วัยวุฒิ กลาวคือ ตองมีอายุไมต่ํากวา 40 ปบริบูรณ มีคุณวุฒิ
อยางต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทามาแลวไมต่ํากวา 5 ป หรือ
เคยดํารงตําแหนงทางราชการมาแลวไมต่ํากวาหัวหนากอง
หรือ เที ยบ เท า ห รื อ เคย เป นสมาชิกสภาผู แทนหรื อ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวตามบทบัญญัติมาตรา 25 
ของรัฐธรรมนูญเดียวกัน และสมาชิกพฤฒสภาตองมีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป โดยวาระเร่ิมแรกเม่ือครบ
กําหนด 3 ป ใหมีการเปลี่ยนสมาชิกจํานวนก่ึงหนึ่ง โดยการ
จับสลากออกและผูที่ออกไปแลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งอีกครั้งที่
เปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 26 แหงรัฐธรรมนูญเดียวกัน 

อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวใชบังคับได
ไมนานก็ถูกยกเลิก รัฐธรรมนูญฯ ฉบับตอมา คือ ฉบับป 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 306



พุ ท ธศั ก ราช  2490 ม าตรา  26 ของรัฐธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยยัง คงบัญญัติใหรัฐสภาเปนระบบสองสภา
เชนเดิม คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ไมไดใช ช่ือ 
“พฤฒสภา”  ตามบทบัญญัติมาตรา 33 บัญญัติใหสมาชิก
วุฒิสภามาจากการแตงต้ัง สวนอํานาจหนาที่ยังคงเดิม คือ 
เปนสภากลั่นกรอง บทบัญญัติมาตรา 60 แหงรัฐธรรมนูญ
เดียวกัน  “วุฒิ สภา” ที่ สมาชิกมาจากการแต งตั้ งตาม
บทบัญ ญั ติ แห ง รัฐธรรมนูญ ราชอาณ าจักร ไทยฉบับ 
พุทธศักราช 2492 มาตรา 73 ประกอบดวยมาตรา 82, ฉบับ 
พุทธศักราช 2511 มาตรา 71 ประกอบดวยมาตรา 78, ฉบับ 
พุทธศักราช 2517 มาตรา 95 ประกอบดวยมาตรา 107, 
ฉบับ พุทธศักราช 2521 มาตรา 74 ประกอบดวยมาตรา 84, 
ฉบับ พุทธศักราช 2534 มาตรา 90 ประกอบดวยมาตรา 
100 มีเรื่อยมาจนกระทั่งมีการปฏิรูปการเมืองคร้ังใหญในป 
พุทธศักราช 2540 โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติหลักการสําคัญใหม ๆ หลาย
ประการ เชน บัญญัติใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง
มากข้ึน  บัญญัติใหมีองคกรอิสระหลายองคกร เพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ บัญญัติใหผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและขาราชการระดับสูงอาจถูกถอดถอนออกจาก
ตําแหนงได   รวมทั้ งไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มาและ
องคประกอบของสมาชิกรัฐสภา โดยในสวนของวุฒิสภานั้น  
เปนผูทรงคุณวุฒิที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
โดยไมตองมีการหาเสียงและไมสังกัดพรรคการเมืองใดมี
จํานวน 200 คน ภายใตบทบัญญัติมาตรา 90 ประกอบดวย
มาตรา 121  และบัญญัติใหวุฒิสภามีอํานาจหนาที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมอํานาจหนาท่ีที่สําคัญก็คือ การคัดสรรบุคคลเขาดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระและองคกรสําคัญตาง ๆ รวมท้ังมี
อํานาจหนาที่ ในการถอดถอนบุคคลที่กระทําผิดตามที่
กฎหมายบัญญัติออกจากตําแหนงตามบทบัญญัติมาตรา  
303 แหงรัฐธรรมนูญเดียวกัน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองดังกลาวไดใช
บังคับเกือบ 10 ป ก็ถูกยกเลิกโดยผูที่ยกเลิกไดอางเหตุสําคัญ
หลายประการ เชน องคกรอิสระหลายองคกรถูกแทรกแซง 
สมาชิกของสภาทั้งสองมีความสัมพันธเปนเครือญาติใกลชิด
กัน ทําใหไมเปนไปตามเจตนารมณที่ตั้งไว   โดยรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกลาวไดจัดทําขึ้นใหมในปพุทธศักราช 2550 หรือที่
เรี ยกว า  “รั ฐธรรม นูญ แห งราชอาณ าจัก รไทย  ฉ บับ
ประชามติ” ไดเปลี่ยนแปลงแกไขในหลายสวน เชน สภา
ผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งมี
จํานวน 480 คน โดย 400 คน มาจากการเลือกต้ังแบบแบง
เขต สวนอีก 80 คน มาจากการเลือกต้ังแบบสัดสวนโดยการ
แบงเปน 8 กลุมจังหวัด สัดสวนดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงอีก

ครั้ง ในป 2554 โดยรัฐธรรมนูญฯ ฉบับแกไขเพิ่มเติม ได
กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิก จํานวน 
500 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง (เขตตละ
หนึ่งคน) จํานวน 375 คน และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายช่ือ 125 คน สวนวุฒิสภามี 150 คน มาจาก
การเลือกต้ัง จังหวัดละ 1 คน สวนที่เหลือมาจากการสรรหา
บุคคลที่มีความรู ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณจากทุก
กลุ ม วิช า ชีพ  โดยคณ ะกรรมสรรหาสมาชิกวุฒิ สภ า 
ประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริตแห งชาติ ประธาน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารง 
ตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญศาล
ฎีกามอบหมายจํานวน 1 คน และตุลาการ ในศาลปกครอง
สู งสุ ดที่ ที่ ประ ชุม ใหญ ตุ ลาการในศาลปกครองสู งสุ ด
มอบหมายจํานวน 1 คน จะสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจากรายช่ือ
บุคคลท่ีองคกรวิชาชีพตาง ๆ เสนอจากบัญ ชีรายช่ือที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอตามบัญญัติมาตรา 88 
ประกอบดวยมาตรา 111 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550  
 รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวมีเจตนารมณใหสมาชิก
วุฒิสภาเปนสภาของผูทรงคุณวุฒิที่หลากหลายและเปนกลาง
มากที่สุด โดยตองมีอายุ 40 ปบริบูรณขึ้นไป จบการศึกษาข้ัน
ต่ําในระดับปริญญาตรี และตองไมมีความเก่ียวของ (ไมเปน
บุพการี คูสมรสหรือบุตร) กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง รวมท้ังตองไมเปนหรือเคยเปนผู
ดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองในกรณีที่ เคยเปนผูดํารง
ตําแหนงดังกลาว ตองพนจากตําแหนงนั้น ๆ มาแลวเกินกวา 
5 ปนับถึงวันรับสมัคร หรือวันที่ไดรับการเสนอช่ือภายใต
มาตรา 115 แหงรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว และบทบัญญัติ
มาตรา 117  ประกอบดวยมาตรา 118 บัญญัติใหสมาชิก
วุฒิสภามีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป เมื่ออายุของวุฒิสภา
สิ้นสุดลง สวนท่ีมาจากการเลือกตั้งจะมีการเลือกตั้งใหม
ภายใน 30 วัน ในสวนท่ีมาจากการสรรหา จะตองสรรหาใหม
ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระไมได และสมาชิกวุฒิสภาที่
พนวาระไมถึง 2 ป จะเปนรัฐมนตรี หรือผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองไมได ในระยะเริ่มแรก รัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช 
2550 ไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการสรรหา (ชุดแรก) ใหมีวาระ 3 ป สามารถไดรับ
การสรรหาใหเปนสมาชิกวุฒิสภาไดอีก (ไพโรจน โพธิไสย, 
2557) 
 จากที่กลาวมาขางตนนั้น มีความสอดคลองกับ
ปญหาที่เกิดจากการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติ
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ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ของนฎา สินอนันตวณิช (2553) ซึ่งไดแสดงใหเห็นวา นับแต
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย
ในป พุทธศักราช 2475 ประเทศไทยไดนําระบบรัฐสภามาใช 
โดยไดเริ่มมีการนําระบบสองสภามาใชเปนครั้ งแรกตาม
บทบัญญัติมาตรา 17ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2489 โดยในสวนของวุฒิสภาซึ่งเดิมเรียกวา 
"พฤฒสภา" ถูกกําหนดใหมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค คือ การเขา
มาเปน '‘สภาพี่เลี้ยง" ของสภาผูแทนราษฎรซึ่งยังไมคุนเคย
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในการมีขึ้นของ
วุฒิสภาเปนคร้ังแรกนั้น อาศัยวิธีการไดมาโดยการเลือกตั้ง
โดยออม กลาวคือ มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรชุดสุดทายกอนใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2489 หลังจากน้ันรัฐธรรมนูญฉบับตางๆ ที่
กําหนดใหมีสองสภาก็ไดกําหนดวิธีการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา โดยการแตงตั้งโดยพระมหากษัตริยทั้งสิ้น ไดแก 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2490 
มาตรา 26 ประกอบดวยมาตรา 33, ฉบับ พุทธศักราช 2492 
มาตรา 73 ประกอบดวยมาตรา 82, ฉบับ พุทธศักราช 2511 
มาตรา 71 ประกอบดวยมาตรา 78, ฉบับ พุทธศักราช 2517 
มาตรา 74 ประกอบดวยมาตรา 107, ฉบับ พุทธศักราช 
2521 มาตรา 74 ประกอบดวยมาตรา 84  และฉบับ 
พุทธศักราช 2534 มาตรา  ประกอบดวยมาตรา 100 
 อยางไรก็ตามการอาศัยวิธีการไดมาโดยการแตงตั้ง
ดังกลาวน้ันกอใหเกิดการวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง
วาสมาชิกวุฒิสภาท่ีไดมาโดยวิธีการดังกลาวนั้นไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในการเปน "สภากลั่นกรอง"  ไดอยางแทจริง 
เนื่องจากในการแตงต้ังนั้น  โดยปกติผูนําฝายบริหารจะเปน
ผูนํารายช่ือขึ้นกราบบังคมทูลใหพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
บุคคลตามที่ฝายบริหารคัดเลือกมาแลว มิไดเปนการแตงตั้ง
โดยอาศัยพระบรมราชวินิจฉัยอยางแทจริง ดังนั้นจึงเห็นได
อยางชัดเจนวาสมาชิกวุฒิสภาท่ีฝายบริหารเปนผูเสนอช่ือขึ้น
กราบบังคมทูล เพ่ือใหทรงแตงต้ังนั้นยอมมีแนวโนมที่จะเห็น
ดวยและคลอยตามการตัดสินใจและการใชดุลพินิจของฝาย
บริหารอยูเสมอ  ดังนั้น  การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดย
วิธีการดังกลาวจึงไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการมีสภา
ที่ สองเพ่ื อการกลั่ นกรอง ถวงดุ ลกับ รัฐบาลและสภา
ผูแทนราษฎรได ดวยเหตุผลดังกลาวประกอบกับกระแสการ

เรียกรองประชาธิปไตยและการปองกันการคอรัปช่ันของ
นักการเมือง คณะรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ฉบับพุทธศักราช 2540 จึงไดทําการเปลี่ยนแปลงวิธีการไดมา
และอํานาจหนาท่ีของสมาชิกวุฒิสภาเสียใหม  โดยกําหนดให
สมาชิกวุฒิสภาไดมาโดยการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ภายใตมาตรา 121 ของฉบับรัฐธรรมนูญดังกลาว และเพ่ือให
สอดคลองกับวิธีการไดมา จึงไดทําการเพิ่มอํานาจหนาที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาในการแตงตั้งบุคคลดํารงตําแหนงในองคกร 
ตรวจสอบหรือองคกรอิสระตางๆ รวมถึงอํานาจในการ
พิจารณาและมีมติถอดถอนผูดํารงตําแหนง ทางการเมืองและ
ขาราชการระดับสูงตามบทบัญญัติมาตรา 303  กลาวคือ 
นอกจากการเปน “สภากลั่นกรอง'’ แลว ยังใหมีหนาที่ในการ
แตงตั้งและถอดถอน ดวยเพ่ือเพิ่มกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการ
ระดับสูง อยางไรก็ตามภายหลังการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ พุทธศักราช 2540 แมรัฐธรรมนูญจะ
ไดกําหนดบทบัญญัติใหมีการแยกวุฒิสภาใหเปนอิสระจาก
พรรคการเมืองเพ่ือใหสอดคลองกับการทําหนาที่แตงตั้งและ
ถอดถอน แตในทางปฏิบัติกลับไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ได  เห็นไดจากจากผลการเลือกตั้ งสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวช้ีใหเห็นวามีสมาชิกวุฒิสภาบางสวน
ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่
สังกัดพรรคตางๆ  ซึ่งยอมทําใหการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภา
ไมเปนอิสระ ขาดความโปรงใส และไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญในการทําหนาที่ตรวจสอบถวงดุลไดอย าง
แทจริง เมื่อ ไมสามารถแก ไขปญหาการคอรัป ช่ันของ
นักการเมืองไดประกอบกับปญหาความขัดแยงทางการเมืองที่
รุนแรงมากขึ้น จนกระท่ังเกิดการรัฐประหาร เม่ือวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2549 นําโดยคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ซึ่งมีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน เปนหัวหนาคณะ ไดโคนลม
รักษาการนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร  ซึ่งนับเปนการ
กอรัฐประหารเปนครั้ งแรกในรอบ 15 ป  มีการยกเลิก
รัฐธรรมนูญ และประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ฉบับช่ัวคราว พุทธศักราช. 2549 ท่ีกําหนดใหมีการตั้ง
สภารางรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 ข้ึนซึ่งเปนที่มาของ
การรางและประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ในเวลาตอมา 

 
สวนเนื้อหา 
 จากฐานท่ีมาและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาไทยนั้น
ยังไมสอดคลองกับระบบการเมืองและสภาพสังคมวิทยาไทย 
(เกียงไกร รอบรู. 2557) กลาวคือ ระบบรัฐสภาไทยเปน

รัฐสภาอํานาจเดี่ยว ในขณะที่สภาพสังคมไทยมีลักษณะเปน
สังคมอุปถัมภ การเลือกตั้งใชระบบหัวคะแนน ดังนั้นหาก
รัฐธรรมนูญฉบับใดกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการ
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เลือกตั้งโดยตรงโดยใชเขตเลือกต้ังยอมนําพาใหวุฒิสภายอม
หันตัวเขาหานักการเมืองและพรรคการเมืองท่ีมีหัวคะแนนอยู
ทั่วทุกพื้นที่เพื่อสรางความไดเปรียบในเร่ืองคะแนนเสียงของ
ตน การกําหนดวิธีการไดมาเง่ือนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
เอาไวตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช 2489 มาตรา 25, 
ฉบับ พุทธศักราช 2540 มาตรา 125 และฉบับ พุทธศักราช 
พ.ศ. 2550 มาตรา 115  โดยเชื่อวาจะทําใหสมาชิกวุฒิสภา
เปนอิสระปลอดจากการครอบงําของพรรคการเมืองเปนเรื่อง
ที่ไดรับการพิสูจนมาแลววาไมเปนเชนนั้นเจตนารมณที่จะให
วุฒิสภาเปน “สภาตรวจสอบ” น้ันจึงเปนสิ่งท่ีไมสอดคลอง
กับสวนประกอบในขอเท็จจริงของวุฒิสภาในปจจุบัน 
นอกจากน้ีบทบัญญัติมาตรา 111 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ไดบัญญัติใหสมาชิก
วุฒิสภาไดมาโดยการเลือกตั้งโดยตรงผสมกับการไดมาโดย
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาซ่ึงนับเปนคร้ังแรกของ
ประเทศไทยที่บัญญัติใหมีสมาชิกวุฒิสภารูปแบบผสม คือ มี
ที่ ม าที่ แตกต างกั น และ นั บ เป นค รั้ งแ รกของไทยอี ก
เชนเดียวกันที่บัญญัติใหมีสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหา
โดยคณะกรรมการสรรหา โดยยังคงอํานาจหนาท่ีของสมาชิก
วุฒิสภาใหเปนทั้งสภากลั่นกรองและมีอํานาจในการแตงตั้ง
และถอดถอนเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540   

อยางไรก็ตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการไดมาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
จักราช 2550  ยังเปนที่วิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง 
จากนักวิชาการถึงกรณีปญหาตางๆท่ีอาจเกิดขึ้นตามมา เชน 
ปญหากรณีของการแบงแยกที่มาของสมาชิกวุฒิสภาออกเปน
สองฝายนั้นอาจกอใหเกิดความแตกแยกในองคกรได ดังเชน
ที่เคยเกิดขึ้นกับสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช 
2540 ปญหาอันเกิดจากการบัญญัติคุณสมบัติของสมาชิก
วุฒิสภาที่ไม ชัดเจน ปญหาในสวนของการไดมาโดยการ
เลื อกตั้ งจั งหวัดละห น่ึ งคน  ด านความสอดคลองกั บ
เจตนารมณของการมีวุฒิสภาไทยความเหมาะสมของจํานวน
ประชากรตอจํานวนสมาชิกวุฒิสภา และความเปนอิสระของ
วุฒิสภาจากนักการเมืองและประชาชนในเขตพื้นที่เลือกตั้ง 
(บุญศรี มีวงศอุโฆษ.2556) นอกจากน้ันในสวนของการไดมา
โดยการสรรหาน้ันเปนที่วิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางถึง
ความชอบดวยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดย
ผูแทน เนื่องจากองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาน้ัน
ประกอบไปดวยตัวแทนจากศาลและองคกรอิสระ ซึ่งแสดงให
เห็นวามิไดมีความยึดโยงใดๆ กับประชาชนซ่ึงเปนเจาของ

อํานาจอธิปไตย แตสมาชิกวฒิุสภาที่ไดมาโดยการสรรหากลับ
มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับสมาชิกวุฒิสภาท่ีไดมาโดยการ
เลือกตั้งโดยประชาชนโดยเฉพาะอํานาจในการแตงตั้งและ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระและผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองอ่ืนที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ซ่ึง
นอกจากเกิดความไมสอดคลองระหวางวิธีการไดมากับ
อํานาจหนาที่แลวยังอาจกอใหเกิดปญหาความสัมพันธ
ระหวางองคกรสรรหากับผูไดรับการสรรหาภายหลังการสรร
หาเชนการใหคุณใหโทษกันระหวางสมาชิกวุฒิสภาที่ไดมา
โดยการสรรหากับผู ดํ ารงตํ าแหน งในองค กรซึ่ ง เป น
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดวย นอกจากน้ันในสวน
ของรายละเอียดทางดานกฎเกณฑในการสรรหาและการรอง
คัดดานการสรรหานั้น ยังคงมีความไมชัดเจนเพียงพอที่จะทํา
ใหไดสมาชิกวุฒิสภาที่มีความหลากหลายจากทุกภาคสวน
อยางแทจริงตามเจตนารมณของการมีสมาชิกวุฒิสภาที่มา
จากการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ 
 จากความเปนมาและสภาพปญหาที่ไดกลาวขางตน
แสดงใหเห็นวา  ประเทศไทยตองประสบกับปญหาที่เกิดจาก
วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาโดยตลอดต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบันโดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบัน การกําหนดวิธีการ
ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยยังไมสอดคลองกับอํานาจหนาที่ ยอม
สงผลใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการมีวุฒิสภาของ
ไทยอยางแทจริง  ซึ่งสงผลกระทบตอระบบตรวจสอบถวงดุล 
ภาพลักษณความเปนประชาธิปไตย และเสถียรภาพทางการ
เมืองของประเทศไทย  ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิเคราะหถึงสภาพ
ปญหาอันเกิดจากวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของไทยตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับอํานาจหนาที่และ
วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาทั้งในประเทศและตางประเทศ
ที่บัญญัติวิธีการไดมาในรูปแบบแตกตางกัน กลาวคือ โดยการ
แตงตั้ง เลือกตั้งโดยตรง เลือกตั้งโดยออม และรูปแบบผสม
การ แตงต้ังและเลือกต้ัง   ท้ังนี้เพื่อจะไดนํามาวิเคราะหปรับ
ใชกับประเทศไทย ใหมีการตรากฎหมายเพื่อให ไดมาซึ่ง
ส ม า ชิ ก วุ ฒิ ส ภ า  
เพ่ือทําหนาที่ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับอํานาจที่
ไดรับตามกฎหมายและเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของการ
มีวุฒิสภาของไทย 
           ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวาการตรากฎหมายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาน้ัน จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาระบบ
รัฐสภาและเปนประโยชนในการพัฒนาประเทศชาติ ตอไป 
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บทสรุป 
 ในสภาวะการเมืองไทยปจจุบันนั้น จากการศึกษา

ดังกลาวมาขางตน ประเทศไทยเรามีวุฒิสภาไวเพื่อทําหนาที่
กลั่นกรองกฎหมายและเปนพี่เลี้ยงใหกับสภาผูแทนราษฎร 
ตอมาวุฒิสภาไดมีอํานาจหนาท่ีเพิ่มมากขึ้น เมื่อไดมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ ฉบับ ปพ.ศ.2540 คือมีอํานาจในการ
ตรวจสอบ แตงตั้ง ถอดถอนบุคคลในองคสําคญัตางๆได  เมื่อ
ไดคําตอบในเรื่องหนาท่ีของวุฒิสภาดังกลาวมาแลว ก็จะ
สามารถ กําหนดที่มาและคุณสมบัติ รวมท้ังวิธีการที่ไดมาของ
วุฒิสภาได ซึ่งจากการศึกษาประวัติความเปนมา ไมมาจะเปน
ที่ม า คุณสมบัติ  วิธีการไดมาซึ่ งวุฒิ สภาไทยและของ
ตางประเทศแลว จะพบวา การกําหนดท่ีมาของสมาชิก
วุฒิสภาของประเทศไทย ควรพิจารณาใหสมาชิกวุฒิสภามีที่
จากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลในกลุมของผูมีความรู ความ
เช่ียวชาญ และมีประสบการณในอาชีพทุกสาขาอาชีพ ทั้งนี้ 
เนื่องจากวิธีการดังกลาวจะคงไว ซึ่งขอดีของกระบวนการ
ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการนี้ จะทําใหวุฒิสภาของ
ประเทศไทย มีสมาชิกวุฒิสภาที่กระจายสัดสวนในการเปน
ตัวแทนของประชาชนในกลุมอาชีพตางๆ  มีสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งเปนบุคคลผูมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ อยาง

แทจริง และยังถือวาเปนตัวแทนของประชาชนทั่วทั้งประเทศ
อีกดวย ซึ่งสามารถที่จะมีอํานาจหนาที่ ในการแตงตั้ง ถอด
ถอนบุคคลสําคัญๆในองคกรตางๆไดอีกดวย เพราะถือวา 
มีการยึดโยงกับประชาชนแลว โดยไมจําเปนที่จะตองใช
วิธีการเลือกตั้งโดยตรงเพียงอยางเดียว เพราะการใชวิธีการ
เลือกตั้งเพียงอยางเดียวน้ัน ประเทศไทยเคยใชมาแลว ซึ่งถือ
วาไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร นอกจากน้ี การกําหนดท่ีมา
ของสมาชิกวุฒิสภา ใหมีที่มาจากการเลือกตั้งกันเองของ
บุคคลในกลุ มของผู มี ความรู  ความ เช่ียวชาญ  และมี
ประสบการณในอาชีพทุกสาขาอาชีพ ยังจะชวยลดแรงเสียด
ทานของความขัดแยง ทางการเมืองภายในประเทศลงไดดวย 
อาศัยการท่ีกลุมทางการเมืองตาง ๆ ลวนมีโอกาสในการมี
ตัวแทนของตน ทําใหมีความเปนไปไดสูงวาวุฒิสภา ซึ่งมี
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังกันเองของบุคคลในกลุม
ของผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณในอาชีพ
ทุกสาขาอาชีพ จะไดรับความไววางใจจากประชาชนมากข้ึน 
และสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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¯³µÄ®Å³Ó½³É»³É³µß¼ÆÞÄ®¯Þ³º»¶¹ð¶»Ñ½¿ÇÓÓÂç¯³µ¹è³Þ³ºÓ½³É»ÉÕÇÂµÃÀ½Ñ³ÞÞ³ ®̄¿¾Í½¶È»Ñ½È®½ºÁÂÃÂ®¯²ÔÃÞ³¹ÍãË ä́´µÃ¸Ê¾Ì

ÈÑÆ»®ÞÓÉº»ÑÞÎÂÈÑÆÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µºÆÊÑ³ÞÉÍ®Ê»è³Ó®·¹³Þ»ß¶È¶¹ÍãµÃÕ®¿ºñòñóºÁÂÃºêáº ḯÒÒ®ÊÓ½³ÉÎÏ¯Ä®ÈÑÆÆÞÓÌ¯µºçÕÐ³
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1. ���� 

º Æ³Ò¯ÂÑ³½ìÕÐ½Ñ³Ë ä́ÊÇÓÁÀÑÞ¯³µÁ¼ÑÞ¼®¹³ÞË°µ²î ¶̄Ò¹®ÝÞæ³Êç

ÁÂÃÈÑ³Þ´µÃË¹°º� ±ãÞÉÍ¯³µ¼Ê³ÊÈ®½¹³ÞðÇµ ¶̄Ò¹³ÞÕÐ³ÆÇÈ»³À¯µµÉ

Ë ä́ÆÊÑ³ÞÉ³¯º� ±ãÞÆÇÈ»³À¯µµÉË ä́È®½¼®¿ËÓÂâãÆË°µ²î ¶̄Ò¼ÆÞ

´µÃË¹°ºÒ±Þ¹è³çÀÐÉÍ¶ÓÉÆÇÈ»³À¯µµÉË ä́Òè³½É³¯ß±Þºó�º¶ÓÉº

¸ÕÊËíÄ³ÃçË¼Èæ³ÓÈÃ½®ÆÆ¯¹ÍãÉÍÒè³½¶ÓÉÆÇÈ»³À¯µµÉ¹®ÝÞ»¶Ýº

êåº¶ÓÉº¸ÕÊ¶ÓÉÆÇÈ»³À¯µµÉçË¼ÈÒ®ÞÀ½®Õ¾Â¿ÇµÍ®ÝßâÆ½Ñ³ÉÍ

Ó½³É»è³Ó®·Ë ä́ÆÊÑ³ÞÊ¶ã Þ çæ³ÓÈÃ½®ÆÆ¯º¸ÕÊËíÄ³Ã¶ÓÉ

ÆÇÈ»³À¯µµÉÆÉÈÃÓµºº� ±ãÞßâÆ½Ñ³Ë ä́¶ÓÉÆÇÈ»³À¯µµÉ¼³ÕçÀ·Ñ

ÁÂÃÉÍ¯³µ¼Ê³ÊÈ®½ÆÊÑ³ÞÈÑÆËâãÆÞçË¼ÈÒ®ÞÀ½®Õ¾Â¿ÇµÍº¸ÕÊÉÍÎÏÐÎÂ¶È

ÆÇ´¯µÔÌºÆÃìÀÂÑÁÂÃ¾¶Ý»Ñ½µßÊÈÌÒè³½É³¯ß±ÞºµÐÆÊÂÃºêåò��º

ÀµâÆÓ¶ÕË ä́Òè³½ºå��º¸µÞÞ³º¼ÆÞ´µÃËæ¹ðÇµ ¶̄Òº¹ÍãÉÍî³¯³µÎÂ¶È

ÆÊÏÑç¶ÓÉÆÇÈ»³À¯µµÉÁÀÑÞÍÝº�à ºº

º ËÉâãÆÄ¶Ò³µÔ³»æ³½¯³µÔÌÕ®Þ¯ÂÑ³½ÒÃËÀõìÕÐ½Ñ³ºÆ¯Ò³¯¯³µ¹Íã

ÆÞÓÌ¯µÉÍ¿ÇÓÂ³¯µ¹ÍãÉÍÓ½³ÉµÏÐÓ½³É»³É³µß¹ÍãÒÃÄ®Å³ÆÞÓÌ¯µçÀÐ

´µÃ»¿Ó½³É»è³ËµõÒÁÂÃË ä́ÎÏÐè³¹³ÞðÇµ ¶̄ÒìÕÐ®ÝºÆÞÓÌ¯µÒè³Ë ä́ÈÐÆÞÉÍ

¿ÇÓÂ³¯µ¹ÍãÕÍÁÂÃÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µÕÐ½ÊºÒ±ÞìÕÐÉÍ

ÎÏÐË¾ÍãÊ½¾³·ÄÊ³Ê³É°±¯²³ ḯÒÒ®Ê¹ÍãÒÃ¹è³çÀÐË ¶̄Õ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ

¼ÆÞÆÞÓÌ¯µºÁÂÃÄ¿½Ñ³ºÓÇÔæ³Ä¾Í½¶Èç¯³µ¹è³Þ³ ȭË ä́ÆÍ¯ ḯÒÒ®ÊÀ±ãÞ

� ±ãÞË ä́Â®¯²ÔÃ¯³µ¹è³Þ³¹ÍãÈÆ¿»ÆÞÓ½³ÉÈÐÆÞ¯³µÁÂÃÓ½³É

´µ³µß³¼ÆÞ¿ÇÓÓÂº¹Íã¹è³çÀÐË ¶̄ÕÓ½³ÉµÏÐ»±¯¹ÍãÕÍÈÑÆÈËÆÞºÓ½³ÉµÏÐ»±¯¹Íã

ÕÍÈÑÆÞ³ÁÂÃ¹è³çÀÐË ¶̄ÕÓ½³ÉÎÏ¯Ä®¹ÍãÕÍÈÑÆÆÞÓÌ¯µº� ±ã Þ¯³µ»µÐ³Þ

ÓÇÔæ³Ä¾Í½¶È¯³µ¹è³Þ³Ë ä́»¶ãÞÒè³Ë ä́ÁÂÃÉÍÓ½³É»è³Ó®·É³¯ººè³ì´»ÏÑ

´µÃ»¶¹ð¶æ³Ä¼ÆÞÞ³ÁÂÃ¯³µ¿µµÂÇË ố³ÀÉ³Ê¼ÆÞÆÞÓÌ¯µº [2]º À³¯

ÆÞÓÌ¯µ¹Ç¯ÆÞÓÌ¯µÓè³±Þß±Þ¯³µ»µÐ³ÞÓÇÔæ³Ä¾Í½¶È¯³µ¹è³Þ³¹ÍãÕÍÁÂÐ½º

ÊÑÆÉÒÃ»ÑÞÎÂÕÍÈÑÆË°µ²î ¶̄Ò¸ÕÊµ½É¼ÆÞ´µÃË¹°ÆÍ¯ÕÐ½Ê[3]º

Æ¯Ò³¯ÍÝº¯³µ»µÐ³ÞÓ½³ÉÎÏ¯Ä®ÈÑÆÆÞÓÌ¯µçÀÐ ®̄¿Ä®¯Þ³æ³Êç

ÆÞÓÌ¯µË ä́ÆÍ¯À±ãÞ ḯÒÒ®Ê¹ÍãÉÍÓ½³É»®ÉÄ®ðÌÁÂÃ»ÑÞÎÂÈÑÆÄéÈ¶¯µµÉ

¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µ¸ÕÊ¿ÇÓÓÂ¹ÍãÉÍÓ½³ÉÎÏ¯Ä®ÈÑÆÆÞÓÌ¯µ

Á»ÕÞ½Ñ³ºË ä́ÎÏÐ¹ÍãÈÐÆÞ¯³µÒÃÆÊÏÑ ®̄¿ÆÞÓÌ¯µºËÄµ³ÃËÀõ½Ñ³ÆÞÓÌ¯µìÕÐçÀÐ

Ó½³É¾Ñ½ÊËÀÂâÆºçÀÐ´µÃ¸Ê¾ÌÁ Ñ̄ÈËÆÞºµÏÐ»±¯½Ñ³Ë ä́»Ñ½À±ãÞ¼ÆÞ

ÆÞÓÌ¯µÁÂÃË ¶̄ÕÓ½³ÉÒÞµ®¯æ®¯ÕÍºÓ½³ÉÎÏ¯Ä®ÈÑÆÆÞÓÌ¯µº ¹è³çÀÐ

Ä®¯Þ³Ë ¶̄ÕÓ½³ÉËÈõÉçÒ¹ÍãÒÃ¹è³Þ³ºËÄâãÆÓ½³É Ð̄³½ÀÐ³ºÓ½³É

ÈÐÆÞ¯³µ¹ÍãÒÃÈÆ¿Á¹çÀÐ ®̄¿ÆÞÓÌ¯µº[4]º

º Ò³¯´µÃËÕõÕ®Þ¯ÂÑ³½ºÎÏÐ½¶Ò®ÊÒ±Þ»çÒ¹ÍãÒÃ°±¯²³ÓÇÔæ³Ä¾Í½¶Èç

¯³µ¹è³Þ³ÁÂÃÓ½³ÉÎÏ¯Ä®ÈÑÆÆÞÓÌ¯µ¹Íã»ÑÞÎÂÈÑÆ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ

ÈÑÆÆÞÓÌ¯µ¼ÆÞÄ®¯Þ³µÃÕ®¿´ë¶¿®È¶¯³µ¼ÆÞ¿µ¶²®¹ÎÂ¶È¾¶Ý»Ñ½Ê³

ÊÈÌç¶ÓÉÆÇÈ»³À¯µµÉÆÉÈÃÓµºÒ®ÞÀ½®Õ¾Â¿ÇµÍºËÄµ³ÃË¾âãÆ½Ñ³ç

¯³µ¿µ¶À³µÞ³Ë â̄Æ¿¹Ç¯ÆÞÓÌ¯µìÕÐËÂõÞËÀõß±ÞÓ½³É»è³Ó®·¼ÆÞ¿ÇÓÂ³¯µº

� ±ãÞßâÆË ä́¹µ®ÄÊ³¯µ¹ÍãÉÍÓÇÔÓÑ³»ÏÞ»ÇÕºÁÂÃÉÍÎÂÈÑÆÓ½³É»è³ËµõÒ¼ÆÞ

ÆÞÓÌ¯µºÒ±ÞÉÇÑÞÉ®ã¹ÍãÒÃÄ®Å³¿ÇÓÂ³¯µçÀÐÉÍÓ½³ÉµÏÐÓ½³É»³É³µßËÄµ³Ã

Ë¾âãÆ½Ñ³º“Ó®ÝË ä́¹µ®ÄÊ³¯µ¹ÍãÉÍÓÑ³Ê¶ãÞ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µº»³É³µß»µÐ³Þº

ÓÇÔÏ´¯³µÁ Ñ̄ÆÞÓÌ¯µÆÊÑ³ÞÉÀ³°³Â!º�ó º

º

2. � �º�¨��¥��£ 

2.1 ËÄâãÆË´µÍÊ¿Ë¹ÍÊ¿Ó½³ÉÁÈ¯ÈÑ³Þ¼ÆÞ¯³µË´ä»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞ

ÆÞÓÌ¯µº¼ÆÞÄ®¯Þ³µÃÕ®¿´ë¶¿®È¶¯³µ¿µ¶²®¹ÎÂ¶È¾¶Ý»Ñ½Ê³ÊÈÌç

¶ÓÉÆÇÈ»³À¯µµÉÆÉÈÃÓµºÒ®ÞÀ½®Õ¾Â¿ÇµÍºÒè³Á¯È³É ḯÒÒ®Ê»Ñ½

¿ÇÓÓÂº

2.2º ËÄâãÆ°±¯²³ÓÇÔæ³Ä¾Í½¶Èç¯³µ¹è³Þ³¹Íã»ÑÞÎÂÈÑÆÄéÈ¶¯µµÉ¯³µ

Ë ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µº¼ÆÞÄ®¯Þ³µÃÕ®¿´ë¶¿®È¶¯³µ¿µ¶²®¹ÎÂ¶È

¾¶Ý»Ñ½Ê³ÊÈÌç¶ÓÉÆÇÈ»³À¯µµÉÆÉÈÃÓµºÒ®ÞÀ½®Õ¾Â¿ÇµÍº

2.3º ËÄâãÆ°±¯²³Ó½³ÉÎÏ¯Ä®ÈÑÆÆÞÓÌ¯µ¹Íã»ÑÞÎÂÈÑÆÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́

»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µ¼ÆÞÄ®¯Þ³µÃÕ®¿´ë¶¿®È¶¯³µ¿µ¶²®¹ÎÂ¶È

¾¶Ý»Ñ½Ê³ÊÈÌç¶ÓÉÆÇÈ»³À¯µµÉÆÉÈÃÓµºÒ®ÞÀ½®Õ¾Â¿ÇµÍº

 

3. «¢§«������³ ± 

3.1 ª¶��§�»°¢²� ÎÏÐ½¶Ò®ÊìÕÐ¹è³¯³µ°±¯²³ ḯÒÒ®ÊÕÐ³ÓÇÔæ³Ä¾Í½¶Èç¯³µ

¹è³Þ³º´µÃ¯Æ¿ÕÐ½ÊºÓÑ³ÈÆ¿Á¹¹ÍãËÄÍÊÞÄÆºÓ½³É´ÂÆÕæ®Êç¯³µ

¹è³Þ³ºÓ½³É Ð̄³½ÀÐ³çÞ³º¯³µÄ®Å³Ó½³É»³É³µß¼ÆÞÄ®¯Þ³º

¯³µ¿ÏµÔ³¯³µ¹³Þ»®ÞÓÉÀµâÆ¯³µ¹è³Þ³µÑ½É ®̄º»¶¹ð¶»Ñ½¿ÇÓÓÂç

¯³µ¹è³Þ³ºÓ½³É»ÉÕÇÂµÃÀ½Ñ³ÞÞ³ ®̄¿¾Í½¶È»Ñ½È®½ºÂ®¯²ÔÃÞ³¹Íã

Ë ä́ ´µ Ã ¸Ê¾Ì ÈÑ Æ»® Þ ÓÉ ºÁÂÃÕÐ ³Ó½³ÉÎÏ ¯Ä® ÈÑ ÆÆÞÓÌ ¯ µº

´µÃ¯Æ¿ÕÐ½ÊºÓ½³ÉË¾âãÆßâÆÁÂÃÊÆÉµ®¿çË ố³ÀÉ³ÊÁÂÃÓÑ³¶ÊÉ¼ÆÞ

ÆÞÓÌ¯µºÓ½³ÉËÈõÉçÒç¯³µ´ë¶¿®È¶Þ³ËÄâãÆ´µÃ¸Ê¾Ì¼ÆÞÆÞÓÌ¯µºÁÂÃ

Ó½³É´µ³µß³¹ÍãÒÃµ®¯²³»ß³æ³ÄÓ½³ÉË ä́»É³¾¶¯¼ÆÞÆÞÓÌ¯µ½Ñ³

»ÑÞÎÂÈÑÆÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µÀµâÆìÉÑÁÂÃÆÊÑ³Þìµº

3.2 ª¶��¨������º ´µÃ¾³¯µç¯³µ½¶Ò®ÊÓµ®ÝÞÍÝºÓâÆº¯ÂÇÑÉÄ®¯Þ³

µÃÕ®¿´ë¶¿®È¶¯³µ¿µ¶²®¹ÎÂ¶È¾¶Ý»Ñ½Ê³ÊÈÌºçË¼ÈÄâÝ¹Íãº¶ÓÉ

ÆÇÈ»³À¯µµÉÆÉÈÃÓµºÒ®ÞÀ½®Õ¾Â¿ÇµÍºÉÍ¿µ¶²®¹ÎÂ¶È¾¶Ý»Ñ½Ê³ÊÈÌº

å��º¿µ¶²®¹º

º

4. ��¢�����ª�������³ ± 

º Ò³¯¯³µÄ¶Ò³µÔ³Ó½³É»®ÉÄ®ðÌµÃÀ½Ñ³ÞÈ®½Á´µ¹ÍãÉÍÓ½³ÉË¾âãÆÉ¸ÊÞ

®̄¸ÕÊ¯³µ»µÐ³Þ¯µÆ¿Á½Ó¶Õç¯³µ½¶Ò®ÊºËÄâãÆçÀÐË ¶̄Õ¯µÆ¿Á½Ó¶ÕÉÍ

Ó½³Éµ®Õ Ç̄ÉÉÍËÀÈÇÉÍÎÂÁÂÃ¾®ÕËÒç¯³µ°±¯²³Þ³½¶Ò®ÊçÓµ®ÝÞÍÝºÁ»ÕÞ

Õ®ÞµÏ´¹Íãº1º
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��¨��¤¬1º¯µÆ¿Á½Ó¶Õç¯³µ½¶Ò®Êº

 

5. ¥����·�������³ ± 

5.1 ¥����·����¤¬1 Ä®¯Þ³¹ÍãÉÍ ḯÒÒ®Ê»Ñ½¿ÇÓÓÂÁÈ¯ÈÑ³Þ ®̄ºÉÍ

ÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍçµÃÕ®¿ÁÈ¯ÈÑ³Þ ®̄ 

5.2 ¥����·����¤¬2 ÓÇÔæ³Ä¾Í½¶Èç¯³µ¹è³Þ³ÕÐ³ÈÑ³Þº"º»ÑÞÎÂÈÑÆ

ÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µ¼ÆÞÄ®¯Þ³µÃÕ®¿

´ë¶¿®È¶¯³µ¿µ¶²®¹ÎÂ¶È¾¶Ý»Ñ½Ê³ÊÈÌç¶ÓÉÆÇÈ»³À¯µµÉÆÉÈÃ

ÓµºÒ®ÞÀ½®Õ¾Â¿ÇµÍ 

5.3 ¥����·����¤¬3 Ó½³ÉÎÏ¯Ä®ÈÑÆÆÞÓÌ¯µÕÐ³ÈÑ³Þº"º»ÑÞÎÂÈÑÆ¯³µ

ÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË´ä»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µº¼ÆÞÄ®¯Þ³µÃÕ®¿

´ë¶¿®È¶¯³µ¿µ¶²®¹ÎÂ¶È¾¶Ý»Ñ½Ê³ÊÈÌç¶ÓÉÆÇÈ»³À¯µµÉÆÉÈÃ

ÓµºÒ®ÞÀ½®Õ¾Â¿ÇµÍ 

 

6.  ��¼�ª��§��������³ ± 

6.1 ¨������������¡�� �¢±¡�� 

6.1.1º´µÃ¾³¯µË ố³ÀÉ³Êç¯³µ½¶Ò®ÊÓµ®ÝÞÍÝºìÕÐÁ Ñ̄ºÄ®¯Þ³µÃÕ®¿

´ë¶¿®È¶¯³µ¿µ¶²®¹ÎÂ¶È¾¶Ý»Ñ½Ê³ÊÈÌç¶ÓÉÆÇÈ»³À¯µµÉÆÉÈÃ

ÓµºÒ®ÞÀ½®Õ¾Â¿ÇµÍºÉÍÒè³½¹®ÝÞ»¶Ýºå��º¿µ¶²®¹º� ±ãÞìÉÑ»³É³µß¹µ³¿

Òè³½¹ÍãÁÑÆº

6.1.2º¯³µ½¶Ò®ÊçÓµ®ÝÞÍÝç¾Ð¯³µÀ³¼³Õ¯ÂÇÑÉÈ®½ÆÊÑ³Þ¸ÕÊç¾ÐÈ³µ³Þ

»è³ËµõÒµÏ´¼ÆÞº#Ø×Ø
ùº ¹ÍãµÃÕ®¿Ó½³ÉË¾âãÆÉ®ãµÐÆÊÂÃº$óº� ±ãÞ¯ÂÇÑÉ

È®½ÆÊÑ³Þ¹Íãç¾Ðç¯³µ°±¯²³Óµ®ÝÞÍÝºÓâÆº400ºÈ®½ÆÊÑ³Þº

6.1.3º ÎÏÐ½¶Ò®Ê¹è³¯³µç¾Ð½¶ðÍ¯³µ»ÇÑÉÈ®½ÆÊÑ³ÞÁ¿¿ÞÑ³Êººº(�Ù×	Úùº

�Ø
�ú×º �Ø×	ÚÙ
�áº ¸ÕÊ½¶ðÍ¯³µÒ®¿íÂ³¯Á¿¿ìÉÑç»ÑÓâËÄâãÆËÂâÆ¯

¯ÂÇÑÉÈ®½ÆÊÑ³Þº¸ÕÊ»ÇÑÉÒ®¿íÂ³¯Ò³¯ºå��º¿µ¶²®¹ºÁ¿ÑÞË ä́Ë%»ÂÃºàº

¿µ¶²®¹ºÒÃËÀÂâÆ¯ÂÇÑÉÈ®½ÆÊÑ³Þºàñº¿µ¶²®¹º¸ÕÊÉÍÈ®½ÆÊÑ³ÞË ä́Ä®¯Þ³º

�ñºÓºÒÃË ä́È®½ÆÊÑ³Þ¼ÆÞ¿µ¶²®¹ºàºÁÀÑÞ 

6.2 §��»¤¢��»¢��¤��¶�����§�½�����«¶¢��� 

º ËÓµâãÆÞÉâÆ¹Íãç¾Ð¯³µ½¶Ò®ÊË ä́Â®¯²ÔÃÁ¿¿»Æ¿ß³Éº� ±ãÞÉÍÂ®¯²ÔÃ

Óè³ß³ÉË ä́Á¿¿É³Èµ´µÃËÉ¶ÓÑ³º&�ØþÙ
�º�ýØÚùáºÈ³ÉÁ¿¿»Æ¿ß³É

É³Èµ½®Õ¼ÆÞÂ¶ËÓ¶µÌ¹º&'Ù�ù�þ(�º �ýØÚùáº ¸ÕÊÁ¿ÑÞÆÆ¯Ë ä́Óè³ß³Éºóº

ÈÆºÕ®ÞÈÑÆì´ÍÝº

º ÈÆ¹Íã º1º ºÁ¿¿»Æ¿ß³ÉË Í̄ã Ê½ ®̄¿¼ÐÆÉÏÂ¹®ã ½ ì´¼ÆÞÎÏÐ ÈÆ¿

Á¿¿»Æ¿ß³ÉºìÕÐÁ Ñ̄ºÂ®¯²ÔÃ»Ñ½¿ÇÓÓÂºË¾ÑºËÄ°ºÆ³ÊÇº»ß³æ³Ä

»Éµ»ºµÃÕ®¿¯³µ°±¯²³ºµÃÊÃË½Â³ç¯³µ¹è³Þ³ºÁÂÃµ³ÊìÕÐºË ä́ÈÐº

º ÈÆ¹Íãº2ººÁ¿¿»Æ¿ß³ÉË Í̄ãÊ½ ®̄¿ ḯÒÒ®ÊÕÐ³ÓÇÔæ³Ä¾Í½¶Èç¯³µ

¹è³Þ³º¸ÕÊÁ¿ÑÞË ä́º)ºÕÐ³ºÉÍÒè³½º40º¼ÐÆº

º ÈÆ¹Íãº3ººÁ¿¿»Æ¿ß³ÉË Í̄ãÊ½ ®̄¿¯³µÓ½³ÉÎÏ¯Ä®ÈÑÆÆÞÓÌ¯µº¸ÕÊ

Á¿ÑÞË ä́º3ºÕÐ³ºÉÍÒè³½º1óº¼ÐÆº

º ÈÆ¹Íãº4ºÁ¿¿»Æ¿ß³ÉË¯ÍãÊ½ ®̄¿ÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ

¼ÆÞÆÞÓÌ¯µº´µÃ¯Æ¿ÕÐ½ÊÄéÈ¶¯µµÉºóºÕÐ³ºÉÍÒè³½ºåóº¼ÐÆº

º ÈÆ¹ÍãºóººÁ¿¿»Æ¿ß³ÉÂ®¯²ÔÃÁ¿¿»Æ¿ß³É´Â³ÊË *́Õº

6.3 �����§����²£«¶¢��� 

6.3.1º»ß¶È¶Ë¾¶ÞÄµµÔ³ºËÄâãÆ¯³µÆð¶¿³Ê¼ÐÆÉÏÂË Í̄ãÊ½ ®̄¿Â®¯²ÔÃ

¿ÇÓÓÂ¼ÆÞÄ®¯Þ³µÃÕ®¿´ë¶¿®È¶¯³µ¿µ¶²®¹ÎÂ¶È¾¶Ý»Ñ½Ê³ÊÈÌç

¶ÓÉÆÇÈ»³À¯µµÉÆÉÈÃÓµºÒ®ÞÀ½®Õ¾Â¿ÇµÍ¸ÕÊç¾Ðº»ß¶È¶ÄâÝî³ºìÕÐÁ Ñ̄

ÓÑ³Ó½³ÉßÍãº&+�ù��ù
ý�áº ÓÑ³µÐÆÊÂÃº&�ù�ýù
þØ�ùáº ÓÑ³ËíÂÍãÊËÂ¼

ÓÔ¶Èº&�ùØ
áº ÁÂÃÓÑ³»Ñ½Ë¿ÍãÊÞË¿É³Èµî³º&�þØ
�Ø��º

�ùÿÙØþÙú
áº

6.3.2º »ß¶È¶Ë¾¶ÞÆÇÉ³ºËÄâãÆ¹è³¯³µ½¶ËÓµ³ÃÀÌ¼ÐÆÉÏÂ¸ÕÊç¾Ð»ß¶È¶¯³µ

½¶ËÓµ³ÃÀÌ¯³µßÕßÆÊË¾¶ÞË»ÐÄÀÇÓÏÔº&��ÚþÙ	Úùº �ù��ù��Ùú
º

�
ØÚ��Ù�áº

º

7. ¥��¨�������³ ± 

7.1 «¶¢���� ¤�¸¨«¢���¶�¢�¥¢º�� 

º Ò³¯ÎÂ¯³µ½¶ËÓµ³ÃÀÌ¼ÐÆÉÏÂÄ¿½Ñ³¯ÂÇÑÉÈ®½ÆÊÑ³Þ¹ÍãìÕÐ¹è³¯³µ°±¯²³

½¶Ò®ÊÓµ®ÝÞÍÝ»Ñ½çÀ·ÑË ä́ËÄ°À·¶ÞºÓ¶ÕË ä́µÐÆÊÂÃºóàòóñº ¸ÕÊÆ³ÊÇÆÊÏÑ

ç¾Ñ½Þº21-êñº ,́ºÓ¶ÕË ä́µÐÆÊÂÃº��ò�óº »Ñ½çÀ·ÑÉÍµÃÕ®¿¯³µ°±¯²³

���������������������� 

-ºÓÑ³ÈÆ¿Á¹¹ÍãËÄÍÊÞÄÆº

-ºÓ½³É´ÂÆÕæ®Êç¯³µ¹è³Þ³º

-ºÓ½³É¯Ð³½ÀÐ³çÞ³º

-º¯³µÄ®Å³Ó½³É»³É³µß¼ÆÞ

Ä®¯Þ³ºº

-º¯³µ¿ÏµÔ³¯³µ¹³Þ»®ÞÓÉÀµâÆ

¯³µ¹è³Þ³µÑ½É¯®º

-º»¶¹ð¶»Ñ½¿ÇÓÓÂç¯³µ¹è³Þ³º

-ºÓ½³É»ÉÕÇÂµÃÀ½Ñ³ÞÞ³¯®¿

¾Í½¶È»Ñ½È®½º

-ºÂ®¯²ÔÃÞ³¹ÍãË´ä´µÃ¸Ê¾Ì

ÈÑÆ»®ÞÓÉº

�¦���������§̈ ©�¥�������¤ª�

«¢�¢��£��º

-º¯³µçÀÐÓ½³É¾Ñ½ÊËÀÂâÆº

-º¯³µÓè³±Þß±ÞÎÏÐÆâãº

-ºÓ½³ÉÆÕ¹ÆÕ¯Â®Ýº

-º¯³µçÀÐÓ½³ÉµÑ½ÉÉâÆº

- Ó½³É»è³±¯çÀÐ³¹Íã

�������� ��¡¢¢��£�� 

-ºÓ½³ÉË¾âãÆßâÆÁÂÃÊÆÉµ®¿ç

Ë´ô³ÀÉ³ÊÁÂÃÓÑ³¶ÊÉ¼ÆÞ

ÆÞÓÌ¯µº

-ºÓ½³ÉËÈõÉçÒç¯³µ´ë¶¿®È¶Þ³

ËÄâãÆ´µÃ¸Ê¾Ì¼ÆÞÆÞÓÌ¯µº

-ºÓ½³É´µ³µß³¹ÍãÒÃµ®¯²³

»ß³æ³ÄÓ½³ÉË´ä»É³¾¶̄ ¼ÆÞ

ÆÞÓÌ¯µº
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µÃÕ®¿´µ¶··³ÈµÍºÓ¶ÕË ä́µÐÆÊÂÃºó�ò)ñº ÉÍµÃÊÃË½Â³ç¯³µ¹è³Þ³º

ÐÆÊ¯½Ñ³ÀµâÆË¹Ñ³ ®̄¿ºóº ,́ºÓ¶ÕË ä́µÐÆÊÂÃºó2.óñºÁÂÃÉÍµ³ÊìÕÐµÃÀ½Ñ³Þº

1óöññ0º–º2óöñññº¿³¹ºÓ¶ÕË ä́µÐÆÊÂÃº49.00º

º

7.2 «¶¢����������§����²£�����������������������������

���� ��¡¢¢��£����¤¥¡����¡¢�¦���������§ ©̈�¥�������¤ª�«¢�

¢��£�� 

º Ò³¯ÎÂ¯³µ½¶ËÓµ³ÃÀÌ¼ÐÆÉÏÂºÄ¿½Ñ³ºÓ½³ÉÓ¶ÕËÀõÕÐ³ÓÇÔæ³Ä¾Í½¶È

ç¯³µ¹è³Þ³º¸ÕÊµ½ÉÆÊÏÑçµÃÕ®¿ËÀõÕÐ½Ê´³¯Â³Þº ÁÂÃËÉâãÆ

Ä¶Ò³µÔ³ÁÊ¯È³Éµ³ÊÕÐ³Ä¿½Ñ³ºÂè³Õ®¿¹ÍãÉ³¯¹Íã»ÇÕºÓâÆºÕÐ³

Ó½³É Ð̄³½ÀÐ³çÞ³º� ±ãÞµÃÕ®¿Ó½³ÉÓ¶ÕËÀõÆÊÏÑçË¯Ô- ÌËÀõÕÐ½ÊÉ³¯º

Âè³Õ®¿ß®Õì´ºÓâÆºÕÐ³Ó½³É´ÂÆÕæ®Êç¯³µ¹è³Þ³öºÕÐ³¯³µÄ®Å³

Ó½³É»³É³µß¼ÆÞÄ®¯Þ³öºÕÐ³¯³µ¿ÏµÔ³¯³µ¹³Þ»®ÞÓÉÀµâÆ¯³µ

¹è³Þ³µÑ½É ®̄öºÕÐ³Â®¯²ÔÃÞ³¹ÍãË ä́´µÃ¸Ê¾ÌÈÑÆ»®ÞÓÉ,ºÕÐ³Ó½³É

»ÉÕÇÂµÃÀ½Ñ³ÞÞ³ ®̄¿¾Í½¶È»Ñ½È®½,ºÕÐ³»¶¹ð¶»Ñ½¿ÇÓÓÂç¯³µ¹è³Þ³ºº

ÁÂÃÕÐ³ÓÑ³ÈÆ¿Á¹¹ÍãËÄÍÊÞÄÆºÈ³ÉÂè³Õ®¿º

º

º »Ñ½ ḯÒÒ®ÊÕÐ³Ó½³ÉÎÏ¯Ä®ÈÑÆÆÞÓÌ¯µ¸ÕÊµ½ÉºÆÊÏÑçµÃÕ®¿ËÀõ

ÕÐ½ÊÉ³¯ºÁÂÃËÉâãÆÄ¶Ò³µÔ³ÁÊ¯È³Éµ³ÊÕÐ³Ä¿½Ñ³ºÂè³Õ®¿¹ÍãÉ³¯¹Íã»ÇÕº

ÓâÆº ÕÐ³Ó½³É´µ³µß³¹ÍãÒÃµ®¯²³»ß³æ³ÄÓ½³ÉË ä́»É³¾¶¯¼ÆÞ

ÆÞÓÌ¯µº Âè³Õ®¿ß®Õì´ºÓâÆºÕÐ³Ó½³ÉË¾âãÆßâÆÁÂÃÊÆÉµ®¿çË ố³ÀÉ³Ê

ÁÂÃÓÑ³¶ÊÉ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µº ÁÂÃÕÐ³Ó½³ÉËÈõÉçÒç¯³µ´ë¶¿®È¶Þ³ËÄâãÆ

´µÃ¸Ê¾Ì¼ÆÞÆÞÓÌ¯µºÈ³ÉÂè³Õ®¿º

º ¹®ÝÞÍÝ ḯÒÒ®ÊÕÐ³ÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µç

æ³Äµ½ÉÆÊÏÑçµÃÕ®¿´³¯Â³ÞºÁÂÃËÉâãÆÄ¶Ò³µÔ³ÁÊ¯È³Éµ³ÊÕÐ³

Ä¿½Ñ³ºÂè³Õ®¿¹ÍãÀ±ãÞºÓâÆºÕÐ³ÄéÈ¶¯µµÉ¯³µçÀÐÓ½³É¾Ñ½ÊËÀÂâÆºÂè³Õ®¿

ß®Õì´ºÓâÆºÕÐ³ÄéÈ¶¯µµÉ¯³µÓè³±Þß±ÞÎÏÐÆâãöºÕÐ³ÄéÈ¶¯µµÉ¯³µçÀÐ

Ó½³ÉµÑ½ÉÉâÆöºÕÐ³ÄéÈ¶¯µµÉÓ½³ÉÆÕ¹ÆÕ¯Â®ÝºÁÂÃºÕÐ³

ÄéÈ¶¯µµÉÓ½³É»è³±¯çÀÐ³¹ÍãºÈ³ÉÂè³Õ®¿º

º

7.3 «¶¢���������ª¥¢¥����·�� 

7.3.1 ¥����·����¤¬1 : Ä®¯Þ³¹ÍãÉÍ ḯÒÒ®Ê»Ñ½¿ÇÓÓÂÁÈ¯ÈÑ³Þ ®̄ºÉÍ

ÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍçµÃÕ®¿ÁÈ¯ÈÑ³Þ ®̄ºÎÂ¯³µ½¶ËÓµ³ÃÀÌ

¼ÐÆÉÏÂºÄ¿½Ñ³ºÄ®¯Þ³¹ÍãÉÍ ḯ ÒÒ®Ê»Ñ½¿ÇÓÓÂ¹ÍãÁÈ¯ÈÑ³Þ ®̄ºÉÍ

ÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍìÉÑÁÈ¯ÈÑ³Þ ®̄ºÆÊÑ³ÞÉÍ®Ê»è³Ó®·¹³Þ

»ß¶È¶¹ÍãµÃÕ®¿ºñòñóº

7.3.2 ¥����·����¤¬2 : ÓÇÔæ³Ä¾Í½¶Èç¯³µ¹è³Þ³ÕÐ³ÈÑ³Þº"º»ÑÞÎÂ

ÈÑÆÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µ¼ÆÞÄ®¯Þ³µÃÕ®¿

´ë¶¿®È¶¯³µ¿µ¶²®¹ÎÂ¶È¾¶Ý»Ñ½Ê³ÊÈÌç¶ÓÉÆÇÈ»³À¯µµÉÆÉÈÃ

ÓµºÒ®ÞÀ½®Õ¾Â¿ÇµÍºÎÂ¯³µ½¶ËÓµ³ÃÀÌ¼ÐÆÉÏÂºÄ¿½Ñ³ºÉÍÈ®½Á´µÆ¶»µÃºóº

È®½Á´µºÓâÆºÓâÆÕÐ³Ó½³É Ð̄³½ÀÐ³çÞ³öº¯³µÄ®Å³Ó½³É»³É³µß

¼ÆÞÄ®¯Þ³öº»¶¹ð¶»Ñ½¿ÇÓÓÂç¯³µ¹è³Þ³öºÓ½³É»ÉÕÇÂµÃÀ½Ñ³Þ

Þ³ ®̄¿¾Í½¶È»Ñ½È®½ºÁÂÃÂ®¯²ÔÃÞ³¹ÍãË ä́´µÃ¸Ê¾ÌÈÑÆ»®ÞÓÉºÉÍÎÂ

ÈÑÆÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µÆÊÑ³ÞÉÍ®Ê»è³Ó®·¹³Þ»ß¶È¶

¹ÍãµÃÕ®¿ºñòñóºÁÂÃÊ®ÞÄ¿½Ñ³ÉÍÈ®½Á´µÆ¶»µÃºêºÈ®½Á´µºÓâÆºÕÐ³

ÓÑ³ÈÆ¿Á¹¹ÍãËÄÍÊÞÄÆöºÓ½³É´ÂÆÕæ®Êç¯³µ¹è³Þ³ºÁÂÃ¯³µ¿ÏµÔ³

¯³µ¹³Þ»®ÞÓÉºìÉÑÉÍÎÂÈÑÆÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µº

7.3.3 ¥����·����¤¬3 : Ó½³ÉÎÏ¯Ä®ÈÑÆÆÞÓÌ¯µÕÐ³ÈÑ³Þº"º»ÑÞÎÂÈÑÆ

¯³µÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µº¼ÆÞÄ®¯Þ³µÃÕ®¿

´ë¶¿®È¶¯³µ¿µ¶²®¹ÎÂ¶È¾¶Ý»Ñ½Ê³ÊÈÌç¶ÓÉÆÇÈ»³À¯µµÉÆÉÈÃ

ÓµºÒ®ÞÀ½®Õ¾Â¿ÇµÍ ÎÂ¯³µ½¶ËÓµ³ÃÀÌ¼ÐÆÉÏÂºÄ¿½Ñ³º ÉÍÈ®½Á´µÆ¶»µÃº3

È®½Á´µº� ±ã ÞÉÍÎÂ¹®ÝÞº3È®½Á´µºÓâÆºÓ½³ÉË¾âãÆßâÆÁÂÃÊÆÉµ®¿ç

Ë ố³ÀÉ³ÊÁÂÃÓÑ³¶ÊÉ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µöºÓ½³ÉËÈõÉçÒç¯³µ´ë¶¿®È¶Þ³ËÄâãÆ

´µÃ¸Ê¾Ì¼ÆÞÆÞÓÌ¯µºÁÂÃÓ½³É´µ³µß³¹ÍãÒÃµ®¯²³»ß³æ³ÄÓ½³É

Ë ä́»É³¾¶¯¼ÆÞÆÞÓÌ¯µºÉÍÎÂÈÑÆÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞ

ÆÞÓÌ¯µÆÊÑ³ÞÉÍ®Ê»è³Ó®·¹³Þ»ß¶È¶¹ÍãµÃÕ®¿ºñòñó 

 

8. ���¢��¨��±�� 

8.1 ª¶����������¡��«¢����§¨©�¥�������¤ª�«¢�¢��£��ººÄ ¿ ½Ñ ³º

Ä®¯Þ³¹ÍãÉÍ ḯÒÒ®Ê»Ñ½¿ÇÓÓÂÁÈ¯ÈÑ³Þ ®̄ºÉÍÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́

»É³¾¶¯¹ÍãÕÍºìÉÑÁÈ¯ÈÑ³Þ ®̄ºËâãÆÞÉ³Ò³¯Ä®¯Þ³ÉÍ¯³µ´ë¶¿®È¶ÀÐ³¹Íãç

»³Ê¯³µ´ë¶¿®È¶Þ³ÓÂÐ³Ê ®̄ºÉÍ¯µÃ¿½¯³µÓ¶Õºµ½Éß±ÞìÕÐ»½®»Õ¶¯³µº

ÎÂÈÆ¿Á¹çµÃÕ®¿ËÕÍÊ½ ®̄ºç¿µ¶¿¹ËÕÍÊ½ ®̄¿Ë¼ÈÄâÝ¹ÍãËÕÍÊ½ ®̄º

¹è³çÀÐËÄ°¾³ÊÁÂÃËÄ°À·¶ÞÉÍ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µºìÉÑ

ÁÈ¯ÈÑ³Þ ®̄º

8.2  ª¶������������������������ª¶���¡��¾ºº Ä¿½Ñ ³ º ÉÍ Î ÂÈÑ Æ

ÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µº¸ÕÊÉÍÈ®½Á´µÉÍÓÑ³

»®É´µÃ»¶¹ð¶.Ë ä́¿½¯¹®ÝÞ»¶Ýº�ºÈ®½Á´µºÁÂÃºÉÍÈ®½Á´µÉÍÓÑ³»®É´µÃ»¶¹ð¶.

Ë ä́Â¿¹®ÝÞ»¶Ýºàº È®½Á´µº Õ®Þ®ÝºÒ±Þ»³É³µßÆð¶¿³ÊìÕÐ½Ñ³ºÄéÈ¶¯µµÉ

¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µº¹ÍãËÄ¶ãÉ¼±ÝºË ä́ÎÂÉ³Ò³¯º

8.2.1º ÕÐ³Ó½³É Ð̄³½ÀÐ³çÞ³º¸ÕÊÄ®¯Þ³ÉÍÓ½³ÉËÀõ½Ñ³º

Ä®¯Þ³ÉÍÓ½³ÉËÈõÉçÒ¹ÍãÒÃË¼³µ®¿¯³µ/0¯Æ¿µÉËÄ¶ãÉ ËÈ¶ÉËÄâãÆ

Ä®Å³¯³µ¹è³Þ³ºËÉâãÆìÕÐµ®¿¸Æ¯³»çÀÐ³¹Íã¯³µÞ³¹ÍãÕÍ¼±Ýº¹®ÝÞÍÝËÉâãÆ

Ä®¯Þ³ìÕÐµ®¿¯³µ»ÑÞË»µ¶ÉçÀÐËÄ¶ãÉ¼ÍÕÓ½³É»³É³µß¼ÆÞÈËÆÞº¯õÒÃ

»ÑÞÎÂçÀÐÉÍÁ½¹³Þç¯³µËÂâãÆÈè³ÁÀÑÞÀÐ³¹Íã¹Íã»ÏÞ¼±ÝºÒ´µÃ»¿

ÎÂ»è³ËµõÒçÀÐ³¹Íã¯³µ¹è³Þ³çÀÐË ä́¹ÍãÊÆÉµ®¿¼ÆÞËÄâãÆµÑ½ÉÞ³º

»É³¾¶¯ºÓµÆ¿Óµ®½ÀµâÆÎÏÐË Í̄ãÊ½¼ÐÆÞº»ÆÕÓÂÐÆÞ ®̄¿ºÞ³½¶Ò®Ê¼ÆÞº»ÇÕ³

µ® ÈÌ º ºÓ µÇ-»±¯ º [4]ºÄ¿½Ñ ³ ºÓÇÔæ³Ä¾Í ½¶ È ç¯³µ¹è ³ Þ³ÕÐ ³

Ó½³É Ð̄³½ÀÐ³ÁÂÃÓ½³ÉÉ®ãÓÞç¯³µ¹è³Þ³»ÑÞÎÂÈÑÆ¯³µË ä́»É³¾¶¯

¹ÍãÕÍÈÑÆÆÞÓÌ¯µ¼ÆÞÄ®¯Þ³ËÆ¯¾çË¼È¯µÇÞË¹ÄÉÀ³Óµº¸ÕÊÉÍÓÑ³

µÃÕ®¿®Ê»è³Ó®·¹³Þ»ß¶È¶¹Íãºñòñóºº

��������	
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8.2.2ºÕÐ³Ó½³É»ÉÕÇÂµÃÀ½Ñ³ÞÞ³ ®̄¿¾Í½¶Èº¯³µ¹ÍãÄ®¯Þ³»Ñ½çÀ·Ñº

ÉÍÓ½³ÉËÀõÓ¶Õ½Ñ³ºËâãÆÞÒ³¯Ä®¯Þ³ÉÍ¯³µ¿µ¶À³µË½Â³ç¯³µ¹è³Þ³

¼ÆÞÈËÆÞìÕÐÆÊÑ³ÞËÀÉ³Ã»Éº»³É³µßÁ¿ÑÞË½Â³ç¯³µ¹è³Þ³¯³µç¾Ð

¾Í½¶È»Ñ½È®½ÓµÆ¿Óµ®½»®ÞÓÉºìÕÐÆÊÑ³Þ»ÉÕÇÂºÉÍÆ¶»µÃç¯³µ è̄³ÀÕ½®

Â³Ä®¯ÎÑÆìÉÑßÏ¯¿®ÞÓ®¿Ò³¯ÎÏÐ¿®ÞÓ®¿¿®·¾³º� ±ãÞ»ÆÕÓÂÐÆÞ ®̄¿¹é²1 Í¼ÆÞ

Waltonºº�� º¯ÂÑ³½½Ñ³Ó½³É»ÉÕÇÂµÃÀ½Ñ³Þ¾Í½¶È¯³µ¹è³Þ³ÁÂÃ¾Í½¶Èº

ÀÉ³Êß±Þ¯³µ¹ÍãÄ®¯Þ³ÉÍ¯³µ¿µ¶À³µË½Â³ç¯³µ¹è³Þ³¼ÆÞÈËÆÞçÀÐº

ËÀÉ³Ã»ÉºÁÂÃÉÍÓ½³É»ÉÕÇÂ ®̄¿¿¹¿³¹¾Í½¶È¼ÆÞÈËÆÞºÓµÆ¿Óµ®½º

ÁÂÃ ¶̄Ò¯µµÉÆâãº"º

8.2.3º ÕÐ³¯³µÄ®Å³Ó½³É»³É³µß¼ÆÞÄ®¯Þ³ºº¸ÕÊÄ®¯Þ³ÉÍ

Ó½³ÉËÀõ½Ñ³º¿µ¶²®¹çÀÐÓ½³É»è³Ó®·çËµâãÆÞ¯³µ/0¯Æ¿µÉËÄâãÆËÄ¶ãÉÄÏ

Ó½³ÉµÏÐÁÂÃ¹®¯²ÃçÀÉÑº"º¹è³çÀÐÄ®¯Þ³ÉÍÓ½³ÉË¾âãÆÉ®ãçÈËÆÞ¹ÍãÒÃ

è³Ó½³ÉµÏÐºÓ½³É»³É³µßÉ³ç¾Ðç¯³µ¹è³Þ³ÆÊÑ³ÞËÈõÉ¹Íãº»ÆÕÓÂÐÆÞ

®̄¿ºÞ³½¶Ò®Ê¼ÆÞº»ÇËÈµº³É¸ÓÈµ°µÍº �� º ¯ÂÑ³½ÓâÆº¯³µÄ®Å³

Ó½³É»³É³µß¼ÆÞ¿ÇÓÓÂºÀÉ³Êß±ÞºÞ³Ó½µÒ®Õ¸Æ¯³»çÀÐÎÏÐ´ë¶¿®È¶ìÕÐç¾Ð

´µÃ¸Ê¾ÌÁÂÃÄ®Å³¹®¯²ÃÁÂÃÓ½³ÉµÏÐ¼ÆÞÎÏÐ´ë¶¿®È¶Þ³º� ±ãÞÒÃÉÍÎÂ

ÈÑÆ¯³µìÕÐÉÍ»Ñ½µÑ½ÉÓ½³ÉµÏÐ»±¯çÓÇÔÓÑ³¼ÆÞÈËÆÞÁÂÃÓ½³ÉµÏÐ»±¯¹Ð³

¹³Ê� ±ãÞË ¶̄Õ¼±ÝÒ³¯¯³µ¹è³Þ³º

8.2.4º ÕÐ³Â®¯²ÔÃÞ³¹ÍãË ä́´µÃ¸Ê¾ÌÈÑÆ»®ÞÓÉº¿µ¶²®¹ÉÍ¯³µ

Õè³Ë¶¯³µ¸ÕÊÓè³±Þß±Þ´µÃ¸Ê¾Ì¼ÆÞ»®ÞÓÉºÁÂÃ¿µ¶²®¹ÉÍ¸Ê¿³Êç

ÕÐ³¯³µ¾Ñ½ÊËÀÂâÆÁÂÃÄ®Å³»®ÞÓÉºº¹è³çÀÐÄ®¯Þ³µÏÐ»±¯æ³ÓæÏÉ¶çÒ¹Íã

ìÕÐÉÍ»Ñ½µÑ½ÉÁÂÃË ä́»Ñ½À±ãÞ¼ÆÞ¿µ¶²®¹¹ÍãÉÍÓ½³Éµ®¿Î¶Õ¾Æ¿ÈÑÆ

»®ÞÓÉ� ±ãÞ»ÆÕÓÂÐÆÞ ®̄¿ºÞ³½¶Ò®Ê¼ÆÞº»ÇÕ³µ®ÈÌººÓµÇ-»±¯ [4] 

8.2.5 ÕÐ³»¶¹ð¶»Ñ½¿ÇÓÓÂç¯³µ¹è³Þ³º¿µ¶²®¹çÀÐÓ½³ÉËÓ³µÄç

»¶¹ð¶ÁÂÃÓ½³ÉË ä́»Ñ½È®½¼ÆÞÄ®¯Þ³çµÃÕ®¿¹ÍãËÀÉ³Ã»ÉºÆÍ¯¹®ÝÞ

¿µ¶²®¹Ò®ÕçÀÐÉÍ¯³µËÂâãÆÈè³ÁÀÑÞÈ³ÉÓ½³ÉµÏÐÓ½³É»³É³µßÆÊÑ³Þ

ÊÇÈ¶ðµµÉºÁÂÃÎÏÐ¿®ÞÓ®¿¿®·¾³ËÓ³µÄ¯³µÈ®Õ»¶çÒ¼ÆÞ¹Ñ³çÞ³¹Íã¹Ñ³

µ®¿Î¶Õ¾Æ¿º� ±ãÞ»ÆÕÓÂÐÆÞ ®̄¿Á½Ó¶Õ¼ÆÞºË¹Äµ®¾ÈÌº» Ç̄ÂÉÍé¹ð¶.º �) º¹Íã

ìÕÐµ½¿µ½ÉÁÂÃ»µÇ´Ó½³ÉÀÉ³Ê¼ÆÞÓÇÔæ³Ä¾Í½¶È½Ñ³ºÓÇÔæ³Ä¾Í½¶Èç

¯³µ¹è³Þ³ºÓâÆºæ³½Ã»ÉÕÇÂ¹ÍãË ¶̄Õ¼±ÝµÃÀ½Ñ³Þ»¶ãÞÈÑ³Þ"º¹ÍãÆÞÓÌ¯³µìÕÐÒ®Õ

çÀÐÁ Ñ̄Ä®¯Þ³ç¯³µ´ë¶¿®È¶Þ³¹ÍãÉÍÓ½³É»ÆÕÓÂÐÆÞÈÐÆÞ ®̄ ®̄¿Ó½³É

ÈÐÆÞ¯³µ»Ñ½¿ÇÓÓÂ¼ÆÞÄ®¯Þ³ÁÈÑÂÃÓº¹è³çÀÐÄ®¯Þ³ÉÍÓ½³É»Ç¼º

ÉÍÓ½³ÉË ä́ÆÊÏÑ¹ÍãÕÍ¼±Ý¹®ÝÞç¾Í½¶È¯³µ¹è³Þ³ÁÂÃ¾Í½¶È»Ñ½È®½º

8.3 ª¶���������� ��¡¢¢��£��ª¶���¡��¾ Ä¿½Ñ³ºÉÍÎÂÈÑÆÄéÈ¶¯µµÉ

¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µº¸ÕÊÉÍÈ®½Á´µÉÍÓÑ³»®É´µÃ»¶¹ð¶.Ë ä́¿½¯

¹®ÝÞ»¶ÝºêºÈ®½Á´µ Ò±Þ»³É³µßÆð¶¿³ÊìÕÐ½Ñ³ºÄéÈ¶¯µµÉ¯³µË ä́»É³¾¶¯

¹ÍãÕÍ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µº¹ÍãËÄ¶ãÉ¼±ÝºË ä́ÎÂÉ³Ò³¯ 

8.3.1º ÕÐ³Ó½³ÉË¾âãÆßâÆÁÂÃÊÆÉµ®¿çË ố³ÀÉ³ÊÁÂÃÓÑ³¶ÊÉ¼ÆÞ

ÆÞÓÌ¯µº¸ÕÊÄ®¯Þ³ÉÍÓ½³ÉË¾âãÆÉ®ãÁÂÃ°µ®¹ð³çÁ½Ó¶Õ¼ÆÞ

ÎÏÐ¿µ¶À³µºÆÍ¯¹®ÝÞÊ®ÞºÎÏÐ¿µ¶À³µ»³É³µß¹è³çÀÐÄ®¯Þ³Ë¾âãÆ½Ñ³Ë ố³ÀÉ³Ê

ÁÂÃ¸Ê¿³Ê¼ÆÞÆÞÓÌ¯µÉÍÓ½³É»ÆÕÓÂÐÆÞ ®̄º»¶ãÞÕ®Þ¯ÂÑ³½º¹è³çÀÐ

Ä®¯Þ³Ë ¶̄ÕÓ½³Éæ³ÓæÏÉ¶çÒç¿µ¶²®¹ºÁÂÃÉÍÓ½³ÉË¾âãÆÉ®ãçÓ½³É

É®ãÓÞ¼ÆÞÆÞÓÌ¯µº� ±ãÞìÉÑ»ÆÕÓÂÐÆÞ ®̄¿ºÞ³½¶Ò®Ê¼ÆÞº»ÇÕ³µ®ÈÌººÓµÇ-»±¯

�� º Ä¿½Ñ³ºÓ½³ÉË¾âãÆßâÆÁÂÃÊÆÉµ®¿çË ố³ÀÉ³ÊÁÂÃÓÑ³¶ÊÉ¼ÆÞ

ÆÞÓÌ¯µºìÉÑ»ÑÞÎÂÈÑÆ¯³µË ä́»É³¾¶¯¹ÍãÕÍÈÑÆÆÞÓÌ¯µ¼ÆÞÄ®¯Þ³ËÆ¯¾

çË¼È¯µÇÞË¹ÄÉÀ³Óµº

8.3.2º ÕÐ³Ó½³ÉËÈõÉçÒç¯³µ´ë¶¿®È¶Þ³ËÄâãÆ´µÃ¸Ê¾Ì¼ÆÞÆÞÓÌ¯µº

¸ÕÊÄ®¯Þ³ÉÍÓ½³ÉËÀõ½Ñ³ºÆÞÓÌ¯µÉÍË ố³ÀÉ³Êº¯ÂÊÇ¹ðÌºÁÂÃÁ½¹³Þ

Õè³Ë¶¯³µ¹Íã¾®ÕËÒ»³É³µßè³¹³Þì´»ÏÑÎÂ»è³ËµõÒç¯³µ´ë¶¿®È¶Þ³º

Ë ä́ÎÂçÀÐÄ®¯Þ³ç¾ÐÓ½³É»³É³µßÆÊÑ³ÞËÈõÉ¹Íãç¯³µ¹è³Þ³ºÒ±Þ¹è³çÀÐ

Ä®¯Þ³µÏÐ»±¯ÉÍÓ½³É»Ç¼ËÉâãÆ»³É³µß¹è³Þ³ìÕÐ»è³ËµõÒº »ÆÕÓÂÐÆÞ ®̄¿

Á½Ó¶Õ¼ÆÞº�ÚÚù
ºÁÂÃº�ù�ù�º�$ º¯ÂÑ³½½Ñ³º¯³µÁ»ÕÞÆÆ¯ß±ÞÓ½³É

ÄÊ³Ê³ÉÆÊÑ³ÞËÈõÉ¹ÍãºËÈõÉçÒºÁÂÃÈ®ÝÞçÒ¹ÍãÒÃÆÇ¹¶°ÁµÞ¯³ÊºÁµÞçÒº

»È¶ ḯ··³ç¯³µ¹è³Þ³º

ËÄâãÆ´µÃ¸Ê¾ÌÁÂÃÓ½³É Ð̄³½ÀÐ³¼ÆÞÆÞÓÌ¯³µºÁÂÃ»µÐ³Þ»µµÓÌçÀÐ

ÆÞÓÌ¯³µ¿µµÂÇË ố³ÀÉ³ÊÀµâÆÆÊÏÑç»ß³Ã¹ÍãÕÍº

8.3.3ºÕÐ³Ó½³É´µ³µß³¹ÍãÒÃµ®¯²³»ß³æ³ÄÓ½³ÉË ä́»É³¾¶¯¼ÆÞ

ÆÞÓÌ¯µº¯³µ¹ÍãÄ®¯Þ³ÒÃÉÍÓ½³ÉÄÆçÒ¹ÍãÒÃ¹è³Þ³ÂÑ½ÞË½Â³çÀÐ ®̄¿

¿µ¶²®¹ºº¹ÇÑÉË¹Ë½Â³ËÄâãÆ¯³µ¹è³Þ³¸ÕÊ½³Þ¯¶Ò¯µµÉÆâãÒ¯½Ñ³Þ³ÒÃ

ÁÂÐ½Ë»µõÒºË ¶̄ÕÉ³Ò³¯¯³µìÕÐµ®¿ÓÑ³ÈÆ¿Á¹¹ÍãËÀÉ³Ã»Éº¯³µÄ¶Ò³µÔ³

Ó½³ÉÕÍÓ½³É¾Æ¿¹ÍãËÀÉ³Ã»Éº»¶ãÞÈÑ³Þ"ËÀÂÑ³ÍÝ¹è³çÀÐË ¶̄Õ¼½®· è̄³Â®ÞçÒ

ç¯³µ´ë¶¿®È¶Þ³º� ±ãÞìÉÑ»ÆÕÓÂÐÆÞ ®̄¿ºÞ³½¶Ò®Ê¼ÆÞº»ÇÕ³µ®ÈÌººÓµÇ-

»±¯º[4]º

º

9. «¶¢§¥�¢����������³ ±�� °��¡¢¸¨ 

9.1 «¶¢§¥�¢������������������³ ±¸¨��¶ 

9.1.1º ÕÐ³Ó½³É Ð̄³½ÀÐ³çÞ³ºÓ½µÉÍ¯³µÄ¶Ò³µÔ³ºÓ®ÕËÂâÆ¯

Ä®¯Þ³çÀÐÕè³µÞÈè³ÁÀÑÞ¹Íã»ÏÞ¼±ÝÆÊÑ³ÞÊÇÈ¶ðµµÉºÎÂ®¯Õ®ÁÂÃË *́Õ

¸Æ¯³»çÀÐÄ®¯Þ³Ë ¶̄Õ¯³µËµÍÊµÏÐºÓ½µÉÍ¸Ê¿³ÊçÀÐÓ½³ÉÉ®ãçÒ½Ñ³ÒÃ

ÒÐ³ÞÄ®¯Þ³ÒË¯²ÍÊÔºÁÂÃËÉâãÆÉÍ¯³µËÂ¶¯ÒÐ³ÞÄ®¯Þ³ÒÃìÕÐ

ÓÑ³¾ÕË¾Ê¹ÍãËÀÉ³Ã»ÉÁÂÃË ä́ðµµÉº

9.1.2º ÕÐ³Ó½³É»ÉÕÇÂµÃÀ½Ñ³ÞÞ³ ®̄¿¾Í½¶È»Ñ½È®½ºÒ³¯¯³µ°±¯²³

Ä¿½Ñ³ºÎÏÐ¿µ¶À³µÓ½µÓè³±Þß±Þ¯³µçÀÐÓ½³É»Ç¼¹³ÞçÒÁ Ñ̄Ä®¯Þ³ºÁÂÃ

¯³µçÀÐÓ½³É»è³Ó®·Á Ñ̄Ë½Â³»Ñ½È®½ºÀµâÆË½Â³¼ÆÞÓµÆ¿Óµ®½Ë ä́ÀÂ®¯º

ËÄâãÆìÉÑçÀÐ¯³µ¿µ¶¯³µË ¶̄Õæ³½ÃËÓµÍÊÕÒ³¯¯³µ¹è³Þ³º

9.1.3ºÕÐ³Â®¯²ÔÃÞ³¹ÍãË ä́´µÃ¸Ê¾ÌÈÑÆ»®ÞÓÉºÎÏÐ¿µ¶À³µÓ½µÒ®ÕçÀÐÉÍ

¶̄Ò¯µµÉº���º çÀÐÓ½³É»è³Ó®· ®̄¿ ¶̄Ò¯µµÉÈÑ³Þ"º¹ÍãË ä́´µÃ¸Ê¾ÌÈÑÆ

»®ÞÓÉº¹è³çÀÐÄ®¯Þ³µÏÐ»±¯æ³ÓæÏÉ¶çÒ¹ÍãìÕÐÉÍ»Ñ½µÑ½ÉÁÂÃË ä́»Ñ½À±ãÞ

¼ÆÞ¿µ¶²®¹¹ÍãÉÍÓ½³Éµ®¿Î¶Õ¾Æ¿ÈÑÆ»®ÞÓÉº
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Ä®¯Þ³ººËÄâãÆÄ®Å³¯³µ¹è³Þ³º ȭÒÃ¹è³çÀÐìÕÐµ®¿¸Æ¯³»çÀÐ³¹Íã¯³µ

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 319



Þ³¹Íã ÕÍ ¼±Ý  º¹®Ý ÞÍÝ Ë Éâã ÆÄ®¯Þ³ìÕÐ µ® ¿¯³µ»Ñ Þ Ë»µ¶ É çÀÐ ËÄ¶ã É¼Í Õ

Ó½³É»³É³µß¼ÆÞÈËÆÞº¯õÒÃ»ÑÞÎÂçÀÐÉÍÁ½¹³Þç¯³µËÂâãÆ

Èè³ÁÀÑÞÀÐ³¹Íã¹Íã»ÏÞ¼±Ýº

9.1.5º ÕÐ³»¶¹ð¶»Ñ½¿ÇÓÓÂç¯³µ¹è³Þ³º¹³ÞÆÞÓÌ¯µÓ½µ»ÑÞË»µ¶Éº

»®¿»ÇçÀÐÄ®¯Þ³ÉÍ¾ÑÆÞ¹³Þ»³É³µßÁ»ÕÞÆÆ¯ß±ÞÓ½³ÉÓ¶ÕËÀõ

»Ñ½¿ÇÓÓÂÉ³¯¼±ÝºìÉÑ½Ñ³ÒÃË ä́ÕÐ³¹ÍãË Í̄ãÊ½ ®̄¿Þ³ºÀµâÆ¾ÑÆÞ¹³Þ¹Íã

»³É³µß»âãÆ»³µÓ½³ÉÓ¶ÕËÀõ¼ÆÞÄ®¯Þ³ì´Ê®Þì´À³ÎÏÐ¿µ¶À³µ¸ÕÊÈµÞº

Ê¯È®½ÆÊÑ³ÞË¾Ñº¯ÂÑÆÞµ®¿Ó½³ÉÓ¶ÕËÀõº

9.1.6 ÕÐ³Ó½³É´µ³µß³¹ÍãÒÃµ®¯²³»ß³æ³ÄÓ½³ÉË ä́»É³¾¶¯¼ÆÞ

ÆÞÓÌ¯µº¹³ÞÆÞÓÌ¯µÓ½µçÀÐÓ½³É»è³Ó®· ®̄¿¯³µ¿µ¶À³µÒ®Õ¯³µËµâãÆÞº

ÓÑ³ÈÆ¿Á¹º»½®»Õ¶¯³µ¹ÍãËÀÉ³Ã»ÉºÁÂÃ ¶̄Ò¯µµÉ»µÐ³Þ¼½®· è̄³Â®ÞçÒº

¯³µÄ¶Ò³µÔ³Ó½³ÉÕÍÓ½³É¾Æ¿¹ÍãËÀÉ³Ã»Éº»¶ãÞÈÑ³Þ"ËÀÂÑ³ÍÝ¹è³çÀÐË ¶̄Õ

¼½®· è̄³Â®ÞçÒç¯³µ´ë¶¿®È¶Þ³ºË ¶̄ÕÓ½³ÉµÏÐ»±¯ÁÂÃ¹®°ÓÈ¶¹ÍãÕÍÈÑÆ

ÆÞÓÌ¯µº 

9.1.7 ÕÐ³Ó½³ÉË¾âãÆßâÆÁÂÃÊÆÉµ®¿çË ố³ÀÉ³ÊÁÂÃÓÑ³¶ÊÉ¼ÆÞ
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การศึกษาปจจัยแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวจีน ในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

Motivation Factors  of China Tourists towards    Ayutthaya  Historical  Park 

Tourism      
ธัญญารัตน มะลาศรี1  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวใน

อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม ประกอบดวยปจจัยแรงจูงใจ

ของนักทองเที่ยวชาวจีนท่ีเดินทางเขามาทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในดานตางๆทั้ง 9 ดาน 

ตามทฤษฎีของ Pearce , Morrison & Rutledge  ไดแก  แรงจูงใจทางดานสิ่งแวดลอม  แรงจูงใจท่ีจะพบปะผูคนในทองถิ่น  แรงจูงใจท่ีจะได

เรียนรูวัฒนธรรม แรงจูงใจที่จะกระชับความสัมพันธในครอบครัว แรงจูงใจในการพักผอน  แรงจูงใจในการตอบสนองความสนใจพิเศษ 

แรงจูงใจดานสุขภาพ  แรงจูงใจดานการเพ่ิมสถานภาพในสังคมและแรงจูงใจในการใหรางวัลแกตนเอง  เก็บขอมูลจากตัวอยางกลุมประชากร

จํานวน 392 คน  วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการหาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน   

 ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจทางดานสิ่งแวดลอมของนักทองเที่ยวจีนที่ เดินทางเขามาทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.28)  แรงจูงใจทางดานแรงจูงใจท่ีจะพบปะผูคนในทองถิ่น 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.14)  แรงจูงใจที่จะไดเรียนรูวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.11)  แรงจูงใจท่ีจะแรงจูงใจ

ทีจ่ะกระชับความสัมพันธในครอบครัว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x ̄ = 4.14)  แรงจูงใจในการพักผอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 

4.26)  แรงจูงใจในการตอบสนองความสนใจพิเศษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.29)   แรงจูงใจในสุขภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( x̄ = 4.33 )  แรงจูงใจในดานการเพิ่มสถานภาพในสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄  = 4.19) และแรงจูงใจในดานการใหรางวัลแก

ตนเอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x ̄ = 4.25 ) 

คําสําคัญ : แรงจูงใจ , นักทองเที่ยวชาวจีน, อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

 

Abstract 

This reaearch aims to study and compare the motivation factors of Chinese tourists who travel to visit histotical 

park of Phra Nakhon Si Ayutthaya in Ayutthaya. The research tools consist of questionairs on what factors that cause 

Chinese tourists to come to visit historical park of Phra Nakhon Si Ayutthaya. They cover 9 aspects according to the 

theory of Pearce, Morrison & Rutledge. They are 

1. The motivation from an environment. 

2. The motivation to meet local people. 

3. The motivation to learn about Thai culture. 

4. The motivation to tighten family relationship. 

5. The vacational motivation. 

6. The motivation from special interests. 

7. The motivation to be healthy. 
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8. The motivation to gain social status. 

9. The motivation to give self-reward. 

The sample size is 392 people. The researcher analyze data by means of finding the average percentage and 

the standard deviation. 

The survey are as following. 

1. The motivation from an environment is x̄  =4.28. 

2. The motivation to meet local people is x̄  =4.14. 

3. The motivation to learn about Thai culture is x̄  =4.11. 

4. The motivation to tighten family relationship is x ̄  =4.14. 

5. The vacational motivation is x̄  =4.26. 

6. The motivation from special interests is is x ̄  =4.29. 

7. The motivation to be healthy is x ̄  =4.33. 

8. The motivation to gain social status is x̄  =4.19. 

9. The motivation to give self-reward is x̄  =4.25. 

Keywords : Motivation , China Tourists, Ayutthaya  Historical  Park 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย 

      อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง 

มีบทบาทและความสําคัญตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศไทยเปนอยางมาก จากสถิติกรมการทองเท่ียว พบวา

การทองเที่ยวประเทศไทยในป 2558 น้ันนักทองเที่ยวสวนใหญที่เดิน

ทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนนักทองเท่ียวที่มีภูมิลําเนาใน

ภูมิภาคอาเซียน เปนจํานวนมากกวา 7 ลานคน ซ่ึงสวนมากเปน

นกัทองเที่ยวชาวจีน  และในป 2559 จากสถิติยังพบวานักทองเที่ยว

ที่เดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยสวนใหญเปนนักทองเท่ียว

ชาวจีนโดยสรุปจากสถิติรายเดือนในไตรมาสแรกดังนี้ เดือนมกราคม

ป 2559 คิดเปน 27.14%  เดือนกุมภาพันธ 2559 คิดเปน 31.02 % 

เดือนมีนาคม 2559 คิดเปน 29.05 เดือนเมษายน2559  คิดเปน 

30.87%  และมีแนวโนมที่นักทองเที่ยวชาวจีนจะมีจํานวนเพ่ิมมาก

ขึ้นเรื่อยๆในปนี้ และจากระบบฐานขอมูลแหลงทองเที่ยว กรมการ

ทองเที่ยวพบวาในป 2557 มีนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางเขา

ทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1795,787  คน จาก

สถิติการทองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา  การเดินทางเขา

มาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นจากปที่ผาน

มารอยละ 11.52 โดยนักทองเท่ียวชาวไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 11.00 

และชาวตางชาติมีอัตราเติบโตเพ่ิมขึ้นรอยละ  12.43 

  ปจจุบันนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวใน

จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยาเพิ่ มมากขึ้น  เนื่ องมาจากจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีสถานท่ีทองทองท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร

มากมาย จนกระทั่งวันที่  13 ธันวาคม 25534 องคการศึกษา

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแห งสหประชาชาติ  ( ยู เนสโก : 

UNESCO ) ไ ด ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ให อุ ท ย า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร

พระนครศรีอยุธยาเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม  ส งผลใหมี

นักทองเที่ยวไทยและชาวตางชาติจํานวนมากหลั่ งไหลเขามา

ทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาว

จีน  ท่ี มี แนวโน มจะ เพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ  นอกจากนี้ จั งห วัด

พระนครศรีอยุธยายังอยูห างจากกรุงเทพมหานครเพียง   76  

กิโลเมตร  การคมนาคมสะดวกสบายสามารถเดินทางไดทั้งทาง

รถยนต     รถโดยสารประจําทางและรถไฟจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทํา

ใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา        

  ดั งนั้ นผู วิ จั ย จึ งต องการ ศึกษาป จ จัยแรงจู งใจของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในอุทยานประวัติ

ศาสตพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรวมรวม

วิเคราะหขอมูลและนําผลการวิจัยมาเผยแพรและตีพิมพ ใน

วารสารวิชาการ  โดยมุงใหเกิดประโยชนตอการสงเสริมและการ

พัฒนาการทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อีกทั้งยังเปนการรวมรวมขอมูลเพื่อให

สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดทราบถึงแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาว

จี น ที่ เดิ น ท าง เข าม าท อ ง เที่ ย ว ใน อุ ท ย าน ป ระวั ติ ศ าส ต ร

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเปนแนวทางใน

การจัดการเรียนการสอน  
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย      

2.1.เพ่ือศึกษาปจจัยแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขา

มาทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา   

2.2.เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการ

ทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยากับปจจัยสวน

บุคคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

    

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 งานวิจัยคร้ังนี้ กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางออกเปนดังนี้ 

 ประชากรวิจัยในครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา

ทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยเลือกใชสูตรคํานวณจากจํานวนประชากรท่ี

ไมสามารถนับจํานวนได  โดยใชสูตรของยามาเน  (Yamane) ได

จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 392 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสราง

ขึ้นซึ่งแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก เพศ  

อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-list) 

ตอนท่ี 2 แรงจูงใจของนักทองเท่ียวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวใน

อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ไดแก   แรงจูงใจทางดาน

สิ่งแวดลอม  แรงจูงใจที่จะพบปะผูคนในทองถิ่น  แรงจูงใจที่จะได

เรียนรูวัฒนธรรม  แรงจูงใจที่จะกระชับความสัมพันธในครอบครัว  

แรงจูงใจในการพักผอน  แรงจูงใจในการตอบสนองความสนใจพิเศษ  

แรงจูงใจดานสุขภาพ  แรงจูงใจดานการเพิ่มสถานภาพในสังคม 

แรงจูงใจในการใหรางวัลแกตนเอง  เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 

(Rating scale)  และปลายเปด   ตามวิธิของลิเคิรท (Likert) ซึ่งกํา

หนดะดับปญหาเปน 5 ระดับ ดังนี ้  

5 หมายถึง    ระดับแรงจูงใจ   มากที่สุด   

4  หมายถึง    ระดับแรงจูงใจ  มาก  

3  หมายถึง    ระดับแรงจูงใจ   ปานกลาง 

2  หมายถึง    ระดับแรงจูงใจ   นอย 

1 หมายถึง    ระดับแรงจูงใจ   นอยท่ีสุด    

การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยใชการทดสอบ

ความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ดังนี ้

ก ารต รวจสอบ ความ เที่ ย งเชิ ง เนื้ อห าเครื่ อ งมื อ  โดยนํ า

แบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงตามเน้ือหา ความตรงตาม

วัตถุประสงค และความเหมาะสมดานภาษา จากนั้นนําไปให

ผูเช่ียวชาญ ซึ่งมีความรู ความสามารถเก่ียวกับงานวิจัย จํานวน      

3 ทาน ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อความ

เหมาะสมของแบบสอบถาม 

การตรวจสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามท่ีมี

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเรียบรอยแลว ไปทดลองใช กับกลุม

ตัวอยางที่มีความคลายคลึงและใกลคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัย จํานวน 30 ชุด หลังจากน้ันนําคาท่ีไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ครอนบาค ไดคาความ

เชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.965  

  

4. ผลการวิจัย 

  จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาปจจัยแรงจูงใจของ

นักทองเที่ยวชาวจีน ในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สามารถสรุปผลการวิจัยปรากฏผลตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย และไดขอคนพบสมมติฐาน ดังนี ้

  4.1 ปจจัยแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวจีน ในอุทยาน

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา 

4.1.1 แรงจูงใจทางดานสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายองคประกอบมีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไป

หานอย ดังนี้ นักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามาทองเที่ยวอุทยาน

ประวัติศาสตรพระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะมี

โบราณสถานท่ีสวยงามและสมบูรณมีคาเฉลี่ย 4.40  อยูในระดับมาก 

และพบวานักทองเท่ียวชาวจีนเดินทางเขามาทองเที่ยวอุทยาน

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะมี

สภาพแวดลอมที่สวยงามและสะอาด  มีคาเฉลี่ย 4.17 อยูในระดับ

มาก     

4.1.2 ด านแรงจูงใจที่ จะพบปะผูคนในทองถิ่น  โดย

ภาพรวมอยู ในระดับมาก เม่ือพิ จารณ าเปนรายด านพบวา

นักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามาทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะมีพอคาแมคา

และเจาหนาที่ที่มีอัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส มีคาเฉลี่ย 4.14 อยูใน

ระดับมาก 

4.1.3 ดานแรงจูงใจที่จะไดเรียนรูวัฒนธรรม โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายองคประกอบมีคาเฉลี่ยเรียงจาก

มากไปหานอย ดังนี้ นักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามาทองเที่ยว

อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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เพื่อเรียนรูวัฒนธรรมที่นาสนใจ มีคาเฉลี่ย 4.17 อยูในระดับมาก 

และพบวานักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามาทองเที่ยวอุทยาน

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ

เรียนรูโบราณสถานโบราณวัตถุทางประวัติศาสตรที่นาสนใจ  มี

คาเฉลี่ย 4.11 อยูในระดับมาก  

4.1.4 ดานแรงจูงใจที่จะกระชับความสัมพันธในครอบครัว 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

นักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามาทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใหมีความสัมพันธ

ที่ดีกับคนในครอบครัว คนรัก / เพ่ือนมากย่ิงข้ึน  มีคาเฉลี่ย 4.14 อยู

ในระดับมาก 

4.1.5 ดานแรงจูงใจในการพักผอน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักทองเท่ียวชาวจีนเดิน

ทางเขามาทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพื่อผอนคลายความเครียดจากการเรียน/การ

ทํางาน มีคาเฉลี่ย 4.26 อยูในระดับมาก 

4.1.6 ดานแรงจูงใจในการตอบสนองความสนใจพิเศษ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายองคประกอบมี

คาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้  นักทองเที่ยวชาวจีนเดิน

ทางเขามาทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากสนใจประวัติศาสตรของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีคาเฉลี่ย 4.35 อยูในระดับมาก และพบวา

นักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามาทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากสนใจ

โบราณสถานและโบราณวัตถุ มีคาเฉลี่ย 4.24 อยูในระดับมาก    

4.1.7 ดานแรงจูงใจดานสุขภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขา

มาทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากไดสูดอากาศบริสุทธิ์ มีคาเฉลี่ย 4.33 

อยูในระดับมาก 

4.1.8 ดานแรงจูงใจดานการเพ่ิมสถานภาพในสังคม โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายองคประกอบมีคาเฉลี่ย

เรียงจากมากไปหานอย ดังนี้นักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามา

ทองเที่ ยวอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยาเพ่ือใหไดรูจักผูคนมากขึ้น มีคาเฉลี่ ย 4.16 

นักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามาทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อไมใหรูสึกนอยหนา

ผูอื่น มีคาเฉลี่ย 4.16 

4.1.9 ด านแรงจูงใจในการให รางวัลแกตนเอง  โดย

ภาพรวมอยู ในระดับมาก   เมื่ อพิ จารณาเปนรายดานพบวา

นักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามาทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใหรางวัลกับตนเอง 

มีคาเฉลี่ย 4.25  

4.2 การเปรียบเทียบปจจัยแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาว

จีนตอการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยากับ

ปจจัยสวนบุคคล 

4.2.1 ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย

กับ เพศหญิ งมีแรงจูงใจในการทองเที่ ยวที่ ต างกัน  คือผู ตอบ

แบบสอบถามเพศชายสวนใหญมีแรงจูงใจที่จะพบปะผูคนในทองถิ่น

มากกวา เนื่องจากเพศชายเปนเพศท่ีชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ พบปะกับ

คนแปลกหนามากกวาเพศหญิง  

4.2.2 ผลการวิเคราะหพบวานักทองเที่ยวสวนใหญมีอายุ

ระห ว าง  21 - 35 ป  เนื่ อ งจ ากช ว งอ ายุ ดั งกล าว เป น ช ว งที่

นักทองเที่ยวมีรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ และทํางานมีรายไดเปนของ

ตนเอง จึงออกเดินทางเพื่อผอนคลายความเครียดจากการทํางาน 

นักทองเที่ยวกลุมนี้สวนใหญตองการท่ีจะกระชับความสัมพันธใน

ครอบครัว และใหรางวัลแกตนเอง   

4.2.3 ผลการวิเคราะหพบวานักทองเที่ ยวส วนใหญ

แตงงานแลวโดยสวนมากมีจุดมุงหมายในการทองเที่ยวเพ่ือกระชับ

ความสัมพันธในครอบครัว 

4.2.4 ผลการวิเคราะหพบวานักทองเที่ยวสวนใหญจบ

การศึกษาระดับอนุปริญญานักทองเที่ยวกลุมนี้สวนใหญตองการเพ่ิม

สถานภาพในสังคม  

4.2.5  ผลการวิเคราะหพบวานักทองเที่ ยวสวนใหญ

ประกอบอาชีพอิสระ นักทองเที่ยวกลุมนี้คอนขางอิสระในเรื่องของ

เวลา สวนใหญตองการเดินทางมาพักผอนและตอบสนองความสนใจ

พิเศษในดานโบราณสถานและโบราณวัตถุ 

4.2.6 ผลการวิเคราะหพบวานักทองเท่ียวสวนใหญรายได

ประมาณ 3,000-5,000 หยวน ซึ่งถือเปนรายไดของชนช้ันกลางใน

สังคมจีน และเปาหมายของนักทองเที่ยวกลุมนี้ก็คือประเทศไทย 

นักทองเที่ยวสวนใหญช่ืนชอบในโบราณสถานที่สวยงามและสมบูรณ

ของอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ตองการท่ีจะผอนคลาย

ความเครียดจากการทํางาน  

 

 

5. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสํารวจขอมูลนักทองเท่ียวชาวจีนที่เดินทางเขามา

ทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา พบวานักทองเที่ยวชาวจีนท่ีเดินทางเขามา

ทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาสวนใหญเปน

เพศหญิง จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 55.6 มีอายุระหวาง 21 - 

35 ป  จํานวน 176 คน คิดเปน รอยละ 44.9เนื่องจากชวงอายุ

ดังกลาวเปนชวงที่นักทองเที่ยวมีรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ และ

ทํางานมีรายไดเปนของตนเอง จึงออกเดินทางเพื่อผอนคลาย

ความเครียดจากการทํางาน นักทองเที่ยวกลุมนี้สวนใหญตองการที่

จะกระชับความสัมพันธในครอบครัว และใหรางวัลแกตนเอง   

สถานภาพสวนใหญแตงงานแลว มีจํานวน 216 คน คิดเปน รอยละ 

55.1โดยสวนมากมีจุดมุ งหมายในการทองเที่ ยวเพ่ือกระชับ

ความสัมพันธในครอบครัว ระดับการศึกษาอนุปริญญามีจํานวน 212 

คน คิดเปน รอยละ 54.1นักทองเที่ยวกลุมนี้สวนใหญตองการเพ่ิม

สถานภาพในสังคม  สวนใหญประกอบอาชีพอิสระมีจํานวน 142  

คน คิดเปน รอยละ 36.2นักทองเที่ยวกลุมนี้คอนขางอิสระในเรื่อง

ของเวลา สวนใหญตองการเดินทางมาพักผอนและตอบสนองความ

สนใจพิเศษในดานโบราณสถานและโบราณวัตถุ รายไดประมาณ 

3,000-5,000 หยวน มีจํานวน 147 คน คิดเปน รอยละ 37.5 ซึ่งถือ

เปนรายได ของชน ช้ันกลางในสั งคม จีน และเป าหมายของ

นักทองเท่ียวกลุมนี้ก็คือประเทศไทย นักทองเที่ยวสวนใหญช่ืนชอบ

ในโบราณสถานท่ีสวยงามและสมบูรณของอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา ตองการท่ีจะผอนคลายความเครียดจากการ

ทํางาน  นักทองเที่ยวกลุมนี้ เดินทางเขามาทองเที่ยวเน่ืองจาก

แรงจูงใจ ดังตอไปนี้  

แรงจูงใจทางดานสิ่งแวดลอมของนักทองเท่ียวจีนที่เดิน

ทางเขามาทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.28)

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพลอยศรี โปราณานนท (อางอิงในวิคิเนีย 

มายอร หนา 8) [1] กลาววาการทองเที่ยวเพ่ือสิ่งแวดลอม เปนการ

ทองเท่ียวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการสัมผัสกับหรือไดอยูใกลชิด

กับสิ่งแวดลอมธรรมชาติ     

แรงจูงใจทางดานแรงจูงใจที่จะพบปะผูคนในทองถิ่นของ

นักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( x̄ = 4.14) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ (มายา อบรม

ชอบ หนา 28) [2] เน่ืองจากอุปนิสัยของคนไทยมีความเปนมิตร 

นารัก มีมารยาทและความเอ้ืออาทร จึงนับวาความสัมพันธระหวาง  

บุคคลถึงแมวาจะตางเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ก็เปนแรงจูงใจ

สําคัญที่ทําใหเกิดความตองการ การเดินทางเพ่ือไปทําความรูจัก  

แรงจูงใจท่ีจะไดเรียนรูวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวจีนท่ีเดิน

ทางเขามาทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.11)

ซึ่งองคการทองเที่ยวโลก (อางถึงในวิคิเนีย มายอร หนา9) [1] กลาว

วาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร หมายถึงการเดินทางทองเที่ยวไป

ยังแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลินใน

สถานท่ีทองเที่ยวไดความรู มีความเขาใจตอประวัติศาสตรในทองถิ่น 

ซึ่งสอดคลองกับ สุรีรัตน เตชาทวีวรรณ (อางถึงในวิคิเนีย มายอร   

15) [1]  ไดกลาววา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ประวัติศาสตร สามารถเปนสิ่งที่ดึงดูดที่ทําใหสังคมอ่ืนเดินทางเขามา

ในทองถิ่นของตนได  

แรงจูงใจที่จะกระชับความสัมพันธในครอบครัวของ

นักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( x̄ = 4.14) แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวจีนตางให

ความสําคัญกับความสัมพันธที่ดีกับคนในครอบครัว  คนรัก / เพื่อน

มากยิ่งขึ้น     

แรงจูงใจในการพักผอนของนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขา

มาทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.26) แสดง

ใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวจีนนั้นเดินทางเขามาทองเที่ยวเพ่ือผอน

คลายความเครียดจากการเรียน/การทํางาน 

แรงจู งใจ ใน การตอบสนองความสน ใจพิ เศษของ

นักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( x̄ = 4.29)  แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวจีนที่เดิน

ทางเขามาในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา มีความสนใจ

พิเศษเกี่ยวกับวัด ความเช่ือของศาสนาพุทธ และโบราณสถานและ

โบราณวัตถุ จึงทําใหมีนักทองเที่ยวชาวจีนจํานวนมากเดินทางเขามา

ทองเท่ียวในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา           

แรงจูงใจในสุขภาพของนักทองเท่ียวจีนที่เดินทางเขามา

ทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.33 )  

แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามาทองเที่ยวเนื่องจาก

ไดสูดอากาศบริสุทธ์ิ 

แรงจู งใจ ใน ด านการเพ่ิ ม สถาน ภาพ ในสั งคมของ

นักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( x̄  = 4.19) แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวจีนเดิน

ทางเขามาทองเที่ยวเพื่อใหไดรูจักผูคนมากขึ้นและเพื่อไมใหรูสึก

นอยหนาผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Hudman (มัดแมน

อางอิงใน ชลิตา เฉลิมรักชาติ หนา 31) [3]  กลาววาความตองการ
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เดินทางเพื่อการเขาสังคม และหาโอกาสที่จะติดตอสัมพันธกับเพื่อน

ใหมๆ ถือเปนแรงจูงในการทองเที่ยวอยางหนึ่ง ท่ีผลักดันใหความ

ตองการเกิดขึ้นจากสภาวะภายในของตัวบุคคล   

แรงจูงใจในดานการใหรางวัลแกตนเองของนักทองเที่ยว

จี น ที่ เดิ น ท าง เข าม าท อ ง เที่ ย ว ใน อุ ท ย าน ป ระวั ติ ศ าส ต ร

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  ( x̄ = 4.25 )  

ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวจีนทีเดินทางเขามา

ทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยามีแรงจูงใจดาน

สุขภาพมากท่ีสุดคิดเปนคาเฉลี่ย 4.33  รองลงมาคือแรงจูงใจดาน

สิ่งแวดลอม คิดเปนคาเฉลี่ย 4.28 และแรงจูงใจในการพักผอนคิด

เปนคาเฉลี่ย 4.26  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ Mcintosh and 

Goeldner (แมคอินทอชและโกลด เนอร อางถึงในอรสุธี มูลละ หนา 

17) [4] กลาววาแรงจูงใจในการทองเท่ียว หมายถึง สิ่งกระตุนให

นักทองเที่ยวออกเดินทางทองเที่ยวเพื่อสนองความตองการของ

ตนเองไดสรุปรูปแบบของสิ่งกระตุนในการทองเที่ยว คือสิ่งกระตุน

ทางดานรางกาย  อันไดแก สิ่งท่ีเกี่ยวของกับความตองการทางดาน

รางกายและจิตใจ อาจจะเปนวัตถุประสงคทางสุขภาพ ส งผลให

นักทองเที่ยวชาวจีนเปนจํานวนมากเดินทางเขามาเที่ยวในอุทยาน

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อีกทั้ง

ยังสอดคลองกับ วาฮับ  (Wahab อางถึงใน สํารวย เมฆวรวุฒิ หนา 

14 ) [5]   ไดใหแนวคิดเกี่ยวสิ่งกระตุนแรงจูงใจใหนักทองเทียวเดิน

ทางเขามาทองเท่ียววา สินมรดกที่คนสรางขึ้น  เพื่อจูงใจใหเกิดการ

ทองเท่ียวและเพ่ือใหการทองเที่ยวเปนไปอยางสะดวกสบาย  ไดแก 

สินมรดกในการทองเทียวเชิงประวัติศาสตร  วัฒนธรรมและศาสนา 

ซึ่ งอุทยานประวัติศาสตรพ ระนครศรีอยุธยาปนสถานท่ีทาง

ประวัติศาสตรที่มีช่ือเสียงของไทยและเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว

ชาวจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งนักทองเท่ียวที่สนใจประวัติศาสตรไทย 

และสอดคลองกับแนวคิดของ Mill (มิล อางถึงใน วิคิเนีย มายอร 

หนา18) [1]   ไดกลาววาองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญดานการ

ทองเที่ยว เนื่องจากมีสถานท่ีที่นาสนใจ  รวมถึงแหลงทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมหรือสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร   

 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามา

ทองเที่ ยวอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากไดสูดอากาศบริสุทธ์ิ อีกท้ังนักทองเที่ยว

ช าวจี น เดิ น ท าง เข าม าท อ ง เที่ ย วอุ ท ย าน ป ระ วั ติ ศ าส ต ร

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะมีโบราณ

สถานท่ีสวยงามและสมบูรณมีคาเฉลี่ย 4.40  อยูในระดับมาก และ

พบวานักทองเที่ ยวชาวจีน เดินทางเข ามาทองเที่ ยวอุทยาน

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะมี

สภาพแวดลอมที่สวยงามและสะอาด  มีคาเฉลี่ย 4.17 อยูในระดับ

มาก พบวาแรงจูงใจในการพักผอนของนักทองเที่ยวจีนท่ีเดินทางเขา

มาทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.26) เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวานักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามา

ทองเที่ ยวอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพื่อผอนคลายความเครียดจากการเรียน/การ

ทํางาน มีคาเฉลี่ย 4.26 อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาอากาศ

บริสุทธิ์ โบราณสถานที่สวยงามและสมบูรณ สภาพแวดลอมที่

สวยงามและสะอาด  ถือเปนแรงจูงใจที่สําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยว

ชาวจีนตัดสินใจเดินทางเขามาพักผอนที่อุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     

 

6. ขอเสนอแนะ 

 6.1ขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 

     6.1.1แนะนําใหผูที่ รับผิดชอบรักษาและปรับปรุง

โบราณสถานใหสวยงามและสมบูรณอยูเสมอ เพื่อเปนการดึงดูดให

นักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามาทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อีกทั้งประชาสัมพันธ

ใหหนวยงานที่รับผิดชอบและนักทองเที่ยวรักษาสภาพแวดลอมให

สะอาดและสวยงามอยูเสมอ             
6.1.2 หนวยงานที่รับผิดชอบควรจัดใหมีการบริการเพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวเพื่อสรางความประทับใจ

ใหกับนักทองเท่ียวอีกท้ังประชาสัมพันธใหพอคาแมคาท่ีขายสินคาอยู

ในบริเวณนั้นๆกําหนดราคาสินคาอยางยุติธรรมและเปนมิตรกับ

นักทองเที่ยว   

6.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

6.2.1 ควรมีการศึกษาในเรื่องสภาพและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว

จีนควบคูไปดวย เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีเนื้อหาครอบคลุมและสมบูรณ

มากยิ่งข้ึน 

6.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจของการ

เขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีนกับนักทองเท่ียวชาวไทย  

6.2.3 ควรศึกษากระบวนการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใน

อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาใหสอดคลองกับความ

ตองการของนักทองเที่ยวจีน  
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การรับฟงพยานหลักฐานทางนิตวิิทยาศาสตรกรณีรอยฝาเทาที่ไมปรากฏรอยลายเสน 
The acceptance of forensic science evidence in case of bare-foot impressions. 
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บทคัดยอ 

รอยฝาเทาทั้งที่ปรากฏรอยลายเสนและไมปรากฏรอยลายเสนเปนพยานหลักฐานที่ตรวจพบไดงายในสถานที่เกิดเหตุ สามารถ

นํามาใชในการตรวจพิสูจนเพ่ือยืนยันเอกลักษณบุคคลอันเน่ืองมาจากความจริงสองประการ คือ ลายน้ิวมือ ฝามือ ฝาเทาของแตละบุ คคลไม

เหมือนกัน มีลักษณะพิเศษมีความเฉพาะที่แตกตางกันไป และลายน้ิวมือ ฝามือ ฝาเทาของแตละบุคคลน้ันไมเปลียนแปลงต้ังแตเกิดจนกระทั่ง

ตาย ดวยเหตุผลที่วา คนรายยังไมทราบถึงความสําคัญของพยานหลักฐานประเภทน้ี รวมทั้งยังไมทราบถึงวิธีในการตรวจพิสูจนพยานหลักฐาน

ดังกลาว การใชพยานหลักฐานประเภทรอยฝาเทาที่ไมปรากฏรอยลายเสนจึงถือเปนมิติใหมในงานตรวจพิสูจนหลักฐานทางดานนิติวิทยาศาสตร 

ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดแนวทางในการบัญญัติขอกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรกรณีรอยฝาเทาที่ไม

ปรากฏรอยลายเสนใหเกิดข้ึนในประเทศไทยเหมือนดังเชนที่นานาอารยประเทศไดยอมรับการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานประเภทน้ีมาแลวเปน

เวลานานหลายป จึงเห็นควรกําหนดใหมีผูตรวจพิสูจนรอยฝาเทาที่ไมปรากฏรอยลายเสนและขอกําหนดคุณสมบัติผูตรวจพิสูจนพยานหลักฐาน

ดังกลาวเพ่ือใหเบิกความเปนพยานผูเชี่ยวชาญในคดี ดวยการเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 243 และ 

244/1 อันจะนําไปสูความสําเร็จในการสืบสวนสอบสวนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนเปนพยานหลักฐานสําคัญที่จะใชสนับสนุนหรือ

หักลางการพิสูจนขอเท็จจริงตางๆ ในการสรางความบริสุทธ์ิยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกทุกฝายตามกระบวนการยุติธรรมตอไป 

คําสําคัญ : รอยฝาเทาที่ไมปรากฏรอยลายเสน, การตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล, พยานผูเชี่ยวชาญ 

 
Abstract 

Both bare-foot impressions that appear with the line and no visible markings are evidences that can be easily 

detected at the crime scene. These can be used to verify that a person's identity is based on two facts as the 

fingerprints and soles of the feet are individual. They are uniqueness. The fingerprints and bare-foot do not change 

between life. For the reason, not only the criminals still do not know the uniqueness of bare feet, but also do not 

know how to verify this evidence. So, these usefulness of bare-feet impressions become to a new dimension in forensic 

science. In order to provide guidelines for legislation and the standards of forensic examination with bare foot in 

Thailand, as same as the civilized country has accepted this bare feet testimony for several times. There for should be 

noted the bare-foot inspector and the requirements with the specification for the expert witness to testify in case. By 

the way, supplementing the provisions of the Criminal Procedure Code, Articles 226, 243 and 244/1 will lead to 

extricate in effective investigation. As well as the most important evidence that support or disprove the facts. In order 

to find fairness of justice for litigant in accordance with the justice procedure. 

Keywords: Bare-foot impressions, Identity verification, Expert witnesses 

 

          เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบจึงเห็นควรทําการศึกษาเปนลําดับ ดังน้ี คือ 1) หลักการจัดเก็บรวบรวมวัตถุพยาน

ของรอยเทาไมปรากฏรอยลายเสน 2) การรับฟงและชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร 3) สภาพปญหาอันเกิดจากการรับฟง

พยานหลักฐานทางดานนิติวิทยาศาสตร กรณีรอยฝาเทาไมปรากฏรอยลายเสน 4) ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาอันเกิดจากการรับฟง

พยานหลักฐานทางดานนิติวิทยาศาสตร กรณีรอยฝาเทาไมปรากฏรอยลายเสน 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 329



 

1. หลักการจัดเก็บรวบรวมวัตถุพยานของรอยฝา

เทาไมปรากฏรอยลายเสน 
    เพ่ือใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวมและรักษา

วัตถุพยานของรอยฝาเทาไมปรากฏรอยลายเสน จึงแยก

อธิบายออกเปน 2 สวน ไดแก การตรวจหารอยเทาที่ตรวจ

พบในสถานที่เกิดเหตุและ การตรวจพิสูจนเพ่ือทําการ

เปรียบเทียบรอยฝาเทา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1.1 การตรวจหารอยเทาที่ตรวจพบในสถานที่เกิดเหตุ 
 โดยทั่วไป พยานหลักฐานประเภทรอยเทามักพบไดใน

สถานท่ีเกิดเหตุเกือบทุกชนิด รอยฝาเทามักถูกตรวจพบอยู

บนพ้ืนภายในอาคารหรือเกือบจะทันทีที่กาวเทาออกไปดาน

นอกอาคาร(Bodziak, 2000 : 381) นอกจากนี้ รอยฝาเทาก็

อาจจะปรากฏอยูบนประตู กําแพง เฟอรนิเจอรและบนตัว

เหย่ือหรือแมแตบนพ้ืนผิวชนิดตางๆ ไมวาจะเปนทราย ฝุน 

ข้ีเถาหรือในโคลน รอยฝาเทาอาจเกิดข้ึนบนผิวหนาที่ปก

คลุมไปดวยฝนหรือนํ้าคาง วัสดุบนพ้ืนผิวเหลาน้ันอาจติดไป

บนรองเทาหรือถูกทิ้งไวบนรอยเทาภายในอาคารซึ่งจะเปน

ขอสังเกตทําใหผูตรวจสถานที่เกิดเหตุทราบไดวาควรจะมี

รอยเทาอยูบริเวณใด รอยฝาเทาที่พบภายในอาคารหรือใน

หองตางๆ ของบริเวณบานอาจเปนรอยเทาที่เกิดข้ึนบนกอง

โลหิต  คราบฝุนละออง คราบนํ้ามันหรือคราบแปง รอยฝา

เทาอาจปรากฏอยูอยางคงทนบนพ้ืนที่ขัดมันเงาหรือถาหาก

คดีน้ันเกิดข้ึนในอูซอมรถยนตก็อาจมีรอยฝาเทาอยูบนพ้ืนที่มี

คราบนํ้ามันติดอยู บางครั้ง อาจเปนการยากสําหรับการ

คนหารอยเทาบนพ้ืนบางประเภท รูปแบบชนิดของพ้ืน ซึ่ง

เปนผลใหมองไมเห็นรอยเทาได กรณีเชน หากเปนพ้ืนหินก็

อาจเห็นรอยเทาไดงาย แตถาเปนพ้ืนไมก็ไมสามารถมองเห็น

รอยเทาไดโดยงาย ดังน้ันชนิด สีและรูปแบบของพ้ืนจึงเปน

ปจจัยสําคัญในการตรวจหารอยเทาดวยเชนกัน รอยฝาเทา

น้ันมักจะมองเห็นไดงายบนพ้ืนที่มีสีออนมากกวาพ้ืนที่มีสี

เขมดวยเหตุน้ีรอยฝาเทาที่เปอนเลือดจึงอาจจะแลเห็น

เดนชัดบนพ้ืนที่มีสีขาว สีเทาหรือบนพ้ืนกระเบื้องสีนํ้าตาล

แตก็อาจเปนการยากท่ีจะแยกรอยเทาบนพ้ืนที่มีสีนํ้าตาล

เขมหรือพ้ืนที่มีสีแดง ในทางตรงกันขาม รอยฝาเทาในฝุนก็

มักจะปรากฏอยางเดนชัดบนพ้ืนผิวที่มีสีเขม  

1.2 การตรวจพิสูจนเพื่อทําการเปรียบเทียบรอยเทา 

   ในตางประเทศ มีหนวยงานทางดานนิติวิทยาศาสตร ท่ี

ใหความสนใจเก่ียวกับการตรวจเปรียบเทียบรอยฝาเทา

หลายประเทศดวยกัน ตัวอยางเชน แผนกรอยเทาของ

ตํารวจมณฑลโอซากาในประเทศญ่ีปุน (Osaka Prefectural 

Police Headquarter) มีวิธีการปฏิบัติงานสวนใหญคลาย

ตํารวจในนครหลวงโตเกียว (Metropolitan Police 

Department) คือ เจาหนาที่แผนกรอยเทาตองออกตรวจ

สถานที่เกิดเหตุเพ่ือเก็บรอยเทามาตรวจพิสูจน  โดยจะใช

เทคนิคตางๆ ตามลักษณะของฝาเทาที่สามารถตรวจเก็บได 

ดังน้ี 

 1.2.1 เทคนิคการวัดระยะหาง ระหวางจุดศูนยกลางของ

น้ิวเทาแตละน้ิว ใชวิธีการกําหนดจุดศูนยกลางของน้ิวเทาแต

ละน้ิว แลวลากเสนโยงจากจุดศูนยกลางของน้ิวหัวแมเทาไปยัง

จุดศูนยกลางของน้ิวอื่นๆ แลววัดระยะหางของแตละเสนที่โยง

จะพบวา บุคคลแตละคน จะมีระยะหางระหวางน้ิวเทาไม

เทากัน เมื่อนํารอยเทามาตรวจเปรียบเทียบกับรอยฝาเทาของ

ผูตองสงสัยก็จะทราบไดวาเปนเจาของรอยฝาเทาน้ันหรือไม 

(Kennedy : 2003) 

 1.2.2 เทคนิคการวัดขนาดความกวางยาวของฝาเทา ใช

วิธีการวัดระยะจากจุดปลายสุดของสนเทาไปยังจุดศูนยกลาง

ของน้ิวเทาแตละน้ิวแลวลากเสนสัมผัสสนเทา ฝาเทา น้ิวชี้และ

น้ิวกอยของเทา จะพบวา บุคคลแตละคน จะมีขนาดความ

กวางยาวของฝาเทาไมเทากัน และมีระยะทางที่วัดจากจุด

ปลายสุดของสนเทาไปยังจุดศูนยกลางของน้ิวเทาแตละน้ิวไม

เทากัน (กาญจณา สุขาบูรณ : 2551)  

 1.2.3 เทคนิคการวัดรูปแบบรอยแผกวางของฝาเทา ใช

วิธีลากเสนผานจุดกึ่งกลางรอยฝาเทาที่ดานลางสนเทา จากน้ัน

ลากเสนออกจากจุดน้ีออกเปน 7 เสน โดยเสนที่ 1 ลากผาน

ขอบฝาเทาดานในใหสัมผัสทั้งสนเทาและฝาเทาดานบน 

ลากเสนที่ 2 3 4 5 และ 6 ไปยังจุดศูนยกลางของน้ิวเทาทั้ง 5 

น้ิวเรียงตามลําดับ ลากเสนที่ 7 ผานขอบฝาเทาดานนอกให

สัมผัสทั้งสนเทาและฝาเทาดานบน จะพบวา บุคคลแตละคน 

มีรูปแบบของฝาเทาไม เหมือนกัน สามารถนํามาใชตรวจ

เปรียบเทียบกับผูตองสงสัยได (รายงานการฝกอบรมหลักสูตร

การถายภาพสถานที่เกิดเหตุ : 2542)  

             
รูปที่ 1 รูปแบบแสดงเทคนิควิธีการวัดรอยฝาเทาตามขอ 

1.2.1-1.2.3 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 330



2. การรับฟงและช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานทางนิติ

วิทยาศาสตร 
    พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรถือเปนพยานหลักฐานที่

สําคัญชนิดหน่ึง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได

บัญญัติหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับฟงพยานหลักฐานไว

หลายมาตราดวยกัน ศาลจะรับฟงไดหรือไมเพียงใดตองอยู

ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย ดังน้ี 

    มาตรา 226  พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล

ซึ่งนา จะพิสูจนไดวาจําเลยมีผิดหรือบริสุทธ์ิ ใหอางเปน

พยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดที่มิไดเกิดข้ึนจากการ

จูงใจ มีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการ

อื่นและใหสืบตามบท บัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีหรือ

กฎหมายอ่ืนอันวาดวยการสืบพยาน                 

    มาตรา 226/1 ในกรณีที่ความปรากฏแกศาลว า 

พยานหลักฐานใดเปนพยานหลักฐานที่เกิดข้ึนโดยชอบ แต

ไดมาเน่ืองจากการกระทําโดยมิชอบ หรือเปนพยานหลักฐานที่

ไดมาโดยอาศัยขอมูลที่เกิดข้ึนหรือไดมาโดยมิชอบ หามมิให

ศาลรับฟงพยานหลักฐานน้ัน เวนแตการรับฟงพยานหลักฐาน

น้ันจะเปนประโยชนตอการอํานวยความยุติธรรมมากกวา

ผลเสีย อันเกิดจากผลกระทบตอมาตรฐานของระบบงาน

ยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานของประชาชนใน

การใชดุลพินิจรับฟงพยานหลักฐานตามวรรคหน่ึง ใหศาล

พิจารณาถึงพฤติการณทั้งปวงแหงคดี โดยตองคํานึงถึงปจจัย

ตางๆดังตอไปน้ีดวย 

     (1) คุณคาในเชิงพิสูจน ความสําคัญ และความนาเชื่อถือ

ของพยานหลักฐานน้ัน 

       (2) พฤติการณและความรายแรงของความผิดในคดี 

     (3) ลักษณะและความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําโดย

มิชอบ 

     (4) ผูที่ กระทําการโดยมิชอบอันเปนเหตุให ได

พยานหลักฐานมาน้ันไดรับการลงโทษหรือไมเพียงใด 

     มาตรา 229/1 ภายใตบังคับมาตรา 173/1 ในการไต

สวนมูลฟองหรือการพิจารณาโจทกตอง ย่ืนบัญชีระบุ

พยานหลักฐาน โดยแสดงถึงประเภทและลักษณะของวัตถุ 

สถานท่ีพอสังเขป หรือเอกสารเทาที่จะระบุได รวมทั้ง

รายชื่อ ท่ีอยูของบุคคลหรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งโจทกประสงคจะ

นําสืบ หรือขอใหศาลไปตรวจหรือแตงต้ังตอศาลไมนอยกวา

สิบหาวันกอนวันไตสวนมูลฟองหรือวันสืบพยาน พรอมทั้ง

สําเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานดังกลาวในจํานวนท่ีเพียงพอ

เ พ่ื อ ใ ห จํ า เ ล ย รั บ ไ ป  ส ว น จํ า เ ล ย ใ ห ย่ื น บั ญ ชี ร ะ บุ

พยานหลักฐานพรอมสําเนากอนวันสืบพยานจําเลย 

     ในการไตสวนกรณีรองขอคืนของกลางท่ีศาลสั่งริบหรือ

กรณีรองขอใหศาลริบทรัพย ใหบุคคลที่เกี่ยวของย่ืนบัญชี

ระบุพยานหลักฐานตอศาลไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันไตสวน

พรอมทั้งสําเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานดังกลาวในจํานวนท่ี

เพียงพอเพ่ือใหบุคคลที่เก่ียวของอื่นถามีรับไป  

     เม่ือระยะเวลาท่ีกําหนดใหย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐาน

ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แลวแตกรณี ไดสิ้นสุดลง ถา

คู ค ว า ม ห รื อบุ ค ค ล ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ซึ่ ง ไ ด ย่ื น บั ญ ชี ร ะ บุ

พยานหลักฐานไวแลวมีเหตุอันสมควรแสดงไดวาตนไม

สามารถทราบไดวาตองนําพยานหลักฐานบางอยางมาสืบ 

หรือไมทราบวาพยานหลักฐานบางอยางไดมีอยู หรือมีเหตุ

สมควรอื่นใด หรือถาคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของฝายใดซึ่ง

มิได ย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานเชนวาน้ันแสดงใหเปนที่

พอใจแกศาลไดวา มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถย่ืนบัญชีระบุ

พยานหลักฐานตามกําหนดเวลาดังกลาวได คูความหรือ

บุคคลเชนวาน้ัน อาจรองขออนุญาตอางพยานหลักฐาน

ดังกลาวตอศาล พรอมกับบัญชีระบุพยานหลักฐานและ

สําเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานน้ันไมวาเวลาใด ๆ กอนเสร็จ

สิ้นการสืบพยานของฝายน้ันสําหรับกรณีที่คูความหรือบุคคล

เชนวาน้ันไดย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานไวแลว หรือกอน

เสร็จสิ้นการพิจารณาสําหรับกรณีที่คูความหรือบุคคลเชนวา

น้ันไมได ย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานและถาศาลเห็นวา

จําเปนจะตองสืบพยานหลักฐานดังกลาว เพ่ือใหการวินิจฉัย

ชี้ขาดขอสําคัญแหงประเด็นเปนไปโดยเท่ียงธรรม ใหศาลมี

อํานาจอนุญาตใหสืบและรับฟงพยานหลักฐานเชนวาน้ันได  

   หามมิใหศาลอนุญาตใหสืบและรับฟงพยานหลักฐานใดซึ่ง

คูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของซ่ึงอางพยานหลักฐานน้ันมิได

แสดงความจํานงจะอางอิงพยานหลักฐานน้ันตามวรรคหน่ึง 

วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือตามมาตรา 173/1 วรรคสอง

หรือวรรคสาม แตถาศาลเห็นวาจําเปนท่ีจะตองคุมครอง

พยาน หรือจะตองสืบพยานหลักฐานดังกลาวเพ่ือใหการ

วินิจฉัยชี้ขาดขอสําคัญแหงประเด็นเปนไปโดยเท่ียงธรรม 

หรือเพ่ือใหโอกาสแกจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มที่ ใหศาล

มีอํานาจอนุญาตใหสืบและรับฟงพยานหลักฐานเชนวาน้ันได 
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    นอกจากพยานหลักฐานจะตองชอบดวยกฎหมายแลว

พยานหลักฐานใดๆ รวมถึงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร 

ตองเขาสูกระบวนการของศาลตามกฎหมายโดยคูความจะนํา

พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเขาสืบไดจะตองอาง

พยานหลักฐาน ย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาล ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173/1 กรณีที่มีการ

นัดตรวจพยานหลักฐานหรือตามมาตรา 229/1 กรณีที่ไมมี

กา ร นัดตร วจพยานหลั ก ฐ าน  หา กคู ค วาม ไม อ า ง อิ ง

พยานหลักฐานน้ันตอศาล หามมิใหศาลอนุญาตสืบและรับฟง

พยานหลักฐานใดซึ่งคู ความหรือบุคคลที่ เกี่ยวของท่ีอาง

พย านหลั ก ฐ าน น้ันมิ ไ ด แ ส ด ง ค วา ม จํ าน ง จ ะอ า ง อิ ง

พยานหลักฐานน้ันตามวรรคหน่ึง วรรคสองหรือสาม หรือตาม

มาตรา 173/1 วรรคสองหรือสาม แตถาศาลเห็นวาจําเปนตอง

คุมครองพยาน หรือจะตองสืบพยานหลักฐานดังกลาวเพ่ือให

การวินิจฉัยชี้ขาดขอสําคัญแหงประเด็นเปนไปโดยเท่ียงธรรม 

หรือเพ่ือใหโอกาสแกจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มที่ ใหศาลมี

อํานาจอนุญาตใหสืบและรับฟงพยานหลักฐานเชนวาน้ันได 

ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 229/1 วรรคทาย (วสันต พานิชและ

คนอ่ืนๆ : 2556)  

 จะเห็นไดวา แมจะเปนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร

ที่มีความถูกตอง แมนยํา และนาเชื่อถือสูงศาลก็อาจไมรับฟง

เปนพยานหลักฐานไดหากมิไดนําเขาสูกระบวนการพิจารณา

อยาง ถูกต องตามกฎหมายซึ่ งจะมีผลทําใหการ พิสูจน

ขอเท็จจริงในคดีไมถูกตองตามขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนและไม

สามารถลงโทษจํา เลยได การที่พยานหลักฐานทางนิติ

วิทยาศาสตรในคดีอาญาจะเปนพยานหลักฐานที่รับฟงไดจึง

ตอง ดําเนินการให ถูกตองตามบทบัญญัติของกฎหมาย

เชนเดียวกับพยานหลักฐานชนิดอื่นดวย 

3. สภาพปญหาอันเกิดจากการรับฟงพยานหลักฐาน

ทางดานนิติวิทยาศาสตร กรณีรอยฝาเทาไมปรากฏ

รอยลายเสน 
    จากการศึกษาเกี่ยวกับการรับฟงพยานหลักฐานทางดาน

นิติวิทยาศาสตรกรณีรอยเทาแฝงในประเทศไทยแลว ผูเขียน

พบปญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานดังกลาว ดังตอไปน้ี 

3.1 ปญหาและอุปสรรคของพนักงานสอบสวนในการ

รวบรวมพยานหลักฐานประเภทรอยเทาแฝง                                                                                                                   

    พนักงานสอบสวนมีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจ า รณาความอาญามาตร า  132 ในการ ร วบร วม

พยานหลักฐานตาง ๆ ในสถานที่เกิดเหตุ แตกฎหมายก็มิได

บังคับใหพนักงานสอบสวนตองทําการตรวจและรวบรวม

พยานหลักฐานทุกประเภทที่ปรากฏอยูในสถานท่ีเกิดเหตุ 

กลาวคือ พนักงานสอบสวนมีอํานาจตรวจสถานที่เกิดเหตุได

เองโดยไมตองมีผูเชี่ยวชาญในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุดวย 

เวนแตแตคดีสําคัญซ่ึงพนักงานสอบสวนเห็นวามีรองรอย

หรือหลักฐานซ่ึงตอง ใช เครื่ องมือทาง วิทยาการและ

จําเปนตองขอความรวมมือจากเจาหนาท่ีกองพิสูจนหลักฐาน

กลางหรือศูนยพิสูจนหลักฐานหรือพิสูจนหลักฐานจังหวัดใน

พ้ืนที่แลวแตกรณี พนักงานสอบสวนจึงจะดําเนินการ

ประสานใหผูเชี่ยวชาญมารวมในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

และเก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในสถานท่ีเกิด

เหตุ ดังน้ัน ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจเก็บ

พยานหลักฐานตาง ๆ จะมีผูเชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร

รวมดวยหรือไม หรือจะทําการรวบรวมพยานหลักฐาน

ใดบางที่ เกี่ยวของกับคดี ถือเปนดุลพินิจของพนักงาน

สอบสวน แมกฎหมายจะบัญญัติใหพนักงานสอบสวนตอง

รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด แตหากพนักงาน

สอบสวนเห็นวาพยานหลักฐานเพียงพอแลว ก็เปนดุลพินิจ

ของพนักงานสอบสวนวาจะรวบรวมหรือไมรวบรวม

พยานหลักฐานอะไรเขาไวในสํานวนการสอบสวนก็ได ซึ่ง

จากการศึกษายังพบวา พนักงานสอบสวนไมคอยให

ความสําคัญกับพยานหลักฐานประเภทรอยฝาเทาที่ไม

ปรากฏรอยลายเสน เน่ืองจากพนักงานสอบสวนยังไมมี

ความรูในเรื่องรอยเทาดังกลาวอยางเพียงพอ จึงอาจทําให

การรวบรวมพยานหลักฐานในท่ีเกิดเหตุไมเพียงพอตอการ

นําตัวผูกระทําความผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรม ทําใหไม

สามารถนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได เปนผลใหการ

อํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนไมเกิดประสิทธิภาพ 

และประชาชนผูที่ไดรับความเสียหาย ไมไดรับความเปน

ธรรมได 

3.2 ปญหาเก่ียวกับการกําหนดบุคคลผูมีอํานาจส่ังการให

มีการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานในกรณีฝาเทาที่ ไม

ปรากฎรอยลายเสน 

     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 

ไดบัญญัติใหอํานาจพนักงานสอบสวนในการรวบรวม

พยานหลักฐานตางๆ เขาไวในสํานวนคดีอยางเต็มที่ รวมถึง

การแสวงหาพยานหลักฐานตาง ๆ ดังน้ัน พนักงานสอบสวน
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จึงเปนผูมีอํานาจในการสั่งใหทําการตรวจพิสูจนโดยวิธีการ

ทางนิติวิทยาศาสตร  แตถาหากเปนเจาหนาที่ตํารวจสาย

ตรวจหรือตํารวจสายสืบจะไมมีอํานาจสั่งใหทําการตรวจ

พิสูจนได แมวาจะพบขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิด

และพบพยานหลักฐานหรือรองรอยที่ปรากฏบนลําตัว 

รางกายของบุคคลหรือรอยเทาแฝงในสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งถา

หากจะทําการตรวจพิสูจนหรือเก็บพยานหลักฐานเพ่ือนําไป

พิสูจนหลักฐาน เจาหนาที่ตํารวจผูน้ันจะตองนําตัวบุคคล

หรือแจงใหพนักงานสอบผูรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่เกิดเหตุ

ทราบ เพ่ือดําเนินการตามมาตรา 131/1 ตอไป ซึ่งอาจทําให

พยานหลักฐานสูญหายหรืออาจทําใหเสียโอกาสในการ

พิสูจนความจริงไป  

3.3 ปญหาเก่ียวกับความนาเชื่อถือในการตรวจพิสูจน

รอยเทาแฝงในช้ันศาล                

 ในการดําเนินคดี หากมีการตรวจพิสูจนรอยเทาแฝงเพ่ือ

ยืนยันวาเปนรอยเทาของจําเลย  กรณีเชนน้ีโจทกอางพยาน

ผูเชี่ยวชาญมายืนยันวารอยเทาแฝงตรงกับรอยเทาของ

จําเลย จําเลยเองก็สามารถที่จะนําพยานผูเชี่ยวชาญมา

หักลางขออางดังกลาวของโจทกได จึงสงผลทําใหเกิดปญหา

ในการชั่งนํ้าหนักพยานผูเชียวชาญวา ถาผูเชี่ยวชาญท่ีเขามา

ใหความเห็นเกี่ยวกับรอยเทาแฝงใหความเห็นที่แตกตางกัน 

ทั้ง ๆ ที่ประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นน้ันเปนประเด็น

เดียวกัน ศาลจะชั่งนํ้าหนักอยางไร จึงไมมีหลักประกันที่

แนนอนวาศาลไดรับฟงความเห็นที่มีความถูกตองมา

ประกอบการวินิจฉัยชี้ขาดคดี และเมื่อศาลไดทําการวินิจฉัย

ชี้ขาดคดี โดยนําความเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีศาลเชื่อวาเปน

ความเห็นที่ ถูกตองและมี เหตุผลที่น า เชื่ อถือได น้ันมา

ประกอบการวินิจฉัยคดีใหคูความฝายใดฝายหน่ึงชนะคดี

แลว คูความอีกฝายหน่ึงยอมอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว

โดยนําความเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีคูความฝายที่แพคดีน้ันได

อางเปนพยานหลักฐานของตนซึ่งเปนความเห็นที่แตกตาง

จากความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ศาลรับฟงวาเปนความเห็นที่

ถูกตองมาเปนเหตุอุทธรณคําพิพากษาของศาลน้ันได จนเปน

เหตุใหมีการอุทธรณหรือฎีกาดุลพินิจในการชั่ง นํ้าหนัก

พยานหลักฐานของศาลเก่ียวกับการรับฟงความเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญอีกดวย ซ่ึงกรณีดังกลาวยอมมีผลทําใหกระบวน

พิจารณาคดีของศาลชาลงได 

3.4 ปญหาเก่ียวกับผูเชี่ยวชาญในการเปนพยานตรวจ

พิสูจนรอยฝาเทาที่ไมปรากฏรอยลายเสน 

พยานผูเชี่ยวชาญเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการชวยศาล

คนหาความจริงในคดี ความเปนกลางจึงถือเปนคุณสมบัติ

สําคัญของพยานดังกลาวเปนอยางมาก แตเน่ืองจากพยาน

ผูเชี่ยวชาญเปนพยานประเภทบุคคลที่อาจมีอคติหรือมีความ

ลําเอียงขาดความเปนกลางได ซึ่งอาจเกิดจากความขัดแยง

ระหวางประโยชนสวนบุคคลกับหนาที่ รวมถึงการแสวงหา

ประโยชนจากการทําหนาที่ผู เชี่ยวชาญ กรณีประโยชน

สวนตัวของผูเชี่ยวชาญน้ัน อาจเปนผลประโยชนไดเสียในผล

แหงคดีโดยทางตรงหรือโดยทางออม รวมถึงผลประโยชน

ทางการเงิน การมีสวนเก่ียวของหรือความสัมพันธกับบุคคล

ใดในคดี ลวนแลวแตทําใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่

ใหเที่ยงธรรมเปนกลาง ซ่ึงปญหาสวนใหญมักปรากฏในกรณี

ที่คูความแตละฝายตางอางผูเชี่ยวชาญมาเปนพยานในการ

ตรวจพิสูจนรอยเทาแฝงของฝายตน เพราะคูความมักจะ

เลือกผูเชี่ยวชาญที่มีความเห็นเปนประโยชนแกคดีของตน 

โดยที่ความเห็นดังกลาวอาจเกิดจากการรับรูขอมูลของฝายที่

อางตนเองมาเพียงดานเดียว ทําใหเกิดความเอนเอียงเขาขาง

ฝายที่อางตนเองมา เกิดอคติทําใหความเห็นน้ันไมถูกตอง

แทจริงได  

3.5 ปญหาความบกพรองในการรักษาพยานหลักฐานใน

กรณีรอยฝาเทาที่ไมปรากฏรอยลายเสน 

การจัดเก็บ การขนสงและการสงมอบพยานวัตถุตอ

ผูชํานาญการในการตรวจพิสูจนรอยฝามือ ฝาเทาแฝง ใน

ปจจุบันพบวายังไมมีระบบตรวจสอบที่ ดีเกี่ยว กับความ

ถูกตองแทจริง ทั้งเจาพนักงานผูตรวจเก็บที่มีความรูความ

ชํานาญยังมีอัตราไมเพียงพอกับจํานวนคดีที่เกิดข้ึน ระบบ

การจัดเก็บดูแลรักษายังไมมีกฎหมายควบคุมโดยตรง ซ่ึงอาจ

เปนเหตุใหถูกโตแยงถึงความบกพรองตาง ๆ เก่ียวกับการ

ครอบครองวัตถุพยาน อันทําใหคุณคาของพยานหลักฐานที่

ใกลชิดถึงตัวบุคคลน้ันลดลงไป 

3.6 ปญหามาตรฐานขององคกรดานนิติวิทยาศาสตร  

    เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญลวนแลวแต

ปฏิบัติงานแบบอยางเดียวกันตามหลักวิชาการที่มีการศึกษา 

การคิดคน การวิจัยมาแลว แตภายใตการปฏิบัติหนาที่

ดังกลาวอาจมีความคิดเห็น การลงความเห็นที่แตกตางกันได

ตามประสบการณ อายุงาน การอบรมเพ่ิมพูนความรูใหม 
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รวมถึงความรูความเ ข่ียวชาญของแตละคน จึ งทําให

มาตรฐานการตรวจพิสูจนเกิดความแตกตางกันไปทั้งๆที่เปน

ขอเท็จจริงแบบเดียวกัน อาจทําใหมาตรฐานขององคกรมี

ความเบี่ยงเบนไมเปนไปอยางมาตรฐานเดียวกัน 

4. ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาอันเกิด

จากการ รับฟ งพยานห ลักฐานทางด านนิ ติ

วิทยาศาสตร กรณีรอยฝาเทาท่ีไมปรากฏรอย

ลายเสน 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการอํานวยความยุติธรรมและ

แกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางอันเปน

พ้ืนฐานที่สําคัญในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดังตอไปน้ี 

4.1 ควรใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของจัดอบรมใหความรู

แกพนักงานสอบสวน และควรเนนการสรางจิตสํานึก 

อุดมการณ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจน

บรรจุเปนหลักสูตรการฝกอบรมใหแกพนักงานสอบสวนทุกป  
4.2 ควรแกไขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 132/1 วา “ในการตรวจสถานท่ีเกิด

เหตุน้ัน หามไมใหพนักงานสอบสวนดําเนินการคนหา

พยานหลักฐานเกินความจําเปนและใหดําเนินการเพียง

ระยะเวลาตามสมควร เวนแตพนักงานสอบสวนที่มีตําแหนง

ต้ังแตระดับยศรอยตํารวจตรีข้ึนไปไดย่ืนคํารองขอตอศาล

โดยแสดงเหตุแหงความจําเปนที่จะตองควบคุมหรือรักษา

สถานท่ีเกิดเหตุไวโดยใชเวลานานเกินกวาปกติ ศาลจะมี

คําสั่งหรือออกหมายอนุญาตใหไดไมเกิน 7 วัน
1
 แตอาจขอ

ขยายไดหากมีความจําเปนตามขางตน และในการน้ีใหรัฐ

จัดหาสถานที่เพ่ือใหบุคคลที่เปนผูครอบครองสถานที่เกิด

เหตุน้ันไดอยูอาศัยในระหวางการน้ันดวย” 
4.3 ควรมีการกําหนดมาตรการในการปกปองสถานที่เกิด

เหตุ โดยการกําหนดขอบเขตสถานท่ีเกิดเหตุที่แนนอน และ

ทําการจํากัดบริเวณใหประชาชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

อยูเปนสัดสวน ดวยการใชเสนสําหรับกั้นซึ่งเรียกวา Police 

                                                             
1
กฎหมาย Police Power and Responsibilities Act 

2000 ที่ใชบังคับในรัฐควีนแลนด ประเทศออสเตรเลีย กําหนดการ

ตรวจและรักษาสถานทีเ่กิดเหตุในมาตรา 87 (f) เก่ียวกับการออก
หมายควบคุมและรักษาสถานที่เกิดเหตุ ซ่ึงผูพิพากษาท่ีพิจารณาคดี
จะตองคํานึงถงึระยะเวลาท่ีมีเหตุอันสมควรในการท่ีจะรักษาสถานที่

เกิดเหตุน้ันไวไดไมเกิน 7 วัน   

Line โดยภายในเสนสําหรับกั้นดังกลาวใหเขาไดเฉพาะ

เจาหนาที่ตํารวจกองพิสูจนหลักฐานหรือเจาหนาที่ตํารวจ

กองวิทยาการที่มีหนาที่ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและ

ตรวจเก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเทาน้ัน และมี

การแบงแถบกั้นออกไปอีกเขตหน่ึงหางจากจุดที่เกิดเหตุไว

สําหรับผูบังคับบัญชา บุคคลสําคัญหรือนักขาว และ

ประชาชนทั่วไปควรจะอยูรอบนอกเขตสอง บุคคลที่เขามา

ในเขตใดเขตหน่ึงควรใหมีการลงชื่อที่อยูไวในบันทึกของ

เจาหนาที่ตํารวจกองพิสูจนหลักฐานหรือเจาหนาที่ตํารวจ

จากศูนยพิสูจนหลักฐานจังหวัดใหชัดเจน  

4.4 ควรมีการจัดต้ังองคกรตรวจสอบและควบคุม

มาตรฐานการปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร เพ่ือทําการ

ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผูเชี่ยวชาญดานนิติ

วิทยาศาสตรใหเปนไปตามมาตรฐานแบบอยางเดียวกันท่ี

กําหนดไว ทั้ง น้ีเ พ่ือจะไดอํานวยความยุติธรรมใหกับ

ประชาชนไดเปนอยางดีที่สุด 
4.5 กรณีที่ความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญแตกตางกันใน

สาระสําคัญ ศาลอาจอาจต้ังผูเชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันมา

ใหความเห็นในประเด็นดังกลาว เพ่ือจะไดนํามาใชประกอบ

ในการพิจารณา นอกจากน้ัน ศาลอาจเรียกคูความมา

สอบถามเพ่ือยอมรับความเห็นของผูเชี่ยวชาญเพียงคนเดียว

โดยใหโอกาสคูความทุกฝายมีสิทธิในการซักถามผูเชี่ยวชาญ  

4.6 ในกรณีการเก็บรักษาพยานหลักฐานในกรณีรอยเทา

แฝง เห็นควรแก ไขเพิ่มเ ติมในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 244/1 เพ่ิมเปน วรรคหก วา 

“กรณีที่ศาลเห็นเอง หรือคูความเสนอขอเท็จจริงตอศาล

อยางชัดแจง ในกรณีการตรวจพิสูจนบุคคล วัตถุ หรือ

เอกสาร ไมไดเปนไปตามมาตรฐานและขาดลูกโซแหงการ

ครอบครองวัตถุพยาน ใหนํามาตรา 226/1 มาใชบังคับโดย

อนุโลม”  การบัญญัติกฎหมายเชนน้ียอมสงผลทําให

เจาหนาท่ีตํารวจกองพิสูจนหลักฐานไดพึงระวังในการตรวจ

เก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมากข้ึน และเพ่ือใหมี

การพัฒนาเกี่ยวกับการตรวจสอบวิธีการตรวจเก็บวัตถุพยาน

ใหเปนไปมาตรฐานสากลตอไป 
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เงื่อนไขที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนซื้อสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย : กรณีศึกษา
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บทคัดยอ 

 การศึกษาเง่ือนไขที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนซื้อสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย : กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาประเภทสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่นักทองเท่ียวชาวจีนนิยมซื้อกลับไป และ (2) 
เพื่อศึกษาเงื่อนไขท่ีทําใหนักทองเท่ียวชาวจีนซื้อสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารช้ันตนและเอกสารช้ันรอง การสัมภาษณนักทองเที่ยวชาวจีนที่มาทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาที่ซื้อ
สินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย จํานวน 12 คน และใชการสังเกตการณ ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวจีนที่มาทองเท่ียวในอุทยาน
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาซื้อสินคาพระเครื่องและเครื่องรางของขลังมากท่ีสุดเปนอันดับหน่ึง รองลงมาไดแก พลอยสี เครื่องประดับเงิน 
เครื่องประดับทองคํา และงานฝมือ สวนเง่ือนไขที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนซื้อสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ไดแก การเก็บไวเก็ง
กําไร คุณภาพเหมาะสมกับราคา ราคาถูกกวาท่ีอื่น ความสามารถของผูขาย และ นโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลไทย 
คําสําคัญ : เงื่อนไข นักทองเท่ียวชาวจีน สินคาอัญมณีและเครื่องประดับ 

Abstract 
The study “ Condition cause Chinese tourists to purchase gems and jewellery products in Thailand : a case 

study of Phranakhon Si Ayutthaya historical park”  aims to (1) study categorization of gems and jewellery products in 
Thailand which famous purchasing from Chinese tourists (2) study condition cause Chinese tourists to purchase gems 
and jewellery products in Thailand. Researcher use qualitative research by collected data from primary source and 
secondary source. Interview 12 of Chinese tourists who purchase gems and jewellery products in Thailand and travelled 
in Phranakhon Si Ayutthaya historical park and use observation method. The result reveal that Chinese tourists who 
travelled in Phranakhon Si Ayutthaya historical park maximum purchase small Buddha image, amulet and good luck 
charm, following with colour gemstone, silver jewellery, gold jewellery and handicraft jewellery. The condition cause 
Chinese tourists to purchase gems and jewellery product in Thailand are speculate the profit, following with suitable of 
quality and price, lower price, abilities of the seller and the reduce corruption policy from the Thai government. 
Keywords : Condition, Chinese tourists, gems and jewellery products 
 

1. บทนํา 
 การทองเที่ ยวในประเทศไทยได รับความสนใจจาก
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศอยางมหาศาล ในป2560 นักทองเที่ยว
ชาวจีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนอันดับหนึ่งจํานวน 
9,846,818 คน ทําใหประเทศไทยมีรายรับจากนักทองเที่ยวจีน 
520,722.39 ลานบาท [1] ธุรกิจการทองเท่ียวเติบโตขึ้นอยางมาก 
สินคาหลายประเภทท้ังของกิน ของใช และของฝากหลายประเภท
ตางก็ ได รับประโยชนจากการซื้อกลับ ไปอยางมหาศาลจาก
นักทองเที่ยวจีน แตยังมีสินคากลุมอัญมณีและเคร่ืองประดับซึ่งเปน
สินคาสงออกที่มีช่ือเสียงของไทย สินคากลุมนี้ยังไมเปนที่สนใจของ
นักทองเที่ยวชาวจีนมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับสินคาประเภทอื่น 
ประเทศจีนเปนตลาดใหญที่ สุดแหงหนึ่ งของโลกดวยจํานวน

ประชากรราว 1,400 ลานคน ประกอบกับการพุงทะยานทางดาน
เศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก มีกลุมเศรษฐีใหมเกิดขึ้นมาเปนจํานวนมาก
และมีกําลังซื้อ ถาสามารถทําใหนักทองเท่ียวจีนสนใจซื้อสินคา
กลุมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย สินคากลุมนี้จะมีโอกาสใน
การขยายตลาดเขาสูผูบริโภคชาวจีนเพิ่มขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
เง่ือน ไขที่ ทํ า ให นั กท อ งเที่ ย วชาวจี นซื้ อสิ น ค าอัญ มณี แล ะ
เครื่องประดับของไทย  : กรณี ศึ กษาอุทยานประ วัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาประเภทสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่
นักทองเที่ยวชาวจีนนิยมซื้อกลับไป 
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2.2 เพ่ือศึกษาเง่ือนไขที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนซื้อสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับของไทย  

3. วิธีการศึกษาวิจัย 
ใชวิธีการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยดังกลาวมีวิธี

วิทยาท่ีสําคัญคือ  
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารช้ันตนและเอกสารช้ันรอง  
3.2  ก ารสั ม ภ าษ ณ เจ าะลึ ก  ( In-depth  Interview)  วิ ธี ก าร
สัมภาษณที่จะใชในการวิจัยนี้มีลักษณะเปนการสัมภาษณแบบก่ึง
โครงสร าง  (Semi - Structured or Guided Interview)  โดย
อาศัยแนวการสัมภาษณ (Interview Guide) เปนเครื่องมือการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ไดแก นักทองเที่ยวจีน
ที่มาทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาที่ซื้อ
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทย จํานวน 12 คน  
3.3 การสังเกตการณ เปนรูปแบบการเก็บขอมูลเสริมวิธีการอื่นๆ 
โดยใชกระบวนการสังเกต คือ สังเกตการซ้ือสินคาของนักทองเที่ยว
จีนท่ีเดินทางมาทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
3.4 การวิเคราะหขอมูล ใชการตีความเพื่อจัดกลุมขอมูล (Grouping) 
และการวิเคราะหสวนประกอบและองคประกอบของขอมูล โดย
เปรียบเทียบขอมูลที่มีคุณลักษณะเหมือนกันและแตกตางกัน 

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

4.1 ทฤษฎีการบริโภคของเคนส 

  รัตนา สายคณิต [2] อธิบายถึงทฤษฎีการบริโภคของเคนส 

หรือ John Maynard Keynes นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ สราง

ทฤษฎีเก่ียวกับการบริโภค โดยอธิบายวา การบริโภคขึ้นอยูกับรายได

ที่อยูในมือบุคคล คือ เมื่อบุคคลมีรายไดเพิ่มขึ้นก็จะบริโภคมากขึ้น 

แตถามีรายไดลดลงก็จะบริโภคลดลงดวย นอกจากน้ียังมีปจจัยอื่นๆ

ที่เปนตัวกําหนดคาใชจายในการบริโภค ไดแก  

(1) การใหเครดิตผอนสินคาที่มีอัตราดอกเบ้ียต่ําก็จะทํา

ใหมีการบริโภคเพิ่มขึ้น 

(2) การกระจายรายไดไปยังผูบริโภค เชนถาทองถิ่นมี

การจางงานจะทําใหประชาชนทองถิ่นมีรายไดสูงและมีกําลังซื้อตาม

ไปดวย 

(3) การมีสินทรัพยของผูบริโภค ทั้ งสินทรัพยทาง

การเงินและท่ีมิใชทางการเงิน ถาผูบริโภคมีมาก จะทําใหมีการ

บริโภคเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน 

(4) การคาดคะเนของผูบริโภค ถาผูบริโภคคาดคะเนวา

ระดับราคาสินคาจะสูงขึ้นก็จะพยายามหาเงินมาเพ่ือซื้อสินคามาเก็บ

ไวกอนที่ราคาสินคาจะสูงขึ้น 

(5) ระดับการศึกษา ผูบริโภคที่ระดับการศึกษาสูงยอม

ใชจายในการบริโภคสูงกวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา 

4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ (AIDA)                                          
 

Elias St. Elmo Lewis (1898) [3] ได อธิบ ายทฤษฎี ที่
เกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ (AIDA)  ไวดังน้ี 

(1) ความต้ังใจ(Attention) เริ่มตนที่ผูบริโภคจะตองรูจัก
สินคาและบริการนั้นกอน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคน้ันมีความตั้งใจใน
การรับสาร 

(2) ความสนใจ (Interest) นอกจากการรูจักสินคาแลวก็ยัง
ไมเพียงพอ ผูบริโภคจะตองถูกเรงเราความสนใจจนสามารถแยกแยะ
สินคานั้นออกจากสินคาอื่นๆที่มีอยูในตลาดได 

(3) ความปรารถนา (Desire) ความสนใจท่ีถูกกระตุนจะ
กลายเปนความอยาก ความปรารถนาที่จะไดครอบครองสินคานั้น 
ตามปกติแลว ความปรารถนาจะเกิดขึ้นจากการเห็นประโยชนที่
สินคานั้นเสนอใหหรือเกิดจากการเห็นหนทางแกปญหาที่มีอยูที่
สินคานั้นหยิบย่ืนให 

(4) การกระทํา(Action) เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้นแลว 
กระบวนการซื้อจะสมบูรณก็ตอเมื่อผูบรโิภคกาวเขาสูขั้นตอนสุดทาย 
คือ การซื้อสินคา 
 

5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวจีนที่มาทองเท่ียวใน
อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาซื้อสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ประเภทสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยท่ี
นักทองเท่ียวจีนซื้อกลับไป 

ประเภทสินคา จํานวน 
(เปอรเซ็นต) 

การจัดอันดับ 

พระเคร่ืองและ
เครื่องรางของขลัง 

พลอยส ี
เครื่องประดับเงิน 

เครื่องประดับทองคํา 
งานฝมือ 

 
66.67 
58.33 
33.33 
25.00 
16.67 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
 นักทองเที่ยวจีนที่มาทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยาซื้อสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
ประเภทสินคาพระเครื่องและเครื่องรางของขลังมากที่สุดเปนอันดับ
หนึ่ง 66.67% รองลงมาไดแก พลอยสี 58.33% อันดับสาม ไดแก 
เครื่องประดับเงิน 33.33% อันดับสี่ไดแกเครื่องประดับทองคํา 
25.00% และอันดับสุดทายไดแก งานฝมือ 16.67% 
 โดยมีเง่ือนไขที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนซื้อสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับของไทย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 เง่ือนไขที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนซ้ือสินคาอัญมณี
และเคร่ืองประดับของไทย 

ประเภทสินคา จํานวน 
(เปอรเซ็นต) 

การจัดอันดับ 

เก็บไวเก็งกําไร 
คุณภาพเหมาะสมกับราคา 

ราคาถูกกวาท่ีอื่น 
ความสามารถของผูขาย 
นโยบายปราบปรามการ

ทุจริตของไทย 

66.67 
50.00 
41.67 
41.67 
33.33 

1 
2 
3 
3 
5 

 
 เง่ือนไขที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนซื้อสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย ไดแก การเก็บไวเก็งกําไรเปนอันดับหนึ่ง 
66.67% รองลงมาไดแก คุณภาพเหมาะสมกับราคา 50.00% อันดับ
สาม มีเปอรเซ็นตเทากันสองอันดับ ไดแก  ราคาถูกกวาที่อื่น และ
ความสามารถของผูขาย 41.67% และอันดับสุดทายไดแก นโยบาย
ปราบปรามการทุจริตของไทย 33.33% 

6. สรุปผลการวิจัย 
 ชาวจีนทราบวาประเทศไทยเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนา
ที่สําคัญของโลก และเปนประเทศเดียวท่ีนิยมสรางพระเครื่องและ
เครื่องรางของขลังไวบูชาติดตัวเพ่ือความเปนสิริมงคล สมัยกอน
นักทองเที่ยวจีนเชาพระเคร่ืองและเคร่ืองรางของขลังโดยพิจารณา
จากความพึงพอใจในความสวยงาม และราคาที่เหมาะสม แตชวงสิบ
ปที่ผานมานี้  ชาวจีนหาความรู เกี่ยวกับตลาดพระเครื่องและ
เครื่องรางของขลังของไทยมากขึ้น เนื่องจากเปนตลาดท่ีมีมูลคาสูง
หลายแสนลานบาท ชาวจีนจึงเชาหาพระเค ร่ืองที่มี ช่ือเสียง 
โดยเฉพาะพระเครื่องที่มีพุทธคุณทางดานการคาขายและโชคลาภ 
รวมทั้งเชาหาเครื่องรางของขลังเพื่อเก็บไวเก็งกําไรตอไป เปนการซื้อ
กอนท่ีราคาจะเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการบริโภคของเคนส 
เครื่องรางของขลังที่ชาวจีนนิยมมีหลายประเภท เชน กุมารทอง 
นางกวัก พญานาค เบ้ียแก สาริกาลิ้นทอง และตอเงินตอทอง ซึ่งสิ่ง
เหลานี้ยังไมมีในประเทศจีน แตกลับ “โดนใจ” ชาวจีนมากท่ีสุด ซึ่ง
การแนะนําของไกดและผูขายรวมท้ังกระแสละครไทยท่ีเขาไปฉายใน
ประเทศจีน ตางมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย สมัยกอนชาวจีนนิยมใชหยกเพราะถือวา
เปนอัญมณีแหงสวรรค แตคนรุนใหมชอบอัญมณีที่หลากหลาย 
พลอยที่มีสีสันสวยงามพลอยสีแดง สีน้ําเงิน และสีเขียว การที่ทราบ
วาประเทศไทยมีช่ือเสียงดานการเจียระไนพลอย โดยเฉพาะทับทิม 
ไพลิน เขียวสอง และบุษราคัม สงผลใหชาวจีนซื้อพลอยสีในไทย
เชนกัน 
 นโยบายปราบปรามการทุจริตของไทยมีสวนสําคัญในการ
สรางความเช่ือมั่นแกนักทองเที่ยวจีนในการซ้ือเครื่องประดับเงินและ
เครื่องประดับทองคํา โดยเฉพาะการที่รานติดปายวาเปนสมาชิก
สมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับ การเปนสมาชิกสมาคมผูคา
ทองคํา ก็เปนการรับประกันความนาเช่ือถืออีกระดับหนึ่ง 
 
 

7. ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยทําใหทราบรสนิยมของนักทองเที่ยวชาว
จีนในการซ้ือสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ 
7.1 นักทองเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะคนรุนใหมมีความคลั่งไคลสินคา
แบรนดเนม และมีกําลังซื้อสูงมาก ผูประกอบการไทยควรสรางความ
เขมแข็งของแบรนดไทย เพื่อเพ่ิมโอกาสขยายตลาดไปยังประเทศจีน 
7.2 นักทองเที่ยวชาวจีนชอบสินคาที่มีประวัติศาสตรมาอยาง
ยาวนาน หรือเปนสินคาที่มีเรื่องเลามานับรอยป ซึ่งพระเครื่องและ
เครื่องรางของขลังของไทยจัดอยูในกลุมนี้ดวย ควรมีการแปล
คําอธิบายพระเครื่องและเครื่องรางของขลังเปนภาษาจีนเพื่อเผยแพร
วัฒนธรรมไทยอยางถูกตอง และสรางโอกาสทางการตลาดตอไป 
7.3 นักทองเที่ยวชาวจีนนิยมสินคาตามเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นจาก
กลุมบุคคลระดับสูงของโลกในขณะน้ัน เชน รูปแบบของเสื้อผาและ
เครื่องประดับเจาสาวในพิธีอภิ เษกสมรสของเจาชายวิลเลียม        
รัชทายาทอันดับที่สองแหงราชวงศอังกฤษ กับเคท มิดเดิลตัน ซึ่ง
สวมแหวนไพลินลอมเพชรที่ไดรับสืบทอดมาจากพระอัยกาของ
เจาชายวิลเลียม รวมทั้งพิธีอภิเษกสมรสของเจาชายเฮนรี รัชทายาท
อันดับท่ีหกของราชวงศอังกฤษกับเมแกน มารเคิลอดีตดาราฮอลลีวูด
ชาวอเมริกัน ซึ่งสวมมงกุฏองคที่เปนสมบัติของสมเด็จพระราชินีนาถ
เอลิซาเบธที่สอง แหงสหราชอาณาจักร ซ่ึงชาวจีนใหความสนใจ ส่ัง
ตั ด เสื้ อผ าและสั่ งทํ า เครื่ อ งประดับตามแบบเป นอย างมาก 
ผูประกอบการไทยสามารถคาดเดาเหตุการณลวงหนาและจัดเตรียม
วัตถุดิบเพื่อสรางโอกาสในการขายได  
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บทความวิจัย 
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 
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บะหมี่ไขเสริมเมล็ดแมงลัก 

Egg noodles supplement with basil seeds 
 

นายสรรเพชญ บรรลือวงศ1  นายพงศเทพ นาคศิริ2 นางสาวเนนิสา บรรลือวงศ3 

 
1อาจารยประจํา สาขาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

2นักศึกษา สาขาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
3นักวิจัยอิสระ 

 1E-mail : sundode@gmail.com ; 2E-mail : Peezaza_2012@hotmail.com ; 3E-mail : naenisa@hotmail.com 

 

บทคัดยอ  

 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกตํารับพ้ืนฐานของบะหมี่ไข โดยนําไปประเมินคุณคาทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะที่

ปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม ใชผูทดสอบจํานวน 60 คน ดวยวิธีการชิมแบบใหคะแนนความชอบ 5 ระดับ (5-

Point Hedonic Scale) พบวาตํารับพ้ืนฐานตํารับที่ 2 ไดรับการยอมรับมากที่สุด จากน้ันศึกษาปริมาณการเสริมของเมล็ดแมงลักที่แชนํ้าแลว 

3 ระดับคือรอยละ 10 15 และ 20 พบวาปริมาณการเสริมเมล็ดแมงลักรอยละ 10 มีการยอมรับมากที่สุด แลวศึกษาคุณคาทางดานโภชนาการ

ดานองคประกอบทางเคมีพบวา ปริมาณความชื้นรอยละ 50.14  ไขมันรอยละ1.03 โปรตีนรอยละ 8.56 เถารอยละ 0.67 เสนใยหยาบรอยละ 

2.20 และ คารโบไฮเดรตรอยละ 37.40 และนํามาคํานวณตนทุนการผลิตบะหม่ีไขเสริมเมล็ดแมงลักเฉพาะคาวัตถุดิบเปนเงิน 1.59 บาทตอ 1 

กอน กอนละ 50 กรัม 

 

คําสําคัญ : บะหมี่ไข เมล็ดแมงลัก บะหม่ีไขผสมเมล็ดแมงลัก 

 

Abstract 

 

 This research aimed to study the basic recipe of the “Egg Noodles”. Was used to evaluate the sensory property 

appearance, color, flavor, taste, texture and overall liking. 60 - Testers and 5 points hedonic scale. The study found that 

the second basic recipe had the highest scores in overall satisfaction.  The 3 ration of basil seeds soak in water were 10, 

15 and 20.  It was found that The 10 had the highest average scores. And Quality, chemical composition were found 

moisture 50.14%  fat 1.03% protein 8.56%  ash 0.67% crude fiber 2.20%  and carbohydrate 37.40% . Raw material costs 

in the amount of 1.59 baht per pack 1 pack per 50 grams. 

 

Keywords:   Egg noodles, Basil seeds, Egg noodles with basil seeds 
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1. บทนํา  

บะหมี่ คือ ผลิตภัณฑอาหารแบบเสนที่นิยมบริโภคมาก 

เน่ืองจากเปนอาหารหาท่ีซื้อไดงายและมีราคาไมแพง เหมาะสําหรับ

ผูบริโภคยุคปจจุบัน ท่ีดําเนินชีวิตแบบเรงรีบ แตบะหม่ีมีคุณคาทาง

โภชนาการคอนขางตํ่าสวนประกอบหลักจะเปน คารโบไฮเดรต มี

สวนประกอบหลักคือแปงสาลี นํ้าและเกลือ 

แมงลัก เปนพืชสมุนไพรท่ีพบไดทั่วไปในประเทศไทย 

สามารถนํามาทําเปนอาหารไดท้ังใบและเมล็ด ในเมล็ดของแมงลัก 

มีสวนผสมท่ีเปนมิวซิเลจหรือสารเมือก ซึ่งสามารถพองตัวในนํ้าได

หลายเทา เมล็ดแมงลักนิยมนํามาใชประกอบเปนขนมหวาน ถือ

เปนสมุนไพรท่ีมีราคาถูกและหาซ้ือไดงายตามทองตลาดทั่วไป 

ประโยชนชวยในเรื่องของการขับโคเลสเตอรอลที่ไมดีตอรางกาย

ออกไป ชวยในเรื่องการขับถาย[1] 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีแนวความคิดในการนําเมล็ดแมงลักมา

เพ่ิมลงในบะหมี่ไข เพ่ือเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการของบะหมี่ไข ให

มากข้ึน พัฒนาเปนบะหมี่ ไข เสริมเมล็ดแมงลักที่มีคุณคาทาง

โภชนาการสูงกวาบะหมี่ไขทั่วไป 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาตํารับพ้ืนฐานของเสนบะหม่ีไข 

2.2 เพ่ือศึกษาอัตราสวนของเมล็ดแมงลักที่เหมาะในการ

ทําบะหม่ีไขเสริมเมล็ดแมงลัก 

2.3 เพ่ือศึกษาคุณคาทางโภชนาการของบะหม่ีไขเสริม

เมล็ดแมงลัก  

2.4 เพ่ือศึกษาตนทุนการผลิตของบะหมี่ไขเสริมเมล็ด

แมงลัก 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ก า รศึ กษ า ค รั้ ง น้ี เ ป นก ารศึ ก ษ า วิ จั ย เ ชิ ง ทดลอ ง 

(Experimental Research) เพ่ือศึกษาการพัฒนาบะหมี่ไขเสริม

เมล็ดแมงลัก โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

3.1 ศึกษาตํารับพื้นฐานของเสนบะหมี่ไข 

ศึกษาการคัดเลือกตํารับพ้ืนฐานของบะหม่ีไขทั้ง 3 ตํารับ จาก

ที่มา ตางกัน 3 แหลงแสดงดังรูปที่ 1 จากน้ันนําไปประเมินคุณภาพ

ทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เน้ือ

สัมผัส และความชอบโดยรวม ดวยวิธีการใหคะแนนความชอบ 5 

ระดับ ( 5 – Point Hedonic Scale) ใหผูทดสอบจํานวน 60 คน 

และทดสอบโดยผูเชี่ยวชาญทางดานอาหารและโภชนาการ โดย

ทดลอง 3 ซํ้า 

 

ชั่งสวนผสมตามสูตร (กรัม) 

   

   

ตํารับพ้ืนฐานที่ 1[2] 

แปงสาลี 500     

ไขไก 100  นํ้า 200  

ตํารับพ้ืนฐานที่ 2[3] 

แปงสาลี 150     

ไขไก 50 นํ้า 3 

เกลือ 1 

   ตํารับพ้ืนฐานที่ 3[4] 

   แปงสาลี 190    

ไขไก 100 นํ้า 20

เกลือ 3.3  โซเดียมไบ

คารบอเนต 0.6 

       

   

ผสมใหเขากัน พัก 30 นาที ยกเวนตํารับพ้ืนฐานที่ 3 พัก 15 นาที 

   

รีดแปงหนา 2 มิลลิเมตร ตัดตามยาวกวาง 2 มิลลิเมตร  

 

บะหมี่ไข 

 

รูปที่ 1 กรรมวิธีการผสมแปงบะหมี่ไข  

 

3.2 ศึกษาอัตราสวนของเมล็ดแมงลักที่เหมาะในการทาํบะหม่ีไข

เสริมเมล็ดแมงลัก 

 ศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของเมล็ดแมงลัก การยอมรับของ

ผูบริโภคท่ีมีตอบะหมี่ไขเสริมแมงลัก โดยใชตํารับบะหม่ีไขที่ไดรับ

การยอมรับจาก ขอ 3.1 มาศึกษาการยอมรับของผูบริโภคระหวาง 

อัตราสวนของเมล็ดแมงลัก รอยละ 10 15 20 จากน้ันนําไป

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะที่ปรากฏ สี 

กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม ดวยวิธีการให

คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 – Point Hedonic Scale) ใหผู

ทดสอบจํานวน 60 คนและทดสอบโดยผูเชี่ยวชาญทางดานอาหาร

และโภชนาการ โดยทดลอง 3 ซ้ํา  

3.3 ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของบะหม่ีไขเสริมเมล็ดแมงลัก  

ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของบะหม่ีไขเสริมเมล็ดแมงลัก 

โดยนําบะหมี่ไขเสริมเมล็ดแมงลักที่ไดรับการยอมรับในขอ 3.2 มา

วิเคราะหคณุภาพดานตางๆ โดยการทดลอง 3 ซ้ํา วิเคราะหปริมาณ

ไขมัน วิเคราะหปริมาณโปรตีน วิเคราะหปริมาณเถา วิเคราะห

ปริมาณเสนใย วิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรต 
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3.4 ศึกษาตนทุนการผลิตของบะหมี่ไขเสริมเมล็ดแมงลัก 

 ศึกษาตนทุนโดยวิธีการคํานวณ เปรียบเทียบระหวาง

ตํารับพ้ืนฐานของบะหม่ีไขและตํารับบะหม่ีไขเสริมเมล็ดแมงลักที่

ไดรับการยอมรับสูงสุด 

 

4. ผลการทดลอง 

4.1 ผลการคัดเลือกตํารับพื้นฐานของบะหมี่ไข  

การทดลองครั้งน้ีไดศึกษาตํารับบะหม่ีไขที่เหมาะสมจากตํารับ

พ้ืนฐาน 3 แหลง ท่ี มีสวนผสมแสดงรูปที่ 1 เม่ือทําบะหมี่ไขครบ 3 

ตํารับ นําไปทดสอบทางประสาทสัมผัส ดังตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบคุณภาพประสาทสัมผสัของตํารับ

พ้ืนฐาน 

คุณภาพประสาท

สัมผัส 

บะหมี่ไข (ตํารับ) 

1 2  3 

สี 3.51a±0.92 4.06b±0.88 3.75ab±0.9 

กลิ่น 3.77b±0.92 3.60b±0.88 3.13a±0.89 

รสชาติns 3.55±0.91 3.71±0.86 3.31±1.01 

ลักษณะที่ปรากฏ 3.51a±0.84 4.04b±0.92 3.37a±0.96 

เน้ือสัมผัส 3.75b±0.95 3.95b±0.90 3.33a±1.02 

ความชอบ

โดยรวม 

 3.73ab±0.91 3.97b±0.81 3.4a±0.91 

หมายเหตุ    ตัวอักษรที่ตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันอยางมี         

                 นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

จากตารางท่ี 1 ผลการคัดเลือกตํารับพ้ืนฐานบะหมี่ไข 

ลักษณะของแปงตํารับที่ 2 มีการข้ึนรูปงายกวาตํารับที่ 1 และ 3 

เน่ืองจากตํารับที่ 1 มีปริมาณนํ้ามากทําใหเวลาข้ึนรูปกอนแปงจะ

ติดท่ีรีด สวนตํารับที่ 3 มีปริมาณของเหลวนอยทําใหกอนแปงคลาย

ตัวยาก และตํารับที่ 2 หั่นไดงายท่ีสุด ลักษณะท่ีปรากฏของเสน

บะหม่ีทีล่วกแลวตํารับที่ 2 มีความคงตัวใกลเคียงกับตํารับที่ 3 แต

ตํารับที่ 2 ไมมีสวนผสมของโซเดียมไบคาบอรเนต ดังน้ันผูวิจัยจึงนํา

บะหม่ีไขตํารับที่ 2 มาศึกษาอัตราสวนของเมล็ดแมงลักที่เหมาะสม

ในการทําบะหมี่ไขเสริมเมล็ดแมงลักที่เหมาะสมตอไป จึงเลือก

ตํารับที่ 2 มาทําการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

4.2 ผลการศึกษาบะหมี่ไขผสมเมล็ดแมงลักที่แชนํ้า  

 ตางกัน 3 ระดับ ไดแกรอยละ 10 15 และ 20 จากน้ันศึกษา

การยอมรับของกลุมตัวอยาง โดยทําแบบทดสอบดานประสาท

สัมผัส 

ตารางที่ 2   แสดงผลการทดสอบคุณภาพประสาทสัมผสัของบะหมี่

ไขผสมเมล็ดแมงลัก 

คุณภาพประสาท

สัมผัส 

คาเฉลี่ยคะแนนความชอบ(รอยละ) 

1 2  3 

สี 4.06 ± 0.86 3.93 ± 0.75 3.73 ± 0.83 

กลิ่น 3.73 ± 1.13 3.66 ± 0.85 3.40 ± 0.96 

รสชาติns 3.95 ± 0.85 3.75 ± 0.80 3.62 ± 0.74 

ลักษณะที่ปรากฏ 4.06 ± 0.78 3.89 ± 0.83 3.86 ± 0.84 

เน้ือสัมผัส 3.97 ± 0.91 3.91 ± 0.76 3.73 ± 0.80 

ความชอบ

โดยรวม 

4.06 ± 0.78 4.04 ± 0.76 3.68 ± 0.70 

   หมายเหตุ  ns หมายถึงคาเฉลี่ยไมมีความตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

 จากตาราง 2 ผลการคัดเลือกตํารับบะหมี่ไขเสริมเมล็ดแมงลัก 

ตํารับที่ 1 ไดรับการยอมรับสูงสุดมีสวนผสมของเมล็ดแมงลักรอย

ละ 10  มีการข้ึนรูปงายกวา รอยละ 15 และ 20  

 

4.3 ผลการศึกษาคุณคาทางโภชนาการของบะหม่ีไขเสริมเมล็ด

แมงลัก  

โดยการทดลอง 3 ซ้ํา วิเคราะหปริมาณไขมัน วิเคราะห

ปริมาณโปรตีน วิเคราะหปริมาณเถา วิเคราะหปริมาณเสนใย 

วิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรต แสดงดังตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3 คุณคาทางโภชนกการของบะหม่ีไขผสมเมล็ดแมงลัก ใน

สวนที่กินได 100 กรัม 

องคประกอบทางเคมี ปริมาณ (รอยละ) 

ความชื้น 50.14   

ไขมัน 1.03  

โปรตีน 8.56  

เถา 0.67  

เสนใยหยาบ 2.20  

คารโบไฮเดรต 37.40 

 

  จากตารางท่ี 3 พบวามีปริมาณความชื้นรอยละ 50.14 

ไขมันรอยละ 1.03 โปรตีนรอยละ 8.56 เถารอยละ 0.67 เสนใย

หยาบรอยละ 2.20 คารโบไฮเดรตรอยละ 37.40 
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4.4 ผลการศึกษาตนทุนการผลิตบะหม่ีไขเสริมเมล็ดแมงลัก 

      เปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตบะหมี่ไขตํารับพ้ืนฐานโดย

ศึกษาเฉพาะตนทุนการผลิต ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาตนทุนการผลิตบะหม่ีไขเสริมเมล็ดแมงลัก 

 

วัตถุดิบ 

อัตราสวนผสม

บะหมี่ไข (กรัม) 

ราคา 

(บาท) 

ราคา บะหมี่ไข 

(บาท) 

ตํารับ

พ้ืนฐาน 

ผสม

เมล็ด

แมงลัก 

1,000 

กรัม 

ตํารับ

พ้ืนฐาน 

ผสม

เมล็ด

แมงลัก 

แปงสาล ี 150 150 26 3.9 3.9 

ไข 50 50 67 3.35 3.35 

นํ้า 30 30 1 0.03 0.03 

เกลือ 1 1 20 0.02 0.02 

เมล็ด

แมงลัก 

- 1.7 370 - 0.63 

รวม 231 232.7 484 7.3 7.93 

 

จากตารางท่ี 4 พบวาคาวัตถุดิบบะหม่ีไขตํารับพ้ืนฐาน 7.3 

บาทได 4 กอน กอน 50 กรัม เฉลี่ยราคาตอกอน 1.83 บาท คา

วัตถุดิบบะหม่ีไขเสริมเมล็ดแมงลัก 7.93 บาท ได 5 กอนกอนละ 

50 กรัม เฉลี่ยราคาตอกอนละ 1.59  บาท ราคาตนทุนตอกอนของ

บะหม่ีไขเสริมเมล็ดแมงลักนอยกวาบะหมี่ไขพ้ืนฐาน 0.31 บาทตอ

กอน 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
งานวิจัยเรื่องบะหมี่ไขเสริมเมล็ดแมงลักมีวัตถุประสงค

เพ่ือ เพ่ือเพ่ิมคุณคาทางอาหารและเพ่ิมความเหนียวของบะหมี่ไข 

ยังเปนการสรางผลิตภัณฑใหมเพ่ิมอีกทางเลือกหน่ึงใหแกผูบริโภค 

โดยทําการศึกษาการยอมรับผูบริโภคทางดานสี กลิ่น รสชาติ 

ลักษณะที่ปรากฏ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม 

5.1 สรุป 

5.1.1 ศึกษาตํารับพ้ืนฐานของบะหมี่ไข พบวา ตํารับ

พ้ืนฐานของบะหม่ีไข ที่ไดรับการยอมรับมากท่ีสุด คือ ตํารับที่  2 

และตํารับท่ี 2 นวดและคลึงแปงงายที่สุด เน่ืองจากมีปริมาณ

ของเหลวที่เหมาะสม 

 5.1.2 ศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมของบะหมี่ไขผสมเมล็ด

แมงลัก พบวา อัตราสวนของเมล็ดแมงลักที่เหมาะสมคือรอยละ 10 

  5.1.3 การศึกษาองคประกอบทางดานเคมี พบวามี

ปริมาณความชื้นรอยละ 50.14 ไขมันรอยละ 1.03 โปรตีนรอยละ 

8.56 เถารอยละ 0.67 เสนใยหยาบรอยละ 2.20 คารโบไฮเดรต

รอยละ 37.40 

  5.1.4 ศึกษาตนทุนในการผลิตบะหมี่ไขผสมเมล็ด

แมงลัก พบวาการคํานวณราคาตนทุนการผลิต บะหมี่ไขผสมเมล็ด

แมงลักในราคารวม 7.93 บาท ไดบะหมี่ไขผสมเมล็ดแมงลัก 5 กอน 

คิดเปนตนทุนกอนละ 1.59 บาท 

5.2 ขอเสนอแนะ 

  5.2.1 ควรมีการพัฒนาโดยการนําธัญพืชอื่นๆ ท่ีหาได

งายและมีราคาท่ีถูกมาเสริมในตัวของบะหมี่ ตอไปได 

               5.2.2 ควรศึกษาเรื่องของอุณหภูมิที่เหมาะสมตออายุ

การเก็บรักษาบะหมี่ไขผสมเมล็ดแมงลัก 
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 ผลแหงความสําเร็จในการทํางานวิจัย และคุณคาของ

งานวิจัยฉบับน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู 

อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไว ณ 
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Abstract 

The objective of this work was to study the expansion of land use changes of head watershed area on 

streamflow and water quality (Biochemical Oxygen Demand; BOD) in Khlong Lan Watershed (KLW). The SWAT (Soil and 

Water Assessment Tool) model and GIS (Geographic Information System) were applied to estimate amount of the 

streamflow and BOD from expansion of land use changes of head watershed area during November 2017 to August 

2018. The reliability of the model was calibrated with the observed data by adjusting the coefficient of the key 

parameters by using SWAT CUP program. The goodness of the calibration results were assessed based on the 

coefficient of determination (R2), Nash-Sutcliffe efficiency coefficient (NSE) and mean squared error (MSE). The results 

showed that the KLW area was 90.07 km2, 11 hydrological response units. The Scenario 1 indicated that the amount of 

streamflow and BOD of the KLW were 21.96 MCM and 0.58 mg/L respectively. The simulation of the Scenario 2 implied 

that the amount of the streamflow an increasing to 6.29 MCM and BOD was decreased to 0.07 mg/L when compared to 

the Scenario 1 because of increasing in forest area and decreased field crops, orchard and urban area. 

 

Keywords : Expansion of Land Use Changes, Head Watershed Area, Streamflow, Water Quality, Khlong Lan Watershed 
 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 347



 

1.  

 

SWAT) 

GIS) 

[1, 2] SWAT 

 

 

 

 

2.  
 

Personal Computer) 

Microsoft Windows 

Soil and Water Assessment Tool; SWAT) 

ArcGIS (Geographic 

Information System; GIS) Edit Plus Text Editor 

[3]

BOD) 

 

2.1  

 Digital 

Elevation Model; DEM) x 

[4] 

 [3]

BOD) 

[5] SWAT 

ArcGIS 

 

 

 

BOD) 

SWAT 

BOD) 

SWAT 

 

 

 

[6]

SWAT CUP 

BOD) SWAT 

[7-10]

SWAT  

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 348



 

Hydrological Response Units (HRUs) 

SWAT modelArc GIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOD) SWAT 

 

 

 

BOD) 

SWAT 

Coefficient of 

Determination; R Nash - Sutcliffe Efficiency (NSE) [11]

Mean Squared Error; MSE) 

BOD) 

 

BOD) 

Data collection
- Physical characteristics  - Streamflow 
- Soil group and soil properties  - Land use  
- Water quality (BOD)  - Meteorology  

DEM Land use Soil Meteorology 

Analysis and evaluation 
- Streamflow - Water quality (BOD) 

Verification and 

calibration of the SWAT 

Based on statistics  

R2, MSE, NSE  

Adjusting the coefficient 

of parameters 

Actual data 
Measurement data 
- Streamflow 
- Water quality (BOD) 

Accuracy and suitability 
of SWAT model  

No Yes

Scenario 1 

Land use at the existing 

Scenario 2

Land use at suitable 

SWAT CUP 

(Automatic Calibration) 

Simulation of model 
(Creating conditional cases) 

Guidelines and suggestions for land use planning in 

Khlong Lan Watershed, Kamphaeng Phet Province 
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         ( )           ( ) 

  BOD  

 

 R , NSE, and MSE BOD

 

Parameter R2 NSE MSE Period of observed data

Streamflow 0.86 0.81 5.68 November 2017 to August  

Water quality (BOD) 0.73 0.64 7.87 November 2017 to August  
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การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารวางจากขาวพองในจังหวัดนครสวรรค 

 Development of Snacks from Rice Cracker in Nakhon Sawan Province  

 

สิรภัทร  สิริบรรสพ1  พิมพกัลยา  ฤทธ์ิเพ็ญ2  นารีรัตน  บุญลักษณ3  ณรัช  พรนิธิบุญ4 และ วรรณวิภา  โคกครฑุ5  

1สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
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5Email : wanvipa.ko@nsru.ac.th 

บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1)เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาผลิตภัณฑขาวพองในจังหวัดนครสวรรค (2)เพื่อศึกษาสูตร

และกระบวนการผลิตที่เหมาะสมในจังหวัดนครสวรรค (3)เพื่อศึกษาความพีงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑจากขาวพองในจังหวัด

นครสวรรค จากการศึกษาความตองการพัฒนาผลิตภัณฑขาวพองจังหวัดนครสวรรค จากกลุมแปรรูปอาหาร จํานวน 3 กลุม โดยการเก็บขอมูล

สูตรขาวพองในจังหวัดนครสวรรค พบวาไดนําสูตรขาวมาพัฒนาโดยการปรับสูตรที่เหมาะสม จากนั้นศึกษาสูตรกระบวนการผลิตแลวมาพัฒนา

ได 4 สูตร นํามาวิเคราะหคุณภาพทางทางกายภาพ ดวยทดสอบความช้ืนสัมพัทธ ทดสอบความหวาน ทดสอบวัดคาแรงกด และทดสอบทาง

ประสาทสัมผัส ศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑ โดยกลุมตัวอยางที่เลือกผูบริโภคอาหารวางจากขาว จํานวน 400 คน ผล

การศึกษาพบวาขอมูลที่ไดจากกลุมแปรรูปอาหารในจังหวัดนครสวรรคทั้ง 3 กลุมนั้นแสดงใหเห็นวาการบริโภคขาวพองจากสูตรพ้ืนฐานของแต

ละกลุม จึงพัฒนาเปน 4 สูตรหลัก ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคจํานวน 40 คน พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ย ระดับชอบ

มากที่สุด ในสูตรที่ 4 และความชอบระดับปานกลางสูตรที่ 1,2 และ 3 ตามลําดับ อัตราสวนของขาวพองและน้ําเคลือบที่เหมาะสม โดย

วิเคราะหคุณภาพกายภาพ พบวา ปริมาณนํ้าเคลือบตอขาวพองมีผลดีที่สุดคือ สูตรที่  4 สูตรและความพงึพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขาว

พองจํานวน 400 คน พบวา สูตรที่ 4 มีความตองการมากท่ีสุด โดยผลการประเมินสามารถนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาและตอยอดธุรกิจของกลุมได 

คําสําคัญ : ขาวพอง นํ้าเคลือบ อาหารวาง  

               Abstract 

1St The aims of this research are for ( 1) To study the needs for development of snacks from rice crackers in 

Nakhon Sawan province ( 2) To study the most suitable formula and production process for product development and 

for increase the market value of rice crackers as snack in Nakhon Sawan (3) To study consumer satisfaction for rice cracker 

in Nakhon Sawan province. The study of the needs for rice cracker product development from 3 food processing groups 

was carried out by collecting the formula of the rice cracker in Nakhon Sawan. The production process was developed 

resulting in 4 formula. Quality easements were performed including the physical properties, relative humidity, sweetness, 

pressure and sensory test. Consumer satisfaction was evaluated.  The samples were a person who consume rice snacks. 

The sample size was 400 person. The study from 3 food processing groups showed that consumption of rice crackers 

with the original formula can be formulated into 4 new formula. From the sensory test with the sample size of 40 showed 

that 40 consumers gave the highest score for formula 4 and average score for formula 1, 2 and 3, respectively. The most 

suitable ratio between rice cracker and the coated sugar analyzed by physical quality revealed that formula 4 has the 

most suitable ratio. Customer satisfaction analysis from 400 customers showed that rice cracker formula 4 was the most 

preferred formula. The result from this study can further be used for development of the business. 

Keywords : rice cracker, coated sugar, snack   
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1. บทนํา 

    จังหวัดนครสวรรคเปนศูนยกลางการคมนาคมในเขตพื้นที่ภาค
กลางตอนบน และภาคเหนือตอนลาง ยังเปนที่ตั้งของทาขาวกํานัน
ทรง ซึ่งเปนตลาดกลางคาขาวแหงแรกของประเทศไทย เปนอันดับที่ 
13 ของประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมอาหารวางที่นํามาทํา
วิจัยเปนผลิตภัณฑไดจากนํามาแปรรูปขาวพอง โดยวิธีการหุงสุกแลว
นําไป ตากแดดแลวจึงนํามาทอดใหขาวมีลักษณะกรอบ [1] เปน
ธัญพืชหลักเพ่ือการบริโภคของคนไทยทุกภาค ไมวาจะเปนขาวเหนียว 
หรือขาวเจา ในอดีตคนไทยนิยมบริโภคขาวที่ผานการสีดวยวิธีโบราณ 
เชน การใชครกไม ใชครกกระเดื่อง จะไดขาวสารท่ีมีสีธรรมชาติ มี
จมูกขาวที่ใหธาตุอาหารและชวยปองกันรักษาโรคบางชนิด ปจจุบัน 
ขาวสาร ท่ีรับประทานจะไดจากการสีของโรงสีขาวขนาดใหญ ซึ่งสี
ขาวไดรวดเร็วและปริมาณมาก ขาวสารท่ีไดเปนสีขาว แตในทาง
ตรงกันขาม สิ่งที่มีประโยชนตอรางกายไดหายไปกับเปลือกขาว รํา
ขาว แมแตจมูกขาวตองกลายเปนสวนหนึ่งของปลายขาว จะเห็นไดวา
ขณะน้ีเริ่มใหความสําคัญของขาวจากธรรมชาติ นิยมบริโภคขาวกลอง 
ขาวท่ีไมไดขัดสี ที่มีคุณคาทางอาหารมากข้ึน [2] นิยมนําไปประกอบ
เปนอาหารและขนมหวานผลิตภัณฑจากขาว ไดแก ขาวแช  เสน
กวยเต๋ียว เสนขนมจีน  ขาวเมาหมี่ ขาวตัง  ขาวยํา โจก ขาวหมาก 
แปงขาว (rice flour) มีทั้งชนิดแปงขาวเจาและแปงขาวเหนียว ขาว
เหนียวมูน ขาวหนุกงา นํ้านมขาว น้ําสมสายชูหมักจากขาว ขาวหลาม 
ขนมเทียน เปนตน [3] 
   ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการเลือกอาหารวางประเภทอบแหงมา

พัฒนาผลิตภัณฑใหม คือ ขาวพอง(ขาวแตน) เปนผลิตภัณฑที่ไดจาก

ขาวมาแปรรูปในรูปแบบหุงสุกแลวนําไป ตากแดดหรืออบแลวจึง

นํามาทอดใหขาวมีลักษณะกรอบ [4] และความโดดเดนดานประเภท

ของขาวจังหวัดนครสวรรค เชน ขาวหอมมะลิ ขาวกลองหอมมะลิ 

ขาวไรซเบอรร่ี  มาเพ่ิมมูลคาและคุณคาทางโภชนาและเพ่ิม

ทางเลือกใหกับสินคาและการเลือกของผูบริโภค แลวนําขอมูล

พื้นฐานเหลานี้วิเคราะหเพื่อสืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น องคความรู 

หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแตอดีต ซึ่งเปนประสบการณในการดําเนิน

ชีวิตของคนในทองถิ่น  

1.1 วัตถุประสงค  

1.1.1 เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารวางจากขาว

พองในจังหวัดนครสวรรค  

1.1.2 เพ่ือศึกษาสูตรและกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑและเพิ่มมูลคาอาหารวางจากขาวพองในจังหวัดนครสวรรค 

1.1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑอาหาร

วางจากขาวพองในจังหวัดนครสวรรค   

2.ขอบเขตการวิจัย  

2.1 สํารวจขอมูลความตองการพัฒนาผลิตภัณฑขาวพองจากใน

จังหวัดนครสวรรค ตามปราชญชาวบานและตามเอกสารตางๆ จาก

การสอบถาม สัมภาษณปราชญชาวบาน ( ผูรู)  

2.2 นําขอมูลจากการสํารวจ มาพัฒนาผลิตภัณฑขาวพอง ในจังหวัด

นครสวรรค   

2.3 สํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ ขาวพองจาก

ขาวในจังหวัดนครสวรรคและวิเคราะหคุณภาพขาวพองทางกายภาพ 

เชน วัดคาแรงกด วัดคาปริมาณนํ้าอิสระ (Aw) วัดคาความหวาน และ

คาความช้ืนสัมพัทธ   

3.วัสดุ-อุปกรณและวิธีการวิจัย  

3.1 วัตถุอุปกรณ  

3.1.1. หมอหุงขาว  

3.1.2. เตาอบลมรอน  

3.1.3. ตะแกรง  

3.1.4.  ถาด  

3.1.5. ตะหลิว  

3.1.6. เครื่องช่ังดิจิตอล  

3.1.7. พิมพขนมปงแถว ขนาด 5,6,7,8 น้ิว  

3.1.8. พายซิลิโคน  

3.1.9. กระทะ  

3.1.10. ถวยตวงของเหลว  

3.1.11. ถวยตวงของแหง  

3.1.12. ชอนตวง  

3.2  วัตถุดิบ  

3.2.1. ขาวหอมมะลิ  

3.2.2. ขาวกลอง  

3.2.3. ขาวไรซเบอรรี่  

3.2.4. งาขาวและงาดํา  

3.2.5. เมล็ดฟกทอง  

3.2.6. อัลมอนดสไลด  

3.2.7. ลูกเกดสีขาว ลูกเกดสีดํา  

3.2.8. นํ้ามันสําหรับทอด  

3.2.9. นํ้าผึ้ง  

3.2.10. นํ้าตาลทรายแดง  

3.2.11. กลิ่นวานิลา    

3.2.12. เนยสด     

3.3 วิธีการทํา 
     การหุงขาวหอมมะลิ  อัตราสวนขาวตอน้ํา 1:1 การหุงขาวกลอง  
อัตราสวนขาวตอน้ํา 1:1 การหุงขาวไรซเบอรร่ี  อัตราสวนขาวตอ
น้ํา 1:1 นําธัญพืชมาอบใหแหง  และนํางาขาว งาดํามาคั่ว ใหมีกลิ่น
หอมพักขาวทิ้งไวจนไดอุณหภูมิหอง นําขาวที่ไดมาเกลี่ยกระจาย
ไมใหติดเปนกอนนําไปอบท่ีเตาอบลมรอน อุณหภูมิ  80 องศาเซล
เซียล เปนเวลา 45 นาทีหลังจากอบดวยเตาอบลมรอนแลว จึงนํา
ขาวมาพักในอุณภูมิหอง (25 องศาเซลเซียล ) นําขาวท่ีผานการอบ
เรียบรอยแลวนํามาทอด  แลวพักไว  
3.4 เคร่ืองมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ  
3.4.1  การวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส  
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3.4.1.1 การทดสอบทางประสาทสัมผัส แบบ Hedonic Scale 9 
ระดับ 
3.4.1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมคนในอําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรคตอผลิตภัณฑอาหารวางขาวพองจากขาวใน
จังหวัดนครสวรรค  
3.4.1.3 โปรแกมวิเคราะหสําเร็จรูป (SPSS Version 16 ) 
3.4.3  การวิเคราะหขอมูล ดวยเทปบันทึกเสียง เพื่อใชสําหรับ
บันทึกเสียงคําสัมภาษณ 
3.4.4 กล องถายรูป เพื ่อใชบ ันทึกภาพรูปแบบ ว ิธ ีการและ
กระบวนการผลิต ตัวอยางการพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวในจังหวัด
นครสวรรค เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลไดถูกตองแมนยํา 
3.4.5 การวิเคราะหคุณภาพทางทางกายภาพ  
3.4.5.1 เครื่องทดสอบความช้ืนสัมพัทธ ดวยเคร่ือง AND mod 
MX50 Moisture  
3.4.5.2 เครื่องทดสอบความหวาน ดวยเคร่ือง Refractometer 
3.4.5.3 เครื่องทดสอบวัดคาแรงกด หรือผิวสัมผัส TA XTplus 
texture analyser 
3.5 ประชากรและการสุมตัวอยาง 
     ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คณะวิจัยไดคนในอําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค     
3.6 วิธีการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง 
      กลุมประชากรในอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค คณะผูวิจัยใช
ตารางของเครจซี่และมอร 
3.6.1. แกน (Krejcie & Morgan) กําหนดใหสัดสวนของลักษณะท่ี 
สนใจในประชากร เทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได 5 เปอรเซ็นต และระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต สามารถ 
คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางๆ ปรากฏผลดังนี้    
ผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค ผูวิจยัใชสูตรของ W.G. 
Cochran โดยมีวิธีคดิสตูรดังนี ้ 
 

           

                                                 (1) 

 

   =    

 
                                          = 400 

 เมื่อ  สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจยัตองการสุม  
เทากับ 40 เปอรเซ็นต 

  ระดับความเช่ือมั่น ที่กําหนด 95 
เปอรเซ็นต  

 สัดสวนความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดขึ้น
ไดในการสุม  0.05   
          ดังนั้นขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยเทากับ 400  คน 
ผูวิจัยจึงไดปรับตัวอยางเปน 400 คน 
3.7 การศึกษาความตองการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารวางจาก
ขาวพองในนครสวรรค  
      สํารวจความตองการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารวางจากขาว

ในจังหวัดนครสวรรค โดยกลุมตัวอยางที่เลือกนํามาศึกษาคือ
ผูบริโภคอาหารวางจากขาวใชวิธีการแบบสุม (Krejcie & Morgan) 
โดยนําเครื่องมือสํารวจขอมูลสําหรับงานวิจัย คือแบบสอบถาม 
(Questionnaires) โดยแบงเปน 3 สวน 1 สวนขอมูลทั่วไป 
เชน เพศ อายุ และอ่ืนๆ 2 ขอมูลการเลือกบริโภคของอาหารวาง
จากขาว 3 ทัศนคติที่เกี่ยวของของผลิตภัณฑอาหารวางจากขาว 
และดําเนินการวิ เคราะหขอมูลในรูปแบบสถิติ เ ชิงพรรณา 
(Deseriptive statistie) 
3.8 การศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาอาหารวางจากขาว
พอง ในอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค 
     ดําเนินการทดสอบการผลิตขาวพองจากสูตรพื้นฐาน 4 สูตร 
เพื่อตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพในคุณลักษณะปรากฏ กลิ่น สี 
และคุณภาพประสาทสัมผัสในดานรสชาติ เพื่อคัดเลือกสูตร
มาตรฐานทําการทดสอบคุณภาพทางกายภาพ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ 
3.9 การศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑ
อาหารวางจากขาวพองในจังหวัดนครสวรรค 
     การวิเคราะหผลการประเมินความตองการของชุมชนและ

ผูบริโภค และการประเมินความพึงพอใจท้ังแบบประเมินดังได

กลาวมาขางตนนั้นสําหรับตัวแปร “ความตองการและความพึง

พอใจของชุมชนและผูบริโภค” ซึ่งประกอบดวย ขอคําถามดัง

รายละเอียดแบบประเมินท่ีกลาวมาแลวนั้น ซึ่งขอมูลที่ไดจากแบบ

สํารวจไดนํามาลงรหัส (Coding) และผูวิจัยไดทําการวิเคราะห 

ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS for windows และ 

Microsoft Excel คํ านวณค าส ถิติ ต า งๆ  ได แก  ค าความ ถ่ี  

(Frequency) ค า เฉลี่ ย  (Mean) และค า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation: SD) โดยมี หลักเกณฑในการวิเคราะหผล 

และการแปลผล  

4. ผลการวิจัย  

4.1 การศึกษาความตองการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารวางจากขาว

พองในจังหวัดนครสวรรค  

      การศึกษาความตองการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารวางขาวจากขาว 

ซึ่งการพัฒนาขนมขาวพอง โดยการสอบถามขอมูลสูตรและขอมูลการ

บริโภคขนมขาวพอง จากกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและจําหนายขนม

ขาวพองในจังหวัดนครสวรรค ไดจํานวน 3 กลุม ไดแก  

4.1.1 กลุมแปรรูปอาหาร ประธานกลุม นางอบเชย กล่ินคา ที่อยู 

53/1 ม.7 บานรังนอย ต.หวยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค ซึ่ง

กลุมแปรรูปอาหารมีการผลิตขนมขาวพองและจัดจําหนายภายใน

จังหวัดนครสวรรคและบางสวนนอกจังหวัดนครสวรรค โดยมีสูตรการ

ผลิตขนมขาวพอง ดังนี้  

ขาวหอมมะลิ105  1 ถวย  

น้ําสะอาด 1 ถวย  

น้ําตาลทรายแดง 100 กรัมตอลิตร  

น้ําแตงโมปน 200 กรัมตอลิตร  

บะแซ 50 กรัมตอลิตร  
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4.1.2 กลุมแปรรูปอาหารผลิตภัณฑจากบึงบอระเพ็ด ประธานกลุม 

นางขวัญนาค เลาสม ท่ีอยู ม.3 บานหนองดุก ต.แควใหญ อ.เมือง     

จ.นครสวรรค ซึ่งเปนการรวมตัวกันของสมาชิกโดยรวมลงทุนในการ

ผลิตขนมขาวพอง ออกมาจําหนายภายในจังหวัดนครสวรรคอยาง

ตอเนื่อง และมีการออกรานตามหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยมีสูตร

การผลิตขนมขาวพอง ดังนี้  

ขาวหอมมะล1ิ05  1 ถวย  

น้ําสะอาด 1 ถวย  

น้ําตาลทรายขาว  100 กรัมตอลิตร  

น้ําตาลทรายแดง  300 กรัมตอลิตร  

บะแซ 100 กรัมตอลิตร  

น้ําออย   200 กรัมตอลิตร  

4.1.3 กลุมแปรรูปอาหารบานเขาฝา ประธานกลุม นางบังอร ศรีธูป ท่ี

อยู 2/3 บานเขาฝา ม.4 ต.ชองแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ซึ่งทางกลุม

ใชเวลาวางจากการทําอาชีพหลักมารวมตัวกันเพื่อทําขนมขาวพองจัด

หนายตามรานคาหรือรานชําตามหมูบาน นอกจากน้ียังจําหนายในตัว

เมืองนครสวรรคและจังหวัดใกลเคียง โดยมีสูตรการผลิตขนมขาวพอง

ดังนี้  

ขาวหอมมะลิ105 1   ถวย  

น้ําสะอาด 1 ถวย  

น้ําตาลทรายขาว  300 กรัมตอลิตร  

บะแซ 150 กรัมตอลิตร  

น้ําตาลปบ   100 กรัมตอลิตร  

 จากการศึกษาไดนําสูตรการทําขาวพองท้ัง 3 สูตรนั้นได

พัฒนาสูตรใหมีความตองการของผูบริโภคมากข้ึนโดยปรับอัตราสวน

ในการทําขาวพองและนําไปศึกษาในข้ันตอนตอไป  

4.2 การศึกษาสูตรและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑและเพ่ิมมูลคาอาหารวางจากขาวพองในจังหวัด

นครสวรรค  

4.2.1  การศึกษาสูตรและกระบวนการผลิตขาวพอง   

         จากขอมูลที่ศึกษาความตองการของพัฒนาผลิตภัณฑขนมขาว

พองในกลุมแปรรูปอาหารในจังหวัดนครสวรรค พบวา ขนมขาวพองมี

การบริโภคกันอยางขวางขวาง คณะผูวิจัยศึกษาจึงนําขอมูลทั้งหมด

มาพัฒนาสูตรขาวพองใหเปนที่ตองการของผูบริโภคมากข้ึน พรอม

ดวยคุณประโยชนทางโภชนาการ โดยมีทั้งหมด 4 สูตร ดังตารางขอมูล

อัตราสวนผสมดังนี ้  

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบสวนผสมของขาวพองในจังหวัดนครสวรรค                    

วัตถุดิบ สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 
ขาวหอมมะลิ     148 g 111 g 222 g 148 g 
ขาวกลอง         148 g 111 g 222 g 148 g 
ขาวไรซเบอรรี่      148 g 111 g 222 g 148 g 
ธัญพืช 120 g 120 g 120 g 120 g 
งาขาว 30 g 30 g 30 g 30 g 
งาดํา 15 g 15 g 15 g 15 g 
น้ําผึ้ง 150 g 75 g 23 g 22 g 
น้ําตาลทรายขาว 14 g 21 g     -    - 
น้ําตาลทรายแดง    - 15 g 42 g 14 g 
กล่ินวานิลา 10 g 10 g 10 g 10 g 
น้ํา 14 g 14 g 14 g 14 g 

จากตารางท่ี 1 การพัฒนาสูตรขนมขาวพองทั้ง 4 สูตร

ทดลองนํามาการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผูบริโภค 40 

คน โดยใชวิธี 9 Point Hedonic Scaling Test ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผูบริโภค 40 

คน โดยใชวิธี 9 Point Hedonic Scaling Test  

สูตร ลักษณะที่
ปรากฎ 

 

กลิ่น ความ
กรอบ 

รสชาติ การ
เกาะติด 

ความชอบ
โดยรวม 

1 6.17±0.66 6.5±0.5 4.9±0.8 6.4±0.6 6.5±0.4 6.5±0.5 
2 5.6±0.6 6.5±0.5 5.3±0.6 5.6±0.6 6.1±0.5 6.3±0.4 
3 7.5±0.5 6.5±0.5 7.5±0.4 6.4±0.4 7.3±0.4 6.5±0.4 
4 7.8±0.4 7.5±0.5 7.5±0.5 7.3±0.6 7.3±0.4 7.4±0.6 

 จากตารางท่ี 2 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ

ผูบริโภคจํานวน 40 คน โดยใชวิธี 9 Point Hedonic Scaling Test 

ทางดานลักษณะปรากฏ กลิ่น ความกรอบ รสชาติ การเกาะติด และ 

ความชอบโดยรวม พบวา ในสูตรที่ 1 ทางดานลักษณะปรากฏ ดาน

รสชาติ การเกาะติด และความชอบโดยรวม มีคาคะแนนเฉลี่ย ระดับ

ชอบมากท่ีสุด สวนในสูตรที่ 2,3 และ 4 มีคาคะแนนเฉลี่ย ระดับชอบ

นอยถึงความชอบปานกลาง  

4.2.2 การศึกษาอัตราสวนของขาวพองและน้ําเช่ือมท่ีเหมาะสม 

        นําสูตรอัตราสวนขาวพองทั้ง 4 สูตรการทดลองวิเคราะห

คุณภาพดานกายภาพ ของอัตราสวนของขาวพองและนําเคลือบ

สําหรับผลิตภัณฑขาวพอง ดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 การวเคราะหคุณภาพดานกายภาพ ของอัตราสวนของขาว

พองและนําเคลือบสําหรับผลิตภัณฑขาวพอง 

จากตารางท่ี 3 จะะเห็นไดวาสัดสวนของปริมาณขาวพอง 

และปริมาณนํ้าเช่ือม สงผลตอคุณลักษณะ คุณภาพ ของคาแรงกด 

เมื่อเพ่ิมปริมาณนํ้าเช่ือมเพ่ิมขึ้น แตปริมาณขาวพองนอย คาแรงกด

เพิ่มขึ้น เน่ืองจากปริมาณของน้ําเช่ือมเพ่ิมขึ้น ทําใหลักษณะเน้ือ    

สัมผัสของผลิตภัณฑแข็งขึ้นทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ [5] ท่ีได

ลํ า ดั
บ
สูตร 

สวนผสม ผลการวิเคราะห 
ขาว 
(g) 

น้ํา
เคลือบ(g) 

ความช้ืน 
(%) 

คาแรง
กด(N) 

คาความ
หวาน
(Brix) 

1. 88.8 36 6.88 79.842 78 
2. 66.6 27 5.00 80.061 76 
3. 133.32 47 10.20 30.785 80 
4. 88.5 32 4.88 74.842 77 
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กลาววา การใชกลูโคสไซรัป (แบะแซ) เมื่ออัดเปนแทงหรือเปนแผน 

ตัวผลิตภัณฑจะจับกันเปนกอนอยางหนาแนน สวนของคาความหวาน

มีผลตอปริมาณนํ้าเคลือบ เมื่อมีปริมาณนํ้าเคลือบในขาวพองมาก

สงผลตอความหวานของขาวพอง ซ่ึงปริมาณนํ้าเคลือบมีผลตอ

ความช้ืนของขาวพองเมื่อมีในปริมาณที่มาก ตรงกันขามถาปริมาณน้ํา

เคลือบนอยจึงมีคาความช้ืนนอย  

4.3 ศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขาวพอง

ในจังหวัดนครสวรรค  

      การสํารวจความตองการของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขาวพอง

จํานวน 400 คน โดยเปนนักทองเท่ียวและประชากรในจังหวัด

นครสวรรค พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 

60 เปอรเซ็นต พบวาสวนใหญรอยละ 20 มีการบริโภคขาวพอง 6 

ครั้งตอสัปดาหและในสวนของสูตรที่ 1 หัวขอการทําแบบสอบสอบ 

ดานลักษณะท่ัวไปของผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 3.41 ดานรูปแบบ

ผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 3.46 ดานประโยชนการใชงานตามเทศงาน

ตางๆ คาเฉลี่ย 4.3 และความชอบโดยรวม คาเฉลี่ย 4.61 สูตรที่ 2 

หัวขอการทําแบบสอบสอบ ดานลักษณะท่ัวไปของผลิตภัณฑ 

คาเฉลี่ย 4.21 ดานรูปแบบผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 4.46 ดานประโยชน

การใชงานตามเทศงานตางๆ คาเฉลี่ย 3.3 และความชอบโดยรวม 

คาเฉลี่ย 3.61 สูตรที่ 3 หัวขอการทําแบบสอบสอบ ดานลักษณะ

ทั่วไปของผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 4.01 ดานรูปแบบผลิตภัณฑ คาเฉลีย่ 

3.26 ดานประโยชนการใชงานตามเทศงานตางๆ คาเฉลี่ย 4.13 

และความชอบโดยรวม คาเฉลี่ย 3.68 และสูตรสุดทาย สูตรที่ 4 

หัวขอการทําแบบสอบสอบ ดานลักษณะท่ัวไปของผลิตภัณฑ 

คาเฉลี่ย 4.81 ดานรูปแบบผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 4.76 ดานประโยชน

การใชงานตามเทศงานตางๆ คาเฉลี่ย 4.9 และความชอบโดยรวม 

คาเฉลี่ย 4.71  

5. อภิปรายผล  

     จากการศึกษาความตองการพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวพองใน

จังหวัดนครสวรรค พบวา ขอมูลท่ีไดจากกลุมแปรรูปอาหารในจังหวัด

นครสวรรคทั้ง 3 กลุมนั้นแสดงใหเห็นวาการบริโภคขาวพองมีปริมาณ

มาก และสูตรการปฎิบัติในปจจุบันที่ทําสืบตอกันมายังไมตอบโจทย

ใหกับลูกคาบางกลุม จึงตองการพัฒนาผลิตภัณฑขาวพองจากขาวใน

จังหวัดนครสวรรค โดยมีการนําขอมูลจากกลุมแปรรูปอาหารทั้ง 3 

กลุมในจังหวัดนครสวรรคมาเปนการพัฒนาสูตร เพื่อเปนการตอยอด

ความตองการของผูบริโภคในรูปแบบใหมของขาวพองจากขาวใน

จังหวัดนครสวรรค และทําการศึกษาสูตรและกระบวนการผลิตที่

เหมาะสมกับการพัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มมูลคาอาหารวางจากขาว

พองในจังหวัดนครสวรรค โดยปรับสูตรจากเดิมเปน 4 สูตรหลักซึ่ง

เติมขาวทั้ง 3 ชนิดที่ปลูกในจังหวัดนครสวรรค ไดแก ขาวหอมมะลิ 

ขาวไรซเบอรี่ และขาวกลองหอมมะลิ พรอมทั้งเติมธัญพืธ จากนั้นนํา

สูตรขาวพอง 4 สูตรมาทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ

ผูบริโภคจํานวน 40 คน โดยใชวิธี 9 Point Hedonic Scaling Test 

ทางดานลักษณะปรากฏ กลิ่น ความกรอบ รสชาติ การเกาะติด และ 

ความชอบโดยรวม พบวา ผูบริโภคจํานวน 40 คนโดยเปนประชากรใน

พื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค นั้นมีคาคะแนนเฉลี่ย ระดับชอบ

มากที่สุด ในสูตรที่ 4 และความชอบระดับปานกลางในสูตรที่ 1,2 และ 

3 ตามลําดับ จากนั้นศึกษาอัตราสวนของขาวพองและนํ้าเช่ือมที่

เหมาะสม โดยวิเคราะหคุณภาพดานกายภาพ พบวา ปริมาณนํ้า

เคลือบตอขาวพองมีผลตอความช้ืนโดยทั้ง 4 สูตรมีความช้ืนอยูที่   

รอยละ 6.88, 5.00, 10.20 และ4.88 ซ่ึงอัตราสวนในสูตรที่ 4 นั้นขาว

พองตอน้ําเคลือบน้ันมีปริมาณความช้ืนที่ต่ําสุด ซึ่งสอดคลองกับวิจัย 

[6] กลาววา ความช้ืนที่ไมเกินรอยละ 13 สงผลตอการพองตัวของขาว

ไดดีและงายตอการเก็บรักษาขนมประเภทของแหง และในสวนของ

คาแรงกดมีคาเทากับ 79.842 N, 80.061 N, 30.785 N และ74.842 

N ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ [7] กลาววาปริมาณ      

ขาวพองและปริมาณนํ้าเช่ือม สงผลตอคุณลักษณะคุณภาพ ของ

คาแรงกด เมื่อเพิ่มปริมาณนํ้าเช่ือมเพ่ิมขึ้น แตปริมาณขาวพองนอย 

คาแรงกดเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปริมาณของน้ําเช่ือมเพิ่มขึ้น ซึ่งในสวนของ

คาความหวานมีผลตอปริมาณน้ําเคลือบ การศึกษาความพึงพอใจของ

ผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑอาหารวางจากขาวพองในจังหวัดนครสวรรค 

พบวาผูบริโภคตอผลิตภัณฑขาวพองจํานวน 400 คนโดยเปน

นักทองเที่ยวและประชากรในจังหวัดนครสวรรค  มีการบริโภค     ขาว

พองกัน 6 ครั้งตอสัปดาหรอยละ 20 โดยหัวขอการประเมินดาน

ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ ดานรูปแบบผลิตภัณฑ ดานประโยชน

การใชงานตามเทศงานตางๆ และความชอบโดยรวมน้ัน สูตรที่ 4 มี

คาเฉลี่ยมากที่สุดมาเทียบวาสูตรที่ 1, 2 และ 3  

6. บทสรุป  

    ในการสํารวจความตองการของผูบริโภคผลิตภัณฑขาวพองจาก

ขาว 3 ชนิดในจังหวัดนครสวรรค พบวา สูตรทั้ง 4 สูตร โดยมีสูตรที่4 

มีความตองการมากที่สุด เมื่อทําการพัฒนาผลิตภัณฑดังกลาว พบวา 

ปริมาณนํ้าเคลือบตอปริมาณขาวพองที่เหมาะสม คือ  32 กรัมและ 

85.5 กรัม  ผลทดสอบการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑได

คะแนนความชอบอยูในระดับความชอบมากที่สุด (7.30-7.83 จาก

คะแนน 9 คะแนน)  

6.1 ขอเสนอแนะ  

6.1.1 การศึกษาในครั้งตอไปควรมีการวิเคราะหคุณคาทางอาหารของ

ผลิตภัณฑขาวพอง  

6.1.2 การปรับสูตรขาวพองในการทดลองครั้งตอไปใหเหมาะสมกับ

กลุมผูบริโภคอื่น เชน กลุมที่ตองการควบคุมน้ําหนัก  

6.1.3 มีการพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อความสะดวกในการบริโภค และ

เหมาะสมกับทุกกลุมผูบริโภค   
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ผลของสารสกัดจากชะเอมเหนอื ตอการตานเชื้อ Staphylococcus epidermidis และ 
Bacillus subtilis 

Effect of Active Compound from Derris reticulata Craib. Against  
Staphylococcus epidermidis and Bacillus subtilis 

 
  กมล  อยูสุข1 และ  วรรณวัฒน  อินทอง2 

 
1สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ 
2สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ 

1Email : vetgetmoonlight@hotmail.com 

 
บทคัดยอ 

 โรคติดเช้ือ มีสาเหตุมาจากเช้ือโรคหลายชนิด ไดแก แบคทีเรีย ไวรัส และ พยาธิตางๆ เช้ือ Staphylococcus epidermidis  และ 
Bacillus subtilis   เปนเช้ือแบคทีเรียที่พบการปนเปอนในสิ่งแวดลอม และทําใหเกิดอันตรายกับผูสูงอายุ ทําใหผูปวยที่ไดรับเช้ือเกิดอาการ
อักเสบ หรือมีไขสูงได การรักษา จะใชยาตานเช้ือซึ่งเปนสารเคมีที่สังเคราะหขึ้นและนําเขาจากตางประเทศ ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจา ยเปน
จํานวนมาก  การคิดคนยาชนิดใหม ท่ีสกัดไดจากพืชสมุนไพร จึงมีประโยชนในการลดปญหานี้ ดังนั้น การศึกษาน้ีจึงไดทําการสกัดหาสารออก
ฤทธ์ิ จากลําตนชะเอมเหนือ  (Derris reticulata Craib.) โดยใชวิธี Soxhlet extraction ดวยตัวทําละลายเฮกเซน และ วิธีตกผลึกเพื่อเพิ่ม
ความบริสุทธิ์ของสารท่ีสกัดได พบวา สารสกัดเปนสารกลุมฟลาโวนอยด เมื่อศึกษาฤทธ์ิในการตานเช้ือ S. epidermidis และ B. subtilis  
พบวา สารสกัดจากชะเอมเหนือ มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ MHB เมื่อทดสอบดวยวิธี disc 
diffusion ผลการทดสอบหาฤทธ์ิการตานเช้ือดวยวิธี Broth microdilution method มีคา MIC และ MBC เทากับ 8 และ 16 μg/ml 
ตามลําดับ  
คําสําคัญ  :  ชะเอมเหนือ,  Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis 
 
 

Abstract 
 Infection diseases are caused from many pathogens such as bacteria, viruses and parasites. Staphylococcus 
epidermidis  and Bacillus subtilis    are  bacteria found in contaminated environment and common cause of severe in 
elderly people. Patients who are infected are inflammation and high fever. Antibiotic is used to treat those symptoms 
that synthesized from chemical substance. Drug imported from abroad is wasting a lot of money. Discovery the new drugs 
extracted from medicinal plants are useful to reduce this problem. Therefore, this study was extracted the active 
compound from Derris reticulata Craib. ( D. reticulata ) stems by using soxhlet extraction with hexane and crystallized to 
increase the purity of the compound. The aim of this study to find out the antibacterial activity of compound against S. 
epidermidis and B. subtilis. It was found that the active compound exhibited to inhibit the growth of bacteria  cultured 
on MHB agar when compared with ampicillin (p<0.05). The extract showed inhibitory effect against S. epidermidis and B. 
subtilis  when tested for disc diffusion method. Furthermore, broth microdilution method shown with MIC and MBC were 
8 and 16 μg/ ml , respectively.  
Keywords  :   Derris reticulata Craib.,  Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis 
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1. บทนํา 
การรักษาโรคดวยพืชสมุนไพร เปนภูมิปญญาของชาวบานทั่วทุก

ทองถิ่น โดยเฉพาะในประเทศไทยมีพืชสมุนไพรหลายชนิดทั้งที่หาได
ทั่วไปตามบานและหาไดยาก เพราะอาจอยูในปาลึก แตมี
คุณประโยชนมหาศาลทางดานการแพทยแผนไทย ที่ใชรักษาโรคตดิ
เชื้อตางๆ ไดหลายชนิด เชน ชะเอมเหนือ (Derris reticulata 
Craib.) และ ชะเอม (Myriopteron extensum (Wight) K. 
Schum.)  เปนพืชที่มีฤทธิ์ในการตานเช้ือไวรัส แบคทีเรีย และ มีฤทธ์ิ
ลดระดับน้ําตาลในเลือด [1] สารท่ีเปนสวนประกอบสําคญัในพืช
เหลานี้ สวนใหญจะเปนกลุมฟลาวานอยด อยางไรก็ตามการ การ
ตรวจหาสารที่เปนสารออกฤทธ์ิสําคัญในพืชสมุนไพรยังเปนสิ่งสําคัญ 
นําไปสูการพัฒนาและวิจัยเพ่ือเปนหลักฐานทางวิทยาศาสตร ทําใหมี
การยอมรับและเพิ่มความปลอดภยัตอมนุษยมากข้ึน ดังนั้น การวิจยั
เรื่องนี้ จึงไดทําการศึกษาสารออกฤทธิ์สําคัญ ท่ีสกดัไดจากลําตน
ชะเอมเหนือ เพ่ือศึกษาฤทธิต์านเช้ือ Staphylococcus 
epidermidis และ Bacillus subtilis สาเหตุของโรคติดเช้ือ ท่ีพบได
บอยในปจจุบัน ผลของการศึกษาสามารถนําไปเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกบั
ผลิตภณัฑธรรมชาติที่มีชะเอมเหนอืเปนสวนประกอบ และสามารถ
พัฒนาเปนยาตานเช้ือแบคทีเรียไดในอนาคตตอไป 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 
2.1 วัสดุ อุปกรณ  
 ลําตนชะเอมเหนือ, ชุดสกัดสมุนไพรตอเนื่องแบบสูญญากาศ
(Soxhlet extractor), เช้ือแบคทีเรีย S. epidermidis (TISTR 518), 
B. subtilis (TISTR 008), อาหารเลี้ยงเช้ือ Mueller-Hinton, จาน
เพ าะ เ ลี้ ย ง เ ช้ื อ แบค ที เ รี ย , 96-well plate, ย าแอม พิซิ ล ลิ น 
(Ampicillin), 10% NaOH (1 N) , ตูบมเชื้อ และ Hot air oven 
   

3. วิธีการวิจัย 
  

3.1 การเตรียมตัวอยางชะเอมเหนือ 
นําลําตนของชะเอมเหนือ (Derris reticulata Craib.) ตัดเปน

ช้ินเล็กๆ แลวนําไปอบใน Hot air oven ที่อุณหมิ 50 องศาเซลเซียส 
ลําตนที่อบแลวเก็บไวในที่แหง ไมมีความช้ืน ท่ีอุณหภูมิหอง จนกวา
จะใชนําไปใชในการทดลอง 
3.2 การสกัดหาสารออกฤทธ์ิจากชะเอมเหนือ 

นําลําตนชะเอมเหนือท่ีตดัเปนช้ินเล็ก นํามาสกัดดวย เฮกเซน 
โดยใช Soxhlet extractor หลังจากน้ันนําสารละลายทีไ่ดนํามาลาง
ดวยน้ํา 2 ครั้ง นาํสวนบนท่ีเปนช้ันของ Hexane แยกออกมา แลวทํา
การแยกสารใหบรสิุทธ์ิดวยวิธี Crystallization และ วิธี Thin layer 
chromatography (TLC) บนแผน Silica gel G60 F254 อะลูมิเนียม 
โดยใช Dichrolomethane : Methanol ในอัตราสวน 95 : 5 เพ่ือ
แยกหาสารออกฤทธ์ิท่ีสกัดไดจากชะเอมเหนือ 
3.3 การทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรียดวยวิธี Disc diffusion 

แบคทีเรียที่ใชในการทดสอบคือ S. epidermidis และ B. 
subtilis  โดยเพาะเลี้ยงแบคทีเรยีในอาหาร Mueller-Hinton Broth 

(MHB) ในตูบมอุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16-18 ช่ัวโมง 
[2] แลวนํามาเจือจางดวยสารละลาย 0.85 % NaCl เทียบความขุน
กับ 0.5 McFarland  เพ่ือใหไดจํานวนเช้ือแบคทีเรียประมาณ 108 

cfu/ml หลังจากน้ัน ใชไมพันสาํลีปลอดเช้ือจุมลงในสารละลายท่ีมี
เชื้อแบคทีเรีย ปายเชื้อลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller-Hinton 
Agar (MHA) จากนั้นวางแผนกระดาษกรอง What man No.1 ขนาด 
6 มิลลิเมตร ที่มีสารสกดัปรมิาณ 25, 50, และ 75 μg/disc 
ตามลาํดับ โดยใช 10% NaOH (1 N) และยาปฏิชีวนะ Ampicillin 
เปน Vehicle control และ Positive control ตามลําดับ นําจาน
เพาะเช้ือไปบมในตูควบคุมอณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 
ช่ัวโมง วัดบริเวณใส บันทึกผล โดยทําการทดลอง 3 ครั้ง 
3.4 วิธหีาคา Minimum inhibition concentration (MIC) และ 
Minimum bactericidal concentration (MBC) 

ทําการทดสอบดวยวิธี Broth microdilution method ใน 
หลุมเพาะเลี้ยงเช้ือ 96 well plate [3] โดยการละลายสารสกัด ใน 
10% NaOH (1 N) แลวเติมลงในหลุมเพาะเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเช้ือ 
MHB ใหมีความเขมขนของต้ังแต 0.25-512 μg/ml ดวยวิธี two-
fold serial dilutions หลังจากน้ันเติมเช้ือ S. epidermidis และ B. 
subtilis ใหมีจํานวนเช้ือสดุทายในหลุมทดลองเทากับ 5x105 cfu/ml 
การทดลองดวยวิธีนี้ใชยาปฏิชีวนะ Ampicillin, 0.5% NaOH (1 N)  
และ หลุมทีไ่มใสสารสกัด เปน positive, vehicle control และ 
negative control ตามลําดับ นําหลุมเพาะเลี้ยงเช้ือ 96 well plate 
ไป บมในตูอบเพาะเลี้ยงเช้ืออุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 
ช่ัวโมง คา MIC คือคาความเขมขนต่ําสุดทีไ่มเห็นการเจรญิเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรีย หรือ ไมเกิดความขุน ตรวจหาคา MBC ดวยการนํา
อาหารเลี้ยงเช้ือจากหลมุที่ไมเกิดความขุนไปเพาะเลีย้งเช้ือบน MHA 
แลวนําไปบมในตูอบเพาะเลี้ยงเช้ืออุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 24 ช่ัวโมง ความเขมขนต่ําสุดทีไ่มสังเกตเห็นโคโลนีของเช้ือ
แบคทีเรียเจริญเติบโต จะเปนคา MBC การทดลองทุกวิธีจะทาํ
ทั้งหมด 3 ครั้ง  

 
4. ผลการวิจัย 

 
4.1 สารออกฤทธ์ิสําคัญจากลําตนชะเอมเหนือ 
หลังจากทําการตกผลึกแลว จะไดสารสกัดของชะเอมเหนือ มี
ลักษณะเปนผลึกรูปเข็ม สเีหลือง ผลการทดสอบดวยวิธี TLC
สังเกตเห็นลักษณะ Band ขนาดใหญ จํานวน 1 Band ดังรูปที่ 1 

 
 
รูปที่ 1 โครมาโตแกรมของสารลูปนิฟอลิน ภายใตแสง UV 254 nm. 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 362



4.2 ฤทธ์ิตานเชื้อดวยวิธี Disc diffusion 
     จากการทดสอบดวยวิธี Disc diffusion พบวา เกิด inhibition 
zone รอบแผน disc ที่มีสารสกัดชะเอมเหนือ มีขนาดเล็กกวา ยา
แอมพิซิลลินท่ีเปนสารมาตรฐาน ไดผลตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1  แสดงผลการตานเชื้ อแบคทีเ รียดวยวิธี  Disc 
diffusion 
 

แบคทีเรีย 

ขนาดความกวางของ
inhibitions zone (mm)   

สกัดจากชะเอมเหนือ  (μg) 

แอมพิ
ซิลลิน  

(μg) 

25 50 75 10 

S. epidermidis 12±0.1 16±0.1 18±0.2  50±0.1 

B. subtilis 9±0.2 12±0.1 17±0.1  26±0.1 

 
4.3 ฤทธ์ิตานเชื้อดวยวิธี Broth microdilution method 

      จากการทดสอบ พบวา สารสกัดชะเอมเหนือ มีคาความเขมขน
ต่ําสุด (MIC) ในการยับยั้งเ ช้ือ S. epidermidis และ B. subtilis 
เทากันคือ 8 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ มีคาความเขมขนต่ําสุดใน
การฆาเช้ือ (MBC) เทากับ 16 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  ดังแสดงใน
ตารางที่ 2  

 

ตารางที่  2 แสดงค า   Minimum inhibitory concentration 
(MIC) และ Minimum bactericidal concentration (MBC) ของ
สารสกัดชะเอมเหนือเปรียบเทียบกับยาแอมพิซิลลิน 

  สารสกัดชะเอมเหนือ แอมพิซิลลิน 
เชื้อแบคทีเรีย MIC  MBC  MIC  MBC 

   (μg/ml) 
 
(μg/ml) (μg/ml) 

 
(μg/ml) 

S.epidermidis 8 16 0.25 0.5 
B. subtilis 8 16 0.25 0.5 

 

5. อภิปรายผล 
    การสกัดหาสารออกฤทธ์ิที่สําคญั จากลําตนชะเอมเหนือ (D. 
reticulata Craib.) ซึ่งอยูในวงศ Leguminosae-Papilionoideae 
พบวา สารที่สกัดไดมลีักษณะเปนผลึกรปูเข็ม สีเหลือง ซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะของสารลูปนิฟอลิน สอดคลองกับผลการสกัดหา
สารลูปนิฟอลินในลําตนชะเอม (Myriopteron extensum (Wight) 
K. Schum.) ซึ่งอยูในวงศ Apocynaceae พบวา มีฤทธ์ิในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย เชนกัน [4]  ในการศึกษาท่ีผานมาสารท่ีสกดัไดจาก
ชะเอมเหนือ พบวา เมื่อตรวจหาเอกลักษณความถูกตอง จัดเปน

สารลูปนิฟอลิน ซึ่งเปนสารประเภทฟลาโวนอยด จัดอยูในกลุม ฟลา
โวโนน พบมากในพืชสมุนไพร และมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยามากมาย 
เมื่อนําสารชนิดนี ้ มาทดสอบหาฤทธ์ิตานเช้ือ S. epidermidis และ 
B. subtilis  ผลการวิจัย พบวา สารสกัดชะเอมเหนือ สามารถยับยัง้
การเจรญิเติบโตของเชื้อแบคทีเรยีกอโรค โดยทําใหเกดิ inhibition 
zones บนอาหารเลี้ยงเช้ือ MHB ได แตอยางไรก็ตาม เม่ือ
เปรียบเทยีบกับยา Ampicillin มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติ  (p<0.05)  ซ่ึงเหมือนกับการศึกษาฤทธ์ิของลูปนิฟอลินใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรยีของสารสกัดจาก Eriosema chinense 
(แหวประดู) [5] และเมื่อทดสอบหาฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรีย ดวยวิธี 
Broth microdilution method ไดคา MIC และ MBC เทากับ 8 
และ 16 μg/ml ตามลําดับ จากผลดังกลาว อาจสามารถนําสารสกดั
ไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑตานการเจริญของเชื้อกอโรคไดในอนาคต 
 

6. บทสรุป 
    จากงานวิจัยนี้ ไดทําการสกัดลําตนชะเอมเหนือดวยตัวทําละลาย
เฮกเซน พบวา เมื่อตกผลึกแลว สารสกัดที่ไดมีลักษณะผลึกเปนรูป
เข็ม สีเหลือง ซึ่งเปนลักษณะของสารประเภทลูปนิฟอลิน เมื่อนําสาร
สกัดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียกอโรค 2 
สายพันธุ  คือ S. epidermidis และ B. subtilis พบวา สารสกัด
ชะเอมเหนือ สามารถยับย้ังแบคทีเรียกอโรคไดท้ังสองสายพันธุที่
นํามาใชทดสอบในงานวิจัยนี้ อยางไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเช้ือกอโรคเม่ือเปรียบเทียบกับยา Ampicillin พบวา ฤทธ์ิใน
การยับยั้งของสารสกัดต่ํากวายา Ampicillin อยางมีนัยสําคัญ 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
    ผูวิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ที่จัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภทงบประมาณ
แผนดิน ประจําปงบประมาณ 2560 ในคร้ังนี ้
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บทคัดยอ 

การทําวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี และเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบจําลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล ไดแก 

รูปแบบโครงขายประสาทเทียม, รูปแบบตนไมตัดสินใจ (J48) และรูปแบบนาอีฟเบย โดยขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนคะแนนการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2557 – 2559 จํานวน 7 คณะ รวมทั้งสิ้น 21 ระเบียน ซ่ึงพิจารณาจากปจจัยคะแนน

ตัวบงชี้เกณฑการประเมิน 5 องคประกอบดวยสถิติการถดถอยพหุคูณ พบวา องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต เปนปจจัยที่สงผลตอคะแนน

การประเมินมากที่สุดจากทั้งหมด 5 องคประกอบ รองลงมาไดแกองคประกอบท่ี 2 การวิจัย โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ และสําหรับรูป

แบบจําลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบวา รูปแบบโครงขายประสาทเทียมมีคาความถูกตองรอยละ 100.00 มีคาคลาดเคล่ือน

เฉล่ีย 0.04 รองลงมาไดแกรูปแบบตนไมตัดสินใจ (J48) มีคาความถูกตองรอยละ 95.24 มีคาคลาดเคล่ือนเฉล่ีย 0.08 และรูปแบบนาอีฟเบย   

มีคาความถูกตองรอยละ 95.24 มีคาคลาดเคล่ือนเฉล่ีย 0.08 ตามลําดับ จึงสรุปไดวารูปแบบโครงขายประสาทเทียมเปนรูปแบบการพยากรณ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับแบบจําลองรูปแบบอื่น จากการวิจัยครั้งนี้          

มีประโยชนตอมหาวิทยาลัยปทุมธานีทําใหทราบปจจัยที่สงผลตอคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวาควรพัฒนาดานการ

ผลิตบัณฑิต และการวิจัย ตามลําดับ 

คําสําคัญ : เหมืองขอมูล, การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, โครงขายประสาทเทียม, ตนไมตัดสินใจ, นาอีฟเบย 

 
Abstract 

The purposes of the research study are to examine the factors of the evaluation of education qualities at the 

faculty level in Pathum Thani University and to compare the models of the internal quality evaluations by using the 

data mining techniques: neural network, decision tree (j48), and Naive Bayes. The data are the scores from evaluating 

the education qualities at the faculty level in the academic years of 2014 – 2016. There were 7 faculties and 21 registrations. 

There are 5 factors of the scores including multi regression. The most significant factor is the 1th factor, developments 

of graduates, followed by the 2nd factor, prioritization. Regarding the models, it is found that the neural network has 

the accuracy rate of 100% and average error of 0.04. It is followed by the decision tree (j48) with the accuracy rate of 95.24% and 

the average error of 0.08 and Naive Bayes with the accuracy rate of 95.24% and the average error of 0.08, respectively. 

It can be concluded that the neural network is the most effective prediction model for the internal evaluation of the education 

qualities as compared to the other models. This research study is useful for the university by identifying the factors 

affecting the evaluation scores and indicating that the developments of graduates and research studies should be improved.  

Keywords : Data Mining, Internal Quality Assessment, Neural Network, Decision Tree, Naive Bayes 
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1. บทนํา 

 การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการ

พัฒ นา ติดตามตรวจสอบและประเมินการดํ า เนิ น งานของ

สถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับ

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดย สถานศึกษาและหรือหนวยงาน

ตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน

คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง 

ดําเนินการอยางตอเนื่อง ซึ่งมีมาตรฐานกําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา [1] 

และไดใชเปนแนวปฏิบัติ เพื่อใหทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและ

สงเสริม สถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน 

หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษา

เพื่อเตรียมความพรอม สําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายใน ระดับอุดมศึกษาข้ึนในแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการ ตรวจสอบและ

ประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะ วิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา

ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [2] โดยสํานัก

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ไดดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด

การศึกษาอยางเปนระบบ อีกทั้งยังพัฒนาระบบการบริหารงานและ

การปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีคุณภาพการศึกษา 

5 องคประกอบ คือองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต, องคประกอบ

ที่ 2 การวิจัย, องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ, องคประกอบท่ี 

4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การ

บริหารจัดการ ซ่ึงแตละองคประกอบมีผลคะแนนเปนตัวชี้วัดการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จึงจําเปนตอง

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคะแนนโดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล 

(Data Mining) 

 การทําเหมืองขอมูลทางการศึกษาเปนเทคโนโลยีที่ไดรับความ

สน ใจ  เพ ราะ เพิ่ ม ค วามสามารถขอ งระบ บ สารสน เท ศ ใน

สถาบันการศึกษา โดยประมวลผลจากขอมูลปริมาณมาก ซ่ึงเก็บไว

ในระบบสารสนเทศของสถาบันการศึกษา มีประโยชนทั้งในสวนของ

การบริหารสถาบันการศึกษา และการใหบริการวิชาการแกนักศึกษา 

การทําเหมืองขอมูลมีเปาหมาย 2 ดาน เปาหมายแรก คือ การทํา

เหมืองขอมูลเพื่อทํานาย (Predictive Data Minting) เพ่ือจําแนก

ประเภท  (Classification) ทํานาย (Prediction) หรือคาดคะเน 

(Estimation) ปรากฏการณหรือขอมูลที่เกิดขึ้น และเปาหมายท่ีสอง  

คือ การทําเหมืองขอมูลเพื่ออธิบาย (Descriptive Data Mining) 

เปนการผลิตสารสนเทศใหมที่มีสาระบนพ้ืนฐานของชุดขอมูลที่มีอยู 

เพื่อวิเคราะหทําความเขาใจขอมูลที่มี  โดยคนหารูปแบบและ

ความสัมพันธซ่ึงซอนอยู ภายในชุดขอมูล [3] 

 ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะนําเทคนิคการทําเหมืองขอมูล (Data 

Mining) มาใชศึกษาปจจัยที่สงผลตอคะแนนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะของมหาวิทยาลัยปทุมธานี เพื่อการ

พัฒนากระบวนการทําใหไดมีซึ่งความสําเร็จในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเพื่อเปน

การหารูปแบบจําลองท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอคะแนนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะของ มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยใชการ

วิเคราะหดวยสถิติการถดถอยพหุคูณ  

 2. เพื่ อ เปรียบเที ยบรูปแบบจําลองการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ ไดแก รูปแบบโครงขายประสาทเทียม, 

รูปแบบตนไมตัดสินใจ (J48) และรูปแบบนาอีฟเบย 

 

3. วิธีการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของใชขอมูลคะแนน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของมหาวิทยาลัย

ปทุมธานี ประจําปการศึกษา 2557-2559  โดยมีขอมูลของระดับ

คณะทั้ง 3 ป  จํานวน  7 คณะ รวมทั้งสิ้น 21 ระเบียน และใช

คะแนนตัวบงชี้เกณฑการประเมินทั้ง 5 องคประกอบมาเปนขอมูลใน

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะ และเพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบจําลองการประเมิน

คุณภายการศึกษาภายในแตละแบบจําลอง โดยนําเทคนิคการทํา

เหมืองขอมูล ในรูปแบบโครงขายประสาทเทียม, รูปแบบตนไม

ตัดสินใจ (J48) และรูปแบบนาอีฟเบย มาเปรียบเทียบคาความ

ถูกตอง (accuracy) คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน 

(Mean Absolute Error) คาความแมนยํา (Precision) คาความ
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ออนไหว (recall) และคาเฉลี่ยของความแมนยําและคาความ

ออนไหว (f measure) นํามาการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคะแนนการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

      ผูวิจัยใชขอมูลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะของมหาวิทยาลัยปทุมธานี จากสํานักคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจําปการศึกษา 2557-2559 โดยมีขอมูล

ของระดับคณะทั้ง 3 ป รวมทั้งสิ้น 21 ระเบียน  

3.2 เครื่องมืออุปกรณและวิธีการที่ใชในการทดลอง  

      ผูวิจัยใชขอมูลไฟล .xlsx, .CSV และใชโปรแกรมสําเร็จรูปมา

วิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) เพื่อ

ศึกษาปจจัยที่สงผลตอคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ และใชโปรแกรม Weka เวอรชัน 3.8 เปนเครื่องมือใน

การทดลองแบบจําลอง เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบจําลองการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของแตละแบบจําลอง โดยแบงขั้นตอนการ

ทําวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
3.2.1 การเตรียมขอมูล  

    นําขอมูลคะแนนท่ีไดมาทั้ง 5 องคประกอบจากการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของมหาวิทยาลัย

ปทุมธานี ประจําปการศึกษา 2557-2559 จํานวน 7 คณะ รวม

ทั้งส้ิน 21 ระเบียน ตามตารางขอมูลเปนไฟล .xlsx, .CSV ดังตาราง

ที่ 1 
 

ตารางที่ 1 คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

 

 

 

 

3.2.2  การศึกษาปจจัยที่สงผลตอคะแนนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ 

  นําไฟล .xlsx ตามตารางที่ 1 มาประมวลผลโดยใชโปรแกรม

สํ า เร็ จ รู ป ม าวิ เค ราะห ด ว ย สถิ ติ ถ ด ถอยพ หุ คู ณ  (Multiple 

Regression Analysis) นําผลที่ไดจากการวิเคราะหดวยสถิติถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มาศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ

คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

 ก า ร วิ เค ร า ะ ห ด ว ย ส ถิ ติ ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ  (Multiple 

Regression Analysis)  การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม 

Y จํานวน 1 ตัวแปร และตัวแปรอิสระ X จํานวน 2 ตัวแปรขึ้นไป 

โดยที่ มี ความสัมพันธอยู ในรูป เชิ งเสน  ซึ่ งสามารถเขียนเปน

ความสัมพันธไดดังนี้ 

 Y = �0 + �1X1 + �2X2 +….+ �nXn + e        (1) 

  Y คือ ตัวแปรตาม 

 X คือ ตัวแปรอิสระ 

 �0  คือ เปนระยะตัดแกน y หรือคาเริ่มตนของเสนสมการ

ถดถอย 

 �1 - �n   คื อ  สั ม ป ระ สิ ท ธิ์ ก า ร ถ ด ถ อ ย  (Regression 

Coefficient) ตัวท่ี 1 ถึงตัวที่ n 

 e คือ คาความคลาดเคลื่อนอยางสุม [4] 

3.2.3  การทดลอง

 นําขอมูลไฟล .CSV ท่ีไดทําการเตรียมขอมูลไวแลว ตาม

ตารางท่ี 1 ซึ่งอยูในรูปแบบท่ีสามารถนํามาประมวลผลโดยใช

โปรแกรม Weka 3.8 [5] เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบจําลองการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยใชแบบจําลองดังนี้ 

 1. โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: 

ANN) เปนการศึกษาระบบการทํางานของเซลล  ประสาทภายใน

สมองท่ีประกอบดวยเซลลประสาท (Neuron) และเสนประสาทโดยที่

เซลลประสาทจะเช่ือมตอกันในรูปแบบโครงขาย ซึ่งการวิเคราะห 

และประมวลผลขอมูลของระบบประสาทน้ันจะสงขอมูลผานระบบ

โครงขายของเซลลประสาท และทํางานในลักษณะขนานคือ ทํา

กิจกรรม หรืองานหลายอยางไดในเวลาเดียวกันใหไดมาซึ่งผลลัพธ  

ที่ตองการ โดยการทํางานของสมองในรูปแบบท่ีกลาวมาในขางตน

นั้นมีความสามารถหลายประการเชน การสังเกต เรียนรู จดจํา ทําซํ้า 

และแยกแยะสิ่งตาง ๆ ซึ่งโครงขายประสาทเทียมไดจําลองรูปแบบ

การทํางาน และโครงสราง การเชื่อมตอดังกลาวมา เพื่อทําใหระบบ

คอมพิวเตอรสามารถทํ างาน ท่ีสมองทํ าได  ซึ่ งสามารถเพิ่ ม

ประสิทธิภาพใน การทํางานใหมากขึ้น และชวยลดขอผิดพลาดท่ี

เกิดขึ้นจากการทํางาน [6] 

ID 

Score 
Total 

1 2 3 4 5 
Average Quality 

1 2.02 4.06 5.00 5.00 4.00 3.26 fair 

2 2.74 3.65 5.00 5.00 4.50 3.57 good 

3 3.42 3.68 4.00 4.00 3.50 3.58 good 

4 2.62 3.36 3.00 3.00 3.00 2.91 fair 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

21 3.39 1.93 5.00 5.00 5.00 3.55 good 
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 2. ตนไมตัดสินใจ (J48) เปนวิธีหนึ่งที่สําคัญในการจําแนกกฎ 

โดยจะมีลักษณะเปนการทํางานเหมือนตนไมที่แตละ โหนด (Node) 

แสดงคุณลักษณะ (Attribute) ท่ีใชทดสอบขอมูลแตละกิ่งแสดงผล 

ในการทดสอบและลีฟโหนด (Leaf Node) แสดงกลุมหรือคลาส 

(Class) ที่กําหนดไวซึ่งตนไมตัดสินใจนี้งายตอการเขาใจและการ

ปรับเปลี่ยน เปนกฎการจําแนก (Classification Rules) โดยจะสราง

ตนไมจากบนลงลาง ซ่ึง รูปแบบของตนไมจะประกอบดวยโหนดแรก

สุด ที่ เรียกวา Root Node จาก Root Node ก็จะแตกออกเปน 

โหนดลูก และที่โหนดลูก ก็จะมีลูกของตัวเองซึ่งโหนดในระดับ 

สุดทายจะเรียกวา Leaf Node [7] 

 3.  นาอีฟเบย (Naïve Bayes) เปนโมเดลที่ถูกนํามาใชงาน

จําแนกหมวดหมู เอกสารซ่ึงมีอัลกอริทึมที่ มีความเรียบงายมี

ประสิทธิภาพในการจําแนกท่ีดี เปนขั้นตอนวิธีที่มีความนาจะเปนใน

การทํานายผลลัพธในการจําแนกขอมูลโดยใชความนาจะเปนและ

คํานวณการแจกแจงความนาจะเปนตามสมมติฐานท่ีตั้งใหกับขอมูล 

ซึ่งมีผลตอการเพ่ิมหรือลดความนาจะเปนของขอมูล ขอมูลใหมที่

เกิดขึ้นและตัวแบบที่ตั้งไวใหกับขอมูลจะถูกปรับเปล่ียนไปตามขอมูล

ใหมโดยผนวกกับขอมูลเดิมที่มี  หลักการของนาอีฟเบยใชการ

คํานวณหาความนาจะเปนซึ่งถูกใชในการทํานายผลเปนวิธีในการ

แกปญหาแบบการจําแนกที่สามารถคาดการณผลลัพธได  นาอีฟเบย

เปนวิธีจําแนกกลุมขอมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการทํางานที่ไมซับซอน 

เหมาะกับกรณีของเซตตัวอยางที่มีจํานวนของตัวอยางไมขึ้นตอกัน [8] 
 4. การหาคาประสิทธิภาพการทํางาน การทดสอบหาคาความ

แมนยําของแบบจําลอง (Accuracy) ของชุดขอมูลเรียนรู [9] 

 

         Accuracy =                                         (2) 

 โดย  TP คือ คาที่ทํานายถูกตองเชิงบวก  

  TN คือ คาที่ทํานายถูกตองเชิงลบ  

  FP คือ คาที่ทํานายผิดพลาดเชิงบวก  

  FN คือ คาที่ทํานายผิดพลาดเชิงลบ  

  คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของความคลาดเคลื่อน (Mean 

Absolute Error: MAE) ของชุดขอมูลทดสอบ จะมีคาที่นอยหรือเขา

ใกล 0 จึงแสดงวาแบบจําลองมีความแมนยําในการพยากรณสูง [10] 

 

  MAE =                         (3) 
 โดยที่     คือ สวนเหลือของการพยากรณ ณ เวลา t  

 N คือขอมูลในการพยากรณของ     [11]     

 

4. ผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

4.1 ผลจากการศึกษาปจจัย  

  ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหดวยสถิติการถดถอยพหุคูณ ที่มีผล

ตอคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ซึ่งไดผลการวิเคราะห ดังตารางที่ 2 และ

ตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .978a .957 .942 .12814 

จากตารางท่ี  2 พบวา R Square = 0.957 หรือ95% แสดงวา 

โมเดลน้ีสามารถพยากรณไดถูกตอง 95% 

 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน 

 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 5.451 5 1.090 66.392 .000b* 

Residual .246 15 .016   

Total 5.697 20    

*P values < .05

จากตารางที่ 3 พบวาตัวแปร 5 องคประกอบ สามารถใชเปนตัวแปร

พยากรณไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ตารางท่ี 4  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยพหุคูณ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.303 .304  

Product .441 .057 .570 

Research .261 .035 .517 

Services .175 .100 .246 

Art -.013 .096 -.018 

Manage .214 .068 .210 

 

จากตารางท่ี 4 สามารถเขียนสมการการถดถอยพหุคูณ ไดดังนี้   

 Y = .570(การผลิตบัณฑิต) + .517(การวิจัย) + .246(การ

บริการวิชาการ) + -.018(การทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม) + 

.210(การบริหารจัดการ)  
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 จากผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ องคประกอบท่ี 1 การผลิต

บัณฑิต มีคามากท่ีสุด คือ .570 แสดงวาเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการ

ทําใหคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสูงขึ้น 

 

4.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบจําลองการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

  จากการทดสอบและวิเคราะหความถูกตองของขอมูลจาก

รูปแบบโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) 

รูปแบบตนไมตัดสินใจ (J48) และรูปแบบนาอีฟเบย (Naïve Bayes) 

จากโปรแกรม Weka 3.8 ไดแสดงการเปรียบเทียบคาความถูกตอง 

(accuracy) คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของความคลาดเคลื่อน (Mean 

Absolute Error) คาความแมนยํา (Precision) คาความออนไหว 

(recall) และคาเฉล่ียของความแมนยําและคาความออนไหว (f measure) 

ไดผลการวิเคราะหดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 5  ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบจําลองการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

 

Model Accuracy Mean Absolute Error 

Naive Bayes  

Decision Tree  

Artificial Neural Network 

95.24% 

95.24% 

100% 

0.0874 

0.0857 

0.0435 

จากตารางที่ 5 ผลเปรียบเทียบรูปแบบจําลองดวยคาเฉลี่ยของคา

สัมบูรณของความคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Error: MAE) 

พบวา รูปแบบโครงขายประสาทเทียม มีคาคลาดเคล่ือนเฉลี่ยนอย

ที่สุด 0.0435 และรูปแบบตนไมตัดสินใจ(J48) มีคาคลาดเคลื่อน

เฉล่ีย 0.0857 สวนรูปแบบนาอีฟเบย มีคาคลาดเคล่ือนเฉลี่ยมาก

ที่สุด 0.0874 ดังรูปที่ 1 
 

 

รูปที่ 1  กราฟแสดงคาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของความคลาดเคลื่อน 

(Mean Absolute Error: MAE) 

 

ตารางที่ 6  ผลเปรียบเทียบคาความแมนยํา คาความออนไหว และ

คาเฉลี่ยของความแมนยําและคาความออนไหวจากรูปแบบจําลอง

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

Model Precision Recall F measure 

Naive Bayes 0.957 0.952 0.953 

Decision Tree 0.957 0.952 0.953 

Artificial Neural Network 1.000 1.000 1.000 

 

จากตารางที่  6 ผลเปรียบเทียบคาความแมนยํา (Precision) คา

ความออนไหว (recall) และคาเฉล่ียของความแมนยําและคาความ

ออนไหว (f measure) จากรูปแบบจําลองการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน พบวารูปแบบโครงขายประสาทเทียม มีคาความ

แมนยํา คาความออนไหว และคาเฉลี่ยของความแมนยําและคาความ

ออนไหวมากท่ีสุด  

 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคะแนนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ โดยใชการวิเคราะหดวยสถิติการ

ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) พ บ ว า

องคประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอ

คะแนนการประเมินมากที่สุด รองลงมา ไดแก องคประกอบท่ี 2 การ

วิจัย ผลจากการวิจัยครั้งนี้ไดใชเทคนิคการวิเคราะหเหมืองขอมูลใน

การพยากรณทั้งสิ้น 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบโครงขายประสาทเทียม 

รูปแบบตนไมตัดสินใจ(J48) และรูปแบบนาอีฟเบย เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพรูปแบบจําลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ พบวารูปแบบโครงขายประสาทเทียมเปนรูปแบบที่เขาใจ

ไดอยางงาย ซึ่งมีคาความถูกตองรอยละ 100.00 มีคาคลาดเคล่ือน

เฉลี่ย 0.04 รองลงมาไดแกรูปแบบตนไมตัดสินใจ (J48) มีคาความ

ถูกตองรอยละ 95.24 มีคาคลาดเคล่ือนเฉล่ีย 0.08 และรูปแบบนา

อีฟเบยมีคาความถูกตองรอยละ 95.24 มีคาคลาดเคล่ือนเฉลี่ย 0.08 

ตามลําดับประสิทธิภาพ โดยพบวาองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

เปนปจจัยที่สงผลตอคะแนนการประเมิน ดังสมการ Y = .570(การ

ผลิตบัณฑิต) + .517(การวิจัย) + .246(การบริการวิชาการ) + -.018 

(การทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม) + .210(การบริหารจัดการ)

และเม่ือเปรียบเทียบคาความแมนยํา (Precision) คาความออนไหว 

(recall) ค า เฉลี่ ยของความแมนยํ าและค าความออน ไหว ( f 
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measure) จากรูปแบบจําลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

พบวารูปแบบโครงขายประสาทเทียม มีคาความแมนยํามากท่ีสุด จึง

สรุปไดวาในการวิจัยครั้งนี้รูปแบบจําลองการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน รูปแบบโครงขายประสาทเทียมเปนรูปแบบท่ีมีคา

คลาดเคล่ือนเฉลี่ยนอยที่สุด และมีคาความแมนยํามากท่ีสุด จึงเปน

รูปแบบท่ีเหมาะกับขอมูลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และสามารถนําไปประยุกตใชกับมหาวิทยาลัยตางๆได [12] 

และจะเห็นวาการผลิตบัณฑิตมีความสําคัญตอคะแนนการประเมิน

คุณภาพการศึกษามากที่สุด ซึ่งสถาบันการศึกษาตองผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพออกสูสังคม และตองนําไปสูความมีศักยภาพในการพัฒนา

ตน เอง องค ก ร  และป ระ เทศชาติ  [13] แต ก็ ต อ งพิ จารณ า

องคประกอบดานอ่ืนๆดวย ซึ่งอาจสงผลตอคะแนนการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในคณะ และเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

ปทุมธานีสําหรับขอมูลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ และขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ อาจารยที่

ปรึกษาที่กรุณาใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตลอดจนวิธีการดําเนินงาน

คนควางานวิจัยในคร้ังนี้จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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การสงเสริมเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากอําเภอเมืองถึงอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ดวย 

แบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผานระบบคิวอารโคด 

The promoting of cultural tourism on tourist route from Amphoe Muang to 

Mae Sot,Tak with the three dimensional models by QR Code System. 

 
จักรพันธ วงศฤกษดี1 และ  พรรณธิภา เพชรบุญมี2 

 
1สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
2สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

1Email : wonglerdee@gmail.com  ;  2Email : gift.phanthipha@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอําเภอเมืองตากถึงอําเภอแมสอดจังหวัดตาก 

จัดทําแบบจําลองสถานท่ีแบบ 3 มิติของเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และพัฒนาระบบคิวอารโคดที่มีการนําเสนอสถานท่ีทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมดวยแบบจําลองสถานท่ี 3 มิติ เพื่อสงเสริม และประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเสนทางการทองเที่ยวจากอําเภอเมอืง

ตากถึงอําเภอแมสอด จังหวัดตากใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนเริ่มตนที่การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงทองเที่ยว นําขอมูลที่ไดมา

วิเคราะหและออกแบบแบบจําลองสถานท่ีแบบ 3 มิติ โดยผูวิจัยไดศึกษาวิธีการ หลักการออกแบบ และพัฒนาแบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติ 

โดยนําองคความรูที่ไดมาวิเคราะหและออกแบบตามหลักการใหสอดคลองกับองคความรู จากน้ันผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมายจํานวน 50 คน โดยพบวาหลังจากท่ีไดทดลองใชระบบแลวมีระดับพึงพอใจเฉล่ียอยูในระดับ ดีมาก 

คําสําคัญ : แบบจําลองสถานท่ีแบบ 3 มิติ, คิวอารโคด, เสนทางการทองเที่ยว, อําเภอแมสอดและจังหวัดตาก 

 
Abstract 

The objectives of this research are to study the cultural tourism route from Tak Province to Mae Sot District, 

Tak Province, Create 3D modeling of cultural tourism routes and Develop a QR code system for Presentation cultural 

attractions with a 3D model to promote a cultural tourism in the tourist route from Tak district to Mae Sot district, Tak 

province to become more known. The first step was to collection data from the tourist attraction bring the data to 

analysis and designed as a 3D model with design principles and develop a 3D model by bringing the knowledge that 

has been analyzed and designed according to the principles in accordance with the knowledge. Then, the researcher 

developed a satisfaction assessment form to measuring user satisfaction from representative sample 50 people. It was 

found that after using the system. The result an from average assessment are very high level.  

Keywords: Three dimensional models, QR code, Tourist route, Mea sot and Tak. 
 
 

1. บทนํา 

จังหวัดตาก เปนจังหวัดท่ีมีพื้นที่ใหญเปนอันดับสองของ

ภาคเหนือ รองจากจังหวัดเชียงใหม สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปน

ปาไมและภูเขา สภาพวิถีชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปมีความ

หลากหลายทางเช้ือชาติและชนเผา มีแหลงทองเท่ียวที่หลากหลาย 

ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางโบราณสถาน

และวัด แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหลงทองเที่ยว

ทางการเกษตร เชน ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช การลองแพ

เหนือเขื่อนภูมิพล วนอุทยานไมกลายเปนหิน วัดพระบรมธาตุ ตรอก

บานจีน อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ 

ศาลเจาพอพระวอ วัดโพธิคุณ ตลาดริมเมย บอน้ําพุรอนแมกาษา

อําเภอแมสอด พระพุทธรูปหินออน วัดดอนแกว อุทยานแหงชาติขุน
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พระวอ อําเภอแมระมาด ถ้ําแมอุสุ ทะเลหมอกแมระเมิง มอนคลุย 

ดอยทูเล อําเภอทาสองยาง น้ําตกทีลอซู น้ําตกทีลอเล อําเภออุมผาง 

ฯลฯ จึงดึงดูดใจใหมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดตากเพ่ิมมากข้ึนโดย

ในป  พ .ศ .2560 มีนั กท องเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดตาก  จํานวน 

1,970,025 คน ซึ่งสามารถสรางรายไดใหแกจังหวัดเปนจํานวนหลาย

ลานบาท  

 การเดินทางจากจังหวัดตากไปอําเภอแมสอด มีรถยนตจากตัว

เมืองตาก ถึงอําเภอแมสอดโดยใชเสนทางหลวงหมายเลข 105 

ระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 1 ช่ัวโมง

ครึ่ง ผานเสนทางเทือกเขาสูงท่ีมีทัศนียภาพที่สวยงาม และมีสถานท่ี

ทองเที่ยวที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว เชน อุทยานแหงชาติน้ําตก

ลานสาง อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช ตลาดชาวเขาดอย และจุด

ชมวิวอบจ.ตาก เปนตน ซึ่งในเสนการทองเที่ยวจากอําเภอเมืองตาก

ถึงอําเภอแมสอดจังหวัดตาก ยังมีแหลงทองเท่ียวที่สําคัญหลายแหง

ที่ยังไมเปนที่รูจักมากนัก เชน ไรสตอเบอรี่ชาวมูเซอ ลองแกงลานํ้า

แมระเมา ถ้ําผาขาวมรกต น้ําตกผาขาว ดอยมนตทรา และเนินพิศวง 

เปนตน โดยสถานท่ีทองเที่ยวเหลานี้ยังขาดการสงเสริม และ

ประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักมากนักในกลุมของนักทองเที่ยวทั้งใน

จังหวัดและตางจังหวัด ทําใหเกิดรายไดเขาสูจังหวัดและเกิดการจาง

งานเพิ่มมากขึ้นได โดยปจจัยหนึ่งที่สามารถจะชวยสงเสริมและ

สนับสนุนการทองเที่ยวในเสนทางการทองเที่ยวจากอําเภอเมืองถึง

อําเภอแมสอด จังหวัดตากประสบความสําเร็จคือ แบบจําลอง

สถานท่ีแบบ 3 มิติ (3D Virtual Simulation) ซึ่งระบบดังกลาวเปน

เครื่องมือที่ชวยแสดงผลขอมูลไดตามความตองการของผูใช งาน

สามารถแสดงผลในรูปแบบของแบบจําลอง 3 มิติแบบเสมือนจริง

เพื่อนําไปใชเปนแนวทางการแกปญหาใหบรรลุวัตถุประสงค จึงจัดได

วาเปนระบบซึ่งใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในการทางานใหมี

ความสะดวกรวดเร็วและแสดงผลในรูปแบบที่ทันสมัย เพิ่มคุณภาพ

และปริมาณงานไดมากยิ่ งขึ้น  รวมท้ังการนําเทคโนโลยีด าน

แบบจําลองสถานท่ีแบบ 3 มิติมาชวยในการทองเที่ยวเปนการ

นําเสนอขอมูลที่นาสนใจในอีกรูปแบบหนึ่งที่นาสนใจในยุคของ

เศรษฐกิจดิจิทัล 

 ดังนั้นการใชแบบจําลองสถานท่ีแบบ 3 มิติ ผานระบบคิวอาร

โคด เปนการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรกราฟกมา

สนับสนุนการทองเที่ยว เปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีสามารถนํามาใชเพิ่ม

รายไดของชุมชนและการทองเที่ยวโดยรวมของประเทศ ชวยทําให

การเขาถึงยังเปาหมายที่เปนสถานท่ีบนพื้นโลกมีความแมนยํากวา

วิธีการอื่นๆ แตอยางไรก็ตามปจจุบันการจัดทําระบบคิวอารโคดมา 

นําเสนอสถานท่ีในรูปแบบสามมิติยังไมมีการนามาใชงานในดานการ

ทองเที่ยวกันมากนัก ทั้งนี้การนําระบบดังกลาวมาใชจําเปนตอง

อาศัยขอมูลพื้นฐานท่ีมีความสําคัญ และมีลักษณะจําเพาะของแตละ

สถานที่หรือเสนทาง ไดแก ลักษณะโครงสรางอาคาร ถนน ตําแหนง

หรือพิกัดของสถานท่ี เปนตน เพ่ือใชประกอบในการจัดทําแตละ

เสนทางการทองเที่ยวใหมีความสมบูรณ ถูกตอง และแมนยํา ดังนั้น

ผูวิจัยเล็งเห็นวาการจัดทําโครงการวิจัยการสงเสริมเสนทางการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอําเภอเมืองถึงอําเภอแมสอด จังหวัด

ตาก ดวยแบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผานระบบคิวอารโคด จะ

สามารถชวยในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัดตากให

เปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งชวยสรางรายไดใหแกชุมชนในแหลง

ทองเที่ยว และชวยสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดตากไดอยาง

มั่นคงและยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย/วัสดุ อุปกรณและวิธีการ

วิจัย/ทดลอง 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

  วัตถุประสงคของโครงการวิจัยการสงเสริมเสนทางการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอําเภอเมืองถึงอําเภอแมสอด จังหวัด

ตาก ดวยแบบจําลองสถานท่ีแบบ 3 มิติ ผานระบบคิวอารโคด 

ประกอบดวย 3 สวนหลักๆ ดังตอไปนี้   

  1) เพ่ือศึกษาเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจาก

อําเภอเมืองตากถึงอําเภอแมสอดจังหวัดตาก 

  2) จัดทําแบบจําลองสถานท่ีแบบ 3 มิติ ของเสนทางการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอําเภอเมืองตากถึงอําเภอแมสอดจังหวัด

ตาก 

  3) จัดทําระบบคิวอารโคดที่มีการนําเสนอสถานท่ีทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมดวยแบบจําลองสถานท่ี 3 มิติ เพื่อสงเสริม และ

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเสนทางการทองเที่ยว

จากอําเภอเมืองตากถึงอําเภอแมสอดจังหวัดตากใหเปนที่รูจักมาก

ยิ่งข้ึน 

 

  วิธีการวิจัย 

  โครงการวิจัยการสงเสริมเสนทางการทองเที่ ยวเชิง

วัฒนธรรมจากอําเภอเมืองถึงอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ดวย

แบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผานระบบคิวอารโคด มีขั้นตอนการ

ดาเนินโครงการแบงออกเปน 6 กิจกรรมดังตอไปนี้ 

  กิจกรรมท่ี 1 การศึกษา และรวบรวมขอมูลพื้นฐานจาก

การลงพื้นที่เปาหมายที่กําหนดในโครงการ โดยแบงขอมูลออกเปน 2 

สวน [1] คือ 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจาก

ชุมชนโดยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณและแบบสังเกตเปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูล มีกลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวประชาชน

ที่อาศัยในแหลงทองเที่ยวชุมชนและผูนําชุมชน เจาหนาที่หนวยงาน
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ภาครัฐ ผูประกอบการ ท่ีมีสวนไดสวนเสียกับนักทองเที่ยว 2) ขอมูล

ทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ผูใชไมไดเก็บรวบรวมเอง 

แตมีผูอื่นหรือ หนวยงานอื่นๆ ทําการเก็บรวบรวมไวแลว เชน จาก

รายงาน ที่พิมพแลว หรือยังไมไดพิมพของหนวยงานของรัฐบาล 

สมาคม บริษัท สํานักงานวิจัย นักวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ เปนตน 

  กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะหสถานท่ีและกําหนดเสนทางการ

ทองเที่ยวในเขตอําเภอเมืองถึงอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยการ

นําขอมูลที่ไดจากกิจกรรมที่ 1 มาประมวลผลนําผลลัพธที่ไดเปน

ขอมูลตัวเลือกสถานท่ีดวยวิธีการเรียงลําดับ (Ranking Test) ทําการ

เลือกสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจและโดดเดนที่สุด จากน้ันทําการ

คนหาเสนทางที่เหมาะสมจากแผนท่ีแสดงโครงขายถนนของเขต

อําเภอเมืองถึงอําเภอแมสอด จังหวัดตาก วิเคราะหหาเสนทางที่

เหมาะสมในการเดินทางเพื่อนํามาแสดงเปนขอมูลการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวตอไป 

  กิจกรรมที่ 3 การสรางแบบจําลองสถานท่ีในรูปแบบ 3 มิติ

โดยใชเสนทางการทองเท่ียวจากอําเภอเมืองตากถึงอําเภอแมสอด

จังหวัดตาก โดยหลังจากไดขอมูลที่ผานการวิเคราะหมาเปน

สารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชไดจริง เชน ขอความ รูปภาพ เสียง 

และภาพเคลื่อนไหว เปนตน จึงนําขอมูลสารสนเทศท่ีไดมาจัดทําเปน

แบบจําลองสถานที่ แบบ 3 มิติ  เพื่ อชวยในการอนุรักษและ

ประชาสัมพันธศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ในรูปแบบของแบบจําลอง

สถานที่แบบ 3 มิติ พรอมทั้งระบบยังชวยอํานวยความสะดวกแก

ผูใชงาน เชน การนําเสนอขอมูลในแบบภาพถาย 360 องศาเพ่ือให

สามารถมองเห็นขอมูลไดอยางรอบดาน และการนําเสนอขอมูลใน

รูปแบบโมเดล 3 มิติ เพื่อเพิ่มความนาสนใจในการนําเสนอขอมูล 

เปนตน 

  กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาระบบคิวอารโคดเพ่ือนําเสนอ

สถานที่ทองเที่ยวดวยแบบจําลองสถานที่ 3 มิติ เพ่ือสงเสริม และ

ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของชุมชนใหเปนที่รูจักมากยิ่งข้ึน โดย

มุงเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติประเพณีและวัฒนธรรมของ

ทองถิ่นไวโดยนําขอมูลเชิงพื้นที่จากการลงพื้นที่ภาคสนามมาสราง

แบบจําลอง 3 มิติ ใหไดลักษณะท่ีคลายคลึงกับสถานที่จริง โดยทํา

การสเก็ตชโครงสรางจากขอมูลท่ีไดเก็บมาและนํา ไปสรางดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

  กิจกรรมท่ี 5 การออกแบบ และติดต้ังปายคิวอารโคด (QR 

Code) ผูวิจัยเลือกนําเทคโนโลยีคิวอารโคดมาใช เพื่อเขาถึงสื่อ

นําเสนอ และแสดงสถานที่ทองเท่ียวในเขตอําเภอเมืองถึงอําเภอแม

สอด จังหวัดตากจากการลงพ้ืนท่ีเก็บพิกัดจุดตําแหนงที่ตั้งของ

สถานท่ีทองเที่ยวและสถานที่สําคัญจากกิจกรรมที่ 3 โดยจะทําการ

ออกแบบ และติดตั้งปายแสดงขอมูลสถานที่ทองเท่ียวในเขตอําเภอ

เมืองถึงอําเภอแมสอด จังหวัดตากเพ่ือเปนการประชาสัมพันธ

โครงการ และสถานท่ีทองเท่ียวใหเปนที่รูจักมากยิ่งข้ึน 

  กิจกรรมที่ 6 การประเมินผลคุณภาพของโครงการ ผูวิจัย

ไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนําไปวัดระดับความพึง

พอใจของผูรับใชงานระบบใชเกณฑในการแปลความหมายของผลท่ี

ไดจากแบบประเมินผลดวยระดับคะแนน 1-5 คะแนน [2] โดย

กําหนดกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน เปนผูทดลองใชงานระบบแลว

นําผลท่ีไดไปวิเคราะหทางดานสถิติตอไป 

 

3. ผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยของโครงการวิจัยการสงเสริมเสนทางการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอําเภอเมืองถึงอําเภอแมสอด จังหวัด

ตาก ดวยแบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผานระบบคิวอารโคด

สามารถแบงออกไดเปน 4 สวนดังตอไปนี้ 

  3.1) สวนของผลการวิเคราะหเสนทางการทองเที่ยวโดย

กําหนดสวนของเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเปน 2 สวน 

คือ สวนที่ 1 เสนทางการทองเที่ยวภายในอําเภอเมือง ไดแก วัด

โบสถมณีศรีบุญเรอืง, วัดพระนารายณมหาราช, วัดดอยขอยเขาแกว, 

วัดชัยชนะสงคราม, วัดสีตลาราม, วัดวังมวง, วันพระบรมธาตุ, วัดผา

สามเงา และวัดชลประทานรังสรรค และสวนที่ 2 เสนทางการ

ทองเที่ยวภายในอําเภอแมสอด ไดแก วัดโพธิคุณ (วัดหวยเตย), วัด

ถาอินทนิล, วัดไทยวัฒนาราม, วัดพระธาตุหิวก่ิว, วัดสุนทริกาวาส, 

วัดมณีไพสณฑ, วัดอรัญเขต, วัดแมกาษา และวัดวังตะเคียน รวม

ทั้งหมด 18 จุด ท่ีเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

  3.2) สวนของผลการออกแบบแบบจําลองสถานที่ ใน

รูปแบบ 3 มิติ ผูวิจัยไดนําขอมูลเชิงพื้นที่ที่ ไดจากการลงพื้นที่

ภาคสนามมาสรางแบบจําลอง 3 มิติ ใหไดลักษณะที่คลายคลึงกับ

สถานที่จริง โดยการทําภาพสเกตซโครงสรางจากขอมูลที่ไดเก็บมา 

และนําไปสรางเปนโมเดล 3 มิติดวยโปรแกรมสําหรับงานออกแบบ

ขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ หลังจากที่ทําการสรางโมเดลเสร็จแลวนั้น ไดทํา

การกําหนดแบบวัตถุ (Materials) และกําหนดลวดลาย (Texture) 

ใหเหมือนกับสถานที่จริงใหมากท่ีสุด รวมทั้งทําการกําหนดตําแหนง

ของอุปกรณประกอบฉาก (Props Design) ใหมีความเหมาะสมกับ

สถานท่ีทองเท่ียวแตละจุด [3] ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ตัวอยางผลการออกแบบแบบจําลองสถานท่ีใน 

รูปแบบ 3 มิต ิ

  3 .3 ) ส ว น ข อ งผ ล ก ารอ อ ก แ บ บ  แ ล ะ ติ ด ตั้ งป า ย

ประชาสัมพันธคิวอารโคดผูวิจัยไดติดตั้งปายตามจุดทองเท่ียวท้ัง 18 

จุด ที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงจะดูความเหมาะสมของ

สถานท่ี โดยทาการติดต้ังไว 1 จุด ตอสถานที่ทองเที่ยว เปนจุดที่

สามารถสังเกตเห็นไดงาย ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 ผลการออกแบบ และตดิตัง้ปาย QR Code 

  3.4) สวนของผลการประเมินท้ัง 4 ดานตามหัวขอที่

กําหนดมานั้นอยูในระดับใด โดยนําคะแนนเฉลี่ยของแตละหัวขอมา

ผานระเบียบวินัยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ย (Mean) จะพบวา

คาเฉลี่ยไดอยูในระดับ 4.57 ดังนั้นโครงการวิจัยการสงเสริมเสนทาง

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอําเภอเมืองถึงอําเภอแมสอด จังหวัด

ตาก ดวยแบบจําลองสถานท่ีแบบ 3 มิติ ผานระบบคิวอารโคดมี

ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดีมาก โดยแบงผลการประเมิน

ออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 

  1.ดานรูปแบบการออกแบบ/ตกแตงไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.59 อยูในเกณฑดีมาก 

  2.ดานการนeเสนอไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.70 อยูใน

เกณฑดีมาก 

  3.ดานการเนื้อหาไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.62 อยูในเกณฑ

ดีมาก 

  4.ดานการใชงานระบบไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 อยูใน

เกณฑดี 

โดยสามารถแสดงผลของการประเมินระบบจากกลุมผูใชงาน ท้ัง 4 

ดานได ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบจากกลุมผูใชงาน (จํานวน 50 คน) 

รายการผลการประเมิน ความพึงพอใจ ผล

ประเมิน

เชิง

คุณภาพ 

คะแนน

รวม 

(250) 

คาเฉลี่ย 

(5) 

1. ดานการออกแบบและตกแตง 

1.1 ลักษณะโครงสราง 

อาคารตางๆ  

230 4.60 ดีมาก 

1.2 การกําหนดสีของฉาก 

มีความเหมะสม  

235 4.68 ดีมาก 

1.3 การกําหนดสตีัวละคร 

มีความเหมะสม  

220 4.40 ดี 

1.4 บรรยากาศในฉาก 

มี ความเหมะสม  

235 4.70 ดีมาก 

สรุปผลประเมินดานการออกแบบ 

และการตกแตง 

4.59 ดีมาก 

2. ดานการนําเสนอ 

2.1 การใสเสียงเหมาะสม 

กับส่ือท่ีนําเสนอ  

230 4.60 ดีมาก 

2.2 การใชเสียงในการ 

นําเสนอชัดเจน  

232 4.64 ดีมาก 

2.3 สื่อสามารถทําให ผูชม

เขาใจไดงาย  

237 4.74 ดีมาก 

2.4 เทคนิคในการ นําเสนอ

มีความนาสนใจ  

239 4.78 ดีมาก 

2.5 ระยะเวลาในการ 

นําเสนอ  

237 4.74 ดีมาก 

สรุปผลประเมินการนาเสนอ  4.70 ดีมาก 
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3. ดานเนื้อหา 

3.1 ไดรับความรูเกี่ยวกับ 

สถานท่ีทองเท่ียว  

239 4.78 ดีมาก 

3.2 ขอมูลสถานท่ี 

ทองเท่ียวมีความ นาสนใจ  

240 4.80 ดีมาก 

3.3 ขอมูลในการนําเสนอ  

มีความชัดเจน  

215 4.30 ดี 

สรุปผลประเมินดานเนื้อหา  4.62 ดีมาก 

4. ดานการใชงานระบบ 

4.1 ความเหมาะสมของ 

เมนูการใชงาน  

230 4.60 ดีมาก 

4.2 ความรวดเร็วในการ 

ตอบสนองของระบบ  

225 4.50 ดีมาก 

4.3 ความงาย (User 

Friendly) ของการใชงาน 

ของระบบ  

232 4.64 ดีมาก 

4.4 ขนาดตัวอักษร และ 

รูปแบบตัวอักษร อานได 

งายและสวยงาม  

210 4.20 ดี 

4.5 ความรวดเร็วในการ 

แสดงภาพ ตัวอักษร และ

ขอมูลตางๆ  

202 4.04 ดี 

สรุปผลประเมินดานการใชงานระบบ  4.39 ดี 

สรุปผลการประเมินทั้ง 4 ดาน  4.57 ดีมาก 

 

 เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพและระดับเกณฑการ 

ประเมิน [4] 

 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ระดับความพึงพอใจ ดีมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ระดับความพึงพอใจ ดี 

 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ระดับความพึงพอใจปาน 

 กลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.50 ระดับความพึงพอใจ พอใช 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ระดับความพึงพอใจ นอย 

 จากแบบประเมินผูวิจัยไดคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) โดย 

ใชสูตรดังนี้ 

     การหาคะแนนรวมของแตละขอยอยไดจากสมการที่ (1) 

    �
�

ns

i ns
xi

1

    (1) 

เมื่อ ns แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

         ix  แทน คะแนนความพึงพอใจรวมท่ีไดจากผูประเมิน 

        ท้ังหมดในแตละขอยอย 

 

การหาคะแนนรวมของแตละขอยอยไดจากสมการท่ี (2) 

    �
�

�m

i ix
nns

1

   (2) 

เมื่อ m แทน จํานวนขอยอยในแตละดาน 

         ix แทน คะแนนความพึงพอใจรวมท้ังหมดของขอ 

         ยอยในแตละดาน 

 

การหาคะแนนรวมของแตละขอยอยไดจากสมการที่ (3) 

    �
�

�n

i i

all

x
mns

1

   (3) 

เมื่อ n   แทน จํานวนดานที่ประเมิน 

     ix   แทน คะแนนความพึงพอใจรวมทุกดานในแบบ  

       ประเมิน 

     allm แทน จํานวนขอยอยทั้งหมด 

 

4. วิจารณ อภิปรายผล 

  หลังจากประเมินผลความพึงพอใจของโครงการวิจัยการ 

สงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอําเภอเมืองถึงอําเภอ

แมสอด จังหวัดตาก ดวยแบบจําลองสถานท่ีแบบ 3 มิติ ผานระบบ 

คิวอารโคด พบวามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก สอดคลอง 

กับงานวิจัยหัวขอโครงการวิจัยการทําสื่อปฏิสัมพันธ 3 มิติ เสมือน 

จริงจําลองสถานที่ทองเที่ยวมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตรกรุงศรี 

อยุธยา (Virtual Ayuthaya) ซึ่งไดศึกษาวิธีการ หลักการออกแบบ 

และการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธเสมือน 3 มิติ เพื่อประชาสัมพันธ และ 

เปนแหลงเรียนรูทางดานการทองเที่ยวของจังหวัดอยุธยา และไดผล 

การประเมินสื่ออยูในระดับดี จากกลุมเปาหมายที่กําหนดจํานวน 

183 คน [5] ซ่ึงหลังจากไดรวบรวมผลการประเมินระบบจาก 

กลุมเปาหมายแลวนั้น ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางทั้ง 

50 คน มาปรับปรุงและแกไขระบบใหดีมากยิ่งขึ้นกอนจะสงมอบสื่อ 

ใหหนวยงานนําไปใชประโยชนตอไป ซึ่งในการพัฒนาโครงการวิจัย 

การสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอําเภอเมืองถึง 

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ดวยแบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผาน 

ระบบคิวอารโคด ควรมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของสถานที ่

ทองเที่ยว และควรนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปนที่นิยมอยูใน 

ปจจุบันมาใช เชน การใชระบบสภาพแวดลอมเสมือน (Virtual 

Reality: VR) และระบบวัตถุ เสมือนจริง (Augmented Reality: 

AR) เปนตน เพื่อเพิ่มความนาสนใจ และดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามา 

เที่ยวในแหลงทองเที่ยวน้ันๆ มากยิ่งขึ้นผานเทคโนโลยี ดังกลาว 

ตอไป   
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5. บทสรุป 

  โครงการวิจัยการสงเสริมเสนทางการทองเที่ ยวเชิง 

วัฒนธรรมจากอําเภอเมืองถึงอําเภอแมสอด จังหวัดตากดวย 

แบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผานระบบคิวอารโคด เปนการนํา 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรกราฟกมาสนับสนุนการ 

ทองเที่ยว โดยผูวิจัยไดพัฒนาแบบจําลองสถานท่ีแบบ 3 มิติ ของ 

เสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากอําเภอเมืองตากถึงอําเภอแม 

สอดจังหวัดตาก ขึ้นเพื่อสงเสริม และประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมในเสนทางการทองเที่ยวจากอําเภอเมืองตากถึงอําเภอ 

แมสอดจังหวัดตากใหเปนที่รูจักมากย่ิงขึ้น ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลัก 

ของโครงการฯ โดยมีขั้นตอนเริ่มตนที่การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 

แหลงทองเที่ยวตางๆ ท้ัง 18 จุด และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและ 

ออกแบบเสนทางการทองเท่ียวใหเหมาะสม จากนั้นผูวิจัยไดศึกษา

วิธีการ หลักการออกแบบ และพัฒนาแบบจําลองสถานท่ีแบบ 3 มิติ 

โดยนําองคความรูที่ไดมาวิเคราะหและออกแบบตามหลักการให 

สอดคลองกับองคความรู จากนั้นผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินความ 

พึงพอใจของกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน โดยพบวาหลังจากท่ีได 

ทดลองใชระบบแลวมีระดับพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับ ดีมาก หรือ 

4.57 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

  ผูวิจัยขอขอบคุณงบประมาณในการสนับสนุนทุนในการ 

ดําเนินโครงการวิจัยจากสํานักงานจังหวัดตาก และมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก ขอขอบคุณการสนับสนุนการให 

ขอมูลดานเสนทางจากสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดตาก 

กรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะตางๆ รวมท้ังชวยติดตอ 

ประสานงานกับแหลงทองเที่ยวและขอขอบคุณผูใหขอมูลแหลง 

ทองเที่ยวทั้ ง 18 จุดสถานที่ทองเที่ ยวที่กรุณาใหขอมูลที่ เปน 

ประโยชนในการดําเนินโครงการวิจัยและชวยใหการดําเนินโครงการ 

เสร็จสมบรูณเปนอยางดี 
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Abstract 

The objective of this research is to application of geographic information system for study of land use change 

on infiltration rate and soil moisture content in Khlong Lan Watershed, Kamphaeng Phet Province in the period of 

November 2017  April 2018. The Khlong Lan Watershed divides land use into 8 types were urban, water source, paddy 

field, evergreen forest, deciduous forest, field crop, orchard and other area. The results showed that the land use type 

of the evergreen forest in November 2017 had a maximum infiltration rate was 80 millimeter per minute and the urban 

area in March 2018 had a minimum infiltration rate was 4 millimeter per minute. The land use type of the field crop 

(cassava) in April 2018 had a maximum soil moisture content was 22.95 percentage and the deciduous forest in March 

2018 had a minimum soil moisture content was 1.31 percentage. The application of the Markov's Chain Model with IDRISI 

model to estimate the percentage of the land use change in the future (2021) together with the mapping of the land use 

change showed that the land use change of the deciduous forest had a maximum was 0.29 square kilometer and the 

water source had a minimum was 0.01 square kilometer. 

Keywords : Land Use Change, Infiltration Rate, Soil Moisture Content, Khlong Lan Watershed, Kamphaeng Phet Province 
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การสรางชุดคําตอบที่เหมาะสมสําหรับระบบการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

Creating an Appropriate Answer Choice for an E-learning System 

 
อภิชญา  ขวัญแกว 

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

Email : apichaya.k@rmutsb.ac.th 

 

บทคัดยอ 

ดวยการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่มุงเนนการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง อีกทั้งยังมุงเนนให

ผูเรียนไดใชทักษะทางความคิดในการเรียนรู เพื่อเปนการสงเสริมทักษะทางความคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงไดคิดที่จะพัฒนาระบบการเรียนรูผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดใชทักษะทางความคิดเชิงอนุมานในการคาดเดาผลลัพธที่นาจะเปนไดจากสถานการณที่กําหนดให   

ซึ่งคําถามหรือสถานการณนั้น ๆ อาจจะมีคําตอบที่นาจะเปนไปไดมากกวา 1 คําตอบ ทําใหการเตรียมคําถามและคําตอบยากขึ้น เมื่อ

เปรียบเทียบกับระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทั่วไป ซ่ึงจะมีคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียวสําหรับแตละคําถาม  

เชน ทักษะการคํานวณทางคณิตศาสตร ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้จึงไดเสนอแนวทางเพื่อใหไดมาซึ่งชุดคําตอบท่ีเปนไปไดและมีความนาเชื่อถือ 

โดยไดแบงการทดลองออกเปน 2 การทดลอง 1) การตอบแบบสอบถามดวยคําถามปลายเปดซึ่งเปนการตอบคําถามอยางอิสระ จากนั้นจะมี

การเลือกคําตอบที่มีคาความถ่ีจากการเลือกตอบท่ีมากที่สุด แลวนําคําตอบเหลานั้นไปใชในการทดลองท่ีสอง 2) การตอบแบบสอบถามดวย

คําถามปลายปดซึ่งผูตอบแบบสอบถามในการทดลองที่สองจะมีอายุและประสบการณเฉพาะดานมากกวาผูตอบแบบสอบถามในการทดลองที่

หนึ่ง และเพื่อใหมีความนาเช่ือถือของชุดคําตอบที่ได ผูวิจัยจึงไดเพิ่มวิเคราะหใน เชิงลึกเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการและ 

การตีความของผลลัพธที่ เกิดขึ้นระหวางสองการทดลอง โดยผลลัพธแสดงใหเห็นวาการทดลองท่ีถูกออกแบบข้ึนสามารถเปนตนแบบ 

ในการสรางชุดคําตอบท่ีเหมาะสมสําหรับระบบการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกสได 

คําสําคัญ : แบบสอบถามออนไลน, ทักษะทางความคิดเชิงอนุมาน, การสรางชุดคําตอบ  
 

Abstract 

Due to the rapid change of 21st century learning, focused on student-centered learning and focused on the 

learners use their thinking skills. To foster thinking skills, the researcher plans to develop an e-learning system that 

encourages learners to use inference skills to predict the probable answer of a given situation. The question or situation 

may have more than one answer. The preparation of questions and answers is more difficult to compare with other  

e-learning systems such as learning mathematics system that has only one answer match with each question. In this 

paper, we propose a method to obtain a set of possible and reliable answers. The experiment was divided into 2 

experiments: 1) An online questionnaire survey with open-ended questions. It is an independent answer. After collecting 

the answer. We will bring the answers what have the highest frequency to be selected to use in the second experiment. 

2) An online questionnaire survey with close-ended questions. In the second experiment, the respondents were older 

and more experienced than the first experiment. To have a reliable set of answers, we added an in-depth analysis to 

determine the appropriateness of the method and the interpretation of the results between  two experiments. 

Eventually, the result of experiments indicated that it could be the prototype for creating an appropriate answer choice 

for an e-learning system. 

Keywords : Online questionnaire survey, Inferential skills, Answer choice creation 
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1. บทนํา 

 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของการเรียนรู จากในอดีตที่ใช

วิธีการเรียนรูแบบครูผูสอนเปนศูนยกลาง ซึ่งครูผูสอนจะถายทอด

ความรูและทักษะใหกับนักเรียน โดยสอนใหนักเรียนจดจําและทําใน

สิ่ งที่ครูผูสอนเปนคนกําหนด ซ่ึงแตกตางจากปจจุบันที่ กํ าลั ง

ขับเคลื่อนไปสูแนวทางการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเปน

การเรียนรูดวยตนเองผานระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

ซึ่งเปนสิ่งที่กําลังไดรับความสนใจ เพราะนอกจากจะชวยอํานวย

ความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู ยังเปนการสงเสริม

วิธีการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ที่จะทําใหผูเรียนรูถึงวิธีการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง ความหลากหลายของระบบการเรียนรู

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบออนไลนไดรับการเสนอและ

พัฒนาขึ้น แตสวนใหญมุงเนนไปที่ความรูและการถายทอดทักษะ

ทั่วไป ซ่ึงในศตวรรษท่ี 21 มีการมุงเนนทักษะทางความคิดของแตละ

บุคคล เชน ทักษะในการคิดทัศนคติและความสัมพันธของมนุษย 

รวมทั้งทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญอยางการคิดเชิงอนุมาน ซ่ึงเปนการคาด

เดาอยางสมเหตุสมผลในสิ่งที่นาจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่ เกี่ยวของที่

กําหนดใหในแตละสถานการณ 

 ในการเรียนรูแบบด้ังเดิมจะยดึตามคําแนะนําจากครูผูสอนวาเปน

คําตอบที่ถูกตอง แทนท่ีจะเปนคําตอบท่ีเปนไปไดหลาย ๆ คําตอบ 

[1] ซ่ึงแตกตางกับในปจจุบันที่มีการใชเทคโนโลยีเพื่อเปนสื่อกลาง 

ในการเรียนการสอน หรือที่ เรียกวาระบบการเรียนรูผ านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (E-learning system) ท่ีเขามาชวยเพ่ิมความสะดวก

ในการเรียนรูและเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหา แตก็ยังมขีอจํากัด

ทั้งเวลาที่ใชในการพัฒนาและความเทาเทียมกันทางสังคมในการ

เขาถึงเทคโนโลยีที่แตกตางกัน 

จากมุมมองของเนื้อหาของระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ที่จะชวยสรางองคความรูและทักษะตาง ๆ ตามทักษะในศตวรรษที่ 

21 ท่ีแสดงใหเห็นวา อนาคตของการศึกษาจะไมมีคําตอบแบบ

ตายตัว หรือมีมากกวาหนึ่งคําตอบตามสถานการณของแตละคําถาม 

ผู เรียนจะสามารถคนหาคําตอบที่ เปนไปไดโดยการพิจารณา

สถานการณหรืออางอิงถึงประสบการณในอดีตและเหตุผลตาง ๆ ซ่ึง

สวนที่ยากที่สุดในการพัฒนาระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

คือการจัดทําคําตอบหลากหลายคําตอบของแตละขอเพื่อเพ่ิมความ

นาเชื่อถือและการหลีกเลี่ยงการกําหนดคําตอบจากผูพัฒนาระบบ 

เพื่อเตรียมคําตอบที่หลากหลายในการนําไปเปน เนื้อหาของ

ระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยจึงเสนอแนวทาง 

ในการทําการทดลองโดยใชการทําแบบสอบถาม 2 คร้ัง ครั้งที่หนึ่ง

เพื่อใหไดคําตอบที่ เปนไปได  และครั้งที่สองเพื่อประเมินและ 

จัดอันดับคําตอบจากมุมมองของผูมีประสบการณ ซึ่งในบทความนี้ 

ไดทําการรวบรวมและวิเคราะหผลจากการสํารวจทั้งสองแบบสอบถาม 

เพื่อเปนประโยชนและแนวทางในการสรางชุดคําตอบที่เหมาะสม

สําหรับการพัฒนาระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 ทักษะทางความคิด  

 ทักษะการคิด คือ ความสามารถของความรูสึก เพราะเปนองค

ความรูที่เกิดจากการวิเคราะหและการประยุกตใชขอมูลที่ไดจากการ

เก็บรวบรวมหรือสรางขึ้นโดยการสังเกตและประสบการณสวนบุคคล  

ทักษะการคิดมีความเกี่ยวของกับความสามารถของมนุษยทั้งดาน

ความรูและความเขาใจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและ

การแกปญหาในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนั้นทักษะ

การคิด คือ การรวมกันของกระบวนการความรูและความสามารถ 

ในการดําเนินการ ซ่ึงทักษะการคิดเปนพื้นฐานในการศึกษา เพราะ

การรับรูและการประมวลผลเปนสองกระบวนการหลักในการเรียนรู

ที่มีทักษะการคิดที่แตกตางกันของผู เรียน เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาการเรียนการสอน [2] ผูเรียนควรรูวิธีใชความรูและทักษะ 

การคิดขั้นสูงเพื่อคนหาเหตุผลที่เหมาะสมในการตัดสินใจและแกไข

ปญหาดวยตนเอง [3]  

การคิดขั้นสูงเปนสวนหนึ่ งของความคิดสรางสรรครวมถึง 

การวิเคราะหกระบวนการ การเปรียบเทียบ การอนุมาน การตีความ

การประเมินผลและการดําเนินการ [4] 

    การคิดเปนทักษะสวนตัวของผูเรียนที่มีความซับซอนและตองใช

เทคนิคที่เหมาะสมรวมกับหลายปจจัยในการตัดสินใจแกปญหาอยาง

มีวิจารณญาณเพื่อใหไดผลอยางถูกตอง ผูเรียนควรใหความสําคัญกับ

ทักษะการคิดเพราะเปนสิ่งจําเปน [5] และทําใหเกิดความเขาใจ 

ที่ชัดเจนขึ้นจนนําไปสูการตัดสินใจท่ีถูกตอง [6] 

2.2 ทักษะทางความคิดเชิงอนุมาน 

การอนุมานเปนความคิดจากภายในที่คนหาเหตุผลหรือผลลัพธ 

ที่นาเช่ือถือ หรือคนหาความหมายท่ีซอนอยู เปนตน ในงานวิจัยนี้ 

ถือวาการอนุมานเปนสวนหน่ึงของทักษะการคิด ซึ่งประกอบดวย

ตรรกะและความรูที่เกี่ยวของกับสถานการณที่กําหนดให 

ทักษะทางความคิดเชิงอนุมานมักมุงเนนไปที่การศึกษาจาก 

การอาน [7, 8] เน่ืองจากกิจกรรมการอานมีทักษะทางความคิดเชิง

อนุมานที่แตกตางกัน เพื่ออนุมานถึงความหมายของคําที่ผูเรียน 

ไมรูจักจากความสัมพันธที่อาจจะมีนัยสําคัญตอกัน ตัวอยางเชนเรา

ตองระมัดระวังและใชทักษะทางความคิดตลอดเวลาในขณะขับรถ

เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทางทองถนน 

2.3 แบบสอบถาม 

คําถามปลายเปดและคําถามปลายปดในแบบสอบถามมีความ

แตกตางกัน โดยเฉพาะคําถามปลายปดจะมีขอจํากัด คือ ผูตอบ

แบบสอบถามจะสามารถเลือกคําตอบไดเฉพาะจากชุดของคําตอบที่
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กําหนดใหเทานั้น ซึ่งหมายความวาอาจเกิดอคติในการเลือกคําตอบ 

ในสวนของคําถามปลายเปด ผูตอบแบบสอบถามจะตอบดวยความ

คิดเห็นของตนเอง ซ่ึงจะไดรับความหลากหลายและลดความอคติลง 

[9] แตหากตองการความหลากหลายของคําตอบที่เปนไปได ควรใช

คําถามปลายเปด ถึงแมวาคําถามปลายเปดมักจะไดรับการตอบกลับ

ทีล่าชาก็ตาม [10] 

2.4 อายุและทักษะทางความคิด 

การเปลี่ยนแปลงชวงอายุมีผลตอการคิด ความคิดในวัยเด็กเปน

ความคิดที่มีอิสระไมมีขอจํากัด เมื่อเติบโตขึ้นจะมีขอบเขตในการคิด 

ที่เพิ่มข้ึน และใชเหตุผลในการคิดและตัดสินใจเพ่ิมมากขึ้นดวย [11, 

12] 

 

3. การทดลองสรางชุดคําตอบ 

ในงานวิจัยฉบับนี้แบงการทดลองออกเปน 2 สวน ประกอบดวย 

การทดลองท่ีหนึ่ง ผูวิจัยไดสรางเปนแบบสอบถามออนไลน ซึ่งภายใน

แบบสอบถามประกอบดวย 30 คําถามเกี่ยวกับการใชรถใชถนน 

และทุกคําถามจะถามวา “จะเกิดอะไรขึ้นตอไป”  

โดยจะใชแบบสอบถามน้ีกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

จํานวน 32 คน โดยเปนการตอบคําถามแบบปลายเปด กลาวคือ

ผูตอบแบบสอบถามสามารถเขียนคําตอบไดอยางอิสระ 

การทดลองท่ีสอง หลังจากการเก็บรวบรวมคําตอบจากการ

ทดลองที่หนึ่งแลว ผูวิจัยไดนําคําตอบมาจัดกลุมและแยกประเภท

คําตอบที่มีความหมายใกล เคียงกัน  โดยอางอิงจากคําสําคัญ 

(Keyword) ภายในประโยคดวยเครื่องมือ ATLAS.ti [13] หลังจาก

นั้นจะนําคําตอบที่จัดกลุมและแยกประเภทเสร็จแลวนั้นไปสอบถาม

กับกลุมคนที่มีประสบการณในการใชรถใชถนน และมีใบอนุญาตขับ

ขี่รถ โดยใชคําถามชุดเดียวกับการทดลองที่หนึ่ ง  ซ่ึงมีผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 18 คน โดยเปนการตอบคําถามออนไลนแบบ

ปลายปด ซึ่งคําตอบเหลานี้มาจากคําตอบที่มีความถ่ีสูงสุดในการจัด

กลุมประเภทคําตอบจากการทดลองท่ีหน่ึง ดังแสดงในรูปที่ 1 

   จุดประสงคของการทดลองในค ร้ังนี้ มีทั้ งหมด 3 ขอ  ดั งนี้  

1) เพ่ือใหไดคําตอบที่เปนไปไดของแตละสถานการณ 2) เพื่อการ

ประเมินความหลากหลายของคําถาม และ 3) เพื่อใหเขาใจผูเรียนได

ดีขึ้น 

 

 
รูปที ่1 ภาพรวมการทดลองสรางชุดคําตอบ 

 

4. ผลการทดลองการสรางชุดคําตอบและการอภิปรายผล 

 ความหลากหลายของคําตอบในการทดลองท่ีหนึ่งอาจแตกตาง

กันไปในแตละคําถาม ตัวอยางเชน คําถามท่ี 5 สามารถจัดกลุมหรือ

แยกประเภทคําตอบไดเพียง 4 ประเภท แตในคําถามที่ 3 สามารถ

จัดกลุมหรือแยกประเภทคําตอบไดถึง 9 ประเภท  

ตามตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลการทดลองท่ีหนึ่งและสอง จะ

เห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุมมีความเห็นที่ตรงกันในการ

เลือกคําตอบประเภท A เปนคําตอบท่ีมีความเปนไปไดมากที่สุดใน

สถานการณนี้ ซึ่งสามารถตีความไดวา จากความคลายคลึงกันของผล

การทดลองที่หนึ่งและผลการทดลองท่ีสองอาจบงบอกไดวาคําถามน้ี

เปนคําถามที่งาย ถึงแมวาผลลัพธจะมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย 

ตามตารางที่ 2 คําถามขอที่ 3 จะมีผลตรงกันขามกับตารางท่ี 1 

คําถามขอที่ 4 โดยการทดลองท่ีหนึ่งมีคําตอบ 9 ประเภทซึ่งมีการ

กระจายคําตอบมากกวา โดยคําตอบจากการจัดกลุมและแยก

ประเภทของการทดลองที่หนึ่ง ช้ีใหเห็นวาคําตอบประเภท A เปน

คําตอบท่ีมีความเปนไปไดมากท่ีสุดในคําถามขอนี้ 

 

 

Write the answers 
as free descriptions 

 

First Group  
(at the learner level) 

Rate the four answers 
according to plausibility 

Questionnaire 

Second Group  
(at the experienced level) 

Selecting the four most  
frequent answers in First Group  

as the answer choices  
in Second Group 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการทดลองของคําถามขอที่ 4 

 

ในทางกลับกันการทดลองที่สองแสดงใหเห็นวาคําตอบที่มีการ

เลือกตอบมากที่สุดเปนคําตอบประเภท D ซึ่งแสดงใหเห็นวาคําถาม

นี้เปนคําถามท่ียากสําหรับผูเรียนสวนใหญ เนื่องจากผลลัพธของทั้ง

สองกลุมมีความแตกตางกันมาก 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการทดลองของคําถามขอที่ 3 

  

ตัวอยางทั้งสองคําถามน้ีแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาแมวาการ

สังเกตงาย ๆ ของผลการทดลองเหลานี้จะชวยให เรารูไดดีขึ้น

เกี่ยวกับความยากงายของคําถาม ซึ่งเปนสิ่งท่ีผูวิจัยตองการทราบ 

อีกทั้งในผลลัพธของคําถามอื่น ๆ ในแตละขอคําถามมีการกระจาย

คําตอบแตกตางกันออกไปตามแตละระดับความยากงาย 

 

5. ขอสรุป 

ผลลัพธของท้ังสองการทดลองจากชุดคําตอบท่ีไดจากการใช

ทักษะทางความคิดเชิงอนุมานในแตละกลุมของผูตอบแบบสอบถาม 

ช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางคําถามจากการทดลองที่หนึ่งและ

การทดลองที่สองเก่ียวกับความยากงายของคําถามแตละขอ ซึ่งผูวิจัย

จะนําประเภทคําตอบที่ไดรับจากการทดลองท่ีสองไปใชเปนตัว

ตนแบบของชุดคําตอบในการพัฒนาระบบการเรียนรูผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส อีกทั้งมีแนวคิดที่จะพัฒนาชุดคําถามคําตอบใหอยูใน

รูปแบบของระบบคําถามคําตอบ (Question answering system) 

ตอไป เพื่อพัฒนาใหผูเรียนกลุมใหมสามารถเพ่ิมคําตอบท่ีมีความ

เปนไปไดเขาสูระบบ และระบบก็จะจัดกลุมและแยกประเภทของ

คําตอบใหมีความเปนไปไดมากท่ีสุดอีกครั้ง 
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the accident and resulting 
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Abstract 

 The objectives of this E-waste such mobile 

phone management. Samples were 347 undergraduate students (part-time) in academic year 2560, Dhonburi Rajabhat 

University, Bangkok. Questionnaire was used as a research tool. Frequency and percentage were used for data analyses. 

The results showed that knowledge on mobile phone waste management of undergraduate students was at the 

moderated level (77.93%). The top three ways that undergraduate students managed to their mobile phone waste 

were namely: 1) separating body of mobile phone waste and battery before discarding (59.65%), 2) sending mobile 

phone waste (good conditions but not use) to other people (50.72%) and 3) selling mobile phone to shops (37.75%). 

Keywords : Knowledge, Behavior, Mobile phone, E-waste, Management 
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ชุดควบคุมการอบไอน้ําสมุนไพรผานเครือขายโทรศัพทไรสาย 
สําหรับเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทย 

Herbal vaporizer control via mobile phone network  
for Thai Traditional Medicine Clinical Practice 
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีนําเสนอการออกแบบ สรางและหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการอบไอนํ้าสมุนไพรผานเครือขายโทรศัพทไรสายสําหรับ
เวชปฏิบัติการแพทยแผนไทย ประกอบดวย การทํางานของฮีตเ ตอร  เซนเซอรอุณหภูมิ  DS18B20 มีระบบประมวลผลดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร ขนาด 32 บิต  ESP 8266EX โมดูล ไว – ไฟ ผานเครือขายไรสาย ท่ีสามารถควบคุมการทํางานของชุดควบคุมอบไอน้ํา
สมุนไพรใหไดมาตรฐานและแนวทางการอบไอนํ้าสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข โดยการควบคุมอุณหภูมิกระโจมอบไอน้ําสมุนไพรในรูปแบบ
การทํางานที่ 1 เปนรูปแบบที่ 1 ใชเวลาในการอบไอน้ําสมุนไพร 30 นาที โดยอบ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาทีและออกมาน่ังพัก 5 นาที  

Abstract 
This article. propose design, invent  and find the efficiency. Herbal vaporizer control via mobile phone 

network for Thai Traditional Medicine Clinical Practice.to consist of of the heater DS18B20 temperature sensor is 
equipped with a 32-bit microcontroller. ESP 8266EX Wi-Fi module.that can control to standardize Herbal vaporizer in 
Ministry of Public Health. Have. 1st form it  takes 30 minutes of herbal vaporizer, bake twice, 15 minutes, and take a 5-
minute break. 

Keywords : vaporizer control, via mobile phone net work, Thai Traditional Medicine Clinical Practice 
 
 

1. บทนํา 
 การอบไอน้ําสมุนไพร เปนเวชปฏิบัติการใหบริการทางการแพทย
แผนไทยแบบหนึ่งที่ชวยในการรักษา ฟนฟูสภาพ ตามระบบอวัยวะ
ตางๆของรางกาย ในระบบอวัยสืบพันธที่เกี่ยวเนื่องกับมดลูกผิดปกติ 
ความผิดปกติของระดู ภาวะหลังคลอดปกติ ภาวะหลังคลอดท่ี
ผิดปกติ อาการสตรีวัยหมดประจําเดือน การอบไอนํ้าสมุนไพร 
สามารถทําการอบในหองอบไอน้ําสมุนไพรแบบเดี่ยว หองอบไอนํ้า
สมุนไพรแบบรวม  ตูอบไอน้ําสมุนไพร กระโจมอบไอน้ําสมุนไพร 
และจากการลงพ้ืนที่สํารวจการอบไอนํ้าสมุนไพรท่ีมีใชอยูในงาน
บริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ใน
ระดับโรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล หรือที่มีขายอยูในทองตลาด จะมีลักษณะเปนหมอตมที่ไม
สามารถควบคุมอุณหภูมิและรูปแบบการตั้งเวลาที่ใชในการอบ ใหได
ตามมาตรฐานและแนวทางการอบไอนํ้าสมุนไพรของกระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบท่ี 1 ที่ใชเวลาในการอบ 30 นาที โดยอบ 2 
ครั้ง ครั้งละ 15 นาทีและออกมาน่ังพัก 3-5 นาที จากสภาพปญหา
ดั งกล าว  ทํ า ให ผู วิ จั ย มี แนวคิ ดที่ จ ะนํ าความก าวหน าท าง
อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีทางการสื่อสารไรสายมาออกแบบและ

สรางชุดควบคุมการอบไอนํ้าสมุนไพรผานเครือขายโทรศัพทไรสาย
สําหรับเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทยใหมีประสทิธิภาพตามมาตรฐาน
และแนวทางการอบไอน้ําสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.  เพ่ือออกแบบและสรางชุดควบคุมการอบไอน้ําสมุนไพรผาน
เครือขายโทรศัพทไรสายสําหรับเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทย 
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการอบไอน้ําสมุนไพรผาน
เครือขายโทรศัพทไรสายสําหรับเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทย 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู วิจั ยมุ งเนนที่ ออกแบบ สรางและหา
ประสิทธิภาพชุดควบคุมการอบไอน้ําสมุนไพรผานเครือขายไรสาย
สําหรับเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทย โดยกําหนดขอบเขต ดังน้ี 
 ไมโครคอนโทรลเลอร ขนาด 32 บิต  ESP 8266EX มาใชใน
ระบบการประมวลผลและการควบคุมอุณหภูมิการอบไอน้ําใหได
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มาตรฐานและแนวทางการอบไอนํ้าสมุนไพร ในรูปแบบที่  1 
กระทรวงสาธารณสุข 
 เซ น เซ อ ร ที่ ใ ช เป น  DS1 8 B2 0  วั ด อุ ณ ห ภู มิ ป ร ะ เภ ท 
Programmable Resolution 1- Wire Digital Themomerter 
 การควบคุมการทํางานของอุปกรณอบไอน้ําจะใชมาตรฐานและ
แนวทางการอบไอน้ําสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบการ
ควบคุมอุณหภูมิการอบไอน้ําสมุนไพร ในรูปแบบที่ 1 ท่ีใชเวลาใน
การอบไอน้ําสมุนไพร 30 นาที โดยอบ 2 ครั้ง คร้ังละ 15 นาทีและ
ออกมาน่ังพัก 5 นาที 
 

4. วิธีการวิจัย 
 ออกแบบ สรางชุดควบคุมการอบไอนํ้าสมุนไพรผานเครือขาย
โทรศัพทไรสายสําหรับเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทยจะดําเนินการ
เปน 2 ข้ันตอนดังนี ้
 4.1 ออกแบบและสรางชุดควบคุมการอบไอนํ้าสมุนไพรผาน
เครือขายโทรศัพทไรสาย มีขั้นตอนดังนี้ 
  ทดลองการทําอุณหภูมิ 
  ทดลองการทํางานของเซนเซอรอุณหภูมิ 
  ระบบควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร 
  ระบบแสดงผล 
 ในการออกแบบ สรางชุดควบคุมการอบไอน้ําสมุนไพรผาน
เครือขายโทรศัพทไรสายสําหรับเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทย ดังรูป
ที่ 1  
  

การออกแบบ สรางชุดควบคุมการอบไอน้ําสมุนไพรผานเครือขายโทรศัพทไรสาย

ทดลองการทําอุณหภูมิ

ทดลองการทํางาน
ของเซนเซอรอุณหภูมิ

ระบบควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร
- ทดลองวงจร เขียนโปรแกรมควบคุม
- เขียน ออกแบบ ทดสอบ วงจร
- ทดสอบวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุม
- ออกแบบลายวงจร กัดปริ้น
- ทดสอบ ปรับปรุงแกไข
- ทดสอบวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุม

เคร่ืองมือท่ีใชทดสอบ
- บอรดทดลอง
- แผนวงจร 
- เซนเซอรอุณหภูมิ DS18B20
- บอรด ESP-12E Wi-Fi
- คอมพิวเตอร
- โปรแกรมภาษาอาดูโน

เคร่ืองมือท่ีใชทดสอบ
- เซนเซอรอุณหภูมิ DS18B20
- คอมพิวเตอร
- โปรแกรมภาษาอาดูโน

เคร่ืองมือท่ีใชทดสอบ
- มิเตอรวัดอุณหภูมิ

ระบบแสดงผล
- ทดลองวงจร เขียนโปรแกรมควบคุม
- ปรับปรุงแกไข

เคร่ืองมือท่ีใชทดสอบ
- เซนเซอรอุณหภูมิ DS18B20
- บอรด ESP-12E Wi-Fi
- แอล ซี ดี ขนาด 20 x4
- สมารทโฟน
- คอมพิวเตอร
- แอพ อินเวอรเตอร

 
 

รูปที่ 1 แผนภูมิการออกแบบ สรางชุดควบคุมการอบไอนํ้าสมุนไพร 
  ผานเครือขายโทรศัพทไรสาย สําหรับเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทย 
 
 4.2 การหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการอบไอน้ําสมุนไพรผาน
เครือขายโทรศัพทไรสายสําหรับเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทย ให
สามารถควบคุมอุณหภูมิการอบไอนํ้าสมุนไพร ในรูปแบบที่ 1 ที่ใช
เวลาในการอบไอน้ําสมุนไพร 30 นาที โดยอบ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 
นาทีและออกมาน่ังพัก 5 นาที  ดังรูปที่ 2  
 

การหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการอบไอนํ้าสมุนไพรผานเครือขายโทรศัพทไรสาย

- ควบคุมการอบไอนํ้าสมุนไพร 30 นาที โดย
  อบ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที พัก 5 นาที
-  ควบคุมการอบไอนํ้าสมุนไพร 30 นาที โดย
  อบ 3 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที พัก 5 นาที
-  ปรับปรุงแกไข

เคร่ืองมือท่ีใชทดสอบ
- วงจรควบคุมอุณหภูมิ
- เซนเซอรอุณหภูมิ DS18B20
- บอรด ESP-12E Wi-Fi
- แอล ซี ดี ขนาด 20 x4
- สมารทโฟน
- คอมพิวเตอร
- โปรแกรมภาษาอาดูโน
- แอพ อินเวอรเตอร

 
  
รูปที่ 2 แผนภูมิการหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการอบไอนํ้าสมุนไพร
ผานเครือขายโทรศัพทไรสาย สําหรับเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทย 
 

5. ผลการวิจัย 
 การในการออกแบบ สรางชุดและหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการ
อบไอนํ้าสมุนไพรผานเครือขายโทรศัพทไรสายสําหรับเวชปฏิบัติ
การแพทยแผนไทย ใหไดตามมาตรฐานและแนวทางการอบไอนํ้า
สมุนไพร กระทรวงสาธารณสุขในรูปแบบท่ี 1 ท่ีใชเวลาในการอบ 30 

นาที โดยอบ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาทีและออกมาน่ังพัก 3-5 นาที ดัง
รูปที่ 3 
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+  
รูปที่ 3  รูปแบบการควบคุมการอบไอนํ้าสมุนไพรผานเครือขาย
โทรศัพทไรสายสําหรับเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทย 
 
   ในการทดสอบการควบการอบไอน้ําสมุนไพรผานเครือขาย
โทรศัพทไรสายสําหรับเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทยจะไดลักษณะ
อุณหภูมิดังรูปที่ 4   
 

รูป ท่ี  4   ก ารควบคุ มการอบ ไอน้ํ าสมุ น ไพ รผ าน เครือข าย
โทรศัพทไรสายสําหรับเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทย 
 

6. เอกสารอางอิง 
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ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

บทความวิจัย 
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 

(Oral Presentation) 

สาขา วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ  (MB) 
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แนวทางการพัฒนากลยุทธการรับนักศึกษา ภาค กศ.พป. เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Guideline of strategies development for part-time undergraduate students 
(Education for all) admission of Nakhon Pathom Rajabhat university 

พัขรกันต นิมิตรศดิกุล1 และ  พงษสันติ์  ตันหยง2 
 

1สาขาการจัดการทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  
2สาขาการจัดการทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  

1Email : aae@webmail.npru.ac.th;  2Email : ptanyong@yahoo.com 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา          

ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา        
ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 3) เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนากลยุทธการรับนักศึกษา ภาค กศ.พป. เขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2560 ใชตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 257 ราย เครื่องมือที่ใช คือแบบสอบถาม 
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนาและสถิติอางอิงดวยการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน          
ผลการศึกษา พบวา ระดับของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม อยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานการจูงใจ และดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และสามารถทํานายการผันแปรของการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ไดรอยละ 60.90  โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลตามลําดับดังนี้ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานการจูงใจ และดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ แนวทางการพัฒนากลยุทธการรับนกัศึกษาจึงควรใหความสําคัญกับประเด็นการโฆษณาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ    
มีประสิทธิภาพ การใชอิทธิพลจูงใจจากกลุมเพื่อนและญาติ  และการปรับปรุงส่ิงแวดลอมทางกายภาพใหทันสมัย 
คําสําคัญ : การพัฒนากลยุทธ, ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ, นักศกึษา ภาค กศ.พป. 
 

Abstract 
 The objectives of this research are 1) To study level of factors influencing part-time undergraduate student’s 
decision for Nakhon Pathom Rajabhat university undergraduate admission. 2) To study factors influencing part-time 
undergraduate student’s decision for Nakhon Pathom Rajabhat university undergraduate admission and 3) To create the 
essential guide, developing part-time undergraduate student recruitment strategies for Nakhon Pathom Rajabhat 
university. This research used the quantitative research method. Research population are 1st year part-time 
undergraduate student in semester 1/2560. 257 samples were collected by questionnaire and analyzed by descriptive    
and inferential statistic. Hypotheses were tested by multiple regression analysis. The results showed that the level of 
factors influencing student’s decision to part-time undergraduate study were high level. The results of the hypothesis 
test showed that factors in teaching process, motivation and physical environment influence the student’s decision 
toward part-time undergraduate study were statistically significant. Also, it can predict the variability of decision making 
to study, part-time undergraduate level at 60.90 percent. The influence rankings are teaching process, motivation and 
physical environment. Guideline and development recruitment strategies should focus on advertising that issue on 
quality and effective teaching, The use of influential influences from friends and relatives and improving the physical 
environment. 
Keywords: strategies development, student decision making, part-time undergraduate students 
 

1. บทนํา 
 การศึกษาสงผลใหเกิดความรู ความรูนั้นสามารถนํามาใชพัฒนา
คนใหมีความสามารถที่ จะใชประกอบอาชีพและเอาตัวรอด

ได รวมทั้งชวยขัดเกลาคนใหมีจิตสํานึกและคุณธรรม เปนผูเจริญทาง
ปญญาและจิตใจ ซึ่งคนเหลานี้นอกจากจะสามารถพัฒนาตนเอง
แลว ยังสงผลตอสังคมและประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองและกาวหนา
ทัดเทียมอารยประเทศไดดวย ผูปกครองจึงใหความสําคัญตอ
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ส ถ าบั น ก า ร ศึ ก ษ าม า ก ขึ้ น  โด ย เฉ พ า ะ ใน ยุ ค ป จ จุ บั น ที่
สถาบันการศึกษามีการกอตั้งเพิ่มขึ้นมากมายเมื่อเทียบกับสมัยกอน 
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจึงมีทางเลือกมากข้ึนในการ
ตัดสินใจศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ประกอบกับในปจจุบันนั้นเปน
ที่ทราบกันดีวาอัตราการเกิดของประชากรไทยมีแนวโนมลดลง       
ซึ่งจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2561) จะเห็ นไดวา
โครงสรางประชากรไทย พ.ศ. 2527-2562 น้ัน มีแนวโนมลดลง      
ดังตารางที่ 1 จากปญหาเด็กเกิดใหมลดนอยลงนี้ ทําใหจํานวน
นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเปดรับและเด็กที่เขาเรียนไมสมดุลกันเกิด
การขาดแคลนเด็กที่เขาเรียน ทําใหมหาวิทยาลัยทยอยปดหลักสูตร
และในอนาคตอาจปดกิจการ สงผลใหทุกสถาบันการศึกษาน้ันหันมา
ใชวิธีการทางตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
โดยนําเครื่องมือตาง ๆ ที่จะสื่อสารการตลาดตามโรงเรียนของ
กลุมเปาหมาย เชน การประชาสัมพันธ เพื่อทําใหกลุมเปาหมายนั้น
หันมาตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสถาบันของตน 
ตารางที่ 1 โครงสรางประชากรไทย พ.ศ. 2527-2562  
โครงสราง 
ประชากร 

ป  (พ.ศ.)  

2527 2539 2544 2545 2546 2562 

(จํานวน
ประชากร) 50,637 60,003 62,914 63,430 63,959 70,213 

รวม  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

วัยเด็ก  36.9 27.4 25.2 24.9 24.5 20.0 

วัยทํางาน  57.4 64.4 65.5 65.7 65.9 65.3 

วัยสูงอาย ุ 5.7 8.2 9.3 9.4 9.6 14.7 

จํานวนป ที่
แตกตาง  

12 23 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2561) 
 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ป ฐ ม ก็ เช น เดี ย ว กั น  เป น
สถาบันการศึกษาของรัฐบาลท่ีจะตองเขาสูการแขงขันอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เมื่อดูขอมูล
ของผูสมัครเขาศึกษาตอ  พบวา ในการเรียนภาคปกติจํานวน
นักศึกษายังไมลดลงแตอยางใด แตพบปญหาในภาคพิเศษหรือ
เรียกวา ภาค กศ.พป. (การศึกษาเพื่อปวงชน) มีแนวโนมลดลง 
ในชวง 5 ปการศึกษาท่ีผานมา จากปการศึกษา 2556 มีจํานวน 
1,422 คน ปการศึกษา 2560 มีจํานวนเพียง 712 คน (สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 
2560) ซึ่งทั้งหมดเปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จะเห็นไดวามี
อัตราการสมัครเขาเรียนลดลงอยางมาก 

ดวยเหตุน้ีทางผูวิจัยซึ่งเปนอาจารยที่อยูในคณะแหงนี้ จึงสนใจที่
จะศึกษาวามีปจจัยอะไรบางที่จะสงผลตอการเลือกศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีของนักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ซึ่งประโยชนที่ไดจะนํามาใชในการกําหนดทิศทาง ตลอดจนกําหนด
กลยุทธในการรับสมัครนักศึกษาของคณะฯ ตอไป 

 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา

ศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม  

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

3. เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนากลยุทธการรับนักศึกษา ภาค 
กศ.พป. เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
จากวัตถุประสงค การทบทวนวรรณกรรมนํามาซึ่งสมมติฐานทั้ง 7 

ขอ ดังนี้  
ปจจัยทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานคุณภาพและช่ือเสียง ดานการจูงใจ 

ดานคาใชจายในการศึกษา ดานทําเลที่ตั้ ง  ดานบุคลากร ดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานสิ่ งแวดลอมทางกายภาพ 
สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4. ขอบเขตการวิจัย 
4.1 ขอบเขตดานพ้ืนที่ครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม  
4.2 ขอบเขตดานประชากรครั้งนี้  ศึกษาจากนักศึกษาภาค 

กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 712 คน ดวยการ
วิจัยเชิงปริมาณ ใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม  

4.3 ขอบเขตดานตัวแปรครั้งนี้ ตัวแปรตน คือ ปจจัยในการเลือก
เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ภาค กศ.พป. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งสิ้น 7 ดาน ไดแก ดานคุณภาพและ
ช่ือเสียง ดานการจูงใจ ดานคาใชจายในการศึกษา ดานทําเลที่ตั้ง 
ด านบุคลากร ด านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด าน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกเขา
ศึ กษาต อ ในระ ดับปริญ ญ าตรีของนั กศึ กษา ภ าค  กศ .พป . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4.4 ขอบเขตดานเวลาคร้ังนี้ ดําเนินการในระหวางเดือนมีนาคม-
พฤษภาคม 2561 
 

5. วิธีการวิจัย 
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในงาน วิจัยครั้ งนี้  คื อ  นั กศึ กษาภาค กศ.พป . 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ช้ันปที่  1 ปการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวนทั้งสิ้น 712 ราย (สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 
2560) 

กลุมตัวอยางในงานวิจัยคร้ังนี้  คือ นักศึกษาภาค กศ.พป. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ช้ันป ท่ี  1 ปการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวนท้ังสิ้น 257 ราย คํานวณดวย
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สูตรของ Yamane (1967) ดวยการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ     
ตามสาขาวิชา ขอมูลดังตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2  แสดงจํานวนตัวอยางที่เก็บ 

สาขาวิชา จํานวนประชากร จํานวนตัวอยาง 

สาธารณสุขศาสตร 79 28 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 35 13 

การพัฒนาชุมชน 65 23 

รัฐประศาสนศาสตร 136 49 

นิติศาสตร 62 22 

การจัดการทั่วไป 132 48 

การตลาด 49 18 

คอมพิวเตอรธุรกจิ 43 16 

การบัญชี 111 40 

รวม 712 257 
 
5.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 

(questionnaire) ประกอบดวยคําถาม 4 ตอน ไดแก  ตอนที่  1  
แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม เปน
คําถามปลายปดใหเลือกตอบ ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยในการเลือกเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบแบบ
มาตรวัด 5 ระดับ ทั้งสิ้น 7 ดาน ไดแก ดานคุณภาพและช่ือเสียง 
ดานการจูงใจ ดานคาใชจายในการศึกษา ดานทําเลที่ตั้ง ดาน
บุคลากร ดานกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ ตอนท่ี 3 การตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษาภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนคําถาม
ปลายปดใหเลือกตอบแบบมาตรวัด 5 ระดับ ทั้งสิ้น 3 ดาน ไดแก 
ดานเปาหมายสวนตัว ดานความเชื่อ และดานคานิยม และตอนท่ี 4 
เปนคําถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครเขาศึกษาตอ  

5.3 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลของการวิจัย

เชิงปริมาณคร้ังนี้  ไดนําเอาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้

  5.3.1 นําแบบสอบถามท่ีไดออกแบบใหผูเช่ียวชาญดานการ
วิจัย รวมจํานวน 3 คน ตรวจความเที่ยงตรงของวัตถุประสงค เนื้อหา 
และภาษาที่ใช หลังจากนั้นนําขอเสนอแนะของผู เช่ียวชาญมา
ปรับปรุงเนื้อหาของคําถามแตละขอของแบบสอบถามใหมีความ
เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามวิจัยโดยมีดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 

 5.3.2 การทดสอบหาคาความเช่ือมั่น โดยคณะผูวิจัยได
นําเอาแบบสอบถามท่ีผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญ ไปทําการ
ทดสอบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 
ราย แลวนํามาหาคาความเช่ือม่ันโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของ         
ครอนบาค เพื่อดูความเช่ือม่ันวาอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม     

โดยคาอัลฟาทั้งฉบับไดเทากับ 0.943 แสดงวาแบบสอบถามมีคา
ความเชื่อมั่นอยูในระดับดีมาก (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554) 

จากการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลนั้นผานเกณฑ
การทดสอบทั้ง 2 ขอ 

5.4 วิธีการเก็บขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูล

หลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง จํานวน 257 ราย ผานสาขาวิชาที่กลุมตัวอยางสังกัดจน
ครบตามจํานวน 

5.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมลู  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 

2561 
5.6 การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามไป

วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และใชสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

5.6.1 การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทางประชากรของ
ผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และคารอยละ แลวนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

5.6.2 การวิเคราะหขอมูลระดับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
ตอของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

5.6.3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือก
เขาศึกษาตอของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชสถิติการ
วิ เคราะห ถดถอยพหุ  (Multiple regression analysis) ด วยวิธี 
stepwise แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ระดับความคิดเห็นที่มีตอความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาตอ พบวา ดานคุณภาพและช่ือเสียง อยูในระดับ

มาก ( X =3.90, S.D. =.575) ดานการจูงใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ( X =3.91, S.D. =.530) ดานคาใชจายในการศึกษา มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( X =3.70, S.D. =.793) ดานทําเลที่ตั้ง มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( X =3.83, S.D. =.612) ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ( X =3.90, S.D. =.554) ดานกระบวนการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =3.95, S.D. =.620) และ
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =3.81, 
S.D. =.738) การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ( X =3.98, S.D. =.581)   
 กอนที่จะนําเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม และความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน 
วามีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) หรือไม ซึ่งเปน
ขอตกลงเบ้ืองตนที่สําคัญ ในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เมื่อ
พิ จารณ าความสั มพั นธ ระหว างตั วแปรอิส ระทั้ ง  7 ด าน  มี
ความสัมพันธทางบวกกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีคาอยู
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ระหวาง .424 -.780 ไมพบวามีปญ หาภาวะรวม เสนตรงพหุ 
(Multicollinearity) โดยตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองไมควร
สูงกวา 0.80 ท้ังทางบวกและลบ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ , 2544) 
นอกจากนั้น ดูคา VIF ตัวแปรอิสระ ซ่ึงทั้ง 7 ตัวมีคาอยูระหวาง 
1.445-3.107 ซึ่ง VIF ไมควรเกิน 5 สรุปเปนไปตามขอตกลงเบ้ืองตน
ที่สําคัญในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ จึงทําการอานผลการ
วิเคราะหการถดถอยพหุดวยวิธี stepwise ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ 

ตัวแปร ß Std Error beta t sig 
คาคงท่ี (Constant) .746 .176    
ดานกระบวนการฯ 
ดานการจูงใจ 
ดานสิ่งแวดลอมฯ 

.392 

.279 

.156 

.061 

.059 

.048 

.420 

.254 

.198 

6.436* 
4.709* 
3.256* 

.000 

.000 

.001 

R = .780   R Square = .609   Adjusted R Square = .609     
Standard Error = .366   

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
จากตารางท่ี 3 พบวาปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน ดานการจูงใจ และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เปนไปตามสมมติฐาน สวนปจจัยดานคุณภาพและ
ช่ือเสียง ดานคาใชจายในการศึกษา ดานทําเลที่ตั้ง ดานบุคลากร ไม
สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง
ไมเปนไปตามสมมติฐาน  

ปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานการจูงใจ และ
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ สามารถทํานายการผันแปรของการ
ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดรอยละ 
60.90  โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลหรือความสําคัญจากมากไปหานอย
ตามลําดับ คือ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานการจูงใจ 
และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยเขียนสมการทํานายการตัดสินใจ
เลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดังนี้  

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
= .746 + .392 (ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน) + .279 
(ดานการจูงใจ) + .156 (ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ)  

จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ดานการจูงใจ และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งจะนําเสนอในแตละ
ประเด็น ดังนี ้

ปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของศศิวิมล แสนเมือง 
(2554) และธันยากร ชวยทุกขเพื่อน (2558) เน่ืองจากในปจจุบันมี
การแขงขันกันสูงทั้งในสวนของสถาบันการศึกษาและแนวโนมความ
ต องการของอาชีพ ในอนาคต  ดั งนั้ น สถาบันการศึกษาที่ มี
กระบวนการเรียนการสอนหรือหลักสูตรท่ีตอบโจทยความตองการ

ของผูเรียนและตลาดแรงงานจะชวยใหการตัดสินใจเขาศึกษาตอเพิ่ม
มากขึ้น 

ปจจัยดานการจูงใจสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลอง
กับงานวิจัยของปวิณ พงษโอภาส, สมพร พวงเพ็ชร และรัชชนก 
สวนสีดา (2555) และดวงฤทัย แกวคํา และวิมลพรรณ อาภาเวท 
(2559) ที่พบวาปจจัยดานสังคมกลุมอางอิงและครอบครัวสงอทิธิพล
จูงใจใหเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนั้นอิทธิพลการ
สื่อสารแบบปากตอปาก ท้ังการไดรับขอมูลจากกลุมอางอิงและ
ครอบครัว รวมถึงการใหคําแนะนําจากบุคคลตาง ๆ จึงมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือก
เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของธนวรรณ รักอู (2557) ท่ีพบวาดาน
สถานที่ตั้งและสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ   
ปการศึกษา 2556 ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนั้นมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน อาคารเรียน สภาพแวดลอม ความปลอดภัย ให
ทันสมัย เพียงพอและเหมาะสม จึงเปนปจจัยดึงดูดใหนักศึกษาเลือก
ศึกษาตอ 

แนวทางการพัฒนากลยุทธการรับนักศึกษา ภาค กศ.พป. เขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ควร
ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธเร่ืองกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดวยผานชองทางออนไลน
ตาง ๆ โดยเฉพาะเว็บไซตซึ่งนักศึกษาเขาถึงมากที่สุด สวนการจูงใจ
นั้นควรทําใชกลยุทธปากตอปาก ผานการจัดกิจกรรมสัมพันธ
ระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ซึ่งการตัดสินใจมาเรียนนั้นเกิด
จากการจูงใจจากกลุมเพื่อนและญาติที่เคยศึกษาท่ีตนเองไดสอบถาม
ประกอบการตัดสินใจ ประเด็นสุดทายคือการปรับปรุงสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพใหมีความสวยงาม รมรื่น มีสิ่งอํานวยความสะดวก
เพียงพอตอการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาภาคกศ.พป. สวน
ใหญเปนกลุมวัยทํางานท่ีมาเรียนตอเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา เปนกลุมที่
มีรายได มีความคิดความอาน ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่กลุมคนในวัยนี้ให
ความสําคัญกับสิ่งแวดลอมในการศึกษา  

 

7. ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน 
7.1 จากผลการวิจัย พบวา นักศึกษาสวนใหญทราบขาวสาร

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทางเว็บไซตมากที่สุด รองลงมาเปนเพื่อนรุนพี่ 
ตามลําดับ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรใหความสําคัญกับชองทาง
ออนไลน เพราะในปจจุบันมีการใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ิมมากขึ้นตาม
การเติบโตของเทคโนโลยี ประกอบกับพฤติกรรมของเด็กยุคใหมท่ี
สื่อสารผานชองทางน้ีมากข้ึน การเขาถึงชองทางออนไลนนี้จึงมี
ความสําคัญที่จะชวยใหตัดสินใจศึกษาตอ จึงควรสงขาวสารที่
ทันสมัยเปนปจจุบัน รวมถึงการออกแบบหนาเว็บไซตใหทันสมัย เพื่อ
เปนกลยุทธในการรับสมัครนักศึกษาตอไป  

7.2 ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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นครปฐมเปนลําดับแรก ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรใหความสําคัญกับ
กระบวนการเรียนการสอน พัฒนาผูสอนใหมีทักษะการสอน เชน 
การสงเสริมใหเขารวมการอบรมเรียนรูทักษะการสอนเพ่ิมมากขึ้น 
หรือการทําวิจัยชั้นเรียน การลาศึกษาตอ เพื่อตอบความตองการของ
นักศึกษารุนใหมที่นาจะมีกระบวนการการรับรูที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
นักศึกษารุนกอน และประชาสัมพันธกระบวนการเรียนการสอน     
สื่อการเรียนการสอน กิจกรรม หรือรางวัล ผลงานของมหาวิทยาลัย
ฯ ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหผูสนใจทราบ 
ดั งผลการวิจัยที่ นั กศึ กษาส วน ใหญ ทราบข าวสารเกี่ ย วกั บ
มหาวิทยาลัยทางเว็บไซตมากท่ีสุด เพื่อสื่อใหนักศึกษาทราบถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีดีของมหาวิทยาลัย  

7.3 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานการจูงใจสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปน
ลําดับที่สอง ประกอบกับนักศึกษาสวนใหญทราบขาวสารเก่ียวกับ
มหาวิทยาลัยฯ ผานจากเพื่อนรุนพี่ คิดเปนรอยละ 29.10 จากญาติ 
คิดเปนรอยละ 19.30 รองจากการรับทราบขอมูลขาวสารผานทาง
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรใหความสําคัญ
กับกลยุทธการบอกตอผานสังคมกลุมอางอิงและครอบครัว ดังที่
มหาวิทยาลัยฯ มีสมาคมศิษยเกาฯ จึงควรใหความสําคัญกับ
หนวยงานดังกลาว สงขาวสารผานสมาคมศิษยเกาฯ จัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ ซึ่งอาจเปนอีกวิธีท่ีจะทําใหศิษยเกาทําการบอกตอตอไป  

7.4 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเปนลําดับที่สาม ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงและ
พัฒนาภูมิทัศน อาคารเรียน สภาพแวดลอมตาง ๆ อยูเสมอ การใช
ท รัพ ย ากรที่ มี อ ยู ให เกิ ด คุณ ป ระ โยชน สู งสุ ด  เช น  เป ด ให
บุคคลภายนอกใชสถานท่ี อาคาร หองเรียน บริเวณโดยรอบเพื่อจัด
กิจกรรมตาง ๆ เปนการประชาสัมพันธใหเห็นภาพลักษณที่ดีดานภูมิ
ทัศนของมหาวิทยาลัยฯ  
 7.5 จากผลการวิจัย พบวา อิทธิพลของปจจัยท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ จากมากไปหานอยตามลําดับ ดังนี้ ดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานการจู งใจ  และด าน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงควรนําปจจัย
เหลานี้มาใชในการพิจารณาเพื่อกําหนดกลยุทธการรับนัก ศึกษา
ตามลําดับอิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
ตอตอไป 
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อัตราสวนทางการเงินที่มีอิทธิผลตอผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
Influence of Financial Ratio to The Return of Stock Exchange of Thailand 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคการศึกษาเพ่ือหาอัตราสวนทางการเงิน ซึ่งประกอบไปดวย อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล มูลคา
ตลาด หน้ีตอทุน ราคาตอรายได และอัตราหมุนเวียนการซื้อขาย มีความสัมพันธตอผลตอบแทนของหุน โดยวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ ณ 
ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ในทุกหมวดอุตสาหกรรม ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ผลการทดสอบพบวาอัตราผลตอบแทน 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและหมวดวัสดุกอสรางมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระมากท่ีสุด 4 ตัว ในสวนของบรรจุภัณฑ มีอัตราสวนเงินปนผลมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม มูลคาตลาดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หน้ีสินตอทุนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และอัตรา
หมุนเวียนสินคามีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และหมวดวัสดุกอสรางมี อัตราสวนเงินปนผลมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม มูลคา
ตลาดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หนี้สินตอทุนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และราคาตอกําไรมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขาม 
 

Abstract 
 This study aims to study the financial ratio. Including Dividend yields Market value Debt to equity Price per 
share And trading turnover Relate to the return of shares. Multivariate regression analysis at 95% confidence level in all 
industries. The Stock Exchange of Thailand.  The test results showed that the yield The packaging and construction 
materials industries are associated with the four most independent variables in packaging. The dividend ratio is in the 
opposite direction. Market value is related in the same direction. Debt to equity is in the opposite direction. And the 
turnover rate is in the opposite direction. And construction materials. Dividend ratio is in the opposite direction. Market 
value is related in the same direction. Debt to equity is in the opposite direction. And the price per profit correlates in 
the opposite direction 
Keywords : Information for author, Types of manuscript for journal publication, Submission procedure, Preparation and 
format 
 
 

ความสําคัญของปญหา 
 การรูจักตัวเองกอนการลงทุนนั้นมีผลตอการลงทุนอยาง
มาก ผูลงทุนควรมีทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับการลงทุน ยกตัวอยาง
เชน เมื่อหุนที่ถืออยูมีกําไรมาก ก็สามารถอดใจรอไมรีบขายไปกอน 
และเมื่อหุนตกก็สามารถตัดใจขายกอนที่จะขาดทุนไปมากกวานี้ นัก
ลงทุนสามารถแบงอุปนิสัยในการเลนหุนได 3 ประเภท 1. นักลงทุน
ระยะสั้น ซึ่งจะใชเครื่องมือทางเทคนิคในการตัดสินใจ มีกฎเหล็กคือ
การ “คัทลอส” 2. นักลงทุนเลนรอบ นักลงทุนกลุมนี้จะใชปจจัยที่มี
ผลตอกิจการในการตัดสินใจเชน ขาวการควบรวมกิจการ ผล
ประกอบการท่ีรับรูรายไดเปนพิเศษ 3. นักลงทุนระยะยาว เปนการ
ลงทุนเพื่อหวังเงินปนผล โดยใชการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน จะเขาซื้อ
เมื่อราคาหุนต่ํากวามูลคาท่ีแทจริง 

การลงทุนนั้นมีหลายรูปแบบไมวาจะเปนลงทุนในตลาด
หลักทรัพย  ตราสารหนี้  และกองทุนตางๆ ผู ลงทุนตองการ
ผลตอบแทน แตทั้งนี้มีหลายปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทน
จากการลงทุน ไดแก สภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบ้ีย 
และอัตราแลกเปลี่ยน ทําใหเกิดความเสี่ยงจากการลงทุน 

 การลงทุนในหุนนั้นมีการวิเคราะหหลายเทคนิค แบงเปน 
2 ป ร ะ เ ภ ท คื อ  Top down Approach กั บ  Bottom up 
Approach ในสวนของ Top down Approach คือ การวิเคราะห
ภาพรวมเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และลงมาท่ีหุน เปนวิธีท่ีนํามาใชได
ดีเมื่อภาพรวมเศรษฐกิจมีความชัดเจน ไมวาเศรษฐกิจจะเปนขาขึ้น
หรือขาลง สวนวิธีTop down approach จะใชในการเลือกหุนได
อยางมีประสิทธิภาพ (พอรตหุน DIY สไตลนักกลยุทธ,หนา 11) สวน
ของ Bottom up Approach  จะพิจารณาจากบริษัทขึ้นมา ทั้งนี้ผู
ลงทุนตองตัดสินใจเลือกหุนที่ดีที่สุด ซึ่งอาจดูไดจากอัตราสวนทาง
การเงิน  financial ratio ตั วอย า ง เช น  ราค าต อกํ า ไรต อหุ น 
(PE/Ratio) มูลคาทางบัญชีตอหุน (PBVPS) หรืออัตราผลตอบแทน
จากเงินปนผล เปนตน เพราะอัตราสวนเหลานี้สะทอนถึงสถานะ
การเงินของบริษัท ขอมูลสวนนี้จึงเปนขอมูลสําคัญที่จะชวยนักลงทุน
พิจารณาการลงทุน 
 ทั้งนี้การลงทุนทั้ง 2 ประเภท ประกอบดวยเคร่ืองมือชนิด
ตางๆ แตในงานวิจัยนี้จะกลาวถึงการใชอัตราสวนทางการเงินในการ
วิเคราะหหลักทรัพย ขอดีของการใชอัตราสวนทางการเงินคือ เรา
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สามารถรูถึงกิจกรรมภายในของบริษัทนั้นๆ เชน การวัดการสราง
อัตรากําไร ระยะเวลาการขายสินคา การเก็บเงินจากลูกหนี้ หรือ 
การจายดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้ แตขอเสียคือ อัตราสวนดังกลาวเปน
ขอมูลยอนหลัง นักลงทุนตองใชประสบการณในการวิเคราะห
แนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเอง 
 จากงานวิจัยของ Mukerji, S. Dhatt, M. Kim, Y. (1997) 
พบอัตราสวนทางการเงินมีความสัมพันธกับขนาดของบริษัทและ
ผลตอบแทนจากหุนในตลาดหุนเกาหลี ซึ่งแสดงใหเห็นวาอัตราสวน
ทางการเงินมีความสัมพันธกับผลตอบแทนจากหุน 
 งานวิจัยนี้มีความตางจากงานวิจัยกอนๆในประเทศไทย 
คื อ  การหาความสัมพั นธของขนาดของธุรกิ จห รือ  Market 
capitalization วามีผลตอผลตอบแทนของหุนหรือไม อีกท้ังงานวิจัย
นี้ทําเฉพาะตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพียงอยางเดียว ซึ่ง
อาจจะแตกตางจาก journal ของตางประเทศ และระยะเวลาใน
การศึกษาคือ ป พ.ศ. 2555-2559 ซ่ึงเปนระยะเวลาใกลเคียงจาก
ปจจุบันตางจากงานวิจัยเกาๆ จากผลงานวิจัยกอนๆ สรุปวา
อัตราสวนทางการเงินสามารถคาดการณผลตอบแทนของหุนได ซึ่ง
ตั้งเปนสมมติฐาน วาพอเวลาเปลี่ยนอัตราสวนทางการเงินยังสารถใช
คาดการณราคาหุนไดอยูหรือไม 
 ผูวิจัยจึงตองการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทาง
การเงินกับอัตราผลตอบแทนของหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  เพื่อจะใหนักลงทุนทตัดสินใจ วามีอัตราสวนทางการเงินตัวไหน
บางที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนจากหุน  
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราสวน
ทางการเงินที่มีความสัมพันธและสามารถคาดการณผลตอบแทนจาก
หุนในอุตสาหกรรมตางๆ 
 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอมูลที่จะนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้คือขอมูลงบการเงินซึ่งเปน
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดวย งบแสดงฐานะทาง
การเงิน งบกระแสเงินสด งบกําไรขาดทุน ทุกรายไตรมาส เริ่มตั้งแต 
ไตรมาสที่  1 ของป 2555 ถึงไตมาสท่ี 4 ของป2559 และอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยนรายไตรมาส 
2. บริษัทที่ทําการศึกษาคือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
3. ศึกษาเฉพาะอัตราสวนทางการเงิน 5 ตัว คือ อัตราสวนราคาตอ
กําไรตอหุน(market value ratio) มูลคาตลาด อัตราผลตอบแทน
ของเงินปนผล  อัตราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย อัตราสวน
กําไรตอหุน  
4. ในป 2555 – 2559เปนปหลังเกิดเหตุการณอุทกภัยใหญกับ
ประเทศไทย ทําใหเกิดผลกระทบตอภาคการผลิตในอุตสาหกรรม
ตางๆ ขอมูลที่ไดจึงผานชวงวิกฤตมาแลว 
5. ตัวแปรที่เก่ียวของกับการศึกษา ประกอบดวย 
ตัวแปรตาม คือ อัตราผลตอบแทนของหุน 

ตัวแปรอิสระ คือ อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน มูลคาตลาด อัตรา
ผลตอบแทนของเงินปนผล  อัตราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย 
อัตราสวนรายไดตอหุน 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
ผลจากการศึกษามีประโยชนตอฝายที่เกี่ยวของดังนี้  
1. นักลงทุนสามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางตัดสินใจในการลงทุน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2. นักลงทุนท่ีสนใจการวิเคราะหอัตราสวนสามารถนําวิธีวิเคราะหไป

ประยุกคกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ เชน ตราสารหนี้ พันธบัตร 

 
ขอบเขตการศึกษา 

การศึ กษาครั้ งนี้ ใชขอมูลทุติ ยภู มิที่ มี ลั กษณ ะเปนขอ มูล
ภาคตัดขวางและอนุกรมเวลาของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย แบงเปนอุตสาหกรรม เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร สินคาอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินคา
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยและกอสราง ทรัพยากร บริการ และ
เทคโนโลยี โดยการศึกษาขอมูลผลตอบแทนของหุนและอัตราสวน
ทางการเงินเปนรายไตรมาสท่ี 1 ป พ.ศ. 2555 ถึงไตรมาสท่ี  4 ป 
2559 รวม 20 ไตรมาส 

 
การตรวจเอกสาร 
 บทนี้เปนการนําเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยว
ขอกับตัวแปรที่ผูวิจัยไดศึกษาในคร้ังนี้ ทําการสือคนจากวารสารวิขา
การและงานวิจัยจากแหลงตางๆ โดยเนื้อหาในบทนี้แบงออกเปน 3 
สวนคือ 
1.แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับผลตอบแทนจากหุน 
2.งานวิจัยที่ เกี่ ยวของประกอบดวยงานวิจัยที่ เกี่ ยวกับ เรื่อ ง
ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนหุน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทนของหุน 

เพชรี ขุมทรัพย (2554, หนา 276) ไดกลาววาอัตรา
ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนคาดหวังในหลักทรัพย(Yield) อัตราท่ีคํานวณ
ไดจะเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยสวน
ใหญแลวหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงยอมไดรบัอัตราผลตอบแทนท่ีสงู 
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัยอมสูงขึ้นเพื่อใหคุมกับความเสี่ยง 
 อัตราผลตอบแทน (Rate of return) คือ ผลประโชยนที่ผู
ลงทุนไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพยนั้นๆ โดยท่ีผลประโยชนนี้
อาจอยู ใน รูปของดอกเบ้ีย เงินปนผล หรือกําไรจากการขาย
หลักทรัพย 
 Kevin Stefano (2015) ไดใหความจํากัดความของคําวา
ผลตอบแทนของหุนไวคือสูตร Rt = Pt – P(t-1) / P(t-1) Rt คือ 
อัตราผลตอบแทนทั้งหมด Ptคือราคา ณ ปจจุบัน P(t-1) คือราคา
ในชวงกอน  
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 Muhammad Bilal Khan, Sajid Gul, Shafiq Ur 
Rehman, Nasir Razzaq, Ali Kamran (2 0 1 2 )  SRi = DPs + 
capital gain/market price ไดใหนิยามผลตอบแทนจากหุน เปน 2 
สวน คือ สวนตางราคาและเงินปนผล 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

งานวิจัยนี้ไดทําการหาบทความจากตางประเทศแบง
ออกเปนประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว 

ประเทศกําลังฟฒนา 
 ตลาดหุนเปนตัวทํานายเศรษฐกิจของประเทศไดอยางมี
นัยสําคัญ (Schrimpf,2010) การเปลี่ยนแปลงราคาหุนเปนแบบ 
Random walk ฉะน้ันการพยากรณที่ถูกตอง 00% ทําไดยากมาก 
ในทางตรงกันขามสมมติฐาน Random walk มีประสิทธิภาพตอ
ตลาด 
  งานวิจัยที่ผานๆมามีการหาตัวแปรที่พยากรณราคาหุนได 
เ ช น  book to market ratio, price to earning ratio แ ล ะ 
dividend yield และบางตัวซึ่งเปน Trend เชน price to cash, 
flow ratio, cash born ratio และตัวแปรทางเศรษฐศาสตรเชนเงิน
เฟอ 
 ในงานวิจัยช้ินนี้จะสํารวจ 3 อัตราสวน แบงเปน 2 สวน 8 
สมมติฐาน โดยเปน single regression และ multiple regression 
งานวิจัยกอนๆแสดงให เห็นวาผลตอบแทนจากเงินปนผลมี
ความสามารถในการคาดการณผลตอบแทน  พบวาตลาดหุนญี่ปุนตวั
แปรแสดงถึงพื้นฐาน dividend yield, price earning ratio, book 
to market ratio และ firm size มีนัยสําคัญตอผลตอบแทนของหุน 
ในการเทียบขนาดบริษัท earning yield ,B/M, dividend yield จะ
มีความสัมพันธกับผลตอบแทนของหุน ในตลาดหุนเกาหลีในชวง 
1982-1992 แสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหุนกับ 
DE,S/P และ B/M มากกวานั้นยังพบความสัมพันธทางออมระหวาง
ขนาดธุรกิจกับผลตอบแทนจากหุนกับหนี้สินตอทุน ตัว PE ratio นั้น
เช่ือถือไดนอยกวา B/M S/P อยางไรก็ตาม B/M, S/P ตอบสนอง
ความสัมพันธทางตรรงกับผลตอบแทนจากหุนและขนาดบริษัท 
สรุปผลการศึกษาในตลาดหุน US พบวาอํานาจการพยากรณของ 
dividend yield มีมากกวา P/E และ B/M 
 ประเทศพัฒนาแลว 
 หลายปที่ผานมาอัตราสวนทางการเงินถูกใชแทนศักยภาพ
ของบริษัท ในกรณีของประเทศฮองกง มีการนํางานวิจัยที่เก่ียวของ
ทั้งสนับสนุนวา อัตราสวนทางการเงินสามารถพยากรณผลตอบแทน
ของหุนได แตก็มีอีกสวนหน่ึงกลาววาตลาดน้ันขึ้นอยูกับปจจัยทาง 
มหภาคมากกวายากท่ีจะทําการพยากรณผลตอบแทน  
 อัตราสวนทางการเงินถูกยอมรับวามีศักยภาพในการมีสวน
ในการตัดสินใจของนักลงทุนเนื่องจากแสดงสุขภาพของบริษัท มี
การศึ กษาเก่ียวกับอัตราส วนทางการเงินวาตั วไหนบ างที่ มี
ป ระสิ ท ธิภ าพ  มี อยู ส าม ตั ว ท่ี มี ป ระสิ ท ธิภ าพ  คื อ  Book to 
Market(B/M), Dividend yield(DY) และ Earning yield(EY) อี ก
งานวิจัย กําหนด  Sale to price, debt to equity เปนตัวแปรที่
ส าม ารถอ ธิ บ าย ได ม าก กว า โด ย เฉพ าะ  sale to price ที่ มี

ความสัมพันธกับผลตอบแทนถึง 60% และการศึกษาเชิงประจักษ
แสดงความสัมพันธระหวาง debt to equity กับอัตราผลตอบแทน
ในเชิงบวก และอัตราสวน DY นั้นมีความสามารถในการพยากรณใน 
36 ตลาดสากล เชน อเมริกา, จีน, แคนนาดา ในชวง 1988-1996 มี
การทดสอบวา EY มีความสัมพันธในเชิงบวกกับผลตอบแทนในตลาด
หุนเกาหลีพบวา บริษัทเล็กจะมีรายไดสูงกวาบริษัทใหญอาจทําให 
EY อธิบายไดไมดีนัก จึงทําใหเกิดงานวิจัยใหมขึ้นโดยการใช Price 
to sale, market to book, earning per share, dividend yield 
และ Market Capitalization โดยหาความสัมพันธโดยใช Multiple 
regression งานวิจัยช้ินนี้จึงเกิดข้ึนเพราะจะยืนยันงานวิจัยที่ผานมา 
และการศึกษาในตลาดหุนฮองกงยังมีนอย ทั้งนี้ลักษณะเฉพาะของ
บริษัทจะเปนตัวอธิบายผลตอบแทน 

 
ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทน 
แตกตางไปตามอุตสาหกรรม ปจจัยที่สงผลกระทบตอ อัตรา
ผลตอบแทน ไดแก อัตราผลตอบแทนเงินปนผล มูลคาตลาด อัตรา
หนี้ ต อทุ น  ราคาต อกํ าไร และ อัตราหมุ น เวียนการ ซ้ื อขาย 
อุตสาหกรรมที่ปจจัยมีผลตออัตราผลตอบแทนมากที่สุด คือหมวด
บรรจุภัณฑและวัสดุกอสราง โดยแสดงความสัมพันธ   
 สรุปผลการวิจัย ปจจัยที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนมาก
ที่สุด 2 อุตสาหกรรม 

สําหรับหมวดบรรจุภัณฑ ในการทําวิจัยครั้งนี้คือบริษัท 
ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากเงิน
ปนผล ในป 59 นั้นอยูที่ 2.81 ในป 60 อยูที่ 4.20 สําหรับอัตรา
ผลตอบแทนของหุนอยูในป 59 รอยละ 77.25 และป 60 อยูที่       
-6.42 แสดงใหเห็นวาการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินปนผลทําใหอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ซ่ึงมาจากการปนผลเปนสวนหน่ึง
ของการคํานวณอัตราผลตอบแทน เม่ือจายออกไปมากขึ้น ทําให
ตลาดไดรับรูถึงเงินพิเศษระหวางกาล ทําใหราคาหุนปรับลดลงจาก
การจายเงินปนผล มูลคาตลาดมีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากมีขอมูลในหมวดน้ีเพียงแคบริษัทเดียว ทําใหเห็นการเติบโต
ของมูลค าตลาด ทํ าใหยอดขายเพ่ิมขึ้น  กําไรมาก ข้ึน อัตรา
ผลตอบแทนจึงมากข้ึน อัตราสวนหนี้ตอทุนมีทิศทางตรงกันขาม 
เพราะเนื่องจากบริษัทเปนหนี้มากทําใหรายไดที่ไดสวนใหญถูก
นําไปใชหนี้ในอัตราที่มากขึ้นทําใหผลตอบแทนของหุนลดลง และ
อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย ในป 59 มีรอยละ 11.07 และในป 60 มี
รอยละ 14.41 จะเห็นวา การที่อัตราหมุนเวียนเพิ่มขึ้นทําใหอัคตรา
ผลตอบแทนลดลงเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องมาจาก สินคาบรรจุภัณฑเปน
สินคาที่ตองเก็บสตอกสินคา เมื่อมีการซ้ือขายเพ่ิมมากขึ้นตนทุนใน
การบริหารจัดการสินคาคงคลังจะสูงตาม ทําใหผลตอบแทนของหุน
ลดลง 

สําหรับหมวดวัสดุกอสรางจากตางกันที่มีอัตราสวนที่มี
ความสัมพันธคือ ราคาตอรายได ซึ่งสัมพันธกันในทิศทางลบ สําหรับ
อัตราหมุนเวียนการซื้อขายไมพบความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทน
ตางจากหมวดบรรจุภัณฑ ทั้งนี้ ราคาเปนสวนหนึ่งในการกําหนด
อัตราผลตอบแทนของหุน คือ capital gain ถา P/E มีคาสูงแสดงวา 
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มีคนยอมจายเงินในราคามากกวาเพื่อแลกรายไดที่นอยกวากี่เทา ซึ่ง
การยอมจายเงินมากทําใหราคาหุนไมคุมคาที่จะลงทุนเพราะหุนจะ
เติบโตไดดวยรายได ทําใหการลงทุนที่ดีเกิดเมื่อ ราคาเพิ่ม รายได
เพิ่ม ถา PE สูงแสดงวาหุนแพงเกินไป โอกาสในการทํา capital gain 
ก็จะลดลง ทําใหอัตราผลตอบแทนมีทิศทางตรงกันขาม ในงานวิจัย
ช้ินนี้ไดแกบริษัท ปูนซีเมนตไทย และปูนอินทรี ยกตัวอยางงบ
การเงินของปูนซีเมนตไทย พบวา รายไดป 59 อยุที่ 423,442.37 
ลานบาท ป 60 รายไดอยูที่ 450,921.00 ป 59 PE อยูที่ 11.9 ป 60 
อยูท่ี 10.55 จะเห็นวารายไดเพิ่มขึ้น ทําให PE ต่ําลง มีความสัมพันธ
ตรงกันขามกับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 

 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา 
1. ผลตอบแทนของหุนไมไดขึ้นอยูกับปจจัยภายในบริษัทหรือ
พื้นฐานทางการเงินอยางเดียว แตขึ้นลงตามนโยบายการลงทุนจาก
รัฐบาลหรือปจจัยภายนอกซ่ึงไมสามารถกําหนดได 
2. บางหมวดอุตสาหกรรมมีจํานวนบริษัทนอย ทําใหมีขอมูลนอยทํา
ให R-squre ต่ําจนไมสามารถอธิบายตัวแปรได 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

ควรศึกษาโดยกําหนดตัวแปรอิสระใหมากขึ้น  เชนอัตรา
ผลตอบแทนจากทุนหรือสินทรัพย และนําปจจัยมหภาคมาใสใน
แบบจําลองดวยเชน อัตราการเติมโตของเศรษฐกิจ การลงทุนใน
โครงสรางของภาครัฐ เงินลงทุนจากตางประเทศ คาเงินบาท เปนตน 
โดยอาจขยายเวลาการศึกษาใหนานมากข้ึนตามวัฎจักรธุรกิจ 
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การศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

Local Tax Payment studies in Pluak Daeng Subdistrict Administrative Organization 

(SAO), Pluak Daeng, Rayong Province. 

 
รัฐยิา  สงสุข1 วรรณา  กลอมปญญา2  อุไรรัตน  กุกอง3 และ  อัมพร  ปวนสินธุ4 

 
1สาขาวิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

2บริษัท วิลลิ่งมายด โลจิสติกส (2013) จํากัด  
3K2 Allied component LTD.  

4บริษัท ปตท.จํากัด มหาชน (ศูนยปฏิบตัิการชลบุรี) 
1Email : katy.songsuk@gmail.com  ;  2Email : Wanna.love80@gmail.com ;  3Email : auraikung@gmail.com ;  4Email : ampora94app@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่

องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (2) เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษีอากร

ทองถ่ินของประชาชนในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กลุมตัวอยางไดแก ประชาชนผูมีหนาที่

เสียภาษีในเขตพ้ืนที่พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จํานวน 317 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  F-test (ANOVA) ผลการวิจัย พบวา (1) 

ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ 

ดานสถานท่ีชําระภาษีกรทองถิ่น ดานการชําระภาษีอากรทองถิ่นและดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีอากรทองถิ่น (2) เปรียบเทียบความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่น จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประชาชนท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ

ปจจุบัน แตกตางกัน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถ่ิน  แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ

ประชาชนที่มี เพศและรายได แตกตางกัน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่น ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่

ระดับ 0.05 

คําสําคัญ : ความรูความเขาใจ  ภาษีอากร  ภาษีอากรทองถิ่น 

 
Abstract 

 This research is aimed to (1) study the level of knowledge and understanding of local tax payment, and (2) 

compare the local taxpayers' knowledge and understanding in Pluakdaeng Subdistrict Administrative Organization, Pluak 

Daeng District, Rayong Province. Focusing on 317 taxpayers as a population in the area. This study has been utilizing 

various kind of statistical tools including with Questionnaires, Statistical Data Analysis:  Mean, Percentages, Standard 

Deviation, t-test and F-test (ANOVA) . After scrutinizing the responses, the research provides some gross level of the 

conclusion that (1) people in Pluak Daeng have a high knowledge of local tax and taxation. The comprehension check 

of their acknowledgment from most to least is where to pay, how to pay and why to have to pay local tax. Then (2) 

the study compared with individual demographic factors.  As a result of the statistical significance level of 0. 05, it 

provides that the more variety in age, status, education level and current career, the more variety of taxation 

acknowledgment.  However, the differences in personal income and gender have not resulted in taxation 

acknowledgment at the same statistical significance level. 
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Keywords : acknowledgement, taxation, local tax   
 

1. บทนํา 

 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (อปท.) ท่ีรัฐบาลไดมอบอํานาจใหทองถิ่นเปนผูดําเนินการ

ปกครองมีอํานาจหนาที่ของตนเองมีความเปนเอกภาพ มีความเปน

อิสระในการบริหารงานโดยโครงสรางรายไดขององคการบริหารสวน

ตําบลในปจจุบันประกอบดวยการเก็บภาษีอากรทองถิ่นและ

คาธรรมเนียมตางๆ จากประชาชนเพ่ือนําเงินภาษีไปปรับปรุงพัฒนา

ความเปนอยูของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ การเก็บภาษี

อากรเปนรายไดหลักขององคการบริหารสวนตําบลจึงมีความสําคัญ

อยางย่ิงตอการดําเนินการพัฒนาสวนตางๆ ในพ้ืนที่ไมวาจะเปนการ

พัฒนาบุคคล พัฒนาสังคม หรือพัฒนาส่ิงสาธารณูปโภคตางๆ เพื่อให

ประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น แตการท่ีจะพัฒนาไดตามแผนพัฒนา

น้ันองคการบริหารสวนตําบลจะตองมีรายไดที่ เพียงพอมาเพ่ือ

พัฒ น า ทอ ง ถิ ่น ให ม ีค ว า ม เปน อ ยู ที ่ด ี ขึ ้น  ด ังนั ้น  อ งคก าร

บริหารสวนตําบลจะตองมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหการจัดเก็บภาษีนั้นตรงตามเปาหมายให

ไดมากที่สุด  [9] ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงาน

หลักในการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู ขาวสารตางๆ 

เ รื่ อ งความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีอากร การจายชําระภาษีอากร

ทองถิ่นและสถานท่ีจายชําระภาษี โดยประชาชนสามารถจายชําระ

ภาษีอากรทองถิ่นไดที่องคการบริหารสวนตําบลและการจัดหนวย

บริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีอากรทองถิ่น ทั้งนี้องคการบริหาร

สวนตําบลยังตองใหความรูเกี่ยวกับอัตราภาษีใหครอบคลุมในเรื่อง

ความรูเก่ียวกับ กฎระเบียบสวนทองถิ่นของประชาชนดานการ

จัดเก็บภาษีและดานเอกสารที่ยื่นเสียภาษีสวนทองถิ่นแกประชาชน 

[3] ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลจึงตองใหความสําคัญในการ

สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การชําระภาษีอากรทองถิ่นเพิ่มขึ้น โดยการเรงพัฒนาปรับปรุงให

ประชาชนเกิดความรูความเขาใจซ่ึงจะสงผลใหองคการบริหารสวน

ตําบลสามารถจัดเก็บภาษีบํารุงทองถิ่นไดตามเปาหมายเพียงพอตอ

การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อกระตุนใหประชาชนมีความ

สนใจในการจายชําระภาษีอากรทองถิ่นมากขึ้น และยังเปนการ

สงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลมีรายไดจากการจัดเก็บภาษี

บํ ารุ งท องถิ่ นที่ เพี ยงพอต อการนํ าไป พัฒ นาทอง ถ่ินอย างมี

ประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล 

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง 

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สวนใหญประกอบอาชีพและมี

รายไดหลักจากเกษตรกรรม ไดแก การทําไรสับปะรด ยางพารา 

และมันสําปะหลัง รวมทั้งมีรายไดเสริมจากการทําสับปะรดแปร

รูป ซึ ่งเป นที ่ขึ ้น ชื ่อและเปนที ่รู จ ักก ันอยางแพรหลาย  ด ังนั ้น

ประชาชนในเขตพื ้นที ่ด ังกลาวมีหนาที ่จะตองจายภาษีอากร

ทองถิ ่น แตทางองคการบริหารส วนตําบลปลวกแดงเองก็ไม

สามารถเก็บภาษีไดอยางเต็มที่หรือเก็บไดแคบางสวน   

 จากปญหาขางตนจึงทํ าให ผู วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่อง

การศึกษาความรูความเขาใจในเก่ียวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่น

ของประชาชนในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล ปลวกแดง 

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษี

อากรทองถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล

ปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษี

อากรทองถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล 

ปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร (Population) ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนใน

เขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง ที่มีหนาท่ีเสียภาษีทองถ่ิน จํานวน 1,713 คน  

 กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชการคํานวณหา

ขนาดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 

[10] ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน ±5% ได

ขนาดตัวอยางทั้งสิ้น 317 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสุม

อยางงาย (Simple Random Sampling)  

 3.2 เค ร่ื อ งมื อ ที่ ใ ช ใน ก า ร วิ จั ย  ได แ ก  แ บ บ ส อ บ ถ า ม 

(Questionnaire) แบงเปน 3 สวน ไดแก 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถามโดยคําถามมีลักษณะเปนแบบ Check list ไดแก เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ประเภทของ

การเสียภาษี  

 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การการชําระภาษีอากรทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่องคการ

บริหารสวนตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มี

คํ าถามโดยมี ลักษณ ะเป นแบบแสดงระดับมากน อย Scale 

Question ซ่ึงจะแบงคําถามออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานความรู

เกี่ยวกับภาษีอากรทองถิ่น จํานวน 5 ขอ ดานการชําระภาษีอากร
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ทองถิ่น จํานวน 5 ขอ และดานสถานท่ีการชําระภาษีอากรทองถิ่น 

จํานวน 5 ขอ  

 สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

เปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามเขียน

แสดงความคิดเห็น 

 3.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

t-test และ F-test (ANOVA) 

 

4. ผลการวิจัย 

 4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเปนเพศ

หญิง คิดเปนรอยละ 62.80 โดยมีอายุระหวาง 41-50 ปมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 27.80 สถานภาพสมรสมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

78.20 การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 

61.80 ประกอบอาชีพการเกษตร คิดเปนรอยละ 56.20 รายไดเฉลี่ย

ตอเดือนของประชาชนต่ํากวา 5,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

41.60 และชําระภาษีอากรทองถิ่นประเภทภาษีบํารุงทองมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 70.40  

 

 4.2 ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับ

การชําระภาษีอากรทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่องคการ

บริหารสวนตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

พบวา โดยรวมประชาชนมีความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับ

การชําระภาษีอากรทองถิ่น อยูในระดับมาก (x̄ =4.04) เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือดานสถานที่ชําระ

ภาษีอากรทองถิ่นอยู ในระดับมากท่ีสุด ( x̄ =4.24) และดานที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีอากร

ทองถิ่นอยูในระดับมาก (x̄ =3.67) 
 

 4.3 ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจของประชาชน

เก่ียวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นในเขตพ้ืนที่องคการบริหาร

สวนตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ท่ีมีอายุ

แตกตางกัน พบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นโดยรวมแตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไดทําการเปรียบเทียบความ

แตกตางเปนรายคู ซึ่งพบวา ประชาชนท่ีมีอายุมากกวา มีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นมากกวา ประชาชนที่

มีอายุนอยกวา 

 

 4.4 ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจของประชาชน

เกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่น ที่มีสถานภาพแตกตางกัน 

พบวา ประชาชนที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นโดยรวม แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไดทําการเปรียบเทียบความ

แตกตางเปนรายคู พบวา ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นโดยรวมมากกวา 

ประชาชนท่ีมีสถานภาพโสด 

 

 4.5 ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจของประชาชน

เกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถ่ินโดยรวม ท่ีมีระดับการศึกษา

แตกตางกัน พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นโดยรวม 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไดทําการ

เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ซึ่งพบวา ประชาชนท่ีมีระดับ

การศึกษาประถมศึกษา มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษี

อากรทองถิ่นโดยรวมมากกวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน และปริญญาตรี   

 

 4.6 ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจของประชาชน

เกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นโดยรวม ท่ีมีอาชีพปจจุบัน

แตกตางกัน พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นโดยรวม แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 จึงไดทําการเปรียบเทียบความ

แตกตางเปนรายคู ซึ่งพบวา ประชาชนที่มีประกอบอาชีพการเกษตร 

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นมากกวา 

ประชาชนท่ีประกอบอาชีพรับจาง 

 

 4.7 ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจของประชาชน

เกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นโดยรวม ที่มีเพศ และรายได

แตกตางกัน พบวา ประชาชนที่มีเพศและรายไดตอเดือน แตกตาง

กัน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นโดยรวม 

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 

 

5. อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษีอากร

ทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลปลวก

แดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สามารถนําผลการวิจัยมา

อภิปรายไดดังนี้  

 5.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นของ

ประชาชน โดยรวมประชาชนมีความรูความเขาใจของประชาชน
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เกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่น อยูในระดับมาก เนื่องจาก

ประชาชนตองจายภาษีทองถินอยูเปนประจํา เมื่อพิจารณาพบวา

ดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือดานสถานที่ชําระภาษีอากรทองถิ่น

เพราะประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีจะไปจายชําระภาษีที่ องคการ

บริหารสวนตําบลปลวกแดง และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือดาน

ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีอากรทองถ่ิน เนื่องจากประชาชน

อาจจะไมรูหลักเกณฑในการชําระภาษีหรือหลักเกณฑอื่นๆ ที่

เกี่ยวกับภาษีทองถ่ินเทาที่ควร สอดคลองกับงานวิจัย ของ จิรศักดิ์ 

บางทาไม  และคณะ [2] พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ไมเขาใจ

รายละเอียดของภาษีและการคํานวณภาษีที่จะตองชําระ สวนท่ีมี

ความรูความเขาใจอยูระดับนอย ไดแก ความเขาใจเกี่ยวกับภาษี

ทองถิ่นแตละประเภท บทกําหนดโทษในการไมชําระ การคํานวณ

ภาษีประเภทท่ีชําระอยู และมีความเขาใจถึงการผอนชําระคาภาษี 

และวิธีการคํานวณภาษีคอนขางนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัย

ปรมัตถ  อินดี  [4] ที่พบวา ประชาชนไมทราบและ  ไม เขาใจ

รายละเอียดภาษีที่ตนชําระ จึงควรมีการ ประชาสัมพันธการชําระ

ภาษีอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ งานวิจัยของ นฤมล เหรียญเจริญ 

[5] การจัดเก็บภาษีควร มีการปรับปรุงดานการดําเนินงานโดยการ

ติดตั้งปาย ประชาสัมพันธการเสียภาษีไวภายในหมูบานเพ่ือให 

ประชาชนไดทราบขอมูล จัดหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่และใหมี

การประชาสัมพันธเสียงตามสายของ หมูบานตลอดจน จัดประชุม

ประจําเดือนของหมูบานเพื่อ ช้ีแจงขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับ

ภาษีพรอมเปด โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนและ

กําหนด แนวทางในการเสียภาษี  

 

 5.2 เปรียบเทียบความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษีอากร

ทองถิ่น จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประชาชนท่ีมีปจจัยสวน

บุคคลตางกัน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร

ทองถิ่นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ไดแก (1) อายุตางกัน มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศราวุธ ชัยชนะ [8] พบวา 

ระดับความรูของประชาชนในเรื่องของการเสียภาษีทองถิ่นนั้นอยูที่

ระดับต่ํากวาเกณฑที่ไดตั้งไว ในขณะเดียวกันปจจัยดานความ

แตกตางทางดาน อายุ มีผลทําใหความรูความเขาใจน้ันแตกตางกัน

ไป (2) สถานภาพและการศึกษาที่ตางกัน มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ บังอร วิชัย [6] พบวา ประชาชนจําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล ดานสถานะภาพและระดับการศึกษา ใน

ภาพรวมแตละดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (3) อาชีพที่ตางกัน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษี

อากรทองถิ่นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

แสงระวี  จินดา และ รัฐบุรุษ คุมทรัพย [11] พบวา ประชาชนที่เสีย

ภาษีทองถิ่นใหกับ เทศบาลตําบลวังหลวง ท่ีอาชีพตางกัน มีความ

คิดเห็นวาสภาพการเสียภาษีทองถิ่นของประชาชนใหกับเทศบาล 

แตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประชาชน ที่มี

อาชีพสวนตัว มีความคิดเห็นวาสภาพการเสียภาษีทองถ่ินของ

ประชาชนใหกับเทศบาล ตําบลวังหลวง แตกตางกันกับประชาชนท่ีมี 

อาชีพเกษตรกรรม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กรณิศ จีมะ

วงษ [1] พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกันมีความรูความเขาใจใน

การชําระภาษีทองถิ่น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.1 (4) เพศและรายได ตางกัน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

ชําระภาษีอากรทองถิ่น ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ

วิจัยของ วิเชียร อยูรักษาสิทธ์ิ [7] พบวา ประชาชนตําบลปรุใหญที่มี 

เพศ และรายไดที่ตางกัน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีทองถิ่น

ไมแตกตางกัน 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระ

ภาษีอากรทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวน

ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สามารถแบง

ออกเปน 3 ตอน ตามวัตถุประสงคการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล 

โดยตอนแรกเปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปน

ผลการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร

ทองถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลปลวก

แดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และตอนท่ี 3 เปนผลการ

เปรียบเทียบความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่น

ของประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง 

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

 การวิจัยครั้งนี้มีประชาชนท่ีมีหนาที่ชําระภาษีอากรทองถิ่นเปน

กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น จํานวน 317 คน ประชาชน

สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.80 ประชาชนสวนใหญมี

อายุ  41-50 ป  คิ ด เป น รอยละ  27.80 ประชาชนส วน ใหญ มี

สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 78.20 ประชาชนสวนใหญมี

การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 45.70 ประชาชน

สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร คิดเปนรอยละ 56.20 ประชาชน

สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 

41.60 และประชาชนสวนใหญชําระภาษีอากรทองถิ่นประเภทภาษี

บํารุงทองที่ คิดเปนรอยละ 70.40 
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ตอนที่  2 ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจของประชาชน

เก่ียวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่

องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัด

ระยอง จากผลการวิเคราะห พบวา โดยรวมประชาชนมีความรูความ

เขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่น อยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ

ดานสถานท่ีชําระภาษีอากรทองถ่ินอยูในระดับมากที่สุด และดานท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีอากร

ทองถิ่นอยูในระดับมาก  

 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจของประชาชน

เก่ียวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นในเขตพ้ืนที่องคการบริหาร

สวนตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จากผลการ

เปรียบเทียบพบวา ประชาชนที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพปจจุบัน ตางกัน มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ และประชาชนที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศและรายได 

ตางกัน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่น ไม

แตกตางกัน 

 

7. ขอเสนอแนะ 

7.1 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังนี้ 

 7.1.1 ควรมีการจัดอบรมหรือกระจายขาวสารเก่ียวกับภาษีอากร

ทองถิ่นเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีอากร

ทองถิ่นมากข้ึน  

 7.1.2 จัดทําคูมือเกี่ยวกับภาษีอากรทองถิ่นแจกจายใหกับ

ประชาชนในพื้นที่เพื่อที่ประชาชนจะไดมีความรูความเขาใจในเรื่อง

ภาษีอากรทองถิ่นมากข้ึน 

 7.1.3 ควรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบวาการชําระภาษี

อากรทองถิ่นสามารถชําระไดที่ไปรษณียโดยการสงธนาณัติ/ตั๋วแลก

เงินธนาคาร/เช็คท่ีรับรองโดยธนาคารผานทางไปรษณีย 

 

7.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 

 7.2.1 ควรศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการชําระภาษีอากร

ทองถิ่นและศึกษาเจตคติของประชาชนในการชําระภาษีอากร

ทองถิ่นในเขตพ้ืนท่ีอื่นที่ทานสนใจและตองการท่ีจะศึกษา 

 7.2.2 ควรศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจเกี่ยวกับการชําระภาษี

อากรทองถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่อื่นท่ีทานสนใจและตองการที่

จะศึกษา 

 7.2.3 ควรศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษีอากรทองถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่อื่นที่ทานสนใจ

และตองการที่จะศึกษา เพื่อเปนขอเปรียบเทียบนํามาปรับปรุงผล

การปฏิบัติงานตอไป 

 7.2.4 ควรศึกษาวิจัยเรื่องปญหาการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากร

ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลในเขตพ้ืนที่อื่นที่ทานสนใจและ

ตองการท่ีจะศึกษา 

 

7.3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

 7.3.1 องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีอากรทองถิ่นให

ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 7.3.2 องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง ควรใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราภาษีอากรทองถิ่น 

การจัดเก็บภาษีอากรทองถิ่นและเอกสารที่ใชยื่นในการชําระภาษี

อากรทองถ่ิน 

 7.3.3 องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง ควรมีการจัดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึง

วิธีการและบทกําหนดโทษทางกฎหมายเก่ียวกับการหลีกเลี่ยงไม

ชําระภาษี เชน การมีหนังสือแจงเตือนประชาชนผูเสียภาษีเมื่อใกล 

ถึงกําหนดการยื่นแบบและชําระภาษี 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณเจาหนาที่ของ องคการบริหารสวน

ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่เอ้ือเฟอขอมูล

จํานวนประชากรที่มีหนาที่ชําระภาษีทองถิ่น และประชาชนที่ไดให

ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ดวย 
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Multiple Correlation Analysis) Multiple 

Regression Analysis) 0.05 
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Abstract 
In this research, the researcher investigated the effects of job satisfaction and organizational commitment 

among personnel of National Defence Studies Institute. A questionnaire was used to investigate the job satisfaction 181 
personnels were participated in this study. Multiple correlation and multiple regression were used to analyse data The 
result of the research showed that job satisfaction was correlated and had a positive effect on organizational 
commitment among samples. 
Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment, Personnel of National Defence Studies Institute 
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Reliability  Alpha Coefficient

Cronbach
0.879  0.897 

0.771  0.874 
Nunnally and Bernstein [15]
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Multiple Correlation Analysis
Multiple Regression Analysis
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) 
Multiple Correlation Analysis

 
 

1   
 ORGCOM JOBSAT1 JOBSAT2 JOBSAT3 JOBSAT4 JOBSAT5 JOBSAT6 VIFs 

 3.96 3.89 3.65 3.91 4.08 3.68 3.77  

S.D. 0.66 0.63 0.76 0.75 0.68 0.72 0.69  
ORGCOM - 0.578* 0.522* 0.730* 0.675* 0.661* 0.761*  
JOBSAT1  - 0.717* 0.665* 0.490* 0.619* 0.554* 2.627 
JOBSAT2   - 0.583* 0.412* 0.612* 0.514* 2.309 
JOBSAT3    - 0.646* 0.635* 0.700* 2.727 
JOBSAT4     - 0.579* 0.702* 2.184 
JOBSAT5      - 0.766* 2.961 
JOBSAT6       - 3.462 

: * 0.05 
 

 1 
Multicollinearity 

Multicollinearity VIFs VIFs 
 2.184  3.462 

10 
Multicollinearity [16]

0.05 
 0.522  0.761 

 
 

 
ORGCOM = 0.497 0.052JOBSAT1 + 0.028JOBSAT2 + 0.250JOBSAT3 + 0.169JOBSAT4 + 0.059JOBSAT5 + 0.339JOBSAT6
  

0.05 F = 
, p < 0.000

Adj.R 2

ORGCOM  
 

2 
 

 
 

t p-value 
 

 
 0.497 0.206 2.417 0.017* 

 0.052 0.074 0.709 0.479 
 0.028 0.058 0.495 0.621 

 0.250 0.063 3.942 0.000* 
 0.169 0.062 2.708 0.007* 

 0.059 0.069 0.857 0.392 
 0.339 0.078 4.366 0.000* 

F = 60.512  p < 0.000  Adj.R2 =0.6648  
: * 0.05 
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ปจจัยที่สงผลตอดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส Factors Affecting The SET 
Index of Transport & Logistics Sector 

 
เชิดพงศ เอ่ียมธนะมาศ1  

 
1สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

1Email : whitesmiss@hotmail.com 

 
บทคัดยอ 

     การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 
โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายเดือน ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งตัวแปรอิสระ ปจจัยคือ อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ 
ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เขาประเทศไทย ดัชนีราคาน้ํามันดิบ WTI มูลคาการสงออกสินคารายเดือน อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล โดยจะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส ตั้งแตเดือน มกราคม ป
พ.ศ. 2556 ถึง เดือน ธันวาคม ปพ.ศ 2560 
 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสําคัญระหวางปจจัยตางๆกับดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส ไดแก อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล มูลคาการสงออกสินคาของไทย ราคาน้ํามันดิบ WTI 
 จากการศึกษาพบวาจากการศึกษาถึงปจจัยตางๆที่มีผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส และ มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ซึ่งตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ที่ระดับความเช่ือมั่น รอยละ 95 คือ จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศท่ีเขา
ประเทศไทย (TOUR) และมูลคาการสงออกสินคารายเดือน (EXPORT) สวนตัวแปรอิสระท่ีเหลือ อีก 3 ตัวแปร ไดแก ดัชนีความเช่ือม่ัน
ผูบริโภค (CCI)  อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลลาสหรัฐกับไทยบาท (USD) ราคานํ้ามันดิบ WTI Crude (West Texas Intermediate) (OIL)    
ไมสงผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 
คําสําคัญ : ดัชนหีลักทรัพย, ปจจัยที่สงผล, ขนสงและโลจิสติกส  
 

Abstract 
 This case is a study factors affecting the SET Index on The Stock Exchange of Thailand Transportation and 
Logistics sector by secondary data are used of The Stock Exchange of Thailand Independent variables. The exchange 
rate of the baht against the US dollar, Consumer Confidence Index Number of foreign tourists visiting Thailand, WTI 
crude oil price index monthly export value, Bond yields The factors affecting the SET Index, Transport & Logistics, will 
be studied from January 2013 to December 2017. 
 The purpose is to study the importance of factors is the index of the transportation and logistics sector, 
including foreign exchange rates. Consumer Confidence Index Bond yields Export value of Thai products WTI crude oil 
prices 
 The study found that the factors affecting the SET index, transportation and logistics. And in the opposite 
direction. It meets the set assumptions. At the level of 95% is the number of foreign tourists entering Thailand (TOUR) 
and the export value of goods (EXPORT). The remaining three variables are the consumer confidence index (CCI), the 
exchange rate WTI Crude Oil (West Texas Intermediate) (OIL) did not affect the SET Index, Transport & Logistics 
Keywords : Stock Exchange Index, Factors Affect, Transportation and Logistics. 
 
 

บทนํา 
      ป ร ะ เท ศ ไท ย มี ก า ร ข ย า ย ตั ว ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ  ทั้ ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ (ทองเที่ยว) 
กอใหเกิดการเจริญเติบโตของเมืองอยางรวดเร็ว มีการใชพลังงานใน
ภาคเศรษฐกิจตางๆ เปนจํานวนมากรอบในหลายปที่ผานมาภาครัฐ
พยายามผลักดันประเทศไทยสูการเปน“ศูนยกลางการขนสงสินคาใน
ภูมิภาคอาเซียนและเอเซีย” หรือท่ีเรียกวา “Hub” ทางภาครัฐได

เล็งเห็นความสําคัญในการเปนผูนําในฐานะศูนยกลางเศรษฐกิจและ
การขนสงในภูมิภาคน้ี จึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสของประเทศไทยเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและกาวสูการเปน Hub Logistics อยางสมบูรณแบบ 
ปจจัยที่ทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการขนสงสินคาในภูมิภาค
อาเซียนและเอเซียไดนั้น ตองประกอบดวยหลายสวน โดยมีการ
เช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวของกับระบบโลจิสติกส
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ทั้งหมดไวอยางเปนระบบ ท้ังดานโครงสรางพื้นฐานระบบคมนาคม
ขนสง ระบบสาธารณูปการ การจัดการกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับท่ีเอื้ออํานวยตอการสงเสริมธุรกรรมทางการคา รวมถึงการ
เชื่อมโยงระบบขนสงทั้งทางบก-ทางนํ้า-ทางอากาศ ซึ่งศูนยกลางโลจิ
สติกสเปนผลสืบเนื่องจากการสรางประสิทธิภาพทางดานโลจิสติกส
ใหสูงขึ้นเพื่อใหเกิดกระบวนการสรางงานหรือกระบวนการเพ่ิม
คุณคา 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจขนสง
และโลจิสติกจ  
     2.เพ่ือศึกษาความสําคัญระหวางปจจัยตางๆกับดัชนีหลักทรัพย
หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกจ ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ ดัชนีความเช่ือมี่นผูบริโภค อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล มูลคาการสงออกสินคาของไทย ราคาน้ํามันดิบ WTI) 
   

นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 ราค าน้ํ ามั น  WTI (OIL) ห รืออี ก ช่ื อห นึ่ งคื อ  West Texas 
Intermediate เปนน้ํามันดิบอางอิงท่ีสําคัญในทวีปอเมริกา สัญญา
ซื้อขายน้ํามันดิบลวงหนาที่มีการซ้ือขายและไดรับความนิยมมาก
ที่สุดในโลก  
      ดัชนี ความ เช่ือ ม่ันผู บ ริ โภค (Consumer Confidence 
Index) (CCI) เปนดัชนีที่ใชวัดหรือประเมินความรูสึกของผูบริโภค
เกี่ยวกับภาวะการจางงานในปจจุบันและอนาคต รายไดที่คาดวาจะ
ไดรับในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและอนาคต 
     อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ 
(USD) หมายถึง คาเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาท
เทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ 
      จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติที่เขาประเทศไทย (TOUR) รวม
โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยมีรายละเอียดแบงตาม
ประเทศและภูมิภาค สรุปเปนรายเดือนและรายป 
     มูลคาการสงออกสินคารายเดือน (EXPORT) การสงออกในการ
ผลักดันการเติบโตของประเทศเปนหลัก ไมวาจะเปนการสงออก
สินคาในภาคเกษตร และการสงออกสินคาสงออกอุตสาหกรรม  
      
แนวคิดทฤษฎีและบทวิเคราะห 
 ทฤษฎีปริมาณเงินตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรการเงินนิยม 
     1.ปริมาณเงินเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการกําหนดรายได
ประชาชาติที่เปนตัวเงิน (national income) ในระบบเศรษฐกิจ
หนึ่ง 
     2.ปริมาณเงินมีบทบาทตอการกําหนดราคา เมื่อพิจารณาผลใน
ระยะยาวแลว ปริมาณเงินมีผลตอปจจัยตางๆ สวนระดับของเศรศฐ
กิจท่ีแทจริงไมไดขึ้นกับปริมาณเงินจะมีผลตอปจจัยที่แทจริง 
     3.สมการความตองการถือเงินของสํานักการเงินนิยมเปนสมการ
ที่มีเสถียรภาพ นักการเงินนิยมมีความเห็นวาทฤษฎีการเงินตองตั้งอยู
บนพ้ืนฐานความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ  

     4.การเปลี่ยนแปลงในปริมาณเงินทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
อุปสงครวมของสินคาโดยกระบวนการดังกลาวจะเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในการถือสินทรัพยหรือหลักทรัพยในรูปแบบตางๆ 
     5 .นั กก าร เงิน นิ ยม เห็ น ว า  เศ รษ ฐ กิ จ ในภ าค เอกชน ซึ่ ง
ประกอบดวยหนวยธุรกิจตางๆและครัวเรือนเปนภาคที่ ไมมี
เสถียรภาพในตัวเอง ซ่ึงเกิดจากนโยบายและการดําเนินงานของ
ภาครัฐบาล 
การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental 
Analysis) 
     การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจภาวะอุตสาหกรรมและภาวะบริษัท
เพื่อนํามาใชในการกําหนดมูลคาที่แทจริงของหลักทรัพยซึ่งมีกรอบ
แนวคิดดังนี้ 
    1. การวิเคราะหเศรษฐกิจ (Economic Analysis) 
     2. การพิจารณานโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล 
          2.1 นโยบายการคลัง  
          2.2 นโยบายการเงิน  
         2.3 การพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจ       
     3. การพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจ เพื่อการวิเคราะห
หลักทรัพยจะเห็นวาการวิเคราะหเศรษฐกิจทั่วไปเกี่ยวของกับ
การศึกษาปจจัยหลายอยางประกอบดวย อาทิ  วัฏจักรธุรกิจ 
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง อัตราเงินเฟอ การใชจายของ
ผูบริโภคและของธุรกิจ      
     3.1 การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis)      
     3.2 การวิเคราะหบริษัท (Company Analysis)  
ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด (Efficient Market Hypothesis)      
     เปนแนวความคิดที่ชวยใหเขาใจพฤติกรรมราคาหลักทรัพยแตละ
ตลาด และพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุน ที่สงผลตอ
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 
ทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพจึงตั้งบนสมมุติฐานมีดังนี้ 
     1.จํานวนผูซื้อและผูขายมีมากรายจนกระทั่งไมมีบุคคลใดมี
อํานาจในการกําหนดราคาหุนไดและราคาที่เกิดขึ้นจะเปนราคาที่มี
แนวโนมเขาสูดุลยภาพ 
     2.ผูลงทุนแตละคนมีพื้นฐานในการประเมินมูลคาหุนเหมือนกัน 
(Homogeneous Expectation) ซึ่งกําหนดข้ึนจากความนาจะเปน 
(Probability Distribution) ของอัตราผลตอบแทน 
     3.ผูซื้อและผูขายในตลาดหลักทรัพยมีความเกี่ยวของกับราคา
และขาวสารตางๆ ของหุนอยางสมบูรณ (Perfect Knowledge) 
     4 .ผู ล งทุ นทุ กคน เลื อกลงทุ น ในห ลั กท รัพ ย ที่ ก อ ให เกิ ด
อรรถประโยชนสูงสุด ณ ระดับราคาความเสี่ยงหนึ่งที่ใหผลตอบแทน
สูงสุด     
ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
     ไดพัฒนามาจาก“ทฤษฎีจัดสรรการลงทุน” (Portfolio Theory) 
ของ Harry M. Markowitz ไดรบการยอมรับและถูกนําไปใชอยาง
กวางขวางในธุรกิจการเงินในประเด็นที่เกี่ยวกับการประเมินความ
เสี่ยงของการลงทุนทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ ผลตอบแทนที่นัก
ลงทุนตองการ และการคํานวณตนทุนทางการเงินของโครงการลงทุน
ซึ่งมีผลตอบแทนแตกตางกัน 
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ขอสมมติฐานตามทฤษฎี CAPM มีดังตอไปนี้ 
     1.นักลงทุนทุกคนแสวงหาความพอใจท่ีคาดวาจะไดรับสูงสุด 
(Maximize Expected Utility) จากสินทรัพยที่มีอยูโดยการเลือก
ถือครองกลุมหลักทรัพยบนพื้นฐานของผลตอบแทนและความเสี่ยง
และกําหนดวานักลงทุนมีนิสัยกลัวความเสี่ยง (Risk Aversion)      
      2. นักลงทุนสามารถกูเงินหรือใหกูโดยไมจํากัดจํานวนเงิน ณ 
ระดับอัตราดอกเบี้ยที่เปนอยู (เทากับอัตราดอกเบ้ียของสินทรัพยที่
ปราศจากความเสี่ยง เชน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรืออัตราดอกเบ้ีย
เงินกูที่กําหนดสําหรับหลักทรัพยของรัฐบาล)      
     3. นักลงทุนทุกคนมีการคํานวณผลตอบแทนที่คาดหวังความ
แปรปรวน (Variance) และ ความแปรปรวนรวม (Covariance) 
ของหลักทรัพยประเภทตาง ๆ ในลักษณะเดียวกัน  
     4. หลักทรัพยทุกตัวมีสภาพคลองสูง (Perfect Liquid) และมี
การซื้อขาย ณ ราคาที่เปนอยูไดอยางไมมีตนทุนประเภทที่เรียกวา 
Transaction Cost ไมตองเสียภาษี 
     5. นักลงทุนแตละรายมีขนาดเล็กการซื้อและขายไมมีผลกระทบ
ตอราคา  
     6. จํานวนหลักทรัพยทั้งหมดที่พิจารณามีปริมาณคงที 
ทฤษฎี Arbitrage Pricing 
     แบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพยตามแนวคิดของ Arbitrage 
Pricing Theory หรือ APT การทํา Arbitrage หมายถึงการทํากําไร
โดยปราศจากความเสี่ยงโดยการซ้ือหลักทรัพยหนึ่งพรอมกับขาย
หลักทรัพย นั้นในราคาท่ีตางกัน ในตลาดสองตลาดดวยมูลคาเงิน
ลงทุนเทากับศูนยเสียโอกาสในการทํา Arbitrage โดยการลงทุนทั้ง
สองตลาดมีราคาแตกตางกัน ภายใตกฎการมีราคาเดียว (Law of 
One Price) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 นิธิมา ปรีชาวัน (2558) วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มี
อิทธิพลตออัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพยในกลุมธุรกิจ
บริการทางดานบริการขนสงและโลจิสติกสในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย พบวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยมีอิทธิพลในเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยในกลุมธุรกิจบริการทางดานบริการขนสงและโลจิสติกสอ
ยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะท่ีตัวแปรอ่ืนๆไดแก อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันในตลาด Brent Crude Oil อัตราเงิน
เฟอ อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราการ
เจริญเติบโตของการคาระหวางประเทศ ไมมีอิทธิพลต ออัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมธุรกิจบริการทางดานบริการขนสง
และโลจิสติกสแตอยางใด 
     รัตนภรณ วงศใต (2558) วิเคราะหความเสี่ยงและผลดําเนินงาน
ของหลักทรัพยกลุมอุตสหกรรมหมวดขนสงและโลจิสติกส ในตลาด
หลักทรัพยไทย พบวาหลักทรัพยที่มีคาความเสี่ยงที่ เปนระบบของ
หลักทรัพยมากวาหนึ่ง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 คือ หลักทรัพยของ
บริษัท Eastern Star Real Estate PLC. ซึ่งเปนหลักทรัพยที่มีคา
ความเสี่ยงที่ เปนระบบที่สูงสุด และท่ีระดับนัยสําคัญ 0.1 คือ 
หลักทรัพยของ บริษัท Thai Airways International PCL.      

     จิณณณิชา ปดชาสี (2556) การวิจัย เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ
เชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางราคาน้ํามันดิบและราคาหลักทรัพย
กลุมขนสงและโลจิสติกสในประเทศไทย โดยใชเทคนิค 1) วิธี 
Traditional Cointegration และ Error Correction Model 2) วิธี 
Threshold Cointegration แ ล ะ  Threshold Error Correction 
Model ซึ่งจากผลการศึกษาดวยวิธี Traditional Cointegration 
แ ล ะ  Error Correction Model พ บ ว า  ร า ค า น้ํ า มั น ดิ บ มี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวกับราคาหลักทรัพยกลุมขนสง
แ ล ะ โล จิ ส ติ ก ส  ข ณ ะ ที่ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ าด ว ย วิ ธี  Threshold 
Cointegration และ Threshold Error Correction Model พบวา
ราคาน้ํามันดิบกับราคาหลักทรัพยกลุมขนสงและโลจิสติกสมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวในลักษณะท่ีเปน Non-linearity 
เชนกัน        
     รุงกานต นิลรัต (2552) วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยเฉพาะของ
ธุรกิจ มูลคาทางบัญชี และกําไรทางบัญชี ที่มีความสัมพันธตอการ
ปรับตัวของราคาหลักทรัพย ของกลุมอุตสาหกรรมบริการโดยการ
เก็บขอมูล กําไรทางบัญชี และราคาหลักทรัพย ผลการวิจัยพบวา 
หมวดอุตสาหกรรมการแพทย  หมวดอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
สันทนาการ หมวดอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส   หมวด
อุตสาหกรรมบริการเฉพาะกิจ หมวดอุตสาหกรรมพาณิชย และ
หมวดอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพไมมีความสัมพันธตอการปรับตัว
ของราคาหลักทรัพย   
     ประวีณา ศาลิคุปต (2556)เพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปร
ทั้ง 6 ดาน ศึกษาดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา ดัชนีคาเงิน
บาทที่แทจริงมีคาเฉลี่ย 97.09 บาท อัตราดอกเบ้ียมาตรฐานของ
สหรัฐอเมริกามีคาเฉลี่ย รอยละ 2.64 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณเงินความหมายกวางในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มี
คาเฉล่ีย รอยละ 0.70 อัตราการเปลี่ยนแปลงของทุนสํารองระหวาง
ประเทศของประเทศไทยมีค าเฉลี่ ยรอยละ 1.42 อัตราการ
เปลี่ ยนแปลงของมูลค าการค าสุทธิระหวางประเทศไทยกับ
สหรัฐอเมริกา (มูลคาสงออกหักมูลคานําเขา) มีคาเฉลี่ยรอยละ 5.61 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคที่มีตอดอลลารสหรัฐอเมริกา 
(มูลคาซื้อ หัก มูลคาขาย) ภายในประเทศไทยมีคาเฉลี่ย รอยละ -
82.32 และอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยระหวางเงินบาทกับดอลลาร
สหรัฐอเมริกาของธนาคารพาณิชยในกรุงเทพมหานครมีคาเฉลี่ย 
35.09 บาท 
 
วิธีการศึกษา 
 แบบจําลองที่ใชในการศึกษา สรางจากความสัมพันธระหวาง
ดัชนีตลาดหลักทรัพยหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส ซึ่งเปนตัวแปร
ตาม กับปจจัยที่มีผลกระทบตอดัชนีตลาดหลักทรัพยหมวดธุรกิจ
ขนสงและโลจิสติกสทั้งหมด 5 ตัวแปร ซึ่งเปนตัวแปรอิสระ โดยใช
การวิเคราะหดวยวิธีการสรางสมการถดถอยเชิงเสน (Simple 
Linear Regression Model) มีแบบจําลองในการศึกษา ดังตอไปนี้  
     Trans = B1 USD + B2 OIL + B3 TOUR + B4 CCI + B5 
EXPORT 
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ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
     ข้ันที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณาของตัวแปรตางๆ 
     ข้ีนที่ 2 ทดสอบคุณสมบัติ Stationary ดวย Unit Root Test 
โดยวิธีการ Augmented Dickey-Fuller test 
     ข้ันที่  3 พิจารณาความสัมพันธวาตัวแปรอิสระใดบางที่มี
ความสัมพันธกับตัวแปรตามซึ่งในท่ีนี้คือ 6 ตัว โดยตัวแปรอิสระ ตอง
ไม มีความสัมพันธกันระหวางตั วแปร กรณี ตั วแปรอิสระ มี
ความสัมพันธกันจะเรียกวาเกิดปญหา Multicollinearity 
     ข้ันที่ 4 การสรางสมการแสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตามดังสมการ 
     ข้ันที่  5 ใชสถิติทดสอบ F-test เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ
ระหวาง Y กับ X1,…X5 

     ข้ันที่ 6 ทําการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัว
แปรอิสระครั้งละ 1 ตัว จํานวน k คร้ังโดยใชสถิติทดสอบ T-test 

     ข้ันที่ 7 หาระดับความสัมพันธของตัวแปรอิสระโดยใช R  (R 

Square) โดยถา R2 มีคาใกล  1 แสดงวาตัวแปรอิสระชุดนั้นมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตามมาก ถา R2 มีคาใกล 0 แสดงวาตัวแปร
อิสระชุดนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปรตามนอยหรือไมมีความสัมพันธ
เลย 
     ข้ันที่ 8 ตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ      
 ขั้นที่ 9 การทดสอบนี้เพื่อดูปญหาที่เกี่ยวของกับตัวคลาดเคลื่อน 
โดยขอสมมติฐานของวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดระบุวาตัวคลาดเคลื่อน
ต อ งมี ค าความแปรปรวนคงที่  สํ าห รับการทดสอบปญ หา 
Heteroskedasticity 
 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
การสรางสมการแสดงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ โดยการทํา 
Multiple Regression และตรวจสอบความนาเช่ือถือทางสถิติของ 
สมการถดถอยดวยสถิติทดสอบ F-Test และ t-Test โดยผลการ
คํานวณ มีดังนี้ 
ผลลัพธจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน  
     Trans = -21.91876 USD (0.0565) +77.71606  TOUR 
(0.0000)* + -1.220173 OIL (0.1546) +    
                 41.10026 EXPORT (0.0001)* + 1.086285 CCI 
(0.5627)              
อธิบายคาสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยเชิงซอนไดดังนี้ 
     จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศท่ีเขาประเทศไทย (TOUR) มีคา
สั มประสิทธิ์  เท ากับ  77 .71606 อ ธิบ ายได ว า  เม่ื อจํ านวน
นักทองเที่ยวตางประเทศท่ีเขาประเทศไทย (TOUR) เปลี่ยนแปลง 
77.71606 แสนลานคน จะสงผลใหดัชนีปดรายเดือนหลักทรัพย
หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส เปลี่ยนแปลง 1 จุด ในทิศทาง
เดียวกัน 
     มูลคาการสงออกสินคารายเดือน (EXPORT)มีคาสัมประสิทธิ์ 
เทากับ 41.10026 อธิบายไดวา ราคามูลคาการสงออกสินคาราย
เดือน (EXPORT) เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น 41.1026 แสนลานบาท ตอ
จะสงผลใหดัชนีปดรายเดือนหลักทรัพยหมวดธุรกิจขนสงและโลจิ
สติกส เปลี่ยนแปลง 1 จุด ในทิศทางเดียวกัน 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาถึงปจจัยตางๆที่มีผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพย
หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส และมีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขาม ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
คือ จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศที่เขาประเทศไทย (TOUR) และ
มูลคาการสงออกสินคารายเดือน (EXPORT) สวนตัวแปรอิสระที่
เหลือ อีก 3 ตัวแปร ไดแก ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค (CCI)  อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินดอลลลาสหรัฐกับไทยบาท (USD) ราคาน้ํามันดิบ 
WTI Crude (West Texas Intermediate) (OIL)    ไม ส งผลต อ
ดัชนีตลาดหลักทรัพยหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 
 
ขอเสนอแนะ  
 1. ผลการศึกษาครั้งนี้ ไดช้ีใหเห็นถึงปจจัยที่มีผลตอดัชนีตลาด
หลักทรัพยหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส ทําใหผูลงทุนสามารถ
เลือกติดตามขอมูลเฉพาะปจจัยที่มีผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยหมวด
ธุรกิจขนสงและโลจิสติกส  เท านั้น  คือ จํานวนนักทองเที่ ยว
ตางประเทศที่เขาประเทศไทยและมูลคาการสงออกสินคารายเดือน 
เพื่อสามารถคาดการณการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย
หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกสในอนาคต 
2.การศึกษาค ร้ังนี้ เปนการวิ เคราะหปจจัยต างๆ มาอธิบาย
ความสัมพันธกับของดัชนีตลาดหลักทรัพยหมวดขนสงและโลจิสติกส 
ทั้งนี้ตัวแปรบางตัวไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอดัชนีตลาดหลักทรัพย
หมวดขนสงและโลจิสติกส ดังนั้นควรเพ่ิมปจจัยอื่นๆ ที่คาดวาจะมี
ผลตอดัชนีหลักทรัพยในหมวดขนสงและโลจิสติกส เชน มูลคาการ
นําเขา ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราดอกเบี้ย เปนตน 
เพื่อหาความสัมพันธที่เกี่ยวของกับดัชนีตลาดหลักทรัพยหมวดขนสง
และโลจิสติกส 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงบริบทชุมชนตลาดหัวรอ เมืองกรุงเกาเพื่อพัฒนา

เสนทางการทองเท่ียว เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของ และการสัมภาษณ 

ผลการวิจัยพบวา ชุมชนตลาดหัวรอเปนพื้นที่ราบลุม มีถนนอูทองซึ่งเปนถนนรอบเกาะเมืองผานหนาตลาด 

มีแมน้ําลพบุรี คลองบางขวด และแมน้ําปาสักไหลผาน มีประชากรรวมท้ังสิ้น 12,068 คน เปนชาวไทย 

ชาวไทยเช้ือสายจีนและชาวไทยเช้ือสายอิสลาม สถานท่ีทองเที่ยวมีทั้งสวนที่เปนพระราชวัง  พิพิธภัณฑ 

วัด ศาลเจาจีน มัสยิด และตลาด ประเพณีที่เปนเอกลักษณคือมีการแสดงงิ้วประจําปเพื่อถวายเจาแมตน

จัน  มีรานอาหารคาวหวานท่ีมีเอกลักษณ ดวยบริบทท่ีนาสนใจดังกลาวจึงสามารถพัฒนาเปนเสนทางการ

ทองเท่ียวไดทั้งทางบกและทางน้ํา ตามแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ไดแก วัง วัด ศาลเจา มัสยิด และตลาด 

 

คําสําคัญ : บริบทชุมชน, ตลาดหัวรอ, เสนทางการทองเที่ยว 

 
Abstract 

   The purpose of this research was to study the community context’s Hua Ror market 

muang krung kao for developing tourism route. Quanlitative research was based on 

relevant document and interview. The research found that: Hua Ror market community 

is plain area, beside U-Thong road. There are rivers and canal such as Lopburi River, 

Pasak River and Bang Kuat canal flow through. A total of 12,068 people are Thai, Thai 

Chinese, and Thai Muslim. Tourist attractions include the palace, museum, temples, 

chinese shrine, mosque, and Hua Ror market. The unique feature is the annual chinese 
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opera performance for Goddess Chan. There is Hua Ror market which is a bazaar, and a 

wide range of consumer goods including a unique food and sweet’s restaurant. 

According to interesting contexts, it can be developed as a tourist route both by land 

and boat trip. Attractions include the palace, temples, shrines, mosque and market. 

 

Keywords : Community Context, Hua Ror Market, Tourism Route 

1. บทนํา 

 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของ

งานวิจัย  
 รัฐบาลมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจและการ

แกไขปญหาเศรษฐกิจเพื่อชวยแกไขปญหาปาก

ทองของประชาชนและชวยเหลือธุรกิจ SMEs 

สหกรณ วิสาหกิจชุมชน สถานบันเกษตร และ

ประชาชนผูมีรายไดนอยผานตลาดชุมชน ซึ่ง

รัฐมนตรีไดรับทราบมาตรการพัฒนาตลาดเพ่ือ

ผูประกอบการและชุมชนท่ีกรมการคาภายในได

เสนอโครงการ เมื่อวันท่ี  30 กันยายน 2558 

ภายใตช่ือ โครงการพัฒนาตลาดชุมชน เพ่ือธุรกิจ

ทองถิ่นเปาหมาย 231 แหงทั่วประเทศ ระยะเวลา 

3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) โดยใชตลาดชุมชนเปน

กลไกในการขยายชองทางการตลาดใหแก 

เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และผูประการ

ธุรกิจ SMEs เพ่ือแกไขปญหาสินคาเกษตร สราง

รายไดใหกับชุมชนและเช่ือมโยงกับการทองเที่ยว

ซึ่งจะนําไปสูการกระตุนเศรษฐกิจโดยใชการ

บริโภคภายในประเทศ และเศรษฐกิจทองถิ่นเปน

ตัวขับเคลื่อนซึ่งในงบประมาณ 2559 กรมการคา

ภายใน (กน.) ไดดําเนินการเปดตลาดตองชมแลว 

77 แหงทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีแผน

ดําเนินการเปดตลาดชุมชน ภายใตช่ือ “ตลาดตอง

ชม” เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเจตนารมณ

ของรัฐบาลควบคูไปกับการสรางความเปนธรรม

ทางการคา กรมฯจึงไดกําหนดจัดพิธีเปดงานตลาด

ชุมชนเพ่ือธุรกิจทองถิ่นเพื่อเปนแบบอยางใหตลาด

อื่น ๆ ในการดําเนินการพัฒนาในตลาดชุมชนให

เปนไปตามเอกลักษณพาณิชย และอัตลักษณ

ชุมชน [1]  

 การสงเสริมการทองเท่ียวที่ใชชุมชนเปนฐาน

ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ( Community-based 

tourism หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา “Host 

management”) ในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมาได

ขยายตัวอยางรวดเร็ว และในอนาคตมีแนวโนมที่

จะเติบโตขึ้นเปนเครือขายมากข้ึนทั้งนี้รูปแบบของ

การจัดการโดยชุมชนถูกคาดหวังวาเปนวิธีการ

จัดการทองเท่ียวแบบหน่ึงที่มีศักยภาพ โดยเนน

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ 

และสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมทั้งทรัพยากรการทองเที่ยวในตัวเอง [2]  

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนอดีตราชธานีที่

ย า ว น า น ที่ สุ ด ถึ ง  417 ป  เ ป น ดิ น แ ด น ที่ มี

ความสําคัญทางประวัติศาสตรที่มีเอกลักษณโดด

เดนทั้งดานกายภาพ ประวัติศาสตรและอารย

ธรรม มี โบราณสถานท่ียั ง  คงเหลืออยู เปน

เครื่องบงช้ีถึงความรุงเรืองในอดีต องคการศึกษา

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

(UNESCO) ไดรับอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยาไวเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 เปนผลทําให

จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า เ ป น เ มื อ ง ที่ มี

นักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศให
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ความสนใจเขามาเยี่ยมชมตลอดทั้งป  นคร

ประวัติศาสตรมรดกโลกทางวัฒนธรรม จังหวัด

พระนครศ รีอยุ ธยาอยูภาย ใตการ ดูแลและ

รับผิดชอบโดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ท่ีเนนนโยบายการเปนนคร

แหงการทองเท่ียวมรดกโลก มีเปาประสงคในการ

อนุรักษมรดกโลกในเขตประวัติศาสตรและใช

ประโยชนจากมรดกทางวัฒนธรรมในการเพิ่มพูน

มูลคาดานการทองเที่ยว สอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 10 

ที่เนนการอนุรักษฟนฟูและสืบสานมรดกทาง

วัฒนธรรม เพื่อดํารงไวซึ่งวิถีชีวิตเปนเอกลักษณ

ทางสังคมไทย มุงสรางคานิยมใหชุมชนเกิดความ

ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และมีสวน

รวมในการอนุรักษพัฒนา และสืบทอดวิถีชีวิตของ

ชุมชนอยางตอเนื่อง [3]  

     ตลาดหัวรอเปนตลาดที่เกาแกท่ีสุดของจังหวัด

พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  ตั้ ง อ ยู ใ น อํ า เ ภ อ

พระนครศรีอยุธยาซึ่งเดิมเรียกวาอําเภอกรุงเกา 

และยังเปนชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูมาชานาน  

ภายในตลาดประกอบไปดวยตลาดสดและรานคา 

สวนใหญเจาของเปนชาวไทยเช่ือสายจีน จําหนาย

สินคาหลากหลาย อาทิ เครื่องนุงหม เครื่องแบบ

ทํางาน เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา เคร่ืองทอง 

สมุนไพร ยาแผนปจจุบัน เครื่องนอน เคร่ืองมือ

เกษตร ประมง และของใชทั่วไป  ตลาดหัวรอแหง

นี้เริ่มมาตั้งแตสมัยมณฑลกรุงเกา ซึ่งเปนตลาดท่ี

อยู ในยานศูนยกลางของเมือง และมีสถานที่

ราชการหลายแหงต้ังอยู จึงทําใหใหตลาดหัวรอมี

ความคึกคัก [4]  

     จากขอมูลดังกลาวขางตนจึงนับไดวาชุมชน

ตลาดหัวรอ เปนชุมชนท่ีมีความเปนมา มาอยาง

ยาวนาน และมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อน

และพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงยังมีบทบาทสําคัญใน

การสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนทองถิ่น ซึ่งจะ

สงผลโดยรวมตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ

ประเทศไทย แตจากระยะเวลาท่ีผานมา ดวย

ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและสังคม 

สงผลใหการบริหารจัดการการทองเที่ยวชุมชนใน

บางสวนไมสามารถพัฒนาและขับเคลื่อนไปได

อยางมีคุณภาพ และสอดคลองกับความตองการ

ของประชาชนในชุมชนทองถิ่น รวมถึงผูใชบริการ 

ปจจุบันยังมิไดมีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบริบท

ชุม ชน ต ลา ดหั ว ร อ จ าก ส ถ า นก า ร ณ  แ ล ะ

ความสําคัญดังที่กลาว จึงเปนโอกาสสําคัญใน

การศึกษาถึงบริบทชุมชนตลาดหัวรอ เพื่อนําผลไป

ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาเสนทางการ

ทองเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

     เ พ่ื อศึ กษาถึ งบริบทชุมชนตลาด หั วรอ 

เมืองกรุงเกาเพื่อพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว 

2. ขอบเขตการวิจัย 

     เปนการศึกษาบริบทชุมชนตลาดหัวรอ 

เมืองกรุงเกา ในดานตาง ๆ ดังนี้  ขอมูลทั่วไป 

ประชากร ผลิตภัณฑ ชุมชนที่น าสนใจ การ

ทองเท่ียว ศาสนสถาน ประเพณีและวัฒนธรรม 

ตลาดหัวรอ  

 

3. วิธีการวิจัย 

      การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณผู เกี่ยวของ 

ไดแก ผูพักอาศัยในชุมชน ผูประกอบการในชุมชน 

และ คณะกรรมการชุมชน แลวจัดหมวดหมูใน

ประเด็นตามวัตถุประสงคการวิจัย  
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4. ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยมีดังนี้ 

     4.1 ขอมูลทั่วไป พ้ืนที่ชุมชนตลาดหัวรอตั้งอยู

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาอยูในเขตพ้ืนท่ีการปกครองของ 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มีถนนอูทองเปนถนนรอบเกาะเมืองผานทางทิศใต

ซึ่งเปนบริเวณหนาตลาดหัวรอ ทางทิศตะวันออก

จรดแนวคลองวัดเสนาสนารามฯ ซ่ึงโคงออมไป

ออกคลองหัวรอท่ีทายตลาดทิศเหนือที่ทาเรือขึ้นสู

ตลาด บริเวณนี้เรียกวาปากคลองตลาด เปนคลอง

สั้นๆ เช่ือมระหวาง ปากคลองบางขวด และปาก

คลองเมืองทางดานทิศเหนือและทิศตะวันตก 

เช่ือมไปยังแมน้ําลพบุรีและแมน้ําปาสักทางดาน

ทิศตะวันออก มีเขตพื้นที่ติดตอกับตําบลตางๆ คือ 

ทิศเหนือ จรดตําบลสวนพริก ทิศใตจรดตําบล

หอรัตนไชย ทิศตะวันออกจรด ตําบลหันตรา ทิศ

ตะวันตกจรดตําบลประตูชัย ปจจุบัน ตลาดสดหัว

รออยูในความดูแลของสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย [5] 

     สภาพทางภูมิศาสตรของชุมชนตลาดหัวรอ

เปนที่ราบลุม ประกอบดวยแมน้ําสําคัญและลํา

คลองหลายสาย โดยเฉพาะยานตลาดหัวรอ เปนที่

ชุมนุมของลําน้ําใหญ คือแมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี 

คลองบางขวด และคลองเมือง ซึ่งเชื่อมไปยังแมน้ํา

เจาพระยาท่ีหัวแหลม ทําใหยานตลาดหัวรอ

สามารถเช่ือมตอไปยังลําน้ําสายตางๆไดสะดวก  

     การคมนาคมในชุมชนหัวรอปจจุบันสวนใหญ

ใชทางบก มีถนนหลักคือถนนอูทอง ซึ่งเปนถนน

รอบเกาะเมือง มีรถโดยสารรอบเมือง รถสามลอ

รับจางสาธารณะ (รถตุกตุก)  รถโดยสารสวนตัว 

สวนการคมนาคมทางเรือก็ยังคงมีคนในชุมชนที่

พักอาศัยละแวกเกาะลอยใชบริการเรือขามฟาก 

และเรือจางติดเครื่องยนตขนาดเล็กเหมาลํา 

     4.2 ประชากร พื้นที่ชุมชนตลาดหัวรอ มี

ประชากรรวมทั้งสิ้น 12,068 แบงเปนประชากร

ชาย 5,664 คน และประชากรหญิง 6,404 คน [6] 

ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพคาขาย ใน

ตลาดหัวรอ มีทั้งชาวไทย ชาวไทยเช้ือสายจีน และ

ชาวไทยเช้ือสายอิสลาม 

     4.3 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑในชุมชนตลาดหัวรอ

นอกเหนือจากสินคาตาง ๆ ในตลาดแลวยังมี

ผลิตภัณฑที่นาสนใจอาทิ ดอกไมประดิษฐ ดอกไม

สดแหงในภาชนะแกว   บานทรงไทยจําลอง  

เครื่องประดับหินสี เปนตน 

     4.4 สถานที่ทองเท่ียว สถานท่ีทองเที่ยวใน

ชุมชนตลาดหัวรอ ไดแก ตลาดหัวรอ พระราชวัง

จันทรจันเกษม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจันทร

เกษม เกาะลอย และศาสนสถานตาง ๆ  

     รานอาหารคาวหวาน และของฝากท่ีไดรับ

ความนิยม ไดแก กวยเตี๋ยวไกฉีกคุณประนอม 

(สาขาตลาดหัวรอ) กวยเตี๋ยวหมูตุน –ไกตุนปา

มาลัย กวยเต๋ียวเนื้อเจแจว สุใบตะอาหารตามสั่ง 

ยุพินเตาหูทอด  กวยเต๋ียวเจลําไย ขาวหมูแดง 

นายบ๊ัก ขนมเบ้ืองไทยโบราณแมประภารัตน  

ไอศกรีมกะทิปานา รานหมูแผน หมูหยอง กุนเชียง

โบราณในตลาด [7]   

     4.5 ศาสนสถาน ศาสนสถานในชุมชนตลาด

หัวรอประกอบดวยวัดในศาสนาพุทธ ศาลเจาจีน 

และมัสยิด ทีก่ระจายกันอยูทั้งบนพ้ืนท่ีและตามริม

แมน้ําตาง ๆ อาทิ แมน้ําลพบุรี (คลองเมือง) แม

น้ําปาสัก เปนตน วัดตาง ๆ ที่ปรากฏที่ตั้งชัดเจน

ในชุมชนหัวรอประกอบดวย วัดเสนาสนารามราช

วรวิหาร วัดขุนแสน  วัดวงศฆอง วัดอินทาราม วัด

แมนางปลื้ม วัดมหาโลก วัดสามวิหาร  วัดราช
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ประดิษฐาน วัดเจดียแดง วัดมณฑป วัดแค วัด

ธรรมนิยม (วัดยม) ศาลเจาจีนประกอบดวย ศาล

เจาแมตนจัน ศาลเจาพอที่โรงสีเกาะเรียนไชย 

และศาลเจาพระอาทิตย สวนมัสยิดคือ มัสยิดอุมัต

ซาปูยาน (มัสยิดขาว หรือมัสยิดไทย-ปากีสถาน) 

และมัสยิดญันนะตุลนาอีม 

     4.6 ประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีและ

วัฒนธรรมในชุมชนตลาดหัวรอชุมชนตลาดหัวรอ 

จะสอดคลองกับประเพณีและวัฒนธรรมของ

ทองถิ่ นทั่ ว  ๆ  ไปตาม เทศกาลต า ง  ๆ  เช น 

สงกรานต แหเทียนพรรษา ลอยกระทง สวนท่ีเปน

เอกลักษณของชุมชนคือในทุก ๆ ปจะมีการจัด

แสดงง้ิวถวายเจาแมตนจัน เนื่องจากมีเรื่องเลาตอ

กันมาวาในอดีตเกิดเหตุไฟไหมตลาด ขณะที่ผูคน

กําลังชวยกันดับไฟนั้น มีผูเห็นคนแตงตัวคลายเทพ

เจาจีนอยูบนหลังคาหองแถวโบกมือใหไฟดับลง 

จึงเช่ือกันวาคือ เจาแมตนจัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีศาล

เจาแมตนจัน ตั้งอยูทายตลาดริมคลองเมือง ซึ่ง

เปนที่เคารพสักการะของชาวชุมชนตลาดหัวรอมา

ชานาน  

     4 . 7  ตลาด หั ว รอ  ตลาด หั วรอ  อํ า เ ภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน

ตลาดที่เกาแกท่ีสุดของเมืองกรุงเกาซึ่งก็คืออําเภอ

พระนครศรีอยุธยาในปจจุบัน และยังเปนชุมชน

ดั้งเดิมท่ีมีผูคนอาศัยอยูมาชานานนับจากเสียกรุง

ศรีอยุธยา เปนตลาดสด ขายปลา เน้ือหมู เนื้อวัว 

และของแหง เชน กระเทียม พริกไทย น้ําตาล 

เปนตน ภายในตลาดประกอบไปดวยรานคาขาย

เปนตึกแถว สวนใหญเจาของเปนชาวจีน ขาย

สินคาหลากหลาย อาทิ เสื้อผา เครื่องนุ งหม 

เครื่องแบบทํางาน เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา 

เครื่องทอง ยาสมุนไพร ยาแผนปจจุบัน ที่นอน 

หมอนมุง และของท่ัวไป  สินคาในตลาดหัวรอแต

ละยุคแตละสมัย เปนสินคาที่มีความจําเปนตอ

ชีวิตประจําวันของชาวพระนครศรีอยุธยา  ตลาด

หัวรอแหงนี้เริ่มมาตั้งแตสมัยมณฑลกรุงเกา ซึ่ง

เปนตลาดที่อยูในยานศูนยกลางของเมือง และ มี

สถานท่ีราชการหลายแหงตั้งอยู จึงเปนปจจัยหนึ่ง

ที่ทําใหตลาดหัวรอเกิดความคึกคัก ซึ่งสมัยนั้น

ตลาดหัวรอมีทั้งตลาดบกตลาดน้ํา ประกอบกับ

สมัยนั้น การคมนาคมทางน้ําไดรับความนิยม 

เมืองอยุธยาซึ่งมีแมน้ําใหญและคูคลองลัดเลาะ

เชื่อมโยงหลายสาย อาท ิแมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี 

(คลองเมือง) แมน้ําเจาพระยา คลองบางขวด 

คลองสระบัว คลองหันตรา เปนตน จึงทําให

สามารถใชเรือซึ่งมีอยูแพรหลายทุกครัวเรือน 

เดินทางติดตอกันในตัวเมืองอยุธยาซ่ึงเปนการ

คมนาคมที่สะดวกที่สุดในสมัยนั้นและยังสามารถ

แวะซ้ือสินคาจากแพรานคาที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําที่

จอดเรียงราย  มีความยาวต้ังแตหนาพระราชวัง

จันทรเกษม ขึ้นไปถึงสี่แยกวันตะปุและขยายตัว

เรื่อยๆ เปนชุมชนริมแมน้ําขนาดใหญ ขายขาวของ

เครื่องใชในชีวิตประจําวันของคนสมัยนั้น  ดังนั้น

สินคที่ตลาดหัวรอจึงบงบอกความตองการของ

คนแตละสมัย [4] 

     สวนคําวา“หัวรอ” มีที่มาจาก ไดมีการสราง

ทํานบเพื่อเบี่ยงเบนกระแสน้ําในแมน้ํา จึงเรียกอีก

อยางหน่ึงวา “ทํานบรอ” ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มี

ทํานบรออยูทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของ

เกาะเมือง ซ่ึงมีลําน้ําสายใหญอยางนอยๆ 2 สาย 

ไหลมาบรรจบกัน คือ แมน้ําลพบุรี กับแมน้ําปาสัก 

สายหนึ่งไหลวกไปเปนคลองเมืองทางดานเหนือ 

สวนอีกสายไหลตรงลงมาเมืองคลองเมืองดาน

ตะวันออก อยางไรก็ตาม กระแสน้ํามักไหลมาทาง

ตะวันออกมากกวาทางเหนือ ดังนั้น ทางการจึง
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ตองสรางทํานบเพ่ือชะลอกระแสน้ําใหไหลไปท้ัง 2 

ทางพรอม ๆ กัน [4] 

 

5. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ผลการศึกษาบริบทชุมชนตลาดหัวรอเมืองกรุง

เกาทําใหไดขอมลูเพ่ือพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว 

ดังนี ้

     5.1 วังวัดจัดไป เริ่มตนที่พระราชวังจันทร

เกษม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจันทรเกษม กราบ

พระนอนและพระอินทรแปลงวัดเสนาสนาราม 

ขามเรือไปวัดมณฑป และศาลเจาพระอาทิตย นั่ง

เรือกลับมาขึ้นที่ทาเรือทายตลาดสักการะศาลเจา

แมตนจัน จบัจายใชเงินชอปชิมท่ีตลาดหัวรอ 

 5 .2  ไหวพระไหว เ จ า  เ ร่ิ มต นที่ วั ด ราช

ประดิษฐาน วัดวงษฆอง วัดอินทาราม วัดแมนาง

ปลื้ม วัดสามวิหาร วัดมหาโลก ศาลเจาพอโรงสี

เกาะเรียนไชย วกกลับขามสะพานเดินเทาเขา

ตลาดหัวรอเพื่อ 

ชอปและชิม    

     5.3 นั่งเรือไหวพระไหวเจา เริ่มตนที่ไหวศาล

เจาแมตนจัน ตลาดหัวรอ ลงเรือท่ีทานํ้าทายตลาด

เพื่อนั่งเรือไปไหวพระวัดมณฑป ศาลเจาพอโรงสี

เกาะเรียนไชย ศาลเจาพระอาทิตย วัดแค กลับมา

ขึ้นเรือที่ทาหนาวังจันทรเกษม ไหวพระนอนและ

พระอินทรแปลงวัดเสนาสนาราม  
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ปจจัยทางการตลาดทีม่ีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อที่พักอาศัยของผูบริโภค 
ในอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุร ี

Marketing factors affecting decision to select housing of consumers  
in Bang Yai District, Nonthaburi Province. 

 
วีรพัฒน  เกิดแกว  

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธนบุร ี 
Email : weerapat1295@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือที่พักอาศัยของผูบริโภคใน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาในการเลือกซื้อท่ีพักอาศัยของผูบริโภคที่สอดคลองกับความตองการและราคาที่เหมาะสม แบบสอบถามที่สราง
ขึ้นมาเพื่อสอบถามผูบริโภค ใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย แบงออกเปน ปจจัยสวนบุคคล และ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 1. 
ดานผลิตภัณฑ 2. ดานราคา 3. ดานสถานท่ี และ 4. ดานการสงเสริมการตลาด ลักษณะของแบบสอบถามจะเปนการใหระดับคะแนน
ความสําคัญในแตละดาน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อมากที่สุด คือ ปจจัยดานราคาที่พักอาศัย รองลงมา คือสถานท่ีตั้ง 
ผลิตภัณฑที่พักอาศัย และลําดับสุดทาย คือ การสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑที่พักอาศัย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญลําดับแรกคือ 
ขนาดของโครงการที่พักอาศัย ดานราคาท่ีพักอาศัย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญลําดับแรกคือ มีบริการสินเช่ือจากสถาบันการเงิน  ดาน
สถานที่ตั้ง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญลําดับแรก คือ โครงการมีการเดินทางไดหลายเสนทาง ดานการสงเสริมการตลาด พบวา กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญลําดับแรก คือ แหลงขอมูลจากสื่อ เชน อินเตอรเน็ต โทรทัศน 
คําสําคัญ : ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ / ท่ีพักอาศัย / อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this study was to study consumers’ purchasing habits that are appropriate to the needs and 
prices. An instrument used in the study was a questionnaire. The concept of research is divided into personal factors 
and marketing mix. 1. The product. 2. The price. 3. The place and. 4. The promotion of marketing. The characteristics of 
the questionnaire will give priority to each question. There are 5 levels of Likert Scale. The study indicated that 
Marketing factors affecting house purchasing decisions of consumers in Bangyai District, Nonthaburi Province showed 
that most factors affecting the purchase price were the factor of residential price, followed by location. Residential 
Products and the last one is marketing promotion. This can be explained as followings: In terms of residential products, 
the first priority was the size of the housing project was followed by the size of the residential area. And security 
systems of residential projects. In terms of housing prices, the first priority was loan service from financial institutions 
followed by project repayment conditions. Housing prices are reasonable when compared to other projects. The 
location was found that the first priority was that the project had several routes, followed by a shopping center project. 
There are sales offices and shelters within the project. Marketing promotion showed that the first priority was the media 
source such as the internet, television, followed by a discount for cash, transfer fee / free electricity meter - water 
supply. 
Keywords : factors affecting decision to / housing / Amphon Bang Yai Nonthaburi 

 
บทนํา 

บานหรือท่ีพักอาศัยถือเปนปจจัยขั้นพ้ืนฐานตอการดํารงชีวิตและ
ทํากิจกรรมตางๆ ของมนุษยเปนสถานท่ี ใชในการอยูอาศัยของ
บุคคลในครอบครัว นับตั้งแตกิจกรรมพื้นฐานในชีวิตประจําวัน ที่มี
อิทธิพลและดรรชนีท่ีสามารถบงช้ีถึงคุณภาพชีวิตท่ีสําคัญอีกประการ
หนึ่ง นอกจากที่อยูอาศัยจะมีความสําคัญตอผูอาศัยทั้งโดยทางตรง

และทางออมแลว ยังมีความสําคัญตอชุมชนโดยสวนรวมของประเทศ
อีกดวย บริเวณแยกบางใหญ-รัตนาธิเบศร ถูกเปลี่ยนใหเปนเมือง
ธุรกิจใหม เปนประตูของภาคตะวันตก โดยบางใหญมีดีพอจะ
กลายเปน "ฮับ" ของพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ โซนตะวันตก จะมีที่อยูอาศัยผุด
ขึ้นใหมไมนอยกวา 100,000 ยูนิต ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อที่

พักอาศัยของผูบริโภค 
2.เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อท่ีพักอาศัยของผูบริโภค 
3.เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อที่พักอาศัยในมุมมองของ

ผูบริโภค 
4.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ การตัดสินใจเลือกซื้อที่พักอาศัยของ

ผูบริโภค 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กับปจจัยทางการตลาดทีม่ีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อที่พักอาศัยของ
ผูบริโภคใน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี โดยผูวิจัยนํากรอบ
แนวคิดของ Kotler (2003) มาเปนแนวทางการศึกษา ดังนี ้

 
 ตัวแปรตน               ตัวแปรตาม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมติฐานงานวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือที่
พักอาศัย ในอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี แตกตางกัน 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ที่พักอาศัยของผูบริโภค ในอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานประชากร คัดเลือกในอําเภอบางใหญ จํานวน 
122,439 คน (ที่มา : กรมการปกครอบ, ขอมูล ณ 1 มกราคม 
2559) ชาย  56,593 คน หญิง 65,846 คน 
 ขอบเขตดานเนื้อหา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ Kotler 
(2003) ประกอบดวย 4 ดานไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
สถานที่ตั้ง ดานสงเสริมการตลาด และ การตัดสินใจเลือกซื้อพัก
อาศัยของผูบริโภค 5 ดาน ไดแก การรับรูถึงความตองการหรือ
ปญหา  การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
ที่พักอาศัยของผูบริโภค ในอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
 2. ทําใหทราบถึงการตัดสินใจเลือกซ้ือที่พักอาศัยในมุมมองของ
ผูบริโภค ในอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
 3. ทําใหทราบถึงการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกซ้ือที่พัก
อาศัยของผูบริโภค ในอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี โดยจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคล 
 4. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือที่พักอาศัยของผูบริโภค ในอําเภอบางใหญ จังหวัด
นนทบุรี 

5. ทําใหนําผลการวิจัยที่ไดไปใชประโยชนในการนําเสนอตอ
องคการที่ เกี่ยวของกับธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยตาง ๆ หรือ
แมกระทั่งธุรกิจอื่น ๆ อยางเชน ธุรกิจเฟอรนิเจอร  ธุรกิจที่นอน 
ธุรกิจตกแตงภายใน โดยนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผนกลยุทธ
ทางการตลาด ใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค และ
ประชาชนท่ัวไปที่กําลังจะตัดสินใจเลือกซื้อท่ีพักอาศัย 

 
วิธีดําเนินงานวิจัย                  

ประชากรและกลุมตัวอยางกําหนดกลุมตัวอยางโดยคํานวณจาก
สูตร Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใหคาผิดพลาด
ไมเกิน 5 % ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ จะเทากับ 400 คน 

 
การสุมกลุมตัวอยาง 

การเลือกสุมตัวอยางอาศัยแบบความนาจะเปนดวยการสุมแบบ
แบงช้ัน (Stratified random Sampling)  โดยการสุมตัวอยางตาม
จํานวนของประชากรในแตละตําบลของอําเภอบางใหญ 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัยคร้ังนี้สราง ขึ้นมาเพ่ือสอบถามผูบริโภคกลุม
ตัวอยางโดยจัดทําแบบสอบถามใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการ
วิจัย แบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. สถานภาพ 
3. อายุ 
4. ระดับการศึกษา  
5. อาชีพ 
6. รายได 
7. งบประมาณในการเลือกซื้อ
ที่พักอาศัย  
8. การเลือกซื้อประเภทที่พัก
อาศัย 
ที่มา : ศิริวรรณ  เสรีรตัน 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด  

1. ผลิตภัณฑ (Product) 
2. ราคา (Price) 
3. สถานท่ีตั้ง (Place) 
4. การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) 
ที�มา : Kotler (2003) 

 
การตัดสินใจเลือกซื้อที่

พักอาศัย 
ในอําเภอบางใหญ 
จังหวัดนนทบุรี 
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สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ 
การศึกษา  อาชีพ รายได งบประมาณในการเลือกซ้ือท่ีพักอาศัย 
และการเลือกซื้อประเภทท่ีพักอาศัย 

สวนที่  2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก 1. ดาน
ผลิตภัณฑ 2. ดานราคา 3. ดานสถานท่ี และ 4. ดานการสงเสริม
การตลาด 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อที่
พักอาศัย ประกอบดวย การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ 
การเสาะแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจเลือกซื้อ 
พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

แบบสอบถามเปนการใหระดับคะแนนความสําคัญในแตละดาน 
โดยเกณฑการใหคะแนนตามวิธีของ Likert Scale มี 5 ระดับ 

สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามแบบเปดเกี่ยวกับการแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

1. การวิเคราะหสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
สําหรับขอมูลเชิงกลุมในแบบสอบถามสวนท่ี 1 เชิงปริมาณใน
แบบสอบถามสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 

2. การ วิ เคราะห สถิติ เชิ งอ นุ มาน  ( Inferential Statistics) 
เปรียบเทียบ ปจจัยสวนบุคคล ที่แตกตางกันมีผลตอการเลือกซื้อที่
พักอาศัย ที่แตกตางกัน โดยใชการ วิเคราะห สถิติ t-test และ 
One-Way ANOVA ปจจัยดานแรงจูงใจใชการวิเคราะหทางสถิติ 
ความถดถอย MRA (Multiple Regression Analysis) ที่ ระดั บ
นัยสําคัญ 0.05 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 
เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได งบประมาณใน
การเลือกซื้อท่ีพักอาศัย และ การเลือกซื้อประเภทที่พักอาศัย 

เพศ ผูตอบแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับความตองการเลือกซื้อที่พัก
อาศัยเปนเพศชายจํานวน 295 คน คิดเปนรอยละ 73.75 เปนเพศ
หญิง จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.25 

สถานภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 275 
คน คิดเปนรอยละ 68.75 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จํานวน 98 
คน คิดเปนรอยละ 24.50 และสถานภาพหมาย / หยา จํานวน 27 
คน คิดเปนรอยละ 6.75 

อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 36-50 ป จํานวน 175 คน  คิด
เปนรอยละ 43.75 รองลงมาคือ อายุ 26-35 ป จํานวน 171 คิดเปน
รอยละ 42.75 และ อายุ   50 ป ขึ้นไป จํานวน 54 คน คิดเปนรอย
ละ 13.50  

ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาปริญญาตรี 
จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 56.75 รองลงมาคือ ตํ่ากวาปริญญา
ตรี จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.75 ปริญญาโท และปริญญา
เอก จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25 

อาชีพ กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ 

เจาของบริษัท / ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 76 คน คิดเปนรอย
ละ 19.00  อาชีพคาขาย จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.25 
อาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.00 และ
อาชีพ พอบาน/แมบาน จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.75 

รายได กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได เฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 
35,000 บาท จํานวน 231 คน 57.75 รองลงมาคือ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 35,001 - 65,000 บาท จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.75 
ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 
15.00 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 65,001 - 85,000 บาท จํานวน 22 
คน คิดเปนรอยละ 5.50 

งบประมาณในการเลือกซื้อที่พักอาศัย กลุมตัวอยางสวนใหญ
เลือกซ้ือที่พักอาศัยราคา 1,000,001 – 4,500,000 บาท จํานวน 
194 คน คิดเปนรอยละ 48.50 รองลงมาคือ ราคา 4,500,001 – 
7,000,000 บาท จํานวน 117 คน  คิดเปนรอยละ 29.25 ราคา 
7,000,001 – 10,500,000 บาท จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 
13.25 และ ราคา 10,500,001 – 15,000,000 บาท จํานวน 36 คน  
คิดเปนรอยละ 9.00 

การเลือกซื้อประเภทท่ีพักอาศัย กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อที่
พักอาศัยประเภททาวนเฮาส จํานวน 136 คิดเปนรอยละ 34.00 
รองลงมาคือ อาคารพาณิชยหรือตึกแถว จํานวน 85 คน คิดเปนรอย
ละ 21.25 คอนโดมิเนียม จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.50 และ
นอยที่สุดคือ สหกรณเคหสถาน จํานวน 20 คนคิดเปนรอยละ 5.00 

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
4P’s ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ซื้อที่พักอาศัย ประกอบดวย Product 
(ผลิตภัณฑที่พักอาศัย) Price (ราคาท่ีพักอาศัย) Place (สถานท่ีตั้ง) 
และ Promotion (การสงเสริมการตลาดโครงการ) 

ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดกลุมตัวอยางให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 3.57, S.D. = 0.84) เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียด พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาท่ีพักอาศัยมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 3.75, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ

สถานที่ตั้งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 3.70, S.D. = 0.80) 

ผลิตภัณฑที่พักอาศัยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  =3.46, S.D. = 
0.90) และลําดับสุดทาย คือ การสงเสริมการตลาดโครงการมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( x  =3.38, S.D. = 0.85) ตามลําดับ 
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อที่

พักอาศัย ประกอบดวย การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ 
การเสาะแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจเลือกซ้ือ 
และ พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอกระบวนการตัดสินใจซื้อที่

พักอาศัยโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 3.64, S.D. = 
0.84) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

การตัดสินใจซ้ือมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 3.96, S.D. = 0.74) 

รองลงมา คือการประเมินทางเลือกมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( x  = 
3.95, S.D. = 0.77) พฤติกรรมภายหลังการซื้อมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก ( x  =3.89, S.D. = 0.79) การรับรูถึงความตองการหรือปญหา

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( x  =3.39, S.D. = 0.83)  และ

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 445



ลําดับสุดทาย คือ การแสวงหาขอมูลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

( x  =2.99, S.D. = 1.05) ตามลําดับ 

 
สรุปผลการวิจัย  
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จะเห็นวา เพศชายมี
บทบาทท่ีสําคัญในการเลือกซ้ือท่ีพักอาศัยและถือวามีบทบาทกับ
ครอบครัวปจจุบันเปนสวนใหญ  

2. กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส จะเห็นวา สถานภาพ
สมรสมีบทบาทที่สําคัญในการเลือกซ้ือท่ีพักอาศัย กลาวคือมีการ
สรางครอบครัวขึ้นมาใหม ถือวามีบทบาทกับครอบครัวปจจุบันเปน
สวนใหญ  

3. กลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 36-50 ป  จะเห็นวาอายุ 36 – 50 
ป มีบทบาทที่สําคัญในการเลือกซื้อท่ีพักอาศัย กลาวคือเนื่องจากเปน
วัยทํางานมีการสรางฐานครอบครัวถือวามีบทบาทกับครอบครัว
ปจจุบันเปนสวนใหญ  

4. กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาปริญญาตรี จะเห็นวา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีบทบาทที่สําคัญในการเลือกซื้อที่พัก
อาศัย  

5. กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จะเห็นวา อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีบทบาทที่สําคัญในการ
เลือกซื้อท่ีพักอาศัย ปจจุบันขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีเงิน
เกษียณอายุ และอัตราเงินเดือนที่มากกวาและสวัสดิการที่ใกลเคียง
กันและมีโบนัสประจําป ถือวามีบทบาทกับครอบครัวปจจุบันเปน
สวนใหญ   

6. กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได  เฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 
35,000 บาท จะเห็นวารายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 35,000 บาท
มีบทบาทที่สําคัญในการเลือกซื้อที่พักอาศัย กลาวคือในปจจุบันคา
ครองชีพตอครอบครัวจะมีอัตราที่สูงมาก โดยปจจัยที่สําคัญสวนใหญ
จะขึ้นอยูกับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเปนสวนใหญ  

7. กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อที่พักอาศัยราคา 1,000,001 – 
4,500,000 บาท จะเห็นวางบประมาณในการเลือกซ้ือท่ีพักอาศัย 
1,000,001 – 4,500,000 บาท มีผลตอการเลือกซื้อที่พักอาศัย 
กลาวคือในปจจุบันคาครองชีพตอครอบครัวจะมีอัตราที่สูงมาก โดย
ปจจัยที่สําคัญสวนใหญจะขึ้นอยูกับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
เปนสวนใหญ   

8. กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อที่พักอาศัยประเภททาวนเฮาส 
จะเห็นวา การเลือกซื้อที่พักอาศัยประเภททาวนเฮาสมีบทบาทที่
สําคัญตอบริษัทที่ทําอสังหาริมทรัพยอยางมากในปจจุบันโดยแตละ
ครอบครัวจะมีอัตราความตองการท่ีสูง  

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด 

จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดบัมาก เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาที่พัก
อาศัย รองลงมา คือชองทางจําหนายหรือสถานท่ีตั้ง ผลิตภัณฑที่พัก

อาศัย และลําดับสุดทาย คือ การสงเสริมการขายโครงการ ซึ่ง
สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑท่ีพักอาศัย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
ลําดับแรกคือ ขนาดของโครงการที่พักอาศัย รองลงมาคือ ขนาด
พื้นที่ใชสอยของโครงการที่พักอาศัย และระบบรักษาความปลอดภัย
ของโครงการท่ีพักอาศัย   

ดานราคาท่ีพักอาศัย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญลําดับ
แรกคือ มีบริการสินเช่ือจากสถาบันการเงิน  รองลงมา คือ เง่ือนไข
การผอนชําระของโครงการ  ราคาท่ีพักอาศัยมีความเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกับโครงการอื่น  

ดานสถานท่ีตั้ง  พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญลาํดับแรก คือ 
โครงการมีการเดินทางไดหลายเสนทาง  รองลงมา คือ มีสํานักงาน
โครงการขายตามศูนยการคา  มีสํานักงานขายและที่พักอาศัย
ตัวอยางภายในโครงการ  

ดานการสงเสริมการตลาดโครงการ  พบวา กลุมตัวอยางให
ความสําคัญลําดับแรก คือ แหลงขอมูลจากสื่อ เชน อินเตอรเน็ต 
โทรทัศน รองลงมา คือ ไดรับสวนลดเปนเงินสด  ฟรี คาโอน / ฟรี 
มิเตอรไฟฟา – นํ้าประปา  

ส วนที่  3 ผลการวิ เค ราะห ระดั บความคิ ด เห็ น เก่ี ยวกั บ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือท่ีพักอาศัย 

จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือที่พักอาศัยโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การตัดสินใจซื้อ รองลงมา คือ การประเมินทางเลือก พฤติกรรม
ภายหลังการซ้ือ การรับรูถึงความตองการหรือปญหา และลําดับ
สุดทาย คือ การแสวงหาขอมูล ซึ่งสามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดดังนี้ 

การรับรูถึงความตองการหรือปญหา  พบวา ตองการเปลี่ยนที่อยู
ใหมเพื่อสรางครอบครัวใหมหรือตองการแยกครอบครัว  ใกลสถานที่
ทํางาน  มีรายไดเพ่ิมมากขึ้นใกลสิ่งอํานวยความสะดวก  

การแสวงหาขอมูล  พบวา การคนหาขอมูลทางโทรทัศน/ขอมูล
ทางอินเตอรเน็ต ทางหนังสือพิมพ/นิตยสาร  ไดรับขอมูลทางบุคคล
แนะนํา ทางปายโฆษณา/แผนผับ ใบปลิว  

การประเมินทางเลือก พบวา โครงการที่พักอาศัยมีการคมนาคม
ที่สะดวก ความสามารถในการผอนชําระโครงการท่ีพักอาศัย อาณา
เขตหรือขนาดของโครงการท่ีพักอาศัยมี รูปแบบการกอสรางของ
โครงการที่พักอาศัย  

การตัดสินใจซื้อ พบวา ตัดสินใจรวมกันสมาชิกบุคคลใน
ครอบครัว ตัดสินใจเพราะไดรับเง่ือนไขพิเศษของโครงการท่ีพักอาศัย 
ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือโครงการที่พักอาศัย สภาพแวดลอมของ
โครงการที่พักอาศัย  

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  พบวา ความพึงพอใจในคุณภาพที่อยู
อาศัย พึงพอใจบรรยากาศและสภาพแวดลอมของท่ีพักอาศัยภูมิใจ
ในสังคมท่ีพักอาศัย  พึงพอใจในการบริการหลังการขาย 

 
ขอเสนอแนะ  

ดานผลิตภัณฑ จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑไมมีผลตอไมมีอิทธิพลตอกระบวนการ
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ตัดสินใจเลือกซื้อที่พักอาศัยในอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
โดยรวมและรายดาน ดั งนั้น บริษัทหรือผูประกอบโครงการ
อสังหาริมทรัพยในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ควรให
ความสําคัญกับองคประกอบของผลิตภัณฑ ดังนี้ 

1. บริษัทควรมีการศึกษาแหลงที่ตั้งโครงการตางๆ ท่ีจะสามารถ
ตอบสนองตอความตองการและวิถีการดําเนิ นชีวิตของลูกคา
กลุมเปาหมายแตละกลุมใหเหมาะสม เชน ที่ตั้งของโครงการควร
สะดวกตอการเดินทาง เหมาะกับการเปนที่พักอาศัย สามารถที่จะ
ขายตอไดในอนาคตหรือปลอยเชาได เพื่อใหผูซื้อเกิดความม่ันใจวา
สามารถสรางมูลคาไดในอนาคต 

2. บริษัทควรใหความสําคัญกับความหลากหลายของหองชุด 
การออกแบบภายในหองทันสมัย สวยงาม ช่ือเสียงของผูพัฒนา
โครงการ สไตลหรือรูปแบบคอนโดมิเนียม คุณภาพและวัสดุที่ใชใน
การกอสรางที่พักอาศัย โดยหากผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นเพิ่มขึ้น
จะทําใหผูบริโภคจะมีระดับการตัดสินใจซ้ือเพิ่มขึ้น 

ดานราคา จากผลการศึกษา พบวา รายไดและงบประมาณใน
การเลือกซื้อที่พักอาศัยมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น 
บริษัทหรือผูประกอบการควรทําการวิจัยผูบริโภคเพื่อคนหาความ
ตองการหรือปญหาท่ีเกิดขึ้น สาเหตุที่ทําใหเกิดขึ้นและจูงใจให
ผูบริโภคไปซ้ือผลิตภัณฑ ราคาที่พักอาศัยตองมีความเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงการอื่น จากการศึกษาพบวา สวนใหญเลือกซ้ือ
ที่พักอาศัยราคา 1,000,001 – 4,500,000 บาท 

ดานการสงเสริมการตลาด จากผลการศึกษา พบวา การสงเสริม
การตาดมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผูบริหารควรให
ความสําคัญในเรื่องการจัดโปรโมช่ันตางๆ แกลูกคาผูสนใจ เชน ของ
สมนาคุณ ณ วันทําสัญญาในเวลาท่ีกําหนด การฟรีคาธรรมเนียมตาง 
ๆ การจัดของแถมตามขนาดของหอง หรือ การจัดใหมีสวนลดเงินสด
ของการจายดาวน เปนตน เพื่อกระตุนใหลูกคาสามารถตัดสินใจซื้อ
ไดยางรวดเร็วและสามารถโนมนาวหองที่ตองการขายกอน เพื่อสราง
ความประทับใจใหแกลูกคา สงผลถึงการขยายธุรกิจตอไปในอนาคต
และเกิดการบอกตอในช่ือเสียงของโครงการ 
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ราชูปถัมภ จ.ปทุมธานี 
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[16] ศิริวรรณ เสีรีรัตนและคณะ 2541.การตลาดและพฤติกรรม
ผูบริโภค.กรุงเทพฯ : โรงพิมพบรรณกิจ.จํากัด 
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กลยุทธการแขงขันของธุรกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Competitive Strategies of Community Business Phranakhon Si Ayutthaya 

Province 
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บทคัดยอ 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาขอมูลทั่วไปของธุรกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2. ศึกษากลยุทธการแขงขันของ

ธุรกิจชุมชน และ 3. เปรียบเทียบกลยุทธการแขงขันของธุรกิจชุมชน จําแนกตามขอมูลทั่วไป ประชากรคือประธานกลุมหรือผูประกอบการ

ธุรกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 144 ราย กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรของ ทาโร 

ยามาเน ไดจํานวน 106 ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถามท่ีมีคาความเช่ือมั่นเฉลี่ยเทากับ 0.86 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาที คาเอฟ และวิธีแอลเอสดี ผลการวิจัยพบวา  1) สินคาของธุรกิจชุมชนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาสวนใหญเปนประเภทเครื่องประดับและของใชสวนตัว รูปแบบการดําเนินงานเปนกิจการสวนตัวมากกวาดําเนินการโดย

กลุม มีจํานวนสมาชิกหรือพนักงานต่ํากวา 20 คน และมีระยะเวลาการดําเนินธุรกิจระหวาง 6-10 ป 2) ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธการ

แขงขันที่ใช พบวาผูประกอบการใชกลยุทธการแขงขันโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.52  S.D. = 0.71) กลยุทธที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การ

สรางความแตกตาง ( X = 3.64  S.D. = 0.74)  รองลงมาคือการตอบสนองอยางรวดเร็ว ( X = 3.59  S.D. = 0.75)  สวนกลยุทธที่มี

คาเฉลี่ยต่ําสุดคือการมุงตลาดเฉพาะสวน ( X = 3.37  S.D. = 0.78)  และ 3) ธุรกิจชุมชนทีม่ีระยะเวลาการประกอบธุรกิจที่ตางกันมีความ

คิดเห็นตอการใชกลยุทธการแขงขันแตกแตงกัน  สวนธุรกิจชุมชนที่มีประเภทของสินคา รูปแบบการดําเนินงาน และจํานวนสมาชิกหรือ

พนักงานท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชกลยุทธการแขงขันไมแตกแตงกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

คําสําคัญ : กลยุทธการแขงขัน ธุรกิจชุมชน 

Abstract 

 This research aimed to: 1) study the general information of community business Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province; 2) study the competitive strategies of community businesses and 3) compare the competitive 
strategies classified by general Information. The sample group consisted of 106 group leaders or entrepreneur of 
community business. The research instrument was a questionnaire which reliability of 0.86 and the data was 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation,    t-test, F-test and LSD. The research finding were as 
follows: 1) The products of business community were mostly jewelry and personal items, the operating model was 
a private venture rather than a group operations, the number of members was less than 20 and  experience for 
dealing business was 6-10 years. 2) The entrepreneurs used competitive strategies overall at a high level ( X = 3.52  
S.D. = 0.71)  . The most strategy used were differentiation ( X = 3.64  S.D. = 0.74) and quick response ( X = 3.59  S.D. 
= 0.75)      respectively, the lowest strategy was focus ( X = 3.37  S.D. = 0.78). and 3) Community business which 
their different in experience for dealing business had significantly different but community business which their 
different in products, operating model and the number of members or employees had not different competitive 
strategies and their at the level of .05. 
 
Keywords : Competitive Strategies, Community Business 
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บทนํา 
 ชวงหลายปที่ผานมา ประเทศไทยไดเผชิญกับวิกฤต
เศรษฐกิจหลายครั้ง ทําใหรัฐบาลในแตละยุคสมัย ตางก็มี
แนวความคิดที่ จะหาวิธีทํ า ใหประเทศสามารถกําหนด
ยุทธศาสตรของประเทศ ใหมีความสามารถในการแขงขันที่
สูงขึ้น สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก รัฐบาล
ไทยท่ี ผานๆมาจึงกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยมองภาพของเศรษฐกิจอยางเปนระบบ และมีเปาหมายที่จะ
รักษาไวซึ่ งการเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพและ
เสถียรภาพ เนนความ สมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ฐานราก และการสรางความเช่ือมโยงเศรษฐกิจ ภายในประเทศ
กับเศรษฐกิจโลกอยางรูเทาทันภายในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี 
ดวยความเช่ือมั่นวา สังคมไทยยังมีศักยภาพ และสามารถ
พัฒนาข้ึนมาได  รัฐบาลจึงหาทางท่ีจะสรางรายไดใหกับ
ประชาชน และประเทศชาติ ทั้งนี้ตองหาทางเปลี่ยนมุมมองใน
ชุมชนใหเห็นวาสิ่งที่ตนมีอยูนั้น คือทรัพยสินที่มี ราคาสามารถ
เพิ่มรายได หากรูจักการจัดการกับทรัพยสินนั้นอยางชาญฉลาด 
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวย
แกปญหาความยากจนของ ประชาชนและเปนแนวทางที่สราง
เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนใหมีความยั่งยืน เพราะเปนการ
สงเสริม ใหชุมชนรูจักใชทรัพยากรทองถิ่น ทําใหพวกเขา
สามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาวไดอยางมั่นคง (ธงพล  พรหม
สาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ  สังขรัตน 2556: 1)  เน่ืองจาก
การดําเนินธุรกิจปจจุบันธุรกิจชุมชนยอมตองเผชิญกับการ
แขงขันอยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังนั้นการพัฒนาธุรกิจชุมชนให
ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนจึงจําเปนตองใชกลยุทธดานตาง 
ๆ เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน    
 จากแนวคิดธุรกิจชุมชนท่ีไดรับการยอมรับวาเปน
แนวคิดในการสรางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนอยางย่ังยืน 
สังคม  และแนวคิดเกี่ยวกับการสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันที่จะชวยทําใหผูประกอบธุรกิจลักษณะตาง ๆ สามารถ
รับมือกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมทางการแขงขัน  ดวยเหตุผล
ดังกลาวจึงเปนโอกาสใหผูวิจัยซึ่งนักวิชาการทองถิ่นที่มีภารกิจ
ในการคนควา วิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู ไดทําวิจัยเกี่ยวกับกล
ยุทธการแขงขันของธุรกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่ง
คาดวาผลการวิจัยจะไดแนวทางการสงเสริมการประกอบการ
และการพัฒนาธุรกิจชุมชนดวยกลยุทธที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ศักยภาพของผูประกอบการ  

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาขอมูลทั่วไปของธุรกิจชุมชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อศึกษากลยุทธการแขงขันของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 3. เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธการแขงขันของธุรกิจชุมชน 
จําแนกตามขอมูลทั่วไป 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 1.ขอบเขตดานประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ 
ประธานกลุ มหรือผูประกอบการ ธุรกิจ ชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช) 
สํารวจ ณ ตุลาคม 2560 จํานวน 144 ราย 
 2. ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวย 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ประเภทของธุรกิจ  
รูปแบบการดําเนินงาน จํานวนสมาชิกหรือพนักงาน  และ
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจชุมชน  
  2.2 ตัวแปรตาม ไดแก กลยุทธการแขงขันที่
ใชในการประกอบธุรกิจชุมชน ประกอบดวย 1) การเปนผูนํา
ดานตนทุน       2) การสรางความแตกตาง 3) การมุงตลาด
เฉพาะสวน และ 4) การตอบสนองอยางรวดเร็ว 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชใน
การวิจัยคือประธานกลุมหรือผูประกอบการธุรกิจชุมชนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
สํารวจ ณ ตุลาคม 2560 จํานวน 144 ราย กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางดวยสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามา
เน (Yamane, 1973  อางถึงในบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 
2553 : 88)  ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 106 ราย 
 2. การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบง
ช้ันภูมิตามสัดสวนจํานวนประชากรกลุมตัวอยางของทั้ง 16 
อําเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
      3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม 
ประกอบดวย 3 ตอน ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของธุรกิจชุมชน  
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูประกอบการ
เกี่ยวกับกลยุทธการแขงขันตาง ๆ ที่ผูประกอบการใชในการ
ดําเนินธุรกิจเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และตอน
ที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด  ใหผูประกอบการไดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการแขงขัน และความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
ในการดําเนินธุรกิจ การหาคาเฉลี่ยความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 
โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาช 
(Cronbach’s Alpha  Coefficient)  โดยมีคาความเช่ือม่ัน
เฉลี่ยเทากับ 0.86 ซ่ึงถือวาเชื่อถือได 

      4.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเองและผูชวย

นักวิจัย ในพื้นที่ 16 อําเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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    5. การวิเคราะหขอมูล  ในการวิเคราะหขอมูลใช
สถิติ ดังนี้ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
คาที คาเอฟ และวิธีแอลเอสดี  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ธุรกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวนใหญ
เปนสินคาประเภทเครื่องประดับและของใชสวนตัว รูปแบบการ 

ดําเนินงานเปนกิจการสวนตัวมากกวาดําเนินการโดยกลุม มี
จํานวนสมาชิกหรือพนักงานต่ํากวา 20คน และมีระยะเวลาการ
ดําเนินธุรกิจระหวาง 6-10 ป 
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการแขงขันที่ธุรกิจ
ชุมชนใช แสดงตามตารางที่ 1 
 

 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความไดเปรียบทางการแขงขันโดยรวมและรายดานของธุรกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธการแขงขัน  S.D. แปลผลระดับความคิดเห็น 

1.  การเปนผูนําดานตนทุน 3.49 0.57 ปานกลาง 
2.  การสรางความแตกตาง 3.64 0.74 มาก 
3.  การมุงตลาดเฉพาะสวน 3.37 0.78 ปานกลาง 
4.  การตอบสนองอยางรวดเร็ว 3.59 0.75 มาก 

โดยรวม 3.52 0.71 มาก 

 
  
          จากตารางท่ี 1 พบวาธุรกิจชุมชนใชกลยุทธการแขงขัน
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.52  S.D. = 0.71) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวากลยุทธดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดาน
การสรางความแตกตาง ( X = 3.64 S.D. = 0.74)   รองลงมา
คือดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว( X = 3.59  S.D. = 0.75) 
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานการมุงตลาดเฉพาะสวน( X = 

3.37  S.D. = 0.78)    
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธรายดานพบดังน้ี 
 3.1 กลยุทธดานการเปนผูนําดานตนทุนขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ธุรกิจผลิตสินคาหรือบริการท่ีมีคุณภาพทําใหลดความ
สูญเสีย และลดการนํากลับมาแกไขใหม ( X = 3.64  S.D. = 
0.77)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือธุรกิจสามารถรักษาระดับ
ตนทุนใหเทาเดิมหรือลดลงได ( X = 3.36  S.D. = 0.79) 
  
 3.2 กลยุทธดานการสรางความแตกตางขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ธุรกิจมีภาพลักษณและช่ือเสียงเปนอันดับตน ๆ 
เนื่องจากการสรางช่ือเสียงใหเปนท่ีรูจักมีความสําคัญตอการขาย
สินคา ( X = 4.42 S.D. = 0.67)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
ธุรกิจสงเสริมใหมีการผลิตหรือพัฒนาสินคาที่มีความแตกตาง
เพิ่มมากข้ึนจากเดิม ( X = 3.34  S.D. = 0.74) 
 3.3 กลยุทธดานการมุงตลาดเฉพาะสวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ธุรกิจมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนในการขายสินคาและ
ใหบริการ( X = 3.56  S.D. = 0.67)   สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือธุรกิจผลิตสินคาหลัก ๆ เปนสวนใหญเพื่อลดตนทุนในการ
ผลิตใหต่ําลงและเพื่อตอบสนองกลุมลูกคาเปาหมายหลัก ( X = 

3.16  S.D. = 0.85) 

 3.4 กลยุทธดานการตอบสนองอยางรวดเร็วขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ธุรกิจมีการสงมอบสินคาใหแกลูกคาดวยความ
รวดเร็วตรงตามเวลาที่นัดหมายและเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด 
( X = 3.81  S.D. = 0.76) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ธุรกิจมี
การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชในธุรกิจเพื่อความรวดเร็วใน
การผลิตสินคาหรือบริการตามคําสั่งของลูกคา ( X = 3.32  S.D. 
= 0.75) 
 4. การเปรียบเทียบกลยุทธการแขงขันของธุรกิจชุมชน 
จําแนกตามขอมูลทั่วไป พบวา ธุรกิจชุมชนที่มีประเภทของ
สินคา รูปแบบการดําเนินงาน และจํานวนสมาชิกหรือพนักงาน
ที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชกลยุทธการแขงขันไมแตกแตง
กัน สวนธุรกิจชุมชนที่มีระยะเวลาการประกอบธุรกิจที่ตางกันมี
ความคิดเห็นตอการใช กลยุทธการแขงขันแตกแตงกัน 
 

อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยที่พบวาธุรกิจมีจํานวนสมาชิกหรือ
พนักงานต่ําวา 20 คน อาจเน่ืองมาจากธุรกิจชุมชนสวนใหญ
เริ่มตนจากธุรกิจครอบครัวซึ่งแตเดิมครอบครัวอาจมีอาชีพหลัก
อยูแลว ตอมาครอบครัวอาจมีความสามารถพิเศษ มีเวลา มี
ทรัพยากรตาง ๆ อยูพอพรอมกับมองเห็นโอกาสในการทําเปน
อาชีพเสริมไดจึงริเริ่มจากสมาชิกในครัวเรือน เปนกิจการขนาด
เล็ก ๆ ของครับครัว  ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ  รัฐนันท พงศ
วิริทธิ์ธร และ  สุรชัย อุตมอาง (2554) เร่ือง  การบริหารความ
ไดเปรียบทางการแขงขันเพ่ือความสําเร็จในการดําเนินงานของ
ธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ที่พบวา จํานวน
พนักงาน ของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมี
จํานวนต่ําวา 20 คน  สวนผลการศึกษาที่พบวารูปแบบการ
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ดําเนินงานเปนกิจการสวนตัวมากกวาดําเนินการโดยกลุม  ทั้งนี้
อาจเน่ืองมาจากการดําเนินการโดยกลุมซึ่งสมาชิกที่มีพื้นฐานมา
จากหลากหลายองคประกอบรวมถึงมีวัตถุประสงคสวนบุคคลท่ี
แตกตางกัน อาจทําใหมีความขัดแยงภายในกลุมที่อาจเปน
อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจชุมชนในลักษณะกลุมไดสําเร็จ 
สําหรับระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจที่อยูระหวาง 6-10 ปนั้น
อาจเน่ืองมาจากธุรกิจชุมชนตาง ๆ ตองอาศัยเวลาในการเรียนรู
ที่จะประกอบธุรกิจชุมชนใหประสบความสําเร็จ เชน เรียนรู
พื้นฐานดานการประกอบธุรกิจดานตาง ๆ เชนดานการตลาด 
การเงินและบัญชี การบริหารตนทุนผลิต การพัฒนาสินคา การ
ใชเทคโนโลยี  แหลงเงินทุน  เปนตน  
 2. ผลการวิจัยที่พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ
การแขงขันที่ใช พบวาใชกลยุทธการแขงขันโดยรวมอยูในระดับ
มากสอดคลองกับการวิจัยของ  รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร และ  
สุรชัย อุตมอาง (2554) เรื่อง  การบริหารความไดเปรียบ
ทางการแขงขันเพื่อความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจ 
SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ที่พบวาธุรกิจ SMEs 
ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีการบริหารความไดเปรียบ
ทางการแขงขันโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาดานที่มีความสอดคลองกันคือดานการสรางความ
แตกตางซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิยะดา ชัยเวช วิชญานัน รัตนวิบูลย
สม และปรีดา ศรีนฤวรรณ (2561) เร่ือง กลยุทธการตลาดเพ่ือ
การแขงขันของบริษัทผูสงออกลําไยสดของไทยในตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีพบวาผูสงออกมีรูปแบบกลยุทธ
การตลาดเพ่ือการแขงขัน 4 รูปแบบคือ กลยุทธการสรางความ
แตกตางที่การตลาด กลยุทธความแตกตางเฉพาะกลุม กลยุทธ
การสรางความแตกตางที่นวัตกรรม  และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของกัลยาลัชญ เลิศสกลพันธ (2558) เร่ือง กลยุทธการ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขันทางการตลาดท่ีมีตอการ
เลือกใชบัตรเครดิตประเภทสะสมไมลของธนาคารพาณิชยของ
กลุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวาปจจัยดานกล
ยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันที่มีผลตอการ
ตัดสินใจคือดานการสรางความแตกตาง 
 3. ผลการเปรียบเทียบกลยุทธการแขงขันของธุรกิจ
ชุมชน จําแนกตามขอมูลทั่วไป ท่ีพบวา ธุรกิจชุมชนที่มีประเภท
ของสินคา รูปแบบการดําเนินงาน และจํานวนสมาชิกหรือ
พนักงานมีความคิดเห็นตอการใชกลยุทธการแขงขันไมแตกแตง
กัน อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานของธุรกิจชุมชนสวนใหญมัก
ตอบสนองความต องการของตลาดทองถิ่ นห รือตลาด
ภายในประเทศ  นอกจากน้ีธุรกิจชุมชนสวนใหญจะไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ในทองถิ่นเหมือน ๆ กัน เชน 
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ เปนตน 
 4. ผลการเปรียบเทียบกลยุทธการแขงขันของธุรกิจ
ชุมชน จําแนกตามขอมูลท่ัวไป ท่ีพบวา ธุรกิจชุมชนที่มี
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอการใช

กล ยุทธ ก า รแข งขั นแตกแต งกั นนั้ น  อาจ เนื่ อ งมาจาก
ผูประกอบการท่ีใชเวลายาวนานตางกันทําใหเกิดการเรียนรูและ
ประสบการณตางกันสงผลมีการเลือกใชกลยุทธตาง ๆ กัน 
 

ขอเสนอแนะ 
  
 1. กลยุทธการมุงตลาดเฉพาะสวน จากผลการวิจัย
พบวากลยุทธน้ีเปนกลยุทธการแขงขันที่ธุรกิจชุมชนใชนอยที่สุด  
ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญกับกลยุทธนี้ เปนอันดับแรกโดย 
ธุรกิจชุมชนควรศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือนําผลมาใชในการ
แบงสวนตลาดและเลือกกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายไดชัดเจน
ยิ่งข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรงกลุมอันจะทํา
ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ มีความความจงรักภักดีตอสินคา
กอใหเกิดการซื้อซ้ําและยังมีโอกาสในการบอกตอผูบริโภคราย
อื่น ๆ   นอกจากน้ียังควรผลิตเฉพาะสินคาหลักเปนสวนใหญอัน
จะทําใหสินคามีอัตลักษณของชุมชน และยังชวยลดตนทุนการ
ผลิต และลดคาใชจายในการเก็บรักษาสินคา   
 2. กลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว ธุรกิจชุมชน
ควรนําเทคโนโลยีที่ เปนภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผลิตและการ
จัดสงสินคา ขยายชองทางการจัดจําหนายทางออนไลนเพื่อ
ความสะดวกในการเขาถึงของลูกคา นอกจากน้ียังตองให
ความสําคัญกับความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของลูกคาดวยการ
นําขอมูลดังกลาวมาพิจารณาในการวางแผนธุรกิจดานตาง ๆ 
เชน การพัฒนาสินคา การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายและ
ระบบการจัดสง  
 3. กลยุทธการสรางความแตกตาง ธุรกิจชุมชนควรมี
การสรางและพัฒนานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑใหมเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุม โดยทําโครงการ
ความรวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยใน
ทองถิ่น หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ในการวิจัยเพื่อพัฒนา
สินคาใหมีเอกลักษณของชุมชน  ควรมีการบริการหลังการขาย
และอํานวยความสะดวกแกลูกคาเพ่ือสรางความแตกตางและ
ความประทับใจ ควรมีการใชขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 
 4. กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน ธุรกิจชุมชนควร
มุงเนนการใชจัดการธุรกิจยุคใหมเพื่อลดหรือรักษาระดับตนทุน 
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหสามารถเพิ่มคุณคาใหกับสินคา  
ธุรกิจควรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อชวยลดตนทุนเชน พันธมิตร
ในการจัดสงและกระจายสินคา พันธมิตรในการจัดหาวัตถุดิบ 
พันธมิตรในการฝกอบรมและพัฒนาศาสตรดานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ พันธมิตรในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ พันธมิตรใน
การพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากธุรกิจยังตองพยายามรักษาและ
พัฒนาภาพลักษณของตนเองใหดีอยูอยางสม่ําเสมอในสายตา
ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม อาทิ ลูกคา ชุมชนและสังคม 
สถาบันการเงิน องคกรภาครัฐ เปนตน 
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เอกสารอางอิง 
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ศึกษาประสิทธิภาพดานเครือขายการส่ือสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน                       

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

The study communication network of efficiency in community economic 

management, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 

Province 
 

แสงจิตต  ไตแสง1 

 

1สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1Email : phdpoo@hotmail.com 

   

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพดานเครือขายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประธานและตําแหนงเจาหนาท่ีทุกระดับช้ันท่ีปฏิบัติงานในธุรกิจ

ชุมชนในเขตพ้ืนที่ท่ีขึ้นทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 152 คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช

ตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ  

(Percentage) คาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหความเรียง  

ผลจากการวิจัยพบวา การศึกษาประสิทธิภาพดานการติดตอส่ือสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน พบวา ในภาพรวมโดยเฉล่ียอยูใน

ระดับมากทุกระดับ ไดแก ประสิทธิภาพดานเครือขายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน ในภาพรวมอยูในระดับสูง 3 ลําดับ โดยเฉลี่ยอยู

ในระดับมากทุกระดับ (X= 4.12, SD= 0.64)  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ประสิทธิภาพดานการสรางวัฒนธรรมการ

เอื้ออาทร (X  = 4.38  SD = 0.86) ประสิทธิภาพดานการพัฒนาธุรกิจ (X  = 4.29 , SD=0.82) และประสิทธิภาพดานการวางแผน (X  = 4.10,  

SD=0.82) สวนดานท่ีตองปรับปรุงมีสองดาน ไดแก ประสิทธิภาพดานการแกไขปญหา (X  = 3.99, SD=0.82) และดานสุดทายที่ตองปรับปรุง

คือ ประสิทธิภาพดานการจัดสรรกําไร (X  = 3.82 , SD=1 .25) ตามลําดับ สวนเครือขายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน พบวา โดย

เฉลี่ยอยูในระดับมากทุกระดับ ไดแก เครือขายการสื่อสารดานกระบวนการเรียนรู (X  = 4.05, SD = 0.76) โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

3 ลําดับแรก คือ เครือขายการสื่อสารดานการพัฒนาธุรกิจ (X = 4.34, SD = 0.82) เครือขายการเรียนรูอยางพอเพียง (X  = 4.30, SD = 0.83) 

และเครือขายการเรียนรูในการเลือกซื้อวัตถุดิบ (X = 3.96, SD = 0.86) ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ   การติดตอสื่อสาร    การบริหารเศรษฐกิจชุมชน 

 

Abstract 

The purpose of this research is to study the communication network of efficiency in community economic 

management, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The sampling groups are 152 of 

personnel serve as chairman and the personnel of every degree that worked in a community business which is in the 

area border to register with Ayutthaya Community Development Provincial Office, Phranakhon Si Ayutthaya Province.  

To assign sampling group size by using Krejcie and Morgan’s instant table and the research instrument used are a questioner. 

The statistical tools used for data analysis are percentage, mean, standard deviation and composition analysis. The results of 

the research found that to study the communication network of efficiency in community economic management, as a 

whole was at a high average level in overall  ( X= 4.12, SD= 0.64)  sort these 3 sequence in order of first from most to 
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least, performance to create a culture of generosity ( X =4.38, SD=0.86) the performance of business development 

( X=4.29, SD=0.82) and performance planning ( X=4.10, SD=0.82) point to the need to improve two aspects: optimal 

solution ( X=3.99, SD=0.82) and the last update is required efficient allocation of profit ( X =3.83, SD=1.25) respectively 

and communications network in the management of the economy found that all average level of communication 

network in the learning process ( X=4.05, SD=0.76) by a descending sort sequence is 3, the first network communication 

business development ( X=4.34, SD=0.82) learning network enough ( X =4.30, SD=0.83) and learning network to buy raw 

materials (X=3.969, SD=0.86) respectively.      

Keywords: efficiency, communication, community economic management 

 

1. บทนํา 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการ

พัฒนาธุรกิจชุมชน ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการบริหารจัดการทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม และเปนการขับเคลื่อนตามนโยบายภาครัฐที่มุงเนน

การพัฒนาธุรกิจใหรองรับการทํางานในทุกภาคสวนภายในชุมชน 

ดั งนั้ นความสํ าคัญ ในการขับ เคลื่ อน ธุ รกิ จ ชุมชน จะให เกิ ด

ประสิทธิภาพตองเชื่อมโยงการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนา

ธุรกิจ โดยอาศัยกิจกรรมดานการสื่อสารเขามาประยุกตใหเกิด 

ผลสั มฤทธิ์ อย างยั่ งยื น  นอกจาก น้ันยั งพบปญ หาการขาด

ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการและดานการสื่อสารภายในการ

ธุรกิจชุมชน  เนื่องจากปญหาดานการสื่อสารมีความสําคัญตอการ

บริหารจัดการธุรกิจภายในชุมชน ซึ่งเครือขายการสื่อสารในการ

บริหารจัดการมีผลตอการดําเนินงานและการสรางศักยภาพของ

บุคลากรในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน และสงผลกระทบตอการ

ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรของประเทศเปนอยางมาก เน่ืองจาก

ประสิทธิภาพของบุคลากรในชุมชนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

และขับเคลื่อนธุรกิจใหประสบความสําเร็จ อีกท้ังยังเปนศูนยกลางใน

การเช่ือมโยงระบบและกลไกในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรใหเกิด

ประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาการเรียนรูการใชเทคโนโลยีเขามาปรับ

ใชในการบริหารจัดการในการสงเสริม เพื่อเตรียมความพรอมในการ

พัฒนาการเปลี่ยนแปลงภายใตนวัตกรรมสมัยใหมๆ ในการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีในสังคมยุคดิจิตอล เพื่อเปนการ

เพิ่มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาประสิทธิภาพดาน

เครือขายการสื่อสารในการบรหิารเศรษฐกิจชุมชนภายใตการสงเสริม

สนับสนุนจากภาครัฐและหนวยงานในทองถ่ิน เพื่อขับเคลื่อนการ

วางแผนพัฒนาทักษะเก่ียวกับเครือขายธุรกิจชุมชนแบบบูรณาการ

ผสมผสานกับการบริหารจัดการธุรกิจใหประสบความสําเร็จ  ในการ

พัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือใหเกิดความ

สมดุลและสรางความเจริญเติบโตในหนวยงานผานขอมูลขาวสารที่

หลากหลายในการพัฒนาธุรกิจใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน 

ดังน้ันการพัฒนาธุรกิจตองมีการบริหารจัดการในทุก

รูปแบบ   เขามาประยุกตปรับใช เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพดาน

เครือข ายการสื่ อสารในการบริหารเศรษฐกิจ ชุมชน ตอการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงแนวโนมในการ

พัฒนาประเทศเปาหมายหลักคือ การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากร

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนพัฒนาตนเองใหมีองคความรูใหมๆ เพ่ือชวยใน         

การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนแบบผสมผสานการบูรณาการองคความรู

ใหมๆ โดยการเรียนรูอยางไมหยุดนิ่ งซึ่งถือวาเปนสิ่ งสําคัญใน      

การพัฒนาประเทศ รวมถึงการพัฒนาการเรียนรูใหเกิดแนวคิดและ

วิธีการในการบริหารจัดการธุรกิจไดอยางเต็มรูปแบบ นอกจากนั้น

เปาหมายหลักในการขับเคลื่อนบุคลากรใหเกิดการพัฒนาตาม

แนวคิดทฤษฎีตางๆ ให เกิดประสิทธิภาพตามกระบวนการใน    

การพัฒนาบุคลากรเพื่ อรองรับธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพดวย      

การสรางองคความรู เพ่ือนําไปพัฒนาธุรกิจใหเกิดการเจริญเติบโต

เทาทันการแขงขันทางธุรกิจจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอกธุรกิจ (อนิวัช  แกวจํานงค. 2555: 39) และมีการผสมผสาน

การนําความรูตาง ๆ เขาไปประยุทธปรับใชกับเทคโนโลยีสมัยใหม  

 ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพดานเครือขายการ

สื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชนในอําเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนําความรูที่ไดจากงานวิจัยไปปรับใช

ใหสอดคลองกับการพัฒนาประสิทธิภาพดานการสื่อสาร เพื่อยกรับ

ศักยภาพในการบริหารจัดการเรียนรูผานระบบการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายในการสรางสัมพันธอันดีกับบุคลากร

ภายในชุมชน 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพดานเครือขายการสื่อสารใน            

การบริหารเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา   

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

จากการศึกษาประสิทธิภาพดานเครือขายการสื่อสารใน        

การบริหารเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยทั้ งเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามความ คิด เห็ น 

(Questionnaire) และเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติ

หนาที่ ในตําแหนงประธานและตําแหนง เจาหนาที่ทุกระดับช้ันที่

ปฏิบัติงานในธุรกิจชุมชน กลุมผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน (OTOP) ใน

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก คือ 

บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประธานและตําแหนงเจาหนาที่

ทุกระดับช้ันที่ปฏิบัติงานในธุรกิจชุมชนในเขตพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนกับ

สํานักงานงานพัฒนาชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีขึ้น

ทะเบียนในกลุมผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น (OTOP) ไดมาโดยการสุม

แบบงาย (Simple Random Sampling) เป นการสุ มตั วอย าง

บุคลากรท่ีปฎิบัติหนาที่ตําแหนงประธานและตําแหนงเจาหนาที่ทุก

ระดับช้ันที่ปฏิบัติงานในธุรกิจชุมชนโดยการเลือกเทา ๆ กันของ

บุคลากรทุกตําแหนงแลวใชตารางเลขสุม  (Random number 

table) จนไดกลุมตัวอยางบุคลากรครบตามตองการ ตามสถานภาพ

การกําหนดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและ

มอรแกน (Krejcie. and Morgan.1970) จากขนาดประชากร

ทั้งหมด 250 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 152 คน 

โดยจําแนกเปนประธานธุรกิจชุมชน 43 คน เจาหนาท่ี 109 คน และ

สนทนากลุมกับผูที่ เก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากร ในอําเภอ

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบดวยบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงประธานและตําแหนงเจาหนาท่ี  ซึ่ งมีทักษะ ความรู 

ประสบการณ และสามารถให ขอมูลเกี่ยวกับการเรียนรู การ

แลกเปลี่ยนประสบการณ การฝกอบรม 

 

4. เครื่องมือวิจัยท่ีใชในการวิจัย  

แบบสอบถามเพื่อใชในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล โดย

กําหนดประเด็นคําถามตามตัวแปรที่ไดประมวลจากการทบทวน

วรรณกรรม ท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและกรอบ

แนวคิดในการวิจัยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย

แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) สําหรับกลุมตัวอยาง 

จํ าน วน  152 คน     ใน อํ า เภ อพ ระน ครศ รีอยุ ธยา จั งห วั ด

พระนครศรีอยุธยา จําแนกออกเปน 2 สวน ประกอบดวย 

สวนที่ 1. เปนแบบสอบถามประสิทธิภาพดานเครือขาย

การสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สวนท่ี 2  เสนอแนะอื่น ๆ 

การทดสอบแบบสอบถาม  

การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือชวยในการทํา

วิจัยสนามจึงไดสรางแบบสอบถาม เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค   

การวิจัย ขอบเขตของการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัยของการวิจัย

ครั้งนี้ โดยคําถามแตละคําถามในแบบสอบถามมีลักษณะหลายขอ 

ตามความเหมาะสมทําการตรวจสอบความเท่ียงตรง ซ่ึงเปนลักษณะ

ของการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาความสมบูรณ       

ความสอดคลองตลอดจนเนื้อหาและถอยคําของแบบสอบถามใหอย

เพียงอยางเดียว จึงตองมีการรัดกุมและถูกตองโดยผูวิจัยไดให

ความเห็นหรือใหคะแนน เพ่ือใชในการคํานวณหาคา IOC (Index of 

item objective congruence) สําหรับการกําหนดคาคะแนนมี 3 

ระดับ ไดแก +1 , 0 และ -1 มีความหมาย ดังนี้ +1 = เห็นดวยวา 

ตรงตามวัตถุประสงคของ การวิจัย, 0 = เห็นดวยการปานกลางวา 

ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย และ -1 = ไมเห็นวา ตรงตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย หรือหากมีคาแนะนําจากผูเช่ียวชาญใน

ขอบกพรอง ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม เชน ตัด

ขอความท่ีไมจําเปนออกหรือเพิ่มขอความท่ีสําคัญบางคําในบางขอ

จนกระทั่งทําใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้นและนามา

วิเคราะหคาความสอดคลองของความตรงเชิงเนื้อหา ตามเกณฑที่

กําหนดไว  คือ คา IOC ≥ 0.05 สวนขอที่ ไมถึงเกณฑ ใหแก ไข

ปรับปรุงตามคาแนะนําของคณะผูเช่ียวชาญ จากคา IOC ที่ไดจากคา

แนะนําของผูเช่ียวชาญ คือ คาเฉลี่ยตั้งแต 0.05 ขึ้นไปนําไปทดลอง

ใชในการวิจัยและไดคา IOC เทากับ 0.90 

การหาคณุภาพของเครื่องมือ  

1. แบบแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

โดยไปทําการทดลองใช (Try out) กับบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงประธานและตําแหนงเจาหนาที่ทุกระดับช้ันที่ปฏิบัติงานใน

ธุรกิจชุมชน คือ กลุมธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น (OTOP)     

ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก 

ประธานและเจาหนาที่ทุกระดับช้ันที่ปฏิบัติงานในธุรกิจชุมชน      

ในเขตพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานงานพัฒนาชุมชนในจังหวัด

พระนครศรี อยุธยาและขึ้นทะเบียนในกลุมผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 

(OTOP) ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือท้ังฉบับ  

2. แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนนามาวิเคราะหหาความ

เชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือทั้งฉบับ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์       

แอลฟา (Alpha) ตามวิธีการของครอนบาค (Cornbrash’s Alpha 

Coefficient) ได ค าความ เช่ื อมั่ น ของแบบ สอบถามทั้ งฉบั บ       

เทากับ 0.965 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
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การวิจัยคร้ังนี้ เปนการรวบรวมขอมูลจากประชาชน คือ 

กลุมตัวอยาง จํานวน 250 คน และจากการสนทนากลุม (Focus 

Group) บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประธานและตําแหนง

เจาหนาที่ทุกระดับช้ันที่ปฏิบัติงานในธุรกิจชุมชน จํานวน 152 คน 

โดยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้  

 ผูวิจัยนําหนังสือจากขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยใชแบบสอบถามการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

ประสิทธิภาพดานเครือขายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน 

การเก็บขอมูลเชิงลึกใชการบันทึกการสนทนากลุมยอยของผูเขารวม

ในการเรียนรูการฝกอบรมดานความพอเพียง อําเภอพระนครศรี 

อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัย

ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปนดังน้ี 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของ

แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอรใชสถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ (frequency) คารอย

ละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  

 

5. ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพดานเครือขายการ

สื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามวัตถุประสงคแรกพบวา ระดับ ไดแก 

ประสิทธิภาพดานเครือขายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน 

ในภาพรวมอยูในระดับสูง 3 ลําดับ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากทุก

ระดับ ( X=4.12, SD=0.64) โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 

ลําดับแรก คือ ประสิทธิภาพดานการสรางวัฒนธรรมการเอื้ออาทร 

( X=4.38, SD=0.86) ประสิทธิภาพดานการพัฒนาธุรกิจ (X =4.29, 

SD=0.82) และประสิทธิภาพดานการวางแผน ( X=4.10, SD=0.82) 

สวนดานที่ตองปรับปรุงมีสองดาน ไดแก ประสิทธิภาพดานการแกไข

ปญหา ( X=3.99, SD=0.82) และดานสุดทายท่ีตองปรับปรุงคือ 

ประสิทธิภาพดานการจัดสรรกําไร (X=3.82, SD=1.25) ตามลําดับ 

สวนเครือขายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน พบวา โดย

เฉลี่ยอยูในระดับมากทุกระดับ ไดแก เครือขายการสื่อสารดาน

กระบวนการเรียนรู (X=4.05, SD=0.76) โดยเรียงลําดับจากมากไป

หานอย 3 ลําดับแรก คือ เครือขายการสื่อสารดานการพัฒนาธุรกิจ 

( X=4.34, SD=0.82) เครือขายการเรียนรูอยางพอเพียง ( X =4.30, 

SD=0.83) และเครือขายการเรียนรูในการเลือกซื้อวัตถุดิบ ( X= 

3.96, SD=0.86) ตามลําดับ 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย เรื่องประสิทธิภาพดานเครือขายการ

สื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพดาน

เครือขายการสื่ อสารในการบริหารเศรษฐกิจ ชุมชน อํ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยูใน

ระดับมากทั้งนี้เนื่อง   จากมีการชวยเหลือกันมีการสรางวัฒนธรรม

ทองถิ่นในการอยูรวมกัน แบงปนซึ่งกันและกัน  มีความเอื้ออาทรกัน 

โดยมีความรวมมือรวมใจกันภายในชุมชนซึ่งถือวาเปนการสื่อสารท่ี

ประสบความสําเร็จใน   การบริหารเศรษฐกิจชุมชนซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Sanoff (2000: 62) กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมเปนกระบวนทัศนใหมที่จะสามารถใชความรูที่ถูก

สรางขึ้นดวยชุมชนอยาง มีประสิทธิภาพ ดวยการผสมผสานระหวาง

การออกแบบ, วางแผน, วิจัย และ การมีสวนรวมซึ่งเปนการวิจัยโดย

คนในชุมชน (Community Center) ไดรวมกันเรียนรูเรื่องชุมชน

ของตนเอง เห็นปญหาของตัวเอง เห็นทางออกหรือทางแกปญหา

ของชุมชนรวมกันและทุกคนในชุมชนรวมกันแกปญหาและรับผลของ

การแกปญหารวมกัน ท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนาธุรกิจเปนการสราง

เครือขายระหวางกลุมอาชีพ เพื่อพัฒนาธุรกิจภายในชุมชนใหเกิด

การพัฒนาและสรางรายไดใหกับชุมชน จึงตองมีการพัฒนาการ

สื่อสารใหครอบคลุมธุรกิจทุกชองทาง เพื่อเปนการกระจายรายได

แบบย่ังยืนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Raymond L. C.(1996) ได

ศึกษากลยุทธความเปนผูประกอบการชุมชน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน ผลการศึกษาพบวา กลยุทธความเปนผูประกอบการชุมชน

เปนลักษณะเฉพาะที่มีความครอบคลุมในประเด็นดานเศรษฐกิจ โดย

เนนในเรื่องของผลลัพธและความสามารถในการชี้แจงเรื่องการลงทุน

ของรัฐบาล มุงความสนใจในเร่ืองของประโยชนที่นอกเหนือจาก

ความเช่ือมโยงในรูปแบบพ้ืนฐานของผลลัพธ ที่เนนในเรื่องการ

ดําเนินงานในการขยายการสนับสนุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ และกล

ยุทธความเปนผูประกอบการของชุมชนจะทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจ

เกิดความชัดเจนข้ึน โดยการมุงเนนการเปนผูนําในการวัดผลของ

ผลลัพธเพื่อใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

ประสิทธิภาพดานการแกไขปญหา ผลการวิจัยพบวา 

ประสิทธิภาพดานเครือขายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน 

อยูในระดับมาก ท้ังนี้ เนื่องจากไดมีการจัดกลุมในการรวมกัน

แกปญหาดานการบริหารจัดการธุรกิจ โดยใหบุคลากรทุกคนให

ความสําคัญกับแกปญหา โดยเนนการสรางเครือขายการสื่อสารให

ทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

ตวน  เปาซี กูจิ (2554:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงาน

ภาครัฐในรูปแบบเครือขาย: กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

สํานักงานปฏิบัติการภาคใต พบวา กระบวนการการบริหารงาน
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ภาครัฐในรูปแบบเครือขายของสถาบันพัฒน าองคกรชุมชน 

สํานักงานปฏิบัติการภาคใต คือ เครือขายองคกรชุมชนสวนใหญมัก

เกิดจากการท่ีประชาชนเปนแกนนําจัดตั้ง โดยเกิดจากการริเริ่ม

สรางสรรคของกลุมประชาชนเอง และเครือขายที่เกิดจากนโยบาย

ของทางราชการเขาไปกระตุนใหประชาชนเกิดความตระหนักใน

ปญหาสรางความต่ืนตัว ใหเกิดความสนใจรวมตัวการจัดระบบ

บริหารเครือขายเปนระบบที่สมาชิกไดมีโอกาสรวมในการจัดการมาก

ที่สุด มีความสอดคลองกับวิถีของชุมชนหรือทองถิ่น  

ประสิทธิภาพดานการสรางวัฒนธรรมการเอ้ืออาทร 

ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพดานเครือขายการสื่อสารในการ

บริหารเศรษฐกิจชุมชน อยูในระดับมาก ทั้งนี้ดานการจัดสรรกําไร 

ควรมีการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือเปนการกระจายขาวสาร

ขอมูลดานธุรกิจ เพื่อสรางและกําลังในการทํางานซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของของ วัทนีย นําชัยศรีคา (2550:บทคัดยอ) ศึกษาและ

วิจัยเพิ่มศักยภาพดานการบริหารจัดการของสินคา OTOP กลุม

ชุมชนพื้นที่อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ในการ

เพิ่มศักยภาพการบริหารดานการเงินตองมีการลงบัญชีรับ - จาย จึง

จะทําใหการจัดสรรกําไรในธุรกิจประสบความสําเร็จ 

ประสิทธิภาพดานการวางแผน ไดแก เน่ืองจากมีการ

สื่อสารผานเครือขายภายในธุรกิจไปยังกลุมที่มีสมาชิก หนวยงานทาง

วิชาการเขาไปชวยเหลือในการวางแผนธุรกิจผานระบบเครือขายการ

สื่อสาร เพ่ือทําใหเกิดกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัย Jackson E. T. (2004) พบวานวัตกรรมของ

ชุมชนที่มุงความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของคนในชุมชนที่ดีขึ้น

เป นการสนับสนุ นการเกิดนวัตกรรมจาก ชุมชน  ส วนด าน

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิตดวยตนเองประสบการณจาก

การใชโปรแกรมความชวยเหลือทางเทคนิคเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน  

  

7. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

7.1   ควรมีการวางแผนการแกไขปญหาดานการเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพในการสื่อสารในธุรกิจชุมชน โดยการเพ่ิมชองทางการ

สื่อสารใหมีความหลากหลายและเรียนรูการสื่อสารดวยเทคโนโลยี

สมัยใหมเขามาปรับใชใหเกิดประสิทธิภาพ 

7.2   ควรมีการสรางเครือขายการจัดหาแหลงเงินทุนจากแหลง

ตาง ๆ ท่ี เปนไปได  โดยการสงเสริมโครงการลงทุนเพื่ อให ได

ผลตอบแทนตามท่ีธุรกิจคาดหวัง เพื่อสรางประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน  

 

8. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ไดรับความกรุณาและ

ความชวยเหลืออยางดียิ่ งจากคณาจารย  คณะวิทยาการจัดการ               

ดร.ศานติ  เล็กมณี ดร.สมชาย สุรชาตรี และดร.ภัทรนนท  สุรชาตรี 

ตลอดจนเจาหนาที่ทุกทานที่ใหคําปรึกษาและใหคําแนะนํา รวมทั้ง

ขอเสนอแนะจนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณจึงขอขอบคุณ

เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา ดร.เกษม บํารุงเวช ตลอดจนผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชูสิทธ ประดับเพ็ชร ผูทรงคุณวุฒิ    

ทุกทาน ผูเชี่ยวชาญและคณาจารยทุกทานที่เปนผูใหคําแนะนําและ

ตรวจสอบ ดานความรูเทคนิคตาง ๆ ขอขอบพระคุณ หัวหนาหรือ

ประธานกลุมและบุคลากรท่ีดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ OTOP 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจาหนาที่สถาบันวิจัยทุกทานที่ให

คําปรึกษาและใหความรวมมือดวยดีตลอดมา ขอขอบพระคุณแมสาย  

ไตแสง คุณชัยรัตน ไตแสง ท่ีคอยชวยเหลือและเปนกําลังใจดวยดี

เสมอมาและสนับสนุนการทําวิจัยครั้ง 
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บทคัดยอ  

   การศึกษาในฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเช่ือมั่นในตราสนิคาและคุณภาพการบริการท่ีรับรูสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค

ตอรานไดโซะในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามาจากกลุมตัวอยางประชากรท่ีเปนลูกคารานไดโซะในเขตกรุงเทพมหานคร

จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถติิเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลโดยใช

การวิเคราะหการถดถอยพหุคณู ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 291 คน มีอายุระหวาง 20 – 29 ป ประกอบ

อาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน มีระดับการศึกษาระดับปรญิญาตรี และมีรายไดสวนตัวเฉลีย่ตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท เมื่อพิจารณา

ความเชื่อมั่นในตราสินคา ดานความนาเช่ือถือ ความเมตตา และความซ่ือสัตย และคุณภาพการบริการท่ีรับรู ดานความนาเช่ือถือ ดานความมั่นใจ 

ดานความเปนรูปธรรมของบริการ และดานการตอบสนองความตองการ สงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคตอรานไดโซะในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในขณะที่การศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการที่รับรู ดานการดูแลเอาใจใสไมสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค 

คําสําคัญ : ความเชื่อมั่นในตราสนิคา, คุณภาพการใหบริการ, ความพึงพอใจ 

 

Abstract 

    This research aims to investigate the Influences of brand trust and perceived service quality on customer 

satisfaction with Daiso shops in Bangkok areas. The 400 sample respondents were drawn from the population of Daiso 

customers in Bangkok areas. The descriptive statistics consisting of percentage, mean, standard deviation, and multiple 

regression were used for statistical analysis. The study revealed that most of  
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respondents were female 291 persons, aged 20 - 29 years old, were employed by private companies/employees, 

graduated with a bachelor’s degree and earned an average monthly income of 10,001–30,000 baht. The brand trust with 

three dimensions; creditability, benevolence and integrity as well as four dimensions of perceived the service quality, 

reliability, assurance, tangibles and responsiveness, had a significant impact on consumer satisfaction with Daiso shops in 

Bangkok. However, empathy dimension of perceived service quality did not affect the customer satisfaction. 

Keywords : Brands Trust, Service Quality, Satisfaction 

 

1.   บทนํา 

ปจจุบันรูปแบบธุรกจิคาปลีกในไทยมีความทันสมัยเมื่อ

เทียบกับในอดีตที่เปนรานขายของชําขนาดเล็กจดัหาสินคามา

จําหนายโดยผานคนกลางหรือผูคาสง ซึ่งปจจุบันมีการลดการ

พึ่งพาคนกลาง เน่ืองจากผูประกอบการมักจะเปนผูซื้อรายใหญ มี

เครือขายสาขาจํานวนมากจึงมีอํานาจในการตอรองเหนือผูผลิต

หรือผูจดัจําหนาย มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบทั้งในดาน

การจัดการสต็อกสินคา ระบบการขนสงและศูนยการกระจาย

สินคาตลอดจนนําเทคโนโลยีดานตางๆมาปรับใชกับธุรกิจมากข้ึน

เพื่อสรางความไดเปรียบทางการตลาด กวา 2 ทศวรรษท่ีผานมา

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีการเติบโตอยางรวดเร็ว เน่ืองมาจาก

นโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนและเปดโอกาสใหกับผูประกอบการ

ตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทยได นอกจากน้ีรานคาปลีกทีม่ี

ความทันสมัย สะดวกสบาย มีสินคาที่มีคุณภาพและหลากหลายจะ

สามารถตอบสนองพฤติกรรมความตองการการบริโภคในภาค

ครัวเรือนไดดี โดยเฉพาะรานท่ีจาํหนายสินคาในชีวิตประจําวันจะ

มีการขยายตัวของการลงทุนใกลแหลงชุมชนสูง ดวยสาเหตุนี้ทําให

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมเริม่เขามาทดแทนธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดมิ 

(Traditional Trade) อีกท้ังธุรกิจสมัยใหมมีการพัฒนาเปน

รูปแบบตางๆมากข้ึน โดยเฉพาะท่ีเนนสินคาราคาถูก (Category 

Killer) และรานท่ีขายสินคาราคาเดียว ทั้งยังมีการขยายสาขาสู

ตางจังหวัดและเขาถึงตลาดชุมชนชนบทมากข้ึน ทําใหรานคาปลีก

กลายเปนศูนยกลางของชุมชน สงผลใหเพ่ิมมูลคาของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม (Modern Trade) มากขึ้นอยางตอเน่ือง แต

ขณะเดียวกันก็เกิดสภาวะการแขงขันในธุรกิจมากขึ้นเชนกัน  

ภาพรวมในปจจุบันธุรกิจคาปลีกสมัยใหมในไทย เร่ิมมีแบรนดจาก

ตางประเทศเขามาเปดกิจการรานคาปลีกท่ีจําหนายสินคาเฉพาะ

ประเภท (Specialty Store) เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเปนรูปแบบการคา

ที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะรูปแบบรานคาท่ีจําหนาย

สินคาราคาเดยีว เชน ไดโซะของญ่ีปุน จําหนายในราคา 60 บาท, 

เอโกะของไทยจําหนายในราคา 20 บาท หรือแมกระทั่งมินิโซะ

จากจีนเริม่ตนท่ี  39 บาทเปนตน สําหรับปจจัยที่ผลักดันใหธรุกิจ

ประเภทนี้ขยายตัวทั้งในไทยและเอเชีย เนื่องจากโลกกาวเขาสู

ดิจิทัลเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว สงผลใหเทรนดแฟช่ันเปลีย่นแปลง

ไปอยางรวดเร็ว และมีผลตอพฤตกิรรมการดําเนินชีวิตของคนใน

ปจจุบัน ทัศนคติเปลี่ยนหันมาซ้ือสินคาราคาไมสูง การตัดสินใจซ้ือ

สินคาก็งาย ใชแลวก็เปลีย่นใหมไดอยางตอเนื่อง ท้ังนี้จากการ

สํารวจความเคลื่อนไหวของรานราคาเดียวอยางไดโซะ เริม่ขยาย

สินคาในกลุมสกินแคร โฟมลางหนา เคร่ืองสําอางเพ่ิมขึ้นอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือขยายฐานลูกคากลุมวัยรุนหรือวัยเริ่มทํางาน จาก

กอนหนาน้ีสวนใหญสินคาจะเปนของใชในครัวเรือนเจาะกลุม

แมบาน นอกจากน้ี รูปแบบรานคาปลีกสมัยใหมที่จําหนายสินคา

เฉพาะประเภทที่ยังมีชองวางใหทําตลาดอีกรูปแบบคือ ราน

จําหนายสินคาเพ่ือสุขภาพและความสวยความงาม เชน 

มัตสโึมะโตะ ซรููฮะ หรือดองกี โฮเต ซ่ึงเปนคอนเซ็ปตซูเปอรสโตร

ในญี่ปุนช่ือดังที่จําหนายสินคาตั้งแตผลติภณัฑเพื่อสุขภาพและ

ความงาม สินคาอุปโภคบริโภคญีปุ่น กระเปา ถุงเทา ครอบคลุม

ทั้งหมด ซึ่งเปนที่รูจักของคนไทยเปนอยางดี ไดเปดตัวโครงการ

เอกมัยมอลลปลายป 2560 ดังนั้นสําหรับภาพรวมธรุกิจคาปลีก

มูลคา 3 ลานลานบาท  ในชวง 3-5 ปขางหนา ยังมีศักยภาพใน

การเติบโตถึง 5% จากจํานวนประชากรท่ีขยายเพิ่มขึ้น รวมทั้ง

กําลังการซื้อของผูบรโิภค โดยการประเมินท้ังปธุรกจิคาปลีกเติบโต 

3% ซูเปอรมารเก็ตเติบโต 6-7% มาจากฐานลูกคาระดับกลางถึง

บนท่ีหันมาซ้ือสินคาในชองทางดังกลาว ไฮเปอรมารเก็ตอยูใน

ภาวะทรงตัวหรือโต 2-3% หางสรรพสินคาโต 3%  

 จากปญหาที่กลาวมาขั้นตน จะพบวาปจจุบันมีรานคา

ปลีกท่ีทันสมัยอยูเปนจํานวนมากและมีการแขงขันที่สูงข้ึนในทุกๆ 

ปโดยแตละรายของกลุมสินคาราคาเดียวท่ีมีอยูในปจจุบัน ซึ่ง
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นอกเหนือจากการใชกลยุทธดานราคาถูกราคาเดียวก็คือการ

ออกแบบตกแตงราน บรรจุภณัฑ  ชุดพนักงาน  สไตลการ

ใหบริการรวมถึงสินคาท่ีมีความเปนญี่ปุน หรือแมกระทั่งช่ือรานก็

ลวนแตตั้งช่ือท่ีฟงแลวคลายความเปนญี่ปุนแทบทุกราน เมื่อราน

ราคาเดียวสวนใหญชูความเปนญีปุ่น เนนใหดูมีคณุภาพเหนือราคา 

พัฒนาสินคาตามสมยั  ทําใหเห็นวาเกือบทุกรานเล็งกลุมเปาหมาย

ไปท่ีกลุมวัยรุนถึงวัยเริม่ทํางานเปนหลักเพราะสินคาสวนใหญเปน

ทั้งของที่คนกลุมนี้จําเปนตองใชไปจนถึงซื้อดวยอารมณความรูสึก

ทันทีท่ีถูกใจ (Impulse Buying)  ซึ่งเปนกุญแจหลักของสินคาใน

รานเหลานี้ จากเดิมรานไดโซะเปนธุรกิจตัวแรกท่ีเขามาเปดตัวใน

เมืองไทย และเคยเดนเรื่องสินคาในกลุมของใชในครัวท่ีมุงเจาะ

กลุมแมบาน ก็ยังตองปรับตัวมาเพ่ิมรายการสําหรับกลุมวัยรุนและ

วัยเริ่มทํางานมากข้ึน โดยเฉพาะในหมวดหมูของสกินแครและ

เครื่องสําอาง รวมท้ังผลิตภัณฑเสริมอาหารซึ่งเปนสินคาที่เนน

นําเขาจากญ่ีปุนเขามาเพ่ิมเติม  และราน Miniso เองก็มีการขยาย

ธุรกิจตามรานไดโซะ (Daiso) มาอยางตอเน่ือง ท้ังจํานวนสาขา 

และความเปนญี่ปุน  ซ่ึงเปนการออกแบบเปนแบรนดใกลเคียงกับ 

MUJI  ดวยสไตลการตกแตงรานกม็ีสินคาในกลุมของผลติภณัฑ

ดูแลผิว และอุปกรณไฟฟาเสริมความงามที่ไดรับกระแสตอบรับดี

เชนกัน [6] จึงทําใหรานไดโซะมสีวนแบงตลาดในประเทศไทยท่ี

นอยลงจากเดมิ รวมทั้งแตละรานก็มีพัฒนาท้ังทางดานการตลาด

และเทคโนโลยีที่ดียิ่งข้ึนตลอดเวลา 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความเช่ือมั่นในตราสินคา

และคณุภาพการบริการท่ีรับรูสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษากรณีของรานไดโซะในเขต

กรุงเทพมหานครเพ่ือใหผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจหรือกิจการที่มคีวาม

ใกลเคียงสามารถนําผลไปใชในการปรับปรุงหรือใชเพ่ือเปน

แนวทางในการดําเนินธุรกิจคาปลีก รวมไปถึงสามารถตอบสนอง

และเขาถึงความตองการของผูบรโิภคไดอยางสูงสดุ 

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

      2.1 เพ่ือศึกษาความเช่ือมั่นในตราสินคาของผูบรโิภคที่มตีอ

รานไดโซะ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของผูบริโภคทีม่ีตอรานได

โซะ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 เพ่ือศึกษาการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางความ

เชื่อมั่นในตราสินคาและความพึงพอใจของผูบริโภค 

2.4 เพ่ือศึกษาการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางการ

รับรูถึงคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผูบริโภค 

 

3.   วิธีการดําเนินงานวิจัย   

ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Approach) โดยทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และ

ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมลู 

3.1 กลุมประชากรและการสุมตัวอยาง 

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาเลือกจากประชากรซ่ึงเปน

ผูบริโภคของรานไดโซะในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุม

ตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multistage sample) ใชจํานวน 400 

คน ซ่ึงจํานวนน้ีไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ ทาโร 

ยามาเน  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และความคลาด

เคลื่อนที่ระดับรอยละ +5 

3.2 วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 

การเลือกกลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยได

กําหนดการเลือกสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน 

(Probability) โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 

(Multistage Sample) โดยมีขั้นตอนการสุมตัวอยางดังตอไปนี ้

ขั้นที่ 1: เลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster 

Sampling)คือ การเลือกกลุมตัวอยางประชากรในเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยเลือกสุมตามพ้ืนท่ีแบงเปน 2 กลุม คือ พื้นที่

กรุงเทพฯ ฝงพระนครและพ้ืนท่ีกรงุเทพฯ ฝงธนบุร ี

ขั้นที ่2: เลือกใชการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) คือ การเลือกสุมตัวอยางประชากรในข้ันสดุทายดวย

วิธีการจับฉลาก กลุมประชากรฝงพระนครและกลุมประชากรฝง

ธนบุรี โดยมีขั้นตอนตอไปนี ้

- จับฉลากกลุมประชากรฝงพระนคร จํานวน 4 เขต ไดแก 

จตุจักร บางเขน พญาไท และลาดพราว 

- จับฉลากกลุมประชากรฝงธนบุรี จาํนวน 4 เขต ไดแก คลอง

สาน หนองแขม บางแค และบางบอน 

โดยแตละเขตจะทําการแจกแบบสอบถามเขตละ 50 ชุด รวม

ทั้งสิ้น 8 เขต (ท้ังฝงพระนคร และฝงธนบุรี) รวมเปน 400 ชุด โดย
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เลือกเก็บขอมลูในแตละพื้นท่ีเปนบริเวณใกลแหลงบริษัท 

สํานักงานและหางสรรพสินคาเปนหลัก เนื่องจากเปนบรเิวณที่

สามารถพบเจอกับกลุมผูบริโภครานไดโซะไดสะดวกที่สดุ 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การดําเนินการวิเคราะหขอมลูจะใชเครื่องมือทางสถิติเพื่อให

ทราบผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ดังนี้ 

3.3.1. สถิติเชิงพรรณนา  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.3.2. สถิติเชิงอนุมาน ไดแก  การวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression)  

 

4.   ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาจากการสุมเก็บกลุมตวัอยางของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครที่เคยซื้อสินคาจากรานไดโซะ มจีํานวนทั้งสิ้น 

400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คดิเปนรอยละ 72.8 มีอายุ

ระหวาง 20 – 29 ปมากที่สุดเปนรอยละ 80.3 มีอาชีพพนักงาน/

ลูกจางบริษัทเอกชนมากท่ีสดุรอยละ 48.5 มีระดับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรมีากที่สดุรอยละ 74.0  และมีรายไดสวนตัวเฉลีย่ตอ

เดือน 10,001 – 30,000 บาท มากท่ีสุดเปนรอยละ 64.0   

 ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวแทนประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซื้อสินคาพบวา กลุมตัวอยางมีการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเช่ือมั่นในตราสินคา (Brand Trust) ที่มี

ตอรานไดโซะ ในดานความนาเชื่อถือ (Creditability) ดานความ

เมตตากรุณา (Benevolence) และดานความซื่อสัตย (Integrity)  

อยูในระดับปานกลาง และผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน

ในรูปแบบการวิเคราะหความถดถอยแบบพหคูณ (Multiple 

Regression) พบวาความเช่ือมั่นในตราสินคาที่มีตอรานไดโซะ ใน

ดานความนาเชื่อถือ (Creditability) ดานความเมตตากรณุา 

(Benevolence) และดานความซือ่สัตย (Integrity)  สงผลตอ

ความพึงพอใจของผูบริโภคตอรานไดโซะในเขตกรุงเทพมหานคร 

เมื่อพิจารณาการรับรูถึงคณุภาพการบริการ (Service 

Quality) พบวากลุมตัวอยางมีการแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการ

รับรูถึงคุณภาพการบริการ (Service Quality) ที่มีตอรานไดโซะใน

ดานความนาเชื่อถือ (Reliability) ดานความมั่นใจ (Assurance) 

ดานการดูแลเอาใจใส (Empathy) และดานการตอบสนอง 

(Responsiveness) อยูในระดับปานกลาง สวนดานความเปน

รูปธรรมของการบริการ (Tangibles) อยูในระดับมาก และผลการ

วิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนในรูปแบบการวิเคราะหความ

ถดถอยแบบพหคูณ (Multiple Regression) พบวาการรับรูถึง

คุณภาพการบริการ (Service Quality) ท่ีมีตอรานไดโซะ ในดาน

ความนาเช่ือถือ (Reliability) ดานความมั่นใจ (Assurance) ดาน

การดูแลเอาใจใส (Empathy) และดานความเปนรูปธรรมของการ

บริการ (Tangibles) สงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคตอรานได

โซะในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีดานการตอบสนอง 

(Responsiveness)ไมสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคตอราน

ไดโซะในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ภาพท่ี 1 แผนภาพเสนทางแสดงอิทธิพลระหวางตัวแปรตาง ๆ 

 

5.   สรุปและอภิปรายผล 

5.1 ความเชื่อมั่นในตราสินคา ดานความนาเช่ือถือ ความเมตตา 

และความซื่อสัตย สงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคตอรานได

โซะในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้อาจเพราะ ความเช่ือมั่นในตรา

สินคาถือเปนสิ่งสําคัญลําดับแรกๆ ภายในจิตใจของผูบรโิภค หาก

ผูบริโภคเกดิความเช่ือมั่นตอสินคาหรือบริการ ผูบรโิภคสวนใหญ

จะยินดสีนับสนุนสินคาหรือบริการเหลาน้ันดวยความเตม็ใจ ทั้ง

ดานการความนาเช่ือถือ ดานความเมตตา และดานความซ่ือสตัย 

ปจจัยเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่จะดึงดูดใหผูบริโภคกลับมาซื้อสินคาหรือ

ใชบริการซ้ําในคร้ังตอๆไป อีกท้ังยังสามารถทําใหเกิดความภักดีตอ

สินคาและบริการในอนาคตอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยปจจัยที่

สงผลตอการตดัสินใจในการสงตอขอมูลทางการตลาดแบบViral 

Marketing พบวาความเช่ือมั่นในตราสินคาเปนความสมัพันธ

ระหวางตราสินคาและผูบรโิภค ถาหากผูบรโิภคไมไดรับเช่ือมั่น

จากตราสินคา ความสัมพันธนั้นก็จะถูกลดลง [2] ดังนั้นการสราง

ความเช่ือมั่นหรือความไววางใจเปนสิ่งสําคญัของตราสินคาที่สราง
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ความสัมพันธที่เกีย่วของกับความรูสึกของผูบรโิภคในระยะยาว ซึ่ง

ความสัมพันธทั้งหมดของความเช่ือมั่น ความซ่ือสัตยถือเปนกุญแจ

สําคัญที่แสดงถึงความมีคณุธรรม เชน ความถูกตอง ความยุติธรรม 

นโยบายตอตานสิ่งผิดกฎหมาย เปนตน  

5.2 คุณภาพการบริการท่ีรับรู ดานความนาเช่ือถือ ดานความ

มั่นใจ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ และดานการตอบสนอง

ความตองการ สงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคตอรานไดโซะใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีอาจเพราะการบริการถือเปนหัวใจ

สําคัญของการดําเนินธุรกจิ และผูบริโภคสวนใหญจะสามารถรับรู

คุณภาพการบริการไดอยางรวดเรว็จากการใชบริการในครั้งแรก 

โดยการบริการท่ีดีมักจะสงผลดตีอกิจการหรือธุรกจิตอการกลับมา

ใชซ้ําของผูบริโภครวมไปถึงการบอกตอใหกับเพื่อน คนรูจัก และ

ญาติพี่นองใหทราบถึงความพึงพอใจดังกลาวดวย โดยสอดคลอง

กับผลการวิจัย ของ Meesala (2016) อางในสิริวิมล คําวงศ, 

2559, หนา 51  ที่กลาววา การใหบริการที่มีคณุภาพสูงเปน

กุญแจไขไปสูความสําเร็จในการใหบริการทางอุตสาหกรรม การ

แขงขันในปจจุบันจะเห็นไดวามีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งการ

ติดตามและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการถือเปนสิ่งสําคญัในการ

พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ  

5.3 ในขณะที่การศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการที่รับรู ดานการ

ดูแลเอาใจใส ไมสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคตอรานไดโซะ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริโภคในยุคปจจบุัน

มีการปรับเปลีย่นดานพฤติกรรมในการเลือกซื้อคาตางไปจากเดมิ 

โดยการเลือกหรือตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ ผูบรโิภคสวนใหญ

มักจะทําการคนหาขอมูลจากกลุมอางอิง หรือผูมีอิทธิพลทาง

ความคิด ทางอินเตอรเน็ต รวมไปถึงในบางคร้ังอาจขอคําแนะนํา

จากบุคคลใกลตัว อาทิเชน เพ่ือน ญาติ หรือคนรูจักท่ีใหความ

ไววางใจ ตอการตัดสินใจในการเลอืกซื้อสินคามากกวาการเช่ือ

คําแนะนําจากรานคาและพนักงาน จึงสงผลใหในบางคร้ัง การ

เลือกซื้อสินคาภายในรานคาผูบริโภคจึงอาจตองการพ้ืนท่ีสวนตัว

ในการพิจารณาสินคาและบริการภายในรานคาเหลานั้นดวยตนเอง 

สอดคลองกับผลการวิจัย ของ HRC Retail Advisory ท่ีไดทํา

สํารวจพฤติกรรมการชอปปงของชาวอเมริกาเหนือเกี่ยวกับ

ประสบการณในการชอปปงในรานคา ผลการสํารวจพบวา 95% 

ของผูตอบแบบสอบถามตองการเลือกซื้อของเพียงลําพัง ไม

ตองการใหใครเดินตาม หรือใหขอมูลสินคา นอกจากตองการขอ

ความชวยเหลือจากรานคาบางอยางเทานั้น และยังพบวา 85% 

ของผูตอบแบบสอบถามตองการเช็คราคาสินคาผานเคร่ืองสแกน

ราคาดวยตนเอง แทนที่จะสอบถามจากพนักงานขาย ในขณะท่ี 

69% บอกวานิยมสั่งซื้อสินคาเทคโนโลยีจากทางออนไลน และมา

รับสินคาจากหนารานคามากกวา   

 

6.   ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 เพื่อใหผลการศึกษาในคร้ังนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะ

ที่กวางขวางมากข้ึนอันจะเปนประโยชนในการอธิบาย

ปรากฎการณและปญหาทางดานการประกอบธุรกิจ การวางแผน

ดานการขายและการตลาด  หรือปญหาอื่นท่ีมีความเก่ียวของกัน 

ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี ้

6.1 จากการศึกษาในคร้ังนี้พบวา เมื่อนําปจจัยดานความเชื่อมั่นใน

ตราสินคา (Brands Trust) และปจจัยดานการรับรูถึงคุณภาพ

บริการ (Service Quality) อาจนาํมาผสมผสานกับตัวแปรอื่นๆ

เพื่อเปนตัวแปรใหมได  ซ่ึงสาํหรับงานวิจัยในอนาคตแนะนําให

ผูวิจัยทานตอไปทําการศึกษาปจจยัดังกลาวในเชิงลึกอีกครั้ง เพื่อ

นําไปพิจารณาตอในงานวิจัยครั้งถัดไป โดยงานวิจัยนี้ได

ทําการศึกษาปจจัยดังกลาว  

6.2 แนะนําใหศึกษาตัวแปรปจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลตอความพึง

พอใจของผูบริโภค เนื่องจากคุณภาพสินคาและบริการเปนเรื่อง

ละเอียดออนที่ผูบรโิภคใหความสําคัญ ดังนั้นผูใหบริการควรมี

ความใสใจเปนอยางมาก การท่ีศึกษาปจจัยทางจิตวิทยาจะ

สามารถนําผลท่ีไดจากการวิจยัมาพัฒนาปรับปรุงกับธุรกิจไดใน

หลากหลายมติิมากข้ึน 
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วันที่ 13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

บทความวิจัย 
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 

(Oral Presentation) 

สาขา วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EI) 
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Abstract 

This research was aimed to develop a soap product for odor adsorption. Silica from commercial, silica derived 
from rice husk and zeolite X were added into the products. Silica was extracted from rice husk as agricultural residues 
with high silica content.  Zeolite X was synthesized and characterized using X-ray powder diffraction. The results show 
that zeolite X can be synthesized from rice husk.  Adsorption of acetic acid 5% v/v was studied to odor adsorption 
during 10, 30 and 60 mins. The results show that silica derived from rice husk has the highest adsorption.  Soap quality 
was tested and shown that the pH was in the suitable ranging of 7 to 9 for consumer use. The volume of flash foam 
and foam drainage are similar.  Soap with silica from commercial was shown the highest erosion from erosion testing. 
Key words:  Rice husk, Soap, Silica, Zeolite X 
 
 

1. Introduction 
 Rice husk is a major by-product of the rice milling 
industry [1], the major constituents of rice husk are 
cellulose, lignin and silica. During growth, rice plants 
adsorb silica and other minerals from the soil and 
accumulate it into their structures.  Its composition varies 
with the diversity, climate and geographic location of 
growth. The high grade of silica in the husk opens a 
possibility for its high quality content. Through thermal 
treatment by calcination, with or without energy 
recovery, the ash obtained is constituted by amorphous 
silica with high porosity having potential applications. it 
can be used as ligand in construction materials, catalyst 
support, molecular sieve, ion exchange, metals 
adsorbent, insulation or ceramics. It can be also used for 
silica source of zeolite synthesis [2, 3]. Zeolites are 
crystalline aluminosilicates having rigid three-dimensional 
assemblage of tetrahedral with (SiO4)4- and (AlO4)5- [5, 6].  
 Triclosan was commonly found in some consumer 
products, including toothpaste, soaps, detergents, toys, 
and surgical cleaning treatments. The dangers of triclosan 
have been studied more and more in recent years. It has 
shown negative effects on humans, animals and the 
environment [7]. Triclosan is a synthetic chemical with 

antimicrobial properties which destroy or inhibit the 
growth of microorganisms such as bacteria or fungi.  
When triclosan degrades, it turns into dioxin. In fact, 
triclosan can manifest itself in the body as a producer of 
uncontrolled cell growth.  
 In this work, zeolite and silica derived from rice husk 
were added into soap instead of triclosan, they are 
agricultural residues. Moreover, silica derived from rice 
husk and zeolite were tested for odor adsorbent 
application. 
 

2. Methodology 
2.1 Silica extraction from rice husk  
  The rice husk was dried for 24 hours.  Then, leaching 
was carried out with hydrochloric acid using a reflux 
boiling apparatus for 2 hours. The solids after separation 
were washed with water to remove the acid retained. 
They were then dried and calcined at 650ºC and 750 ºC 
for 4 hours. 
2.2 Synthesis of zeolite X 
 The synthesis of zeolite X in this work was involved 
three main steps: 1) Sodium silicate solution (Na2SiO3) 
was prepared 2) Sodium aluminate solution (NaAlO2) was 
prepared and 3) Zeolite was crystallized.  
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 2.2.1 The sodium silicate solution (NaSiO3) is prepared 
from rice husk with NaOH, stirred at 70 ºC for 30 mins 
and filtered. 
 2.2.2 The sodium aluminate solution is prepared by 
adding sodium aluminum with sodium hydroxide (NaOH) 
and potassium hydroxide. The mixture is stirred until 
dissolved completely. 
 2.2.3 Prepared sodium silicate solution was 
introduced into the sodium aluminate solution and 
incubation was occurred at 70 ºC for 3 hours.  After that,
the solution was crystallized at 93 ºC for 2 hours. It was 
then filtrated and further washed as shown in Fig. 1 

 
 

Fig.1 Synthesis of zeolite X 
 
2.3 Adsorption of acetic acid 
 Acetic acid is a molecule in the carboxylic acid group. 
Carboxylic acid is found in the human body odor. The 
condition adsorption is shown in the Table 1. The 
concentration of acetic acid after the reaction at 10, 30 
and 60 mins was measured the refractive index value 
with a refractometer. 
  
Table 1. Conditions for acetic acid adsorption  

 
2.4 Testing of soap quality  
 Prepared soap was dissolved from glycerin at 7 0  ºC. 
The solution was then added with adsorbent materials 
(silica (commercial), silica (rice husk) and zeolite X). After 
that, soap was tested the quality including the 
moisturizing soap, bubble foam and the erosion soap at 
5, 15 and 30 mins. 

  
 

3. Results and Discussion 
3.1 Extracted silica from rice husk 
  Silica extraction from rice husk was treated with 
hydrochloric acid. Boiling acid helps to remove other 
elements. Extracted silica has increased purity.  Fig. 2 was 
shown that silica was calcined at 6 5 0  ºC (Fig. 2 a) was 
gray. At higher calcination temperature at 750 ºC, the 
results showed the sample is white color.  It can be 
explained that heating helps hydrocarbons decompose 
into carbon dioxide. Thermal decomposition was 
increased. Therefore, the calcination at 750 ºC has got 
more pure silica content. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Extracted silica at 650 ºC (a) and 750 ºC (b) 
 The extracted silica from rice husk with 7 5 0  °C 
calcination temperature was measured the chemical 
composition by X-ray fluorescence (XRF). The main 
component is SiO2 with 99 .83%  by weight as shown in 
the Table 2. 
 
Table 2. XRF results of silica extraction from rice husk 

 
3.2 XRD of synthesized zeolite X 

Zeolite X using silica source from rice husk was 
obtained by XRD. The results show that the peaks of the 
zeolite X from rice husk were in line with the standard 
peaks at 6.09, 23.24, 27.29, 30.85 and 42.63 [8].  It was 
found that some peaks of the zeolite were still 
amorphous as shown in Fig. 3  

a b 
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Fig. 3 XRD pattern of synthesized zeolite X 

3.3 Adsorption of acetic acid 
 Acetic acid adsorption using with different adsorbents 
were tested. The results were shown that silica derived 
from rice husk has the highest acetic acid adsorption as 
shown in Fig. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4  Adsorption of acetic acid by silica (commercial), 
silica (rice husk) and zeolite X at 10, 30 and 60 mins 
 
 An acetic acid solution of 5% (v/v) in water 95% was 
used.  The 5% acetic acid show that silica from 
commercial and silica derived from rice husk can adsorb  
acetic acid more than zeolite X because the important 
silica framework structure is consisted of only homopolar 
(hydrophobic) �Si-O-Si� bonds which adsorb organic 
molecules [9-10, 12]. While zeolite has aluminum in the 
unit cell, consequently the framework increases in the 
number of partially ionic hydrophilic enters associated 
with the tetrahedrally coordinate aluminum � Al-OH-Si�
[9-12]. Adsorption of water occurs on cations associated 
with the framework aluminum and on centers ascribed to 
intracrystallite defects created as charge balancing 
centers for the charge template [13]. The water transport 
through pores is more likely favored because of a 
combination of favorable diffusion, due to small size of 

water molecule (2.8 Å) while acetic acid (CH3COOH) 
molecule has large size with 4.5 Å.  
 
3.4 Soap quality testing 
 Innovative soap was tested quality showed in Table 3.  
Moisturizing soap was shown the pH value of all types of 
soap were in the range of 7 to 9, which is considered 
suitable for consumer use and it can be removed fat oil 
and dirt from the skin. 
 The soap is solid, which gives the bubble when it is 
dissolved with water. The volume of bubbles varies 
depending on the types of oil used to produce the soap. 
However, the soap product does not provide a standard 
for volume of foam, but the bubble can be indicated the 
properties of soap. The results showed that the flash 
foam and foam drainage are similar. 
 Erosion soap was tested from water solubility by 
stirring. The results showed that silica from commercial 
soap was the highest erosion testing due to silica from 
commercial has the smallest particle size with 12 nm. 
Therefore, commercial silica has the most surface area 
which external surface silanol (SiOH) groups is water 
soluble. 
 
Table 3. Soap quality testing 

 
 

4. Conclusions 
 Silica can be extracted from rice husk with high 
99 .8 3%  of SiO2 content. Zeolite X can be synthesized 
from rice husk. The highest adsorption of acetic acid is 
silica derived from rice husk because of hydrophobic �Si-
O-Si� bonding for organic molecules adsorption. The 
lowest adsorption of acetic acid is zeolite X due to H2O 
molecule (2.8 Å) is smaller than CH3COOH molecule (4.5 
Å).  It can make H2O through pore favorable. The pH of 
the soap was in the range of 7 to 9. The volume of flash 
foam and foam drainage are similar.  Silica from 
commercial soap was the highest erosion testing due to 
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the surface of Si-OH is water soluble and silica from 
commercial has more surface area than silica derived 
from rice husk 
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บทคัดยอ 

 การเติมคารบอนแบล็คลงไปในยางสไตรนีบิวทาไดอีนเปนการเพิ่มคุณสมบัติเชิงกลเมื่อเปรียบเทียบกับยางท่ีไมผานการเติมคารบอน
แบล็ค อีกทั้งการเติมสารหลอลื่นชนิดแข็งจะมีบทบาทสําคัญในการลดแรงเสียดทานและการสึกหรอที่เกิดขึ้นในระหวางการใชงาน ดังนั้น 
งานวิจัยนี้ไดศึกษาอิทธิพลของปริมาณการเติมสารหลอลื่นชนิดแข็งตอสมบัติเชิงกลของยางสไตรีนบิวทาไดอีน โดยปรับเปลี่ยน อัตราสวนของ
เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรดและโมลิบดีนัมไดซัลไฟดที่ปริมาณรอยละ 10/0, 7.5/2.5, 5/5, 2.5/7.5 และ 0/10 โดยน้ําหนัก จากการศึกษา
พบวา เมื่อเพิม่ปริมาณสารหลอลื่นชนิดแข็งในยางสไตรีนบิวทาไดอีน คาความตานทานแรงดึงและรอยละการยืดตัว ณ จุดขาดมีคาเพิ่มข้ึน เมื่อ
วัสดุเชิงประกอบท่ีมีการเติมเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรดที่ปริมาณรอยละ 10 และ โมลิบดีนัมไดซัลไฟดที่ปริมาณรอยละ 10 โดยมีคาเพิ่มข้ึน 
56% และ 44% ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเชิงประกอบสไตรีนบิวทาไดอีน/คารบอนแบล็คที่ไมเติมสารหลอลื่นชนิดแข็ง เมื่อพิจารณา
คามอดูลัสที่ความเครียด 300% มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณสัดสวนเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรดที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามคาความแข็งมีคา
เปลี่ยนแปลงอยางไมมีนัยสําคัญเมื่ออัตราสวนของสารหลอลื่นชนิดแข็งเปลี่ยนแปลงไป 
คําสําคัญ : ยางสไตรีนบิวทาไดอีน, สารหลอลื่นชนิดแข็ง, เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด, โมลิบดีนัมไดซัลไฟด 
 

Abstract 
Carbon black (CB) is used to improve the mechanical properties of Styrene butadiene (SBR) compounds with 

unfilled compounds. Solid lubricants will be reducing friction and wear during for operation. In this research the effect 
of five different ratio of solid lubricants (hexagonal boron nitride; h-BN : molybdenum disulfide; MoS2) at 10/0, 7.5/2.5, 
5/5, 2.5/7.5 and 0/10 by %weight was investigated. It was found that the increase in solid lubricants loading with 
increase in tensile strength and percentage of elongation at break. In case of 10%wt of h-BN and 10%wt of MoS2 was 
increase to 56% and 44% for unfilled-solid lubricants, respectively. Modulus at 300% strain tend to increase with 
increasing of h-BN in rubber compounds. There were change insignificant when added the difference ratio of solid 
lubricants in composites. 
Keywords : Styrene-Butadiene, Solid-Lubricants, Hexagonal boron nitride, Molybdenum disulfide 
 
 

1. บทนํา 
 ปญหาหลักที่พบในภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง คือ 
ปญหาเร่ืองการสึกหรอโดยมีสาเหตุหลักมาจากการสูญเสียสมบัติการ
หลอลื่นของวัสดุ ทําใหเกิดความเสียหายข้ึนในระหวางการนําไปใช
งาน ดังนั้น สารหลอลื่นจึงมีบทบาทที่สําคัญในการลดแรงเสียดทาน 
และการสึกหรอท่ีเกิดขึ้นในระหวางการใชงานของวัสดุ โดยลักษณะ
ของสารหลอลื่นจะอยูในรูปของแข็งท่ีบดเปนผง ของเหลว หรือกึ่ง
ของเหลว ดวยสาเหตุที่รูปแบบของสารหลอลื่นมีความหลากหลายจึง
เปนที่นาสนใจในการนํามาประยุกตใชเปนวัสดุหลอลื่น โดยใชยาง 
สไตรีนบิวทาไดอีน หรือยางเอสบีอารเปนเมทริกซหลัก เนื่องจากยาง

เอสบีอาร  จัดเปนยางสังเคราะหที่ ใชกันมากที่ สุดในโรงงาน
อุตสาหกรรม เพราะเมื่อผสมสารเคมีในรูปของยางคอมพาวดแลว 
ผานการคงรูปแลวจะมีคุณภาพท่ีสม่ําเสมอ และนอกเหนือจากน้ันยัง
มีความตานทานตอการขัดถู (Abrasion resistance) ไดดี แตตอง
เสริมแรงดวยสารตัวเติม (Reinforcing fillers) เชน ซิลิกา และ
คารบอนแบล็ค เปนตน 
 สารหลอลื่นชนิดแข็ง เปนวัสดุหลอลื่นชนิดหน่ึงที่อยู ในรูป
ของแข็งมีขนาดอนุภาคในระดับไมครอน มีความเหมาะสมตอการ
นําไปผสมในวัสดุเชิงประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน
การสึกหรอ เนื่องจากเปนวัสดุที่มีความบริสุทธิ์ แข็งแรงสูง และเปน
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สารหลอลื่นในตัวเอง ดังนั้นในงานวิจัยนี้ไดทําศึกษาอัตราสวนผสม
ของสารหลอลื่นชนิดแข็งชนิดเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรดและ
โมลิบดีนัมไดซัลไฟดที่สงผลตอสมบัติเชิงกลของยางสไตรีนบิวทาได
อีน/คารบอนแบล็ค เพื่อใชเปนแนวทางในการขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑที่
สามารถใชงานไดจริง และแนวทางการศึกษาพฤติกรรมการสึกหรอ
ของยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คารบอนแบล็คตอไป 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1 วัตถุดิบท่ีใชในงานวิจัย 
 2.1.1 ยางเอสบีอาร เกรด 1502 (SBR) จากบริษัท บีเอสที 
อีลาสโตเมอร จํากัด 
 2.1.2 สารกระตุนปฏิกิริยาซิงกออกไซด (Zinc oxide; 
ZnO) เปนสารกระตุนปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตยางคอมพาวด 
จากบริษัท อุทิศ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
 2.1.3 สารกระตุนปฏิกิริยากรดสเตียริก (Stearic acid) 
เปนสารกระตุนปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตยางคอมพาวด จาก
บริษัท KLK-OLEO 
 2.1.4 สารเรงปฏิกิริยาไซโคลเฮกซิลเบนโซไทอะโซลซัลฟ-
นาไมด  (N-cyclohexyl-2 -benzothiazole sulfenamide; CBS) 
เปนสารเรงการกระตุนปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตยางคอมพาวด 
 2.1.5 คารบอนแบล็ค  เกรด N330 (Carbon black 
N330) เปนสารตัวเติมเสริมแรงในยางคอมพาวด จากบริษัท ไทย
คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  
 2.1.6 สารปองกันการเสื่อมสภาพ 6 พีพีดี  (N(1,3-
dimethyl-butyl)-N'-phenyl-p-phenylene diamine; 6 PPD) 
เปนสารปองกันการเสื่อมสภาพในยางคอมพาวด จากบริษัท Solutia 
 2.1.7 กํามะถัน (Sulfur) เปนสารคงรูปในกระบวนการ
ผลิตยางคอมพาวด  ในงานวิจัยนี้ ใชการคงรูปดวยวิธีดั้ งเดิม 
(Conventional vulcanization system; CV) จากบริษัท สยาม เฆ
มี จํากัด 
 2.1.8 เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด (h-BN) เปนสารหลอ
ลื่นชนิดของแข็งจากบริษัท Sigma aldrich 
 2.1.9 โมลิบดีนัมไดซัลไฟด (MoS2) เปนสารหลอลื่นชนิด
ของแข็งจากบริษัท Sigma aldrich 
2.2 วิธีการทดลอง 
 2.2.1 การผสมยางดวยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two 
roll mill) 
 เตรียมการผสมยางคอมพาวดดวยเคร่ืองผสมแบบสอง
ลูกกลิ้ง โดยเติมปริมาณของสารหลอลื่นชนิดแข็งชนิดเฮกซะโกนอล
โบรอนไนไตรด และ โมลิบดีนัมไดซัลไฟดที่อัตราสวนรอยละ 10/0, 
7.5/2.5, 5/5, 2.5/7.5 และ 0/10 โดยน้ําหนัก โดยมีสวนประกอบท่ี
ใช ปริมาณและเวลาที่ใชในการผสมดังแสดงในตารางท่ี 1  
 2.2.2 การทดสอบสมบัติของยางคอมพาวด 
 ศึกษาลักษณ ะการคงรูปของยางคอมพาวด  (Cure 
characteristic) ดวยเคร่ืองรีโอมิเตอรแบบดายเคลื่อนที่ (Moving 
die rheometer) ที่ 90 เปอรเซ็นต (Tc90) ตามมาตรฐาน ASTM 
D5289 ท่ีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที 

 2.2.3 การข้ึนรูปช้ินงานทดสอบ 
 เตรียม ข้ึน รูป ช้ิน งานทดสอบด วย เครื่ อ งอัดขึ้ น รู ป 
(Compression molding) โดยใชอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส และ
ใชแรงดันท่ี 10 MPa เปนเวลาประมาณ 16 นาที 
 2.2.4 การทดสอบ 
 2.2.4.1 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของสารหลอลื่นชนิด
แข็ง โดยใชเครื่องจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning 
electron microscope; SEM) เพื่อตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ
ของอนุภาคของสารหลอล่ืนชนิดแข็งทั้งสองชนิด 
 2.2.4.2 ทดสอบแรงดึง (Testing of tensile) 
 เครื่ องทดสอบแรงดึง (Universal testing machine) 
ตามมาตรฐาน ASTM D412 โดยมีความเร็วรอบของการดึงที่ 500 
มิลลิเมตรตอวินาที ใชช้ินงานทดสอบรูปทรง Dumbbell (Die C) 
ความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร ทําการทดสอบอยางนอย 5 ช้ินตอ
ตัวอยางยาง 1 สูตร 
 2.2.4.3 ทดสอบความแข็ งผิ ว  (Hardness) ใช เครื่ อ ง
ทดสอบความแข็งผิว (Durometer) แบบ Shore A ตามมาตรฐาน 
ASTM D2240 ในการทดสอบจะทําการกดหัวกดลงบนผิวช้ินงาน 5 
จุด แลวจึงคํานวณหาคาเฉลี่ย โดยช้ินงานทดสอบมีลักษณะเปน
ทรงกระบอก มีความหนาอยางนอย 6 มิลลิเมตร 

 
ตารางที่ 1 สวนประกอบของยางและสารเคมีที่ใช ปริมาณ ลําดับ
ขั้นตอน และเวลาที่ใชในการผสม 

สวนประกอบ ปริมาณ  

(phr) 

เวลาที่ใช 

(นาที) 

1. SBR Grade 1502 100.0 3 

2. ZnO 5.0 
3 

3. Stearic Acid  2.0 

4. 6PPD  0.5 3 

5. h-BN/MoS2 10/0, 7.5/2.5, 

5/5, 2.5/7.5, 

0/10 wt% 

5 

6. Carbon Black  45.0 10 

7. CBS 0.5 3 

8. Sulfur  2.5 3 
*phr คือ part per hundred of rubbers 
* wt% คือ Percentage of weight 

 
3. ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 
3.1 อิทธิพลของอัตราสวนผสมระหวางเฮกซะโกนอลโบรอนไน
ไตรดและโมลิบดีนัมไดซัลไฟดที่สงผลตอลักษณะการคงรูปของ
ยาง 
 จากผลการทดสอบลักษณะการคงรูปของวัสดุเชิงประกอบยาง 
สไตรีนบิวทาไดอีน/คารบอนแบล็คที่มีการเติมอัตราสวนผสมระหวาง
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เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรดและโมลิบดีนัมไดซัลไฟดที่ปริมาณรอย-
ละ 10/0, 7.5/2.5, 5/5, 2.5/7.5 และ 0/10 โดย นํ้ าหนั ก  ตาม
ตารางท่ี 2 พบวา ระยะเวลาในการคงรูป (Tc90) และคาความตาง
ของแรงบิด (Δ t) ของวัสดุ เชิงประกอบมีคาเพิ่มขึ้นอยางไม มี
นัยสําคัญ เมื่อมีการเติมอัตราสวนผสมระหวางเฮกซะโกนอลโบรอน
ไนไตรด และโมลิบดีนัมไดซัลไฟด นั่นแสดงใหเห็นวา สารหลอลื่น
ชนิดแข็งไมไดสงผลกระทบตอระยะเวลาในการเกิดวัลคาไนซของ
วัสดุเชิงประกอบและอันตรกิริยาระหวางสารตัวเติมและยางในการ
เกิดพันธะระหวางสายโซโมเลกุลของยาง [1] 
  
ตารางท่ี 2 การทดสอบลักษณะการคงรูปของวัสดุเชิงประกอบยางส
ไตรีนบิวทาไดอีน/คารบอนแบล็คกับอัตราสวนผสมของสารหลอลื่น
ชนิดแข็งที่ปริมาณตางๆ 
วัสดุเชิงประกอบ Tc90 (m:s) Δt (MH-ML; dNm) 

SBR-CB 16.52 13.31 
SBR-CB/ 

h-BN 10 wt% 
16.62 13.94 

SBR-CB/ 
h-BN:MoS2 
7.5:2.5 wt% 

16.48 15.24 

SBR-CB/ 
h-BN:MoS2 
5.5:5.5 wt% 

16.50 14.72 

SBR-CB/ 
h-BN:MoS2 
2.5:7.5 wt% 

16.68 13.97 

SBR-CB/ 
MoS2 10 wt% 

16.57 14.02 

* wt% คือ Percentage of weight 

 
3.2 สัณฐานวิทยาของเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรดและโมลิบดีนัม
ไดซัลไฟด 
 จากการศึกษาสัณฐานวิทยาของสารหลอลื่นชนิดของแข็งดวย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) ท่ีกําลังขยาย 
5,000 เทา ตามรูปที่ 1 พบวาอนุภาคของเฮกซะโกนอลโบรอนไน-
ไตรดและโมลิบดีนัมไดซัลไฟด มีรูปรางเปนแผนบางจัดเรียงตัวกัน
เปนช้ัน และเกิดการเกาะกลุมกันอยางกระจัดกระจาย เนื่องจาก
อนุภาคของสารหลอลื่นชนิดแข็งมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางช้ัน
โครงสรางเปนแรงแวนเดอวาลส จึงทําใหเห็นถึงการเกาะกลุ มกัน
ระหวางอนุภาคของสารหลอลื่นชนิดแข็ง นอกจากนั้น ยังพบวา
อนุภาคของโมลิบดีนัมไดซัลไฟดมีการเกาะกลุมท่ีนอยกวาอนุภาค
เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด เน่ืองมาจากแรงยึดเหนี่ยวระหวางช้ัน
โครงสรางของอนุภาคของโมลิบดีนัมไดซัลไฟดที่นอยกวา จึงทําให
โครงสรางระหวางช้ันยึดติดกันดวยพลังงานที่ต่ํากวา จึงทําใหเห็น
อนุภาคที่กระจัดกระจายมากกวา [2] 

 
รูปที่ 1 ลักษณะอนุภาคของสารหลอลื่นชนิดแข็ง (ก) เฮกซะโกนอล

โบรอนไนไตรด และ (ข) โมลิบดีนมัไดซลัไฟด 
 
3.3 คาความตานทานตอแรงดึง (Tensile strength) และรอยละ
การยืดตัว ณ จุดขาด (%Elongation at break) 
 จากรูปที่ 2 แสดงกราฟคาความตานทานตอแรงดึง (Tensile 
strength) และรอยละการยืดตัว ณ จุดขาด (%Elongation at 
break) ของวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คารบอนแบล็ค
ที่มีการเติมอัตราสวนผสมระหวางเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรดและ
โมลิบดีนัมไดซัลไฟดที่ปริมาณตางๆกัน พบวา คาความตานทานตอ
แรงดึงของวัสดุเชิงประกอบที่มีการเติมสัดสวนของเฮกซะโกนอล
โบรอนไนไตรด ทีป่ริมาณรอยละ 10 โดยนํ้าหนัก สงผลใหมีคาความ
ตานทานตอแรงดึงเพิ่มขึ้นถึง 56 เปอรเซ็นต เชนเดียวกับวัสดุเชิง
ประกอบที่มีการเติมสัดสวนของโมลิบดีนัมไดซัลไฟดที่ปริมาณรอย
ละ 10 โดยนํ้าหนัก สงผลใหคาความตานทานตอแรงดึงเพ่ิมขึ้นถึง 
44 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/
คารบอนแบล็ค นั่นแสดงใหเห็นวาเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค
สารหลอลื่นชนิดแข็งและวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/
คารบอนแบล็คที่ดี เนื่องจากสารหลอลื่นชนิดแข็งมีแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางช้ันอนุภาคที่นอย ดังนั้นในระหวางกระบวนการผสมแรง
เฉือนท่ีเกิดขึ้นไปทําใหทําลายแรงยึดเหนี่ยวระหวางช้ันอนุภาค จึงทํา
ใหอนุภาคของสารหลอลื่นชนิดแข็งสามารถกระจายตัวในวัสดุเ ชิง
ประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คารบอนแบล็คไดดี [3] และเมื่อทํา
การปรับเปลี่ยนอัตราสวนผสมระหวางเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด
และโมลิบดีนัมไดซัลไฟดกลับพบวา คาความตานทานตอแรงดึงของ
วัสดุเชิงประกอบมีตาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ นอกเหนือจาก
นั้นคารอยละการยืดตัว ณ จุดขาดของวัสดุเชิงประกอบที่มีการเติม
สัดสวนของเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรดที่ปริมาณรอยละ 10 โดย
น้ําหนัก สงผลใหมีคาการยืดตัว ณ จุดขาดเพ่ิมขึ้นถึง 62 เปอรเซ็นต 
เชนเดียวกับวัสดุเชิงประกอบที่มีการเติมสัดสวนของโมลิบดีนัมได
ซัลไฟดที่ปริมาณรอยละ 10 โดยน้ําหนัก สงผลใหมีคาการยืดตัว- 

(ก) 

(ข) 
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รูปที ่2 คาความตานทานตอแรงดงึ (Tensile strength) และรอยละการยืดตัว ณ จดุขาด (%Elongation at break) ของวัสดุเชิง-ประกอบ

ยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คารบอนแบล็คกับอัตราสวนผสมของสารหลอล่ืนชนิดแข็งที่ปริมาณตางๆ 
 

 
รูปที่ 3 คามอดูลัสที่ความเครียด 100, 200 และ 300 เปอรเซ็นต (Modulus at % strain) ของวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/

คารบอนแบล็คกับอัตราสวนผสมของสารหลอลื่นชนิดแข็งที่ปริมาณตางๆ 
 

ณ จุดขาดเพิ่มขึ้นถึง 71 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับวัสดุเชิงประกอบ
ยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คารบอนแบล็ค นั่นแสดงใหเห็นวาอนุภาค
สารหลอลื่นชนิดแข็งชนิดโมลิบดีนัมไดซัลไฟดไปทําใหวัสดุ เชิง
ประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คารบอนแบล็คมีความเหนียวที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาคสารหลอลื่นชนิดแข็งชนิดเฮกซะ
โกนอลโบรอนไนไตรด 
 
3.4 คามอดูลัสที่ความเครียด 100, 200, และ 300 เปอรเซ็นต 
(Modulus at 100, 200, 300 %strain) 
 จากรูปที่ 3 แสดงคามอดูลัสที่ความเครียด 100, 200 และ 300 
เปอรเซ็นตของวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คารบอน

แบล็คมีการเติมอัตราสวนผสมระหวางเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด
และโมลิบดีนัมไดซัลไฟด ที่ปริมาณตางๆกัน พบวาเมื่อเติมอนุภาค
สารหลอล่ืนชนิดแข็งลงไปในวัสดุเชิงประกอบ คามอดูลัสมีแนวโนมที่
เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไมไดผานการเติม ในทางกลับกันเมื่อ
พิจารณาคาความแตกตางของคามอดูลัสที่ความเครียด 100 
เปอรเซ็นตของวัสดุเชิงประกอบมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
นั่ น แสด งให เห็ น ว าพ ฤติ ก รรม ใน การกลั บ คื น สู สภ าพ เดิ ม 
(Resilience) หลังจากการออกแรงท่ีระยะยืดต่ําๆ มีพฤติกรรมที่ไม
แตกตางกัน เมื่อมีการเติมอนุภาคสารหลอล่ืนชนิดของแข็งที่ปริมาณ
ตางๆกัน แตในทางกลับกันคามอดูลัสจะมีความแตกตางอยางชัดเจน
ที่ความเครียด 300 เปอรเซ็นตของวัสดุเชิงประกอบ โดยพบวา เมื่อ
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เพิ่มปริมาณเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรดในวัสดุเชิงประกอบยางสไต
รีนบิวทาไดอีน/คารบอนแบล็ค คามอดูลัสมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น [4] 
นั่นแสดงใหเห็นวา อนุภาคของเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรดไปทําให
วัสดุเชิงประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คารบอนแบล็คมีความแข็ง
ตึง (Stiffness) ในชวงระยะยืดที่สูงหลังจากออกแรง  
 
3.5 คาความแข็ง (Hardness) ของวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีน
บิวทาไดอีน/คารบอนแบล็ค 
 จากผลการทดสอบคาความแข็งของวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีน
บิวทาไดอีน/คารบอนแบล็ค แสดงในรูปท่ี 4 พบวา คาความแข็งของ
วัสดุเชิงประกอบมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อมีการเติมสารหลอลื่นชนิดแข็ง และ
เมื่อทําการเปรียบเทียบอัตราสวนผสมระหวางเฮกซะโกนอลโบรอน
ไนไตรดและโมลิบดีนัมไดซัลไฟดที่ปริมาณตางๆกันพบวา คาความ
แข็งของวัสดุเชิงประกอบมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ แตที่
ปริมาณการอัตราสวน 0/10 จะพบวามีคาความแข็งนอยที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณการเติมสารหลอลื่นชนิดแข็งอื่นๆ น่ันแสดง
ใหเห็นถึงอนุภาคของโมลิบดีนัมไดซัลไฟดที่มีความแข็งท่ีนอยกวา
อนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรดในวัสดุเชิงประกอบ เนื่องมาก
จากพันธะโคเวเลนตภายในอนุภาคสารหลอลื่นชนิดแข็งชนิด
โมลิบดีนัมไดซัลไฟดมีระยะหางระหวางอะตอมของโมลิบดีนัม
และซัลเฟอรที่มากกวาพันธะโคเวเลนตภายในอนุภาคสารหลอลื่น
ชนิดแข็งชนิดเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรดที่ระยะหางระหวาง
อะตอมโบรอนและไนโตรเจน จึงทําใหแรงยึดเหนี่ยวของสารหลอลื่น
ชนิดแข็งชนิดโมลิบดีนัมไดซัลไฟดมีคาท่ีนอยกวา [2] ซ่ึงจะไป
สอดคลองกับรอยละการยืดตัวและคามอดูลัสของวัสดุเชิงประกอบ
ยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คารบอนแบล็ค 
 

 
 

รูปที่ 4 คาความแข็งของวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีน 
บิวทาไดอีน/คารบอนแบลค็กับอัตราสวนผสมของสารหลอล่ืน 

ชนิดของแข็งที่ปริมาณตางๆ 
 

4. บทสรุป 
4.1 คาความตานทานตอแรงดึงและรอยละการยืดตัว ณ จุดขาดมี
แนวโนมที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการเติมสารหลอลื่นชนิดแข็ง  
4.2 คามอดูลัสมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเติมอนุภาคสารหลอลื่นชนิด
ของแข็ง แตเมื่อพิจารณาคามอดูลัสท่ีความเครียด 100 เปอรเซ็นต 

กลับมีคาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ แตในทางกลับกัน คามอดูลัสที่
ความเครียด 300 เปอรเซ็นต มีแนวโนมที่ลดลง เม่ือเพิ่มปริมาณ
โมลิบดีนัมไดซัลไฟดในวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/
คารบอนแบล็ค 
4.3 คาความแข็งในวัสดุเชิงประกอบยางสไตรนีบิวทาไดอีน/คารบอน
แบล็คมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญเมื่ออัตราสวนของสารหลอ
ลื่นชนิดแข็งเปลี่ยนไป 

 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณนายเกริกไกร พลายงาม นายจิรายุ ปญจรัก และ 
นางสาวเสาวนีย คงภักดี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอ-
ลิเมอรที่เสียสละ แรงกาย แรงใจมาทํางานวิจัยช้ินนี ้
 ขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการ
ผลิตที่ใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานใชเครื่องมือตางๆใน
หองปฏิบัติการไดอยางสะดวก 
 ขอขอบคุณ  บริษัท ยางสังเคราะห ไทย จํากัด ที่ ใหความ
อนุเคราะหในเรื่องของเครื่องมือทดสอบเพ่ือดําเนินงานวิจัยในคร้ังนี ้
 ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีที่สนับสนุน
เงินทุนในการวิจัยในคร้ังนี้ 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดมุงทําการศึกษาการศึกษาสมบัติทางกลจากการเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟ โดยกระบวนการเช่ือมอารกดวยลวดเช่ือม

หุมฟลักซ  ใชวัสดุเปนรางรถไฟขนาด 100 ปอนด/หลา  ในพื้นที่เขตจังหวัดขอนแกน  พบวาผิวหนารอยเชื่อมไมมีลักษณะของการแตกราวหรือ

ขอบกพรองใดๆ เกิดขึ้นกับรอยเชื่อม  การทดสอบหาคาความแข็งจากการเช่ือมพอกผิวแข็งของรางรถไฟในบริเวณรอยเชื่อม จะเห็นไดวาการ

เช่ือมโดยไมผานกระบวนการอุนช้ินงานกอนเช่ือมมีคาความแข็งที่  36.16 HV ซ่ึงสูงกวาช้ินงานที่ผานการอุนช้ินงานกอนเช่ือมที่ 35.8 HV  

อยางไรก็ตามคาความแข็งบริเวณที่ไดรับอิทธิพลจากความรอนจะมีคาความแข็งที่มากกวาบริเวณรอยเช่ือม  การทดสอบการสึกหรอของรอย

เชื่อมจากการเชื่อมพอกผิวแข็งของรางรถไฟ  จะเห็นไดวาการเช่ือมโดยไมผานกระบวนการอุนช้ินงานกอนเช่ือมมีคาการสึกหรอที่นอยกวาจาก

การเช่ือมแบบอุนช้ินงานกอนเช่ือม  ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติของลวดเช่ือมและการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางโลหะวิทยา 

คําสําคัญ : การเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟ  กระบวนการเช่ือมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ 

 

Abstract 

This research to study the mechanical properties of railway hard surfacing welding by shielded metal 

arc welding process. The material used is a 100-pound railroad track in Khon Kaen. The surface of the weld is 

not characterized by any crack or defect. Happened with the weld hardness test of solid surface of rail in 

welding area It is evident that non-preheating welding has a hardness value of 36.16 HV which is higher than 

that of preheated parts at 35.8 HV. The hardness is greater than the weld area. Welded tire weld test it can be 

seen that welding without preheating pre-welding has lower wear values due to pre-welding of pre-welded 

parts. This is due to the properties of the weld metal and the changes in the metallurgical structure. 

Keywords : Railway hard surfacing welding, Shielded metal arc welding process. 
 

 

1. คํานํา 

ระบบโลจิสติกสปจจุบันนี้ เปนปจจัยหนึ่งที่ยกระดับ

ความสามารถทางการแขงขันทางการคาการลงทุนของแตละ

ธุรกิจ เพราะถือเปนตนทุนสําคัญของผูประกอบการ การบริหารการ

จัดการอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนสิง่ทีส่ําคัญ การวิเคราะหและเลือก

รูปแบบการขนสงไมวาจะเปนการขนสงทางบก ทางน้ํา หรือ ทางราง 

ใหเหมาะสมกับสินคา/ความตองการของธุรกิจ ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่

สามารถทํ าให ต นทุ นทางด านโล จิสติ กส  เกิดประสิทธิภ าพ

สูงสุด   การขนสงทางรถไฟเปนการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
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การขนสงที่สําคัญ สามารถขนสงสินคาและผูโดยสารไดปริมาณ

ที ่ สามารถเดินทางไดสะดวกรวดเร็ว  

จากลักษณะและประโยชนของการใชงานที่กวางขวางจึง

ทําใหเกิดความจําเปนอยางมากของการใชรถไฟ   ผลท่ีเกิดขึ้น     

จากการใชงานก็มีเชนกัน  ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการใชงานของ

รางรถไฟนั้น  โดยสวนมากแลวจะเกิดขึ้นกับแนวเช่ือมตอและ

ผิวหนาของรางที่สัมผัสกับลอขณะว่ิง ซึ่งในงานวิจัยนี้จะมุงเนนศึกษา

การศึกษาผิวหนารางท่ีเกิดความเสยีหาย  โดยความเสียหายที่เกิดขึ้น

จะเปนลักษณะคลายกับรอง ดังรูปที่ 1 เปนลักษณะความเสียหาย

จากการเสียดทานระหวางลอรถไฟกับผิวหนารางรถไฟ    
 

 
 

รูปที่ 1 การสึกหรอจากการเสียดสีผิวหนารางรถไฟ 

(พิชัย วัฒนศรีมงคล : กองบํารุงทางเขตขอนแกน) 

 

จากขอมูลกองบํารุงทางรถไฟเขตขอนแกน  การรถไฟแหง

ประเทศไทย  ปญหาดังกลาวเกิดจากอัตราการเรงของรถไฟขณะ

เคลื่อนที่ออกตัวจากสถานีหรือบริเวณทางข้ึนภูเขา   ท่ีจะตองใชแรง

ในการฉุดลากตัวรถไฟท้ังขบวน  แมวาขอกําหนดในการเรง

เครื่องยนตขณะออกตัวจากสถานีมีไววามิใหมีอัตราเรงเกินกําหนด  

แตก็เปนไปไดยากหากวาในขณะน้ันขบวนรถไฟมีปริมาณน้ําหนักที่

มากก็ไมสามารถท่ีจะเคลื่อนขบวนออกจากสถานีได  ดังนั้นจึงตอง

เพิ่มอัตราเรงขึ้นไปเกินขอกําหนดจึงเปนปญหาใหเกิดการฟรีของลอ

ขณะออกตัว  จากปญหาดังกลาวทางกองบํารุงทางจะตองเปลี่ยน 

รางรถไฟ  เน่ืองดวยรางรถไฟท่ีเปนรองจะเกิดการแตกในเวลาตอมา  

ดังนั้นในการศึกษาเบื้องตนนี้เพื่อลดการสึกหรอบริเวณผิวของ     

รางรถไฟ  ลดการแตกของผิวหนารางรถไฟ  และสามารถใชงานได

ในระยะเวลานานข้ึน  งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะแกปญหาดังกลาว  

โดยการเช่ือมพอกผิวรางรถไฟดวยกระบวนการเช่ือมอารคดวย    

ลวดเชื่อมหุมฟลักซ [1] 

 

2. อุปกรณและวิธีการ 

งานวิจัยนี้ทําการทดลองเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟ    

ขนาด 100 ปอนด  สวนผสมทางเคมีดังตารางที่ 1 โดยกระบวน   

การเช่ือมอารกดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซ  ซึ่งใชหลักการอารกระหวาง

ช้ินงานกับลวดเช่ือมขนาด 4 ม.ม. ดั งนั้นผิวหนารางรถไฟมี       

ความกวาง 70 mm และความยาว 80 mm จะสามารถเช่ือมได

โดยประมาณ  8 แนวเชื่อม  ซ่ึงมีตัวแปรในการเชื่อมพอกผิวแข็งดังน้ี 

2.1 ใชพื้ นที่ รางรถไฟในสถานีจังหวัดขอนแกน เพื่ อ

ทําการศึกษาขอมูล  

2.2  ใชลวดเชื่อมพอกผิว HF 350R ขนาด 4 ม.ม. 

2.3  เชื่อมช้ินงานโดยไมผานการอุนช้ินงาน (Preheat) 

2.4  อุนช้ินงานท่ีอุณหภูมิ 200 0C + เช่ือมช้ินงาน 

2.5  ใชกระแสไฟ 130 แอมป  เชื่อมดวยกระแส DCEN 

2.6  ทําการทดลองเชื่อมในแตละตัวแปร  อยางนอย 3 ซ้ํา 

2.7  เช่ือมโดยชางเช่ือมที่ผานการทดสอบมาตรฐาน    

ฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับที่ 1 

2.8  ตรวจสอบผิวหนารอยเชื่อม  โครงสรางจุลภาค 

2.9  ทดสอบหาคาความแข็งบริเวณผิวรอยเชื่อม 

2.10 ทดสอบการสึกหรอ 

 

ตารางที่ 1  สวนผสมทางเคมีของเหล็กรางรถไฟขนาด 100 ปอนด 

 

3. ผลการวิจัย 

3.1 การตรวจสอบผิวหนารอยเชื่อม 

ผิวหนารอยเช่ือมจากการเช่ือมพอกผิวแข็งผิวหนาราง

รถไฟ จากรูปที่ 2 พบวา ลักษณะของผิวหนารอยเช่ือมไมมีลักษณะ

ของการแตกราว  หรือขอบกพรองใดๆ เกิดข้ึนกับรอยเช่ือม  แตจาก

การสังเกตจะมีลักษณะหยาบและขรุขระ [2]  ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นเปน

อิทธิพลมาจากคุณสมบัติของลวดเช่ือมที่ทําใหเกิดการอารคที่รุนแรง

เพื่อชวยในการหลอมละลายซึมลึกและเกิดจากความรอนที่สะสมใน

รอยเช่ือมท่ีเพิ่มมากข้ึนจากการเช่ือมซอนแนวหลายแนวเช่ือม [3] 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ผิวหนารอยเชื่อมจากการเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟ 

 

สวนผสมเคมี C Si Mn P S 

100 ปอนด 0.70 0.30 1.3 ≤0.04 ≤0.04 
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3.2 การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค 

โครงสรางจุลภาคบริเวณเนื้อโลหะเดิมของเหล็กรางรถไฟ

ซึ่ งประกอบไปดวยเฟสเพิรล ไลต เปนหลัก (สีดํ าสลับสีขาว)           

ซึ่ งเช่ือมโยงกับรูปรางและระยะหางระหวางแถบซี เมนไทต 

(Cementite) บริ เวณที่ เปนสีดํ าคือเฟสซี เมนไทต  (Fe3C) และ

บริเวณที่เปนสีขาวคือเฟสเฟอรไรต (α)  ในเหล็กกลารางรถไฟที่มี

ปริมาณคารบอน 0.6-0.8% โครงสรางจุลภาคประกอบดวยเฟสเพริล

ไลต 75-98% และเฟสเฟอรไรต  25-2% ดังรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3 โครงสรางจุลภาคบริเวณเนื้อโลหะเดิมของเหล็กรางรถไฟ 

 

3.3 การทดสอบหาคาความแข็งของรอยเชื่อม 

การทดสอบหาคาความแข็งจากการเช่ือมพอกผิวแข็งของ

รางรถไฟในบริเวณรอยเช่ือม จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาการเช่ือม

โดยไมผานกระบวนการอุน ช้ินงานกอนเช่ือมมีคาความแข็งที่    

36.16 HV ซ่ึงสูงกวาช้ินงานที่ ผ านการอุน ช้ินงานกอนเช่ือมที่      

35.8 HV  เน่ืองจากหลังการเช่ือมช้ินงานที่ไมอุนช้ินงานจะมีอัตรา

การเย็นตัวเร็วกวา  ซึ่งจะเห็นไดจากโครงสรางจุลภาคท่ีมีลักษณะ

การกระจายของโครงสรางแบบเพรลไลต  ทําใหคาความแข็งเพ่ิมขึ้น

ตามไปดวย  อยางไรก็ตามคาความแข็งบริเวณที่ไดรับอิทธิพลจาก

ความ ร อ น จะมี ค าค วาม แข็ งที่ ม ากก ว าบ ริ เวณ รอย เช่ื อ ม               

อันเนื่องมาจากการเย็นตัวอยางรวดเร็วทําใหเกิดโครงสรางแบบมาร

เทนไซตกระจายสมํ่าเสมอ  

 

ตารางที่ 2  คาความแข็งเฉลี่ยจากการเช่ือมพอกผิวแข็ง 

 

3.4 การทดสอบหาคาการสึกหรอ 

จากตารางท่ี 3 เปนการทดสอบการสึกหรอของรอยเช่ือม

จากการเชื่อมพอกผิวแข็งของรางรถไฟ  จะเห็นไดวาการเชื่อมโดยไม

ผานกระบวนการอุนช้ินงานกอนเช่ือมมีคาการสึกหรอที่นอยกวา 

จากการเช่ือมแบบอุนช้ินงานกอนเช่ือม  อันเนื่องมาจากปริมาณ

คารบอนท่ีผสมในลวดเช่ือมมีปริมาณมากและช้ินงานท่ีไมผานการอุน

ช้ินงานกอนทําการเช่ือมจะมีอัตราการเย็นตัวท่ีเร็ว  ทําใหโครงสราง

จุลภาคมีลักษณะการกระจายตัวของโครงสรางแบบมารเทนไซต

มากกวา   ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติของลวดเช่ือมและการเปลี่ยนแปลง

ของโครงสรางทางโลหะวิทยา 

 

ตารางที่ 3  คาการสึกหรอของรอยเช่ือมพอกผิวแข็ง 

ที ่ รายละเอียด 
น้ําหนักกอน

ทดสอบ 

น้ําหนักหลัง

ทดสอบ 
คาที่ได 

1 ไมอุนช้ินงาน   349.6 349 0.6 

2 อุนช้ินงาน   322 321.3 0.7 

 

4. วิจารณผลการวิจัย 

คาการสึกหรอของรอยเช่ือมจะมีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู

กับโครงสรางจุลภาคบริเวณรอยเช่ือมทีป่ระกอบไปดวยเฟสเฟอรไรต

สลับกับโครงสรางเพิรลไลต [4] ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเฟส

เปนมารเทนไซตจากความรอนขณะการเย็นตัว  อีกทั้งบริเวณที่ไดรับ

อิทธิพลจากความรอนประกอบไปดวยเฟสเฟอรไรตผสมกับ

โครงสรางแบบมารเทนไซต [5] โดยโครงสรางแบบมารเทนไซตจะ

เกิดขึ้นในปริมาณที่มาก  เนื่องจากเปนบริเวณที่มีการเย็นตัวอยาง

รวดเร็ว  ส งผลใหคาความแข็งในบริเวณที่ ได รับอิทธิพลจาก     

ความรอนมีคามากกวาบริเวณรอยเช่ือมและจากคาความแข็งเปน

ความเสี่ยงในการแตกราวของรอยเช่ือม [6] 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

5.1 ผิวหนารอยเช่ือมไมมีลักษณะของการแตกราว  หรือ

ขอบกพรองใดๆ เกิดขึ้นกับรอยเช่ือม  แตจากการสังเกตจะมีลกัษณะ

หยาบและขรุขระ 

5.2 การทดสอบความแข็ ง  การ เช่ือม โดย ไม ผ าน

กระบวนการอุนช้ินงานกอนเช่ือมมีคาความแข็งที่สูงกวาช้ินงาน      

ที่ผานการอุนช้ินงานกอนเช่ือม  คาความแข็งบริเวณที่ไดรับอิทธิพล

จากความรอนจะมีคาความแข็งที่มากกวาบริเวณรอยเช่ือม   

 รายละเอียด คาเฉลี่ย 

1. คาความแข็งของเน้ือโลหะเดิม (BM) เทากับ  27.39 HV 

2. 

บริเวณทีไ่ดรับอิทธิพลจากความรอน (HAZ) 

ไมอุนช้ินงาน   36.16 

อุนช้ินงาน   35.8 

3. 

บริเวณรอยเช่ือม (WZ) 

ไมอุนช้ินงาน   33.58 

อุนช้ินงาน   31.75 
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5.3 การทดสอบการสึกหรอของรอยเช่ือมจากการเช่ือม

พอกผิวแข็งของรางรถไฟ  จะเห็นไดวาการเช่ือมโดยไมผาน

กระบวนการอุนช้ินงานกอนเช่ือม  อันเนื่องมาจากปริมาณคารบอนที่

ผสมในลวดเช่ือมมีปริมาณมากและช้ินงานที่ไมผานการอุนช้ินงาน

กอนทําการเช่ือมจะมีอัตราการเย็นตัวที่เร็ว  ทําใหโครงสรางจุลภาค

มีลักษณะการกระจายตัวของโครงสรางแบบมารเทนไซตมากกวา   

ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติของลวดเช่ือมและการเปลี่ยนแปลงของ

โครงสรางทางโลหะวิทยา 
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ออกแบบการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบชนิดของลวดเช่ือมทีส่งผลตอการเช่ือมพอกผิวแข็ง 

รางรถไฟขนาด 100 ปอนด โดยการเช่ือมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลกัซ 

Design Experiments to Comparison Type of the Filler Metal on Surface 

Hardfacing of 100 lb Railroad by Shielded Metal Arc Welding. 
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เชื่อมทําการอุนช้ินงานดวยเปลวไฟคารบูไรซิ่งที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 10 นาที  ในการทดลองนี้ใชกระแสไฟเชื่อมเปนแบบ 

DCEN  เริ่มตนที่กระแส 130A ทําการเช่ือมดวยชางเช่ือมที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานระดับ 1 หลังจากนั้นทําการทดสอบหาคา

ความแข็ง (HV) ตรวจสอบผิวหนารอยเชื่อม  โครงสรางมหภาค  และโครงสรางทางจุลภาคของรอยเช่ือม 

จากสมมุติฐานงานเช่ือมชนิดของลวดเช่ือมพอกผิวแข็งซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีและสมบัติทางกลแตกตางกัน  เม่ือนํามาเช่ือม          

ธาตุคารบอนที่เปนสวนผสมทางเคมีหลักจะสงผลใหเกิดการรวมตัวกับโครงสรางเพิรลไลตในวัสดุรางรถไฟ  เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเปน  

แบบมารเทนไซตจากการเย็นตัว  สงผลใหสมบัติทางกลในบริเวณรอยเช่ือมและบริเวณที่ไดรับอิทธิพลจากความรอนเพ่ิมขึ้น   
คําสําคัญ : การเช่ือมพอกผิวแข็ง  ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง  และการเชื่อมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ 
 

Abstract 

This research to design experiments to comparison type of the filler metal on surface hardfacing of 100 lb 

railroad by shielded metal arc welding. The HF 260R and HF 350R are used to bake the wire at 300 ° C for 90 minutes 

before welding the workpiece with a carburettor before welding at 250 ° C for a period of time 10 minutes, and after 

welding the flame with a carburetor at 500 ° C for 10 minutes. In this experiment, the DCEN welding current was applied 

at the current of 130A. The welds were tested with standard workmanship level 1, then tested for hardness (HV). Macro 

and the microstructure of the weld. 

Based on the assumption of welding work, the type of bonded welded wire which has different chemical 

properties and mechanical properties. When carbon is used as the primary chemical ingredient, it results in aggregation 

with the pearlite structure in the rail material. The structure of the martensite from the cold. As a result, the 

mechanical properties of the welded joints and the areas affected by the heat increase. 

Keywords : Hard Surface Welding, Filler Metal Hardfacing, Shielded Metal Arc Welding. 
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1. คํานํา 

การบริหารการจัดการดานโลจิสติกสปจจุบันนี้กําลังไดรับ

ความสนใจและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง คือ การขนสงทางราง

หรือดวยรถไฟ  ซึ่งเปนการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงที่

สําคัญ มีความสะดวก ความปลอดภัย และความรวดเร็ว  อีกทั้งยัง

สามารถขนสงสินคาและผูโดยสารไดในปริมาณท่ีมากกวารถยนตหรอื

แบบอ่ืนๆ เนื่องจากรถไฟสามารถที่จะตอพวงตูสินคาและตูผูโดยสาร

ไดหลายตูและไมเกิดปญหาการจราจรติดขัด สามารถเดินทางได

สะดวกรวดเร็วข้ึน  

จากลักษณะและประโยชนของการใชงานที่กวางขวางผลท่ี

เกิดขึ้นจากการใชงานก็มีเชนกัน  ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการใช

งานของรางรถไฟน้ันโดยสวนมากแลวจะเกิดขึ้นกับแนวเช่ือมตอและ

ผิวหนาของรางที่สัมผัสกับลอขณะว่ิง  ซึ่งในงานวิจัยนี้จะมุงเนน

ศึกษาการศึกษาผิวหนารางที่เกิดความเสียหาย  โดยความเสียหายท่ี

เกิดขึ้นจะเปนลักษณะคลายกับรอง ดังรูปที่ 1 เปนลักษณะความ

เสียหายจากการเสียดทานระหวางลอรถไฟกับผิวหนารางรถไฟ    
 

 
 

รูปที่ 1 การสึกหรอจากการเสียดสีผิวหนารางรถไฟ 

(ที่มา : พิชัย วัฒนศรีมงคล กองบํารุงทางเขตขอนแกน) 

 

จากขอมูลกองบํารุงทางรถไฟเขตขอนแกน  การรถไฟแหง

ประเทศไทย  ปญหาดังกลาวเกิดจากอัตราการเรงของรถไฟขณะ

เคลื่อนที่ออกตัวจากสถานีหรือบริเวณทางขึ้นภูเขา ท่ีจะตองใชแรงใน

การฉุดลากตัวรถไฟทั้งขบวน  แมวาขอกําหนดในการเรงเครื่องยนต

ขณะออกตัวจากสถานีมีไววามิใหมีอัตราเรงเกินกําหนด  แตก็เปนไป

ไดยากหากวาในขณะนั้นขบวนรถไฟมีปริมาณน้ําหนักท่ีมากก็ไม

สามารถที่จะเคลื่อนขบวนออกจากสถานีได  ดังนั้นจึงตองเพิ่มอัตรา

เรงขึ้นไปเกินขอกําหนดจึงเปนปญหาใหเกิดการฟรีของลอขณะออก

ตัว  จากปญหาดังกลาวทางกองบํารุงทางจะตองเปลี่ยนรางรถไฟ  

เนื่องดวยรางรถไฟที่เปนรองจะเกิดการแตกในเวลาตอมา  ดังนั้นใน

การศึกษาเบ้ืองตนนี้เพ่ือลดการสึกหรอบริเวณผิวของรางรถไฟ     

ลดการแตกของผิวหนารางรถไฟ  และสามารถใชงานไดในระยะ

เวลานานขึ้น  งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะแกปญหาดังกลาว  โดยการ

เช่ือมพอกผิวรางรถไฟดวยกระบวนการเช่ือมอารคลวดเช่ือม     

หุมฟลักซ  ซึ่งเปนกระบวนการเช่ือมที่สามารถสรางบอหลอมและมี

การหลอมละลายซึมลึกสูง  เหมาะกับการเชื่อมพอกผิวแข็งที่ตองการ

รับภาระนํ้าหนักมาก  โดยในการเช่ือมทําการอุนช้ินงานกอนและ

หลัง  เนื่องจากอุณหภูมิสงผลทําใหรอยเช่ือมเกิดการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางทางโลหะวิทยาและสงผลไปยังสมบัติทางกล 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

2.1 เพ่ือหาตัวแปรในการเช่ือมพอกผิวแข็งที่เหมาะสม 

2.2 เพื ่อ เปรียบเทียบผลจากตัวแปรการเชื ่อมพอก   

ผิวแข็งในทางโลหะวิทยาและสมบัติทางกล 

  

3. สมมุติฐานงานวิจัย 

 ชนิดของลวดเช่ือมพอกผิวแข็งซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีและ

สมบัติทางกลแตกตางกัน  เมื่อนํามาเช่ือมธาตุคารบอนที่ เปน

สวนผสมทางเคมีหลักจะสงผลใหเกิดการรวมตัวกับโครงสรางเพิรล

ไลตในวัสดุรางรถไฟ  เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเปนแบบมาร

เทนไซตจากการเย็นตัว  สงผลใหสมบัติทางกลในบริเวณรอยเช่ือม

และบริเวณที่ไดรับอิทธิพลจากความรอนเพ่ิมขึ้น 

 

4. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

4.1 ใชกระบวนการเช่ือมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ 

4.2 ทําการเช่ือมพอกผิวของรางรถไฟขนาด 100 ปอนด 

4.3 ใชลวดเชื่อมพอกผิว HF 260R ขนาด 4 ม.ม. 

4.4 ใชลวดเชื่อมพอกผิว HF 350R ขนาด 4 ม.ม. 

4.5 Pre-heat ที่อุณหภูมิ 250 0C กอนทําการเช่ือม 

4.6 Post-heat ที่อุณหภูมิ 500 0C หลังจากการเช่ือม 

4.7 ใชกระแสไฟ 130 แอมป 

4.8 ทําการทดลองเชื่อม อยางนอย 3 ตัวแปรการทดลอง 

4.9 เช่ือมโดยชางเช่ือมท่ีผานการสอบวัดฝมือจากสถาบัน

พัฒนาฝมือแรงงานในระดับที่ 1 

4.10 ทดสอบหาคาความแข็ง (HV) ของรอยเชื่อม 

4.11 ตรวจสอบผิวหนารอยเชื่อม  โครงสรางมหภาค  และ

โครงสรางทางจุลภาคของรอยเช่ือม 
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5. วิธีการดําเนินการวิจัย  

5.1  จัดเตรียมวัสดุในการทดลอง 

งานวิจัยนี้ใชวัสดุรางรถไฟดังรูปที่ 2 เปนหนาตัดรางตาม

มาตรฐานอังกฤษ (BS) มีน้ําหนัก 100 ปอนดตอหลา  มีหนาตัด

คลายกับเหล็กรูปพรรณตัวไอ (I) เปนรูปแบบท่ีไดรับการยอมรับการ

ใชงานดาน เทคนิคและเปนหนาตัดรางที่ประหยัด (Economic) ให

ความแกรง (Stiffness) และมีความคงทนตอการใชงาน (Durability) 

และมีสวนผสมทางเคมีดังตารางที่  1 ตามมาตรฐาน UIC 860     

(การควบคุมการผลิรางรถไฟ :2556) 
 

 
 

รูปที่ 2 ลักษณะรางรถไฟขนาด 100 ปอนด 

 

ตารางที ่1 สวนผสมทางเคมีของรางรถไฟขนาด 100 ปอนด  

 

5.2  ทําการทดลองโดยกระบวนการเช่ือมพอกผิวแข็ง

รางรถไฟดวยตัวแปรตางๆ 

ในการเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟประการแรกทําการอบ

ลวดเช่ือมที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส  เปนเวลา  90  นาที     

เพื่อไลความช้ืนในลวดเช่ือมและเพิ่มประสิทธิภาพของลวดเชื่อมขณะ

ทําการเช่ือม  ในการทดลองนี้ใชกระแสไฟเช่ือมเปนแบบ DCEN    

เริ่มตนที่กระแส 130A ท้ังท่ีใชลวดเช่ือมพอกผิวแข็งชนิด HF 260R 

และ HF 350R  หลังจากนั้นทําการอุนช้ินงานกอนเชื่อม  ซึ่งทําการ

อุนช้ินงานดวยเปลวไฟคารบูไรซิ่ง (ออกซิเจน+อะเซทิลีน) ท่ีอุณหภูมิ 

250 องศาเซลเซียส เปนเวลา  10 นาที  ทําการวัดอุณหภูมิขณะอุน

ช้ินงานดวยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด และทําการเช่ือม

แบบตอเนื่องโดยไมหยุดพักใหช้ินงานเย็นตัว ซึ่งจะสามารถเช่ือมได

ทั้งหมด 8 แนวเช่ือมจนเต็มความกวางหนารางรถไฟ หลังจากนั้นทํา

การอุนช้ินงานหลังจากการเช่ือมที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส  

เปนเวลา 10 นาที ดวยเปลวไฟคารบูไรซ่ิง (ออกซิเจน+อะเซทิลีน) 

แลวปลอยใหเย็นตัวในอากาศ 
5.3  การเตรียมชิ้นงานตรวจสอบโครงสรางทางโลหะ

วิทยาและตรวจสอบคาความแข็ง 

หลังจากการทดลองเช่ือมทําการเตรียมช้ินงานเพ่ือ

ตรวจสอบโครงสรางทางโลหะวิทยา  (มหภาคและจุลภาค)  และ

สมบัติทางกล (ตรวจสอบความแข็ง)  กอนการตรวจสอบนําไปขัด

ดวยกระดาษทรายต้ังแต เบอร   150,  320,  400,  600,  800,  

1,000 ถึงเบอร  1,200  ตามลําดับ  จากนั้นนําไปขัดผิวดวยผงขัด  

(Polishing) การขัดผิวในขั้นตอนนี้ เปนการขัดผิ วมันของช้ิน

ตรวจสอบดวยผงขัดที่ทําจากอะลูมินา  (Alumina  oxide)  ที่มี

ขนาดตั้งแต  5 - 1  ไมครอน  หลังจากนั้นทําการกัดผิวช้ินทดสอบ

ดวยสารละลายเจือจางกรดไฮโดรฟลูออริกความเขมขน 48% 2 ml, 

กรดไนตริกส  5 ml, และ น้ํ า  200 ml นํ า ช้ินงานไปล างด วย

แอลกอฮอลและน้ําพรอมทั้งเปาใหแหง  

5.4  ทําการวิเคราะหผิวหนารอยเชื่อม 

 จากรูปที่ 3 เปนลักษณะจําลองการตรวจสอบดวยการพินจิ

เปนการตรวจสอบโดยใชสายตาอาจมีอุปกรณชวย เชน แวนขยาย 

เครื่องมือวัดความยาว เครื่องมือวัดประเภทเกจ การตรวจสอบโดย

ใชการพินิจเปนการตรวจสอบเบื้องตนโดยไมทําลายสภาพ  และ

ควรกระทํากอนการตรวจสอบวิธีอ่ืน  เพราะหากสามารถตัดสินผล

ดวยการพิจารณาเบื้องตนนี้แลวเมื่อพบความบกพรองในมาตรฐาน

ที่ยอมรับไมได  ก็อาจไมจําเปนตองตรวจสอบสอบโดยวิธีอื่นอีก    

ซึ่ งอาจจะประกอบไปดวยโพรงอากาศ  รอยแตก  รอยเกย       

การเติมเนื้อโลหะไมเต็ม  สะแลกฝง  เปนตน   

 
รูปที่ 3 ลักษณะจําลองของการตรวจสอบดวยการพินิจ 

 

5.5  ทําการวิเคราะหโครงสรางมหภาค 

 จากรูปที่ 4 เปนลักษณะการจําลองของการตรวจสอบ

โครงสรางมหภาครอยเช่ือม   จากภาพถายดวยกลองกําลังขยายตํ่า 

5-10  เทา  ในบริเวณตรงกลางของรอยเช่ือม (WZ) บริเวณที่ไดรับ

อิทธิพลจากความรอน (HAZ) และบริเวณเน้ือโลหะเดิม (BM)      

สวนผสมเคมี C Si Mn P S 

100 ปอนด 0.70 0.30 1.3 ≤0.04 ≤0.04 
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เพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองและความสมบูรณของรอยเชื่อมแตละ

ตัวแปรและลักษณะการซึมลึกของรอยเช่ือม   

 
รูปที่ 4 ลักษณะการจําลองของการตรวจสอบโครงสรางมหภาค 

 

5.6  ทําการเคราะหโครงสรางจุลภาค 

จากรูปที่  5 เปนลักษณะจําลองของการตรวจสอบ

โครงสร างจุ ลภ าคด วยกล อ งจุ ลทรรศน แบ บ ใช แส ง (OM)                

ที่กําลังขยาย  200  ถึง  1,000  เทา  เปนช้ินงานเดียวกันกับช้ินงาน

ทดสอบโครงสรางมหภาค  ซ่ึงหลังจากการตรวจสอบโครงสราง     

มหภาคแลวจึงนําไปทําการตรวจสอบโครงสรางจุลภาค  ในบริเวณ

เนื้อโลหะเดิม (BM) บริเวณตรงกลางของรอยเช่ือม  (WZ)  และ

บริเวณที่ไดรับอิทธิพลจากความรอน  (HAZ)  ซึ่งการตรวจสอบ

กําหนดตําแหนงในการถายภาพเพื่อนํามาวิเคราะห 3 จุด เพ่ือทํา

การตรวจสอบการกระจายตัวของเกรนและขนาดของโพรงอากาศ  

ตรวจสอบรอยแตก  สะแลกฝ งในรอย เช่ือม   อีกทั้ งดู การ

เปลี่ยนแปลงของโครงสรางเกรนในบริเวณตางๆ  

 
รูปที่ 5 ลักษณะจําลองของการตรวจสอบโครงสรางจุลภาค 

 

5.7  ทําการทดสอบหาคาความแข็ง 

จากรูปที่ 6 เปนลักษณะจําลองการทดสอบหาคาความแข็ง

รอยเช่ือมพอกผิวแข็ง เปนช้ินงานเดียวกันกับช้ินงานตรวจสอบ

โครงสรางมหภาคและจุลภาค  ในการทดสอบเพื่อหาคาความแข็ง

ของรอยเช่ือมนั้นผู วิจัย ไดกํ าหนดตํ าแหน งการวัดไว  18 จุด            

ซึ่งประกอบไปดวยในบริเวณเนื้อโลหะเดิม (BM) จํานวน 6 จุด  

บริเวณตรงกลางของรอยเช่ือม  (WZ)  จํานวน 6 จุด  และบริเวณ   

ที่ไดรับอิทธิพลจากความรอน  (HAZ)  จํานวน 6 จุด  แลวนําไปหา

คาเฉลี่ยของความแข็งที่ได  การทดสอบหาคาความแข็งดวยเครื่อง

ทดสอบความแข็งแบบวิคเกอรสเกล C  (HV-C)  ซึ่งใชโหลดในการ

ทดสอบที่ 150 kgf และใชหัวกดแบบหัวเพชร  

 
รูปที่ 6 ลักษณะจําลองการทดสอบหาคาความแข็ง 

 

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 6.1 ไดตัวแปรการเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟท่ีเหมาะสม 

 6.2 ทราบถึงผลของการเปรียบเทียบตัวแปรจากการ

เช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟในดานโครงสรางทางโลหะวิทยาและ

สมบัติทางกล 

 6.3 ไดขอมูลเบ้ืองตนในการนําไปประยุกตใชเช่ือมพอก

ผิวแข็งรางรถไฟใหกับการรถไฟ 

 

7. ผลจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากงานวิจัย [1] ซึ่งเปนการทดลองเช่ือมพอกผิวแข็งราง

รถไฟในลักษณะที่คลายกับงานวิจัยนี้   ผลจากการเช่ือมพบวา 

ปริมาณของธาตุคารบอนและธาตุอื่นๆ จากลวดเช่ือมเกิดการรวมตัว

กับธาตุคารบอนในเน้ือวัสดุ  สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ทางโลหะวิทยา  จากโครงสรางแบบเพิรลไลต เปลี่ยนไปเปน

โครงสรางแบบมารเทนไซตละเอียดกระจายสมํ่าเสมอในบริเวณที่

ไดรับอิทธิพลจากความรอน [2] ซ่ึงการเกิดโครงสรางแบบมารเทน

ไซตที่มากจะสงผลใหบริเวณดังกลาวมีคาความแข็งเพ่ิมข้ึน [3] [4] 

และคาความแข็งที่มากเกินไปนั้นจะทําใหรอยเช่ือมเกิดการแตกราว

เมื่อนําไปใชงาน [5] และในบริเวณรอยเช่ือมมีลักษณะโครงสราง

เพิรลไลตผสมกับเฟสเฟอรไรตที่หยาบกวาบริเวณเนื้อโลหะเดิม     

ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของความรอนในรอยเช่ือม  อยางไรก็ตามตัวแปร

ตางๆ  ในการเช่ือมไมสงผลใหรอยเช่ือมมีความบกพรองเกิดขึ้น

หลังจากการเช่ือมทั้งรูพรุนและรอยแตก  เนื่องจากมีการอุนช้ินงานท่ี

อุณหภูมิ 250 0C [3] กอนทําการเช่ือมจึงไมมีความเคนตกคางใน

รอยเช่ือมหลังจากการเช่ือม [6] 
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Study on Basic Parameters of Semi-Solid Aluminum 5083  

Weldments by Gas Metal Arc Welding. 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดมุงทําการศึกษาตัวแปรเบื้องตนจากการเชื่อมแมก (GMAW) ของอะลูมิเนียมหลอกึ่งของแข็ง 5083 ท่ีความลึก

รอยตอเกย 5 มิลลิเมตร และ 10 มิลลิเมตร  พบวาผิวหนารอยเชื่อมทั้งสองตัวแปรไมมีขอบกพรองใดๆ ปรากฏแตจะมีลักษณะ     

รอยเชื่อมท่ีขรุขระเล็กนอย  โครงสรางจุลภาคพบวาบริเวณรอยเชื่อมเกิดโพรงอากาศขนาดโดยประมาณ  3-25 ไมครอน  โครงสราง

จุลภาคบริเวณท่ีไดรับอิทธิพลจากความรอนเกิดโพรงอากาศเล็กๆ ขนาดโดยประมาณ  12-35 ไมครอน  กระจายทั่วรอยเชื่อม  

อยางไรก็ตามจากการสังเกตพบวาบริเวณที่ไดรับอิทธิพลจากความรอนที่ความลึกตอเกย 10 มิลลิเมตร มีลักษณะของโพรงอากาศ

นอยกวาและมีลักษณะเล็กกวาที่ความลึกตอเกย 5 มิลลิเมตร  โครงสรางบริเวณรอยเชื่อมมีลักษณะที่ละเอียดคลายกับโครงสราง 

แบบเดนไดร ซึ่งประกอบดวยเฟสอะลูมิเนียม (α) ผสมกับยูเทคติกเฟส (Mg+Si) กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ 

คําสําคัญ : กระบวนการเชื่อมแมก อะลูมิเนียมหลอก่ึงของแข็ง 5083 

 

Abstract 

This research to study the primary parameter of the semi-solid cast aluminum (GMAW) of semi-solid 

cast aluminum 5083 at 5 mm and 10 mm lap joint. The surface of the two welds has no crack. It looks a little 

rough. The microstructure of the microcapsules is approximately 3-25 microns. The microstructure is affected by 

the small porosity. Size is approximately 12-35 microns spread over the weld. However, it has been observed 

that the area affected by heat at depths of 10 mm has a smaller porosity and is smaller than 5 mm in depth. 

the structure contain with Aluminum phase (α) mixed with eutectic phase (Mg + Si). 

Keywords : Gas Metal Arc Welding, Semi-solid cast aluminum 5083. 
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1. คํานํา 

ปจจุบันวัสดุประเภทอะลูมิเนียมหลอสามารถนํามาใชงาน

ในเชิงอุตสาหกรรมไดอยางกวางขวาง  อะลูมิเนียมหลอผสม 5083 

เปนอะลูมิเนียมที่มีสวนผสมหลักเปนธาตุแมกนีเซียมซึ่งมีคาความ

แข็งแรงดึงสูงและทนตอการกัดกรอน  กรรมวิธีลาสุดในการหลอ

โลหะอะลูมิเนียมท่ีกําลังไดรับการศึกษาและพัฒนาขึ้นมาใหม       

คือการหลออะลูมิ เนียมกึ่งของแข็ง (Semi-Solid Metal: SSM)    

เพื่ อป ระยุ กต ใช กั บ งานอุ ตสาหกรรมภายในประ เทศ  เช น 

อุตสาหกรรมอูตอเรือ  อุตสาหกรรมสรางเครื่องจักร ทั้งนี้เพื่อชวยลด

น้ําหนักและการใชพลังงาน  กรรมวิธีการหลออะลูมิเนียมกึ่งของแข็ง 

5083 โดยการปลอยแกสเฉื่อยผานแทงกราไฟตพรุนเพื่อใหเกิดการ

ไหลเคลื่อนตัวของน้ําโลหะเกิดเปนโครงสรางเกรนแบบกอนกลม  

หลังจากนั้นก็ขึ้นรูปโดยวิธีการหลอในขณะที่โลหะมีการแข็งตัว

บางสวน [1] ซึ่งจะใหคาสมบัติทางกลท่ีดีกวาการหลอแบบธรรมดา 

อุตสาหกรรมการตอเรืออะลูมิเนียมในประเทศไทยเปน

อุตสาหกรรมขนาดเลก็  ดังนั้นอะลูมิเนียมท่ีใชสําหรับการตอเรือหรือ

ซอมแซมจึงมีอยูอยางจํากัด  ในขณะที่ความตองการเรือและการ

ซอมแซมมีมากขึ้น   ซึ่ งลวนแต เปนเรือทองเที่ ยวท่ีผลิตจาก

อะลูมิเนียม 5083-H116 ซึ่งไมมีจําหนายในประเทศไทยทําใหเกิด

ปญหาการขาดแคลนวัสดุ    การพัฒนาวัสดุอะลูมิเนียมหลอกึ่ง

ของแข็ง 5083 ท่ีมีคุณสมบัติเดนคือทนตอการกัดกรอนและมีความ

เหนียวมากกวาอะลูมิเนียมรีดทั่วไป  ซ่ึงชวยใหวัสดุทนตอแตกจาก

การกระแทก  ในการนําไปใชงานในอุตสาหกรรมตางๆ นั้นก็จะมีการ

เชื่อมเขามาเกี่ยวของอยางหลีกเลี้ยงไมได  ในการเช่ือมอะลูมิเนียม

หลอกึ่งของแข็งนี้จะใชการเช่ือมแมก (GMAW) ซึ่งเปนกระบวนการ

เช่ือมแบบก่ึงอัตโนมัติหรือแบบอัตโนมัติ  จะใชหลักการอารค

ระหวางลวดปอนแบบอัตโนมัติกับช้ินงาน [2]  ซึ่งหลังจากการเช่ือม

จะใหรอยเช่ือมที่มีความแข็งแรงสูง  ดังนั้นจึงตองทําการศึกษา

กระบวนการเช่ือมเพื่อเปรียบเทียบตัวแปรตางๆ ท่ีใหสมบัติทางโลหะ

วิทยาที่เหมาะสมท่ีสุด   

 

2. วัตถุประสงคงานวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลจากการเช่ือมตอแบบเกยจากการ

เชื่อม GMAW ของอะลูมิเนียมหลอก่ึงของแข็ง 5083     

2.2 เพ่ือศึกษาสมบัติทางโลหะวิทยาการเช่ือม GMAW 

ของอะลูมิเนียมหลอก่ึงของแข็ง 5083  จากการเชื่อมตอเกย 

 

3. อุปกรณและวิธีการ 

จากรูปที่ 1 เปนผังขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยโดยใชวัสดุ

ในการทดลองเช่ือมเปนอะลูมิเนียมหลอกึ่งของแข็งเกรด 5083  

สวนผสมทางเคมีดังตารางที่ 1 ทําการเตรียมขนาดช้ินงานทดลอง

เชื่อม 100 x 50 x 8 มิลลิเมตร, เชื่อมตอเกย (Lap joint) ดานเดียว,  

ระยะตอเกย 5 มิลลิเมตร และตอเกย 10 มิลลิเมตร ซ่ึงระยะตอเกย

จะสงผลกับความรอนในรอยเช่ือมเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติทาง

โลหะวิทยาขณะทําการเช่ือม, ทดลองเชื่อม 3 ซ้ํา, รวมทั้งหมด 6 ช้ิน 

 

ตารางที ่1 สวนผสมทางเคมีของอะลูมิเนียมหลอผสม 5083  

Al 5083 
Al Mg Mn Fe Si Cr Cu 

Bal. 4.0 0.4 0.4 0.4 0.25 0.1 

 

กระบวนการเช่ือมแมก (GMAW) ใชลวดเช่ือม A5.10 

ER5356 ขนาด 1 มิลลิเมตร, กระแสเช่ือมแบบ DCRP ใชกระแสไฟ 

21-25 Voltage 120 Amp, ใชแกสปกคลุมรอยเช่ือม 100%Ar, 

อัตราการไหลของแกส 13 ลิตร/นาที, ความเร็วในการเดินแนวเช่ือม 

8.6-9x10-3m/s 

หลังจากการเช่ือมทําการตรวจสอบโครงสรางทางโลหะ

วิทยาโดยการขัดเตรียมผิวดวยเครื่องขัดผิวโลหะ และผานการกัด

ผิวหนาช้ินงานดวย (Keller’s reagent ประกอบดวยกรดไนตริค, 

กรดไฮโดรคลอริค และกรดไฮโดรฟลู ออริค), ใชเวลาประมาณ 3   

ถึง 5 วินาท,ี เปาใหแหงดวยลมรอน  หลังจากน้ันทําการวิเคราะหผล

ที่เกิดจากการเชื่อมโดยใชกลองถายภาพดิจิทัลบันทึกลักษณะผิวหนา

รอยเช่ือม  โครงสรางจุลภาคในบริเวณรอยเช่ือม (WZ) และบริเวณที่

ไดรับอิทธิพลจากความรอน (HAZ) เพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองใน

รอยเช่ือมโดยใชกลองจุลทรรศนแบบใชแสง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังขั้นตอนการดําเนินงาน 

ศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

สรุปผลงานวิจัย 

ออกแบบการทดลองเช่ือม 

จัดเตรียมวสัดุและอุปกรณการทดลอง 

ทดลองเชื่อม GMAW 

ตรวจสอบ 

โครงสรางมหภาค 

ตรวจสอบ 

โครงสรางจุลภาค 
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4. ผลการวิจัย 

4.1 การตรวจสอบผิวหนารอยเชื่อม 

ผิวหนารอยเชื่อมจากตัวแปรการเชื่อมตอเกย 5 มิลลิเมตร 

และ 10 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2 ซึ่งจะเห็นวาอะลูมิเนียมผสมโลหะกึ่ง

แข็ง 5083 สามารถใชกระบวนการเช่ือมแบบ GMAW ไดโดยมี

ลักษณะของการหลอมละลายท่ีสมบูรณ [2]  และความรอนสงผลให

ผิวหนารอยเช่ือมเกิดเปนออกไซด ความรอนจากการเช่ือมทําให

อะลูมิเนียมเกิดการหลอมเหลวยึดวัสดุทั้งสองช้ินใหติดกันโดยไม

ปรากฏรอยแตกหรือรูพรุนบนผิวหนารอยเชื่อม   

 

 

 

 

รูปที่ 2 ผิวหนารอยเชื่อมจากการเช่ือมแมก 

 

4.2 การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค 

โครงสรางจุลภาคบริเวณเน้ือโลหะเดิม (BM) ประกอบดวย

เฟสอะลูมิเนียม (α=สีขาว) ผสมกับเฟสยูเทคติก (Mg+Si=สีดํา+สี

เทา) กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ [3] ซ่ึงโครงสรางเฟสอะลูมิเนียม

ผสมโลหะกึ่งแข็งจะมีลักษณะเกรนแบบกอนกลม (α) [4]  ดังรูปที่ 3  

 

 
 

รูปที่ 3 โครงสรางจุลภาคของเน้ือโลหะเดมิ 

 

จ า ก ตั ว แ ป ร ก า ร เ ช่ื อ ม ต อ เ ก ย  5 มิ ล ลิ เ ม ต ร                   

และ 10 มิลลิเมตร พบวาบริเวณรอยเช่ือม (WZ) เกิดรูพรุนขนาด

โดยประมาณ  3-25 ไมครอน  โครงสรางเฟสแบบกอนกลม          

เกิดการเปลี่ ยนแปลงเฟสเปนแบบโครงสรางกิ่ งไมละ เอียด          

โดยมีลักษณะกระจายตัวของ Mg2Al3 อยางสมํ่าเสมอ [5] แสดงดัง

รูปที่ 4 (ก) และ (ข) 

 

 
รูปที่ 4 โครงสรางจุลภาคบริเวณรอยเช่ือมและบริเวณที่ไดรับอิทธิพล

จากความรอน 

 

โครงสรางจุลภาคบริเวณที่ไดรับอิทธิพลจากความรอน 

(HAZ) จากรูปที่ 4 (ค), (ง) ในบริเวณนี้เปนจุดที่ไดรับความสนใจมาก

ที่สุด  เนื่องจากเปนบริเวณที่ไดรับความเคนตกคางมาก  ซึ่งเสี่ยงกับ

การเกิดรอยแตกหรือขอบกพรองอื่นๆ จากการตรวจสอบไมปรากฏ

รอยแตกร าว  แต จ ะ เกิ ด รูพ รุ น เล็ กๆ  ขน าด โด ยป ระม าณ              

12-35 ไมครอน ที่ระยะตอเกย 5 มิลลิเมตร ซึ่งเกิดขึ้นระหวางการ

เย็นตัวขณะทําการเช่ือม [6] โครงสรางมีลักษณะท่ีละเอียดซึ่งเปน

อนุภาคเล็กๆ คลายกับโครงสรางแบบกิ่งไมที่เกิดจากกระบวนการ

เย็นตัวจากการหลอมละลายบริเวณรอยเช่ือม [7] โดยมีลักษณะ

กระจายตัวของ Mg2Al3 อยางสมํ่าเสมอ [5] และมีลักษณะโครงสราง

ที่หยาบกวาบริเวณรอยเช่ือม 

 

5. วิจารณผลการวิจัย 

ปจจัยทางดานความรอนในการเช่ือมอะลูมิเนียมผสมโลหะ

กึ่งแข็ง 5083 สงผลใหเกิดรูพรุนโดยเฉพาะการเช่ือมตอเกยที่ระยะ   

5 มิลลิเมตร  เนื่องจากมีระยะเกยท่ีแคบทําใหความรอนที่สะสมใน

รอยเช่ือมมีนอย  ทําใหปริมาณของไฮโรเจนท่ีเขาไปขณะทําการ

เช่ือมไมสามารถไหลออกไดกอนการเย็นตัว ซึ่ งวัสดุประเภท

อะลูมิเนียมมีความไวตอการเกิดปฏิกิริยากับไฮโดรเจน ดังนั้นหาก

ตองการลดปริมาณของรูพรุนตองทําการอุนช้ินงานหลังการเช่ือมที่

อุณหภูมิ 573 เคลวิน เปนเวลา 30 นาที [7] 

อยางไรก็ตามผลท่ีไดจากการตรวจสอบไมปรากฏรอย

แตกราวในรอยเช่ือม ซึ่งแสดงใหเห็นวาวัสดุอะลูมิเนียมผสมโลหะกึ่ง

แข็ง 5083 สามารถทําการเช่ือมตอเกยแบบ GMAW ได  และตัว

แปรที่ดีที่สุดสําหรับการนําไปเช่ือมคือ ระยะตอเกยที่ 10 มิลลิเมตร 
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เนื่องจากมีระยะรอยตอเกยท่ีกวางทําใหความรอนเกิดการสะสมใน

ปริมาณมาก อีกทั้งขณะทําการเชื่อมความรอนยังสงผลใหเสมือนกับ

เปนการอุนช้ินงานหลังการเช่ือมสงผลใหปริมาณของไฮโดรเจนลดลง

ตามไปดวย 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

1. ผิวหนารอยเช่ือมมีลักษณะของการหลอมละลายที่

สมบู รณ  ความรอนจากการเช่ือมทํ าให อะลูมิ เนี ยมเกิดการ

หลอมเหลวยึดวัสดุทั้งสองช้ินใหติดกันโดยไมปรากฏรอยแตกหรือรู

พรุนบนผิวหนารอยเชื่อม   

2. โครงสรางจุลภาคบริเวณรอยเช่ือม (WZ) เกิดรูพรุน

ขนาดโดยประมาณ 3-25 ไมครอน  โครงสรางเฟสแบบกอนกลมเกิด

การเปลี่ยนแปลงเฟสเปนแบบโครงสรางกิ่ งไมละเอียด  โดยมี

ลักษณะกระจายตัวของ Mg2Al3 อยางสมํ่าเสมอ  

3. โครงสรางจุลภาคบริเวณท่ีไดรับอิทธิพลจากความรอน 

(HAZ) ไมปรากฏรอยแตกราว แตจะเกิด รูพ รุน เล็กๆ ขนาด

โดยประมาณ 12-35 ไมครอน ที่ระยะตอเกย 5 มิลลิเมตร  อยางไรก็

ตามจากการสังเกตพบวาบริเวณท่ีไดรับอิทธิพลจากความรอนที่

ความลึกตอเกย 10 มิลลิเมตร มีลักษณะของโพรงอากาศนอยกวา

และมีลักษณะเล็กกวาที่ความลึกตอเกย 5 มิลลิเมตร  โครงสราง

บริเวณรอยเช่ือมมีลักษณะท่ีละเอียดคลายกับโครงสรางแบบเดนไดร  
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องรีดขึ้นรูปเหล็กแผนสวนหัวถังแกส 

Design and development of roiling machine Steel plate cylinder head. 
เฉลิมพล บุญทศ 1*, ดนัย สอนสภุาพ 2, และลทัธพล บุญมาศ3 

1, 2, 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 150 ถนนศรีจันทร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000  
*ผูติดตอ: chalermpon.bu@gmail.com, 086-8626916 

 
บทคัดยอ 

     โครงการนี้มีวัตถุประสงค  1) เพื่อออกแบบเชิงพัฒนาเครื่องรีดขึ้นรูปเหล็กแผนสวนหัวถังแกส 2) เพ่ือหา
ประสิทธิภาพการเขียนแบบสั่งงานการผลิต ขั้นตอนการดําเนินโครงการเริ่มตนจากการศึกษาเคร่ืองตนแบบที่นําเขาจาก
ตางประเทศ ศึกษาชิ้นสวน ระบบการทํางาน เคร่ืองมือ อุปกรณ วิธีการ เพ่ือกําหนดแนวคิดในการออกแบบเคร่ืองดวย
หลักการออกแบบตามหลักการ (FSUDE System) ออกแบบเขียนแบบเครื่องดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรและวิเคราะห
ตนทุนการสรางเคร่ือง จากน้ันวิเคราะหเครื่องที่ไดออกแบบข้ึนรวมกับวิศวกรและตัวแทนบริษัทเพ่ือปรับปรุงแกไขแบบงาน
กอนนําไปผลิต 
 ผลการดําเนินงานไดแบบส่ังงานการผลิต 1 ชุด ประกอบดวยแบบภาพประกอบ 2 มิติ, แบบสั่งงานการผลิต และแบบ
ภาพประกอบ 3 มิติ ผลการประเมินคุณภาพจากบริษัทแบบงานที่ออกแบบขึ้นสามารถนําใชสรางเคร่ืองไดจริงเปนที่พึง
พอใจตองานท่ีออกแบบข้ึน 
 
คําสําคัญ: เคร่ืองรีด, แผนเหล็กหัวถังแกส 
 
 

Abstract 

 This project aims to 1) design, develop and roll forming steel cylinder head 2) to find 
the efficiency of the production order. The project begins with the study of prototype imported 
from abroad. Study the components systems tools equipment methods for defining machine 
design concepts using the FSUDE System and computer modeling and machine cost analysis. 
Then the machine analysis was designed with engineers and company representatives to 
improve the work before production. 
 Performance one set of production, including two-dimensional Working drawing, 
production order. And the 3D model. The quality evaluation results from the design company 
can be used to create a real machine to satisfy the design. 
 
Keyword: Rolling, Gas cylinder head 
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1. บทนํา 

 บริษัท สยาม คินโซกุ เพรส จํากัด เปนผูผลิต
ชิ้นสวนงานปมโลหะและสรางแมพิมพปมโลหะ ใน
กระบวนการผลิตชิ้นสวนแผนเหล็กสวนบนของถัง แกสหุง
ตม มีกรรมวิธีการผลิตหลายขั้นตอน สําหรับขั้นตอนการ
รีด เหล็ กแผน เพ่ื อ ให ได รูปทรงตามแบบ ท่ีกํ าหนด
จําเปนตองมีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ตองนําาเขาจาก
ตางประเทศซึ่งมีราคาคอนขางสูง ทางบริษัท ไมสามารถที่
จะซื้อเครื่องที่มีราคาสูงเพื่อรองรับใหมีกําลังการผลิต
ตามท่ีลูกคาตองการได ทําใหสงผลกระทบตอการผลิต
ชิ้นงานขางตนและไมสามารถสงมอบไดตามความตองการ
ของลูกคา (รูปที่ 1 ชิ้นงานท่ีผลิต) 

 

 
 

รูปที่ 1 เหล็กแผนชิ้นสวนหัวถังแกส 
 

บริษัท สยาม คินโซกุ เพรส จํากัด เล็งเห็นความสําคัญใน
การผลิตชิ้นสวนใหทันตอความตองการ ของลูกคา      
ลดภาระการซ้ือเครื่องจักรที่มีราคาสูงจากตางประเทศ 
บริษัทจึงมีความตองการท่ีจะออกแบบและพัฒนาเครื่อง
รีดเหล็กแผนหัวถังแกสสําหรับทําชิ้นสวนถังแกสที่มี
ประสิทธิภาพและมีตนทุนในการสรางที่ต่ํากวาการนําเขา 
เหมาะสมกับการใชงานภายในบริษัท [1] จากการเก็บ
รวบรวมขอมูลเบ้ืองตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบ
และพัฒนาเครื่องรีดเหล็กแผนสวนหัวถังแกส 

 
2. วัตถุประสงคงานวิจัย 
 เพ่ือออกแบบเชิงพัฒนาเครื่องรีดเหล็กแผนสวน
หัวถังแกส 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

 ดานเนื้อหาเครื่องท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้น
สามารถเคร่ืองรีดเหล็กแผนสวนหัวถังแกสหนา 2.6 mm 

 พื้นท่ีการศึกษา บริษัท สยาม คินโซกุ เพรส 
จํากัด 69 หมูที่  2 ต.หนองขางคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี 

20000 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแกน 

 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยวางแผนข้ันตอนการดําเนินโครงการดังรูป
ที่ 2 
 4.1 วิเคราะหและออกแบบเคร่ืองรีดเหล็กแผน
หัวถังแกส คณะผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเครื่องที่บริษัทเชาใช
งาน นําขอมูลประกอบการออกแบบเคร่ืองรีดหัวถังแกส 
จากนั้นหาแนวทางการออกแบบรวมกับคณะผู วิจัย
วิเคราะหและสรุปขอมูล สําหรับการออกแบบและพัฒนา
เครื่องรีดหวัถังแกสตามความตองการของบริษัท 

 

 
รูปที่ 2 ข้ันตอนการดําเนนิโครงการ 

 
 

 
 

รูปที่ 3 เคร่ืองรีดเดิม (เชา) 
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 รูปที่ 4 เคร่ืองรีดเดิม (เชา) 
 
 การดําเนินการออกแบบเชิงพัฒนาเครื่องรีด
เหล็กแผนสวนหัวถังแกส ผูวิจัยทําการศึกษาเกี่ยวกับ 
คุณสมบัติของเครื่องจักร หลักการทํางานและชิ้นสวน
เคร่ืองตนแบบ เพ่ือเปนขอมูลในการออกแบบ จากนั้น
สรุปรายละเอียด คือ ชุดสงกําลังโดยใชมอเตอรขนาด 3 
HP เปนตนกําลัง เชื่อมตอกับขุดเกียรบล็อก 1:40 โดยมี
ชุดเฟองโซยึดติดกับลูกกล้ิงสําหรับรีดเหล็กแผน (หลักการ
ทํางานคลายกับเครื่องรีดเหล็ก) มีหลักการทํางานคือ วาง
แผนเหล็กบนแผนแมพิมพตัวอักษรจากนั้นวางแผน
แมพิมพยังตําแหนงดันชิ้นงานเขาไปยังชุดลูกกล้ิง (ลูกกลิ้ง
ทําหนาที่กดเหล็กแผนอัดกับแมพิมพตัวอักษร) จากนั้นชุด
แผนชิ้นงานเลื่อนออก แนวคิดการออกแบบดังรูปที่ 5 
ชิ้นงานท่ีไดจากการทํางานจะไดชิ้นงานตามที่ตองการ 

 
รูปที่ 5 แนวคิดการออกแบบ 

 

 รูปที่ 5 แนวคิดการทํางานเครื่องรีด วางแผน
ชิ้นงานบนแมพิมพตัวอักษรโดยมีตัวกําหนดตําแหนง เพ่ือ
ปองกันการวางชิ้นงานท่ีไมถูกตอง จากนั้นดันชุดแผน
ชิ้น งาน เขาไปยั งชุดลูกกลิ้ งเพื่ อกดแผนชิ้น งาน กับ 
ตัวอักษรใหเกิดตัวอักษรที่แผนชิ้นงานหัวถังแกสตาม
ทิศทางหัวลูกศร แบบแมพิมพดังรูปที่ 6 ชิ้นงานหลังรีดดัง
รูปที่ 7 
 

 
รูปที ่6 ก ดานหนาแมพิมพ      รูปที่ 6 ข ดานหลังแมพิมพ 
 

 
รูปที ่7 แบบช้ินงานท่ีไดจาการรดี 

 
 4.2 ออกแบบและเขียนแบบเครื่องรีดเหล็กแผน
สวนหัวถังแกส ขั้นตอนดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 8 ข้ันตอนการออกแบบ 
 

ผูวิจัยโครงการไดศึกษาแนวคิดจากเครื่องรีดเดิม
ที่บริษัทไดเชาใชงานมาวิเคราะหหลักการ ทํางาน จาก
ลักษณะการทํางานของคลายกับเครื่องรีดทั่วไป แตสิ่งที่
แตกตางคือ ตัวหนังสือจะตองถูกรีดลงแผนเหล็ก SPHC 
2.6 mm และความลึกตัวหนังสือประมาณ 0.5 mm ดัง
รูปที่ 9 ก และ ข 
 

 
 

รูปที่ 9 ก ชิ้นงานกอนรีด 
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รูปที่ 9 ข ชิ้นงานหลังรีด 
 

เม่ือทราบเงื่อนไขการทํางานแลวผูวิจัยไดทําการ
วิเคราะห ปญหา สาเหตุ แนวทางแกไขโดยใชหลักการ
ออกแบบ FSUDE System เพ่ือเปนแนวทางในการ 
ออกแบบ เชน การออกแบบความสูงเคร่ืองควรใหเหมาะ
กับสรีระคนทํางาน ดังรูปที่ 10 [2], [3], [4], [5] 

 
รูปที่ 10 แนวคิดการออกแบบเครื่อง 

 

 
รูปที่ 11 ตัวอยางเคร่ืองท่ีออกแบบ 

 
 
 
 
 

4.3 ประมาณราคาการสรางเครื่องจักร การออกแบบ
และเขียนแบบเครื่องรีดหัวถังแกสนี้ ผูวิจัยไดทําการ
ประมาณราคาการผลิต ซึ่งมีรายละเอียดการประมาณ
การตนทุนตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 การประมาณการตนทุนการสรางเครื่อง 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย ราคารวม 
1 คาวัสด ุ 1 เหมา 200,000 
2 คาจางผลิตชิ้นสวน 1 เหมา 50,000 
3 คาชิ้นสวนมาตรฐาน 1 เหมา 80,000 

รวม 330,000 

 

4.4 ประเมินคุณภาพแบบงานและปรับปรุงแบบงาน
จากการออกแบบเซิงพัฒนาเครื่องรีดแผนหัวถังแกส
ผูวิจัยไดศึกษารายละเอียดทั้งทฤษฎีและเอกสารตาง 
ๆ ศึกษาจากตัวอยางเครื่องในโรงงานนํามาออกแบบ
เขียนโดยเสนอความกาวหนากับบริษัทเพ่ือประเมิน
คุณภาพแบบงานและปรับปรุงแบบใหมีความสมบูรณ
มากท่ีสุด 

  
 

 
รูปที่ 12 ประเมินแบบงานรวมกับตัวแทนบริษัท 
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ออกแบบและพัฒนาระบบหยอดแบบกระพอสําหรับเครื่องปลูกกระเทียม 

Design and modification of a bucket type for metering system in garlic 

planter 

จิราภรณ เบญจประกายรัตน1 วัชระ เพิ่มชาติ1 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

Email:jiraporn.ben@vru.ac.th 

 

บทคัดยอ 

ปญหาสาํคัญของเครื่องปลูกกระเทียม คือการอุดตันของกลีบกระเทียมในรองหยอด ทําใหเกิดการบีบนํ้ากระเทียมไหล

ออกมา ระบบหยอดแบบจานกะพอเหล็กมรีองหยอดเปนรูปครึ่งทรงกลมไมสามารถปลอยกลีบกระเทียมใหรวงลงพรอมกันได 

เนื่องจากความไมเรยีบลื่นของผิวกระเทียมและรูปทรง เปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหกลีบกระเทียมคางอยูในรองหยอด และทําใหเกิด

การอุดตันในระบบหยอดเปนเวลานาน รูปรางและขนาดของรองหยอดจึงเปนตัวแปรสําคญัในการพิจารณาเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

ไดออกแบบ และพัฒนา รูปรางและขนาดรองหยอดแบบสามเหลี่ยม ความลึกของรองสําหรับกระเทียมขนาด ใหญ กลาง และเล็กคือ 

22 13 และ 10 มม. ตามลําดับ แผนพลาสติกใชสําหรับขึ้นรูปกระพอสามารถปรับมุมในการตัก และขนาดกระพอไดสะดวก ผลการ

ทดสอบในแปลงปฏิบตัิการที่ มุมตกักะพอ 800 ความเร็วรอบในการทํางาน 40-120 และท่ีความเร็วรอบสูงกวา 50 รอบตอนาที รอย

ละความแตกหักมีคาเปน 5  เมื่อออกแบบกะพอใหมีขนาดทีเ่หมาะกับกระเทียมแตละขนาด คือขนาด ใหญ กลาง และเล็ก พบวา

รอยละความแตกหักมีคาเปนศูนย และ จาํนวนกลีบตอเมตรมีคาใกลเคียงทางทฤษฎี และไมพบปญหาเรื่องกระเทียมอุดตัน และที่

ความเร็วรอบสูงกวา 100 รอบตอนาที เปลือกกระเทียมจะเกิดการหลุดออก และผิวกระเทียมเสยีหาย 

คําสําคญั: ระบบหยอดแบบกระพอ, กระพอพลาสติก, รองหยอดแบบสามเหลี่ยม 

Abstract 

The major problem of garlic planting machine is a clogging of garlic in the planter’s holes called 

‘groove clogging’. This problem caused the damage of garlic since the liquid is squeezed out. It also caused 

clogging when machine runs in a long-term period. From the review, it was found that, semi-spherical grooves 

design of the bucket from metering-steel plate could not release the seeds to the dropper when they are 

simultaneously dropped at the same time. The roughly surface and shape of garlic are the main cause of 

clogging that stuck and retain garlic in the groove for a long time. Shape and size of the groove are major 

factors which involved new design and fabrication of garlic planter machine. In this project, new triangular 

grooves were designed and developed to overcome previous problems. The depth of the grooves for large, 

medium, and small sizes of garlic were designed to be 22,13 and 10 mm., respectively. Plastic sheets were 

used to form shape as a bucket. Design of bucket sizes was depended on cloves sizes. From the proposed 

design, the test of run was subjected with the speed of 40 to 120 rpm. It was found that only five percent of 

broken was found when run the machine at the higher revolution of 50 rpm and set degree scoop angle to 80. 

No broken was found when use the designed buckets suited to garlic’s sizes and number of lobe per meter 

was found to be acceptable with theoretical study. When increased the speed to 100 rpm, the machine 

damaged the garlic’s surface which peel of garlic’s shell.    

Keywords: garlic planting mechanism, plastic bucket, triangle grooves 
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1.บทนํา

การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองปลกูกระเทียมไดเริ่ม

ดําเนินการวิจยัตั้งแตป 2542 พบปญหาในระบบหยอด 3 

แบบดังนี้ จานหยอดแบบแผนเอียง จานหยอดแนวต้ัง  และ

จานหยอดสปริงแบบแนวต้ัง ไดพบปญหาลักษณะเดียวกัน

คือ รอยละความแตกหักสูงกวา 18.7 และ เกิดปญหาขึ้นใน

ระบบหยอด    ในป 2545 ระบบหยอดแบบกะพอไดเริ่มใช

เพื่อแกไขปญหาดังกลาว พบวารอยละความแตกหักลดลง 

เปนศูนย แตปญหาเรื่องการอุดตันในระบบหยอดยังคงมีอยู 

[6] ดังนั้นในบทความวิจัยจึงศึกษาหาขนาดกระพอที่

เหมาะสมในการแกไขปญหาการอุดตันสําหรับระบบหยอด

แบบกะพอ 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจยั 

 ออกแบบและพัฒนาระบบหยอดกระเทียมที่

สามารถแกไขปญหาการอุดตันในระบบหยอด และไมมีความ

เสียหายเนื่องจากความแตกหัก  และมีความสมํ่าเสมอในการ

หยอด 

 

3. อุปกรณ และวิธีการ 

3.1 การออกแบบรูปรางและขนาดของจานกระพอท่ี

เหมาะสมกับกระเทียมขนาด ใหญ กลาง และเล็กรองหยอด

แบบทรงสามเหลี่ยมไดพัฒนารูปทรงเปนรูปกระพอซึ่ง

สามารถเปลีย่นกะพอไดสะดวกเม่ือขนาดกระเทียมเปลี่ยน 

รูปทรงและตัวแปรตางๆในการออกแบบกระพอแสดงในรูปที่ 

1 รูปที่ 2 และ ตารางที่ 1 [3; 4 และ 5] มุมระหวางรอง

หยอด (�) ของลูกหยอดแบบจานหยอดแนวต้ังหมุนใน

ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา มุมนี้วัดจากแนวด่ิง  มุม �   คือมุม

เอียงของรองวัดจากแนวนอน  มุม �  แสดงไดดังสมการที ่

1  

(ก) ตัวแปรในการออกแบบ (ข) แสดงตําแหนงมุม � และ

มุม � 
รูปที ่1 ตัวแปรตางๆในการหามุมระหวางรองหยอด (�) 

 

รูปที่ 2   ขนาดและตําแหนงของระบบหยอดแบบกะพอ

ติดตั้งในถังบรรจุ 

 
ตัวแปรตางๆในการหามุม (�) 

   �    =   � + �ls-90                (1) 

เมื่อ  

    �ls= มุมภายในรองหยอด 

     �= มุมเสียดทานระหวางเมลด็พืชและพ้ืนผิวรองหยอด 

     � = มุมระหวางรองหยอด 

 

ตารางที่ 1   คาตัวแปรที่ใชในการออกแบบระบบหยอด 
Symbol Value 

n 6 

� 
46o (scoop angle,550) 

23.8o(scoop angle,800) 

Diameter 200 mm 

Re 13 mm 

Ag  3207 mm2 

dg 18 mm 

หมายเหตุ: n  = จํานวนรองหยอด 

  Re= รัศมีความโคงรองหยอด 

  dg= ความลึกรองหยอด (มม.) 

  Ag= พื้นที่หนาตัดรองหยอด (มม.2) 

 

3.2 การพัฒนารองหยอดรูปสามเหลี่ยมทําจากเหล็กแผน 

เปนทรงกระพอจากแมแบบเรซิน ขึ้นรูปเปนพลาสติกทําให

สามารถเปลีย่นกระพอใหเหมาะสมกับขนาดกระเทียม โดยมี

เปาหมายเพื่อแกไขปญหาการอุดตนัของกระเทียมในระบบ

หยอด กระพอทําจากพลาสติกมีขนาดและรูปทรงแสดงใน

ตารางที่ 5  และรูปที่ 3 (ข) 

ตารางที่ 2  ขนาดกะพอท่ีปรับปรงุแลว (มม.) 
Size of 

buckets 

Value 

R L D W/U Slope(A) 

Small 4 25 15 18/8 340 

Medium 5 29 18 21/12 760 

Large 7 35 20 26/20 730 
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(ก) รูปรางกะพอเหล็กกอนพัฒนาและปรับปรุง 

(ข) รูปทรงกระพอพลาสติกหลังการพัฒนาและ

ปรับปรุง 

รูปที่ 3  แสดงมิติการเปลี่ยนแปลงมุมผนังกระพอ 

 

ความเร็วรอบลูกหยอดท่ีเหมาะสมคือ  40 รอบตอนาที (รูปที ่

5) รอยละความแตกหักมีคาต่ําสุดคือ 0.7-0.96. และรอยละ

ความแตกหักของกระเทียมท้ัง 3 ขนาดมีคาในชวง 1-2 กระ

พอขนาดใหญและขนาดกลางมีคาอัตราปลูก 9-11 กลีบ/

เมตร แตกระพอขนาดเล็กใหคาอตัราปลูก 13 กลีบ/เมตร 

(ตารางท่ี 5) ผลการทดสอบในแปลงปฎิบัติการท่ีความเร็ว

รอบ 40 รอบตอนาที แสดงผลในตารางที ่5   

เปนศูนย  ระบบหยอดที่ทดสอบมี 6 แบบ ดังนี ้ 

1) ระบบหยอดแบบกระพอมุมตัก 500และความลึก 1.8 ซม.     

2) ระบบหยอดแบบกระพอ มุมตกั 550 และความลึก1.8 ซม.   

3) ระบบหยอดแบบกระพอตื้นมมุตัก 500 และความลึก 1.5 ซม.   

4) ระบบหยอดแบบกระพอตื้นมมุตัก 800 และความลึก 1.5 ซม.   

5) แบบชอน  

6) แบบพลั่ว  

3.3 ทดสอบเปรียบเทียบวิธีการปลูกโดยใชเครื่องปลูก และคน

ปลูกในแปลงเกษตร บันทึกคาระยะปลูกเพื่อคํานวนหาคา 

Precision (P) คือ คาความแมนยําของเครื่องปลูก  Quality 

of Feed Index (Q) คือคาดัชนีแสดงคุณภาพการหยอด, 

Multiples  Index (Mu)  คือคาดัชนีบงบอกลักษณะการปลูก

ที่ชิด, Miss Index (Mi)  คือคาดัชนีบงบอกการเวนวาง เปน

ระยะตนหางกัน [4]   

3.4 เกณฑการออกแบบกลการปลูกกระเทียม การออกแบบ

กลการปลูกกระเทียมจะพิจารณาความตองการของเกษตรกร

ดังนี้ ระยะหางระหวางกลีบกระเทียม 10 ซม [2] รอยละ

ความแตกหักตองมีคาเทากับศูนย 

 

4. ผลการทดลอง 

4.1 การออกแบบและพัฒนารองหยอดแบบสามเหลี่ยม [3] 

กระเทียมกลีบพันธเชียงใหม ขนาดใหญ กลาง และเล็ก ไดใช

เปนเกณฑในการออกแบบขนาดและรูปรางของกระพอ 

คุณสมบัติทางกายภาพไดแสดงในตารางที่  1 และ 2   

 

ตารางที่ 3  ขนาดเฉลี่ยกลีบกระเทียม พันธเชียงใหม (มม.) 
Size of 
cloves

Dimension Value
Maximum Minimum Average

Small Length 26 11 17.3
Thickness 11 5 8.2
Width 8 3 5.3

Medium Length 28.5 13 21
Thickness 13.5 8 11.6
Width 14.5 6 8.96

Large Length 28.5 17 22.5
Thickness 24.3 13 19.8
Width 23.3 10 12.3

 

ตารางท่ี  4  คุณสมบตัิทางกายภาพของกลีบกระเทียมพันธ

เชียงใหม 
Angle of repose 	s 29.3 degree
Angle of friction 	r 8.93 degree
Bulk density Large,medium,

small 
0.464,0.464,0.416 
g/ml

Cloves weight Average 1,000 
seeds

1,544.07 g

 

4.2 ผลการทดสอบเปรียบเทียบกระพอท้ัง 3 ขนาด  

 รูปทรงและวสัดุที่พัฒนาจากกระพอเหล็กเปนกระ

พอพลาสติกแสดงในรูปที ่ 4 ความเร็วรอบลูกหยอดที่

เหมาะสมคือ  40 รอบตอนาที (รูปท่ี 5) รอยละความแตกหัก

มีคาต่ําสุดคือ 0.7-0.96. และรอยละความแตกหักของ

กระเทียมทั้ง 3 ขนาดมีคาในชวง 1-2 กระพอขนาดใหญและ

ขนาดกลางมีคาอตัราปลูก 9-11 กลีบ/เมตร แตกระพอขนาด

เล็กใหคาอัตราปลูก 13 กลีบ/เมตร (ตารางที่ 5) ผลการ

ทดสอบในแปลงปฎิบตัิการที่ความเร็วรอบ 40 รอบตอนาที 

แสดงผลในตารางท่ี 5   
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รูปที่ 4 แสดงภาพกระพอพลาสตกิท่ีพัฒนาจากกระพอเหล็ก 

(ก) ขนาดใหญ่

(ข) ขนาดกลาง

(ค) ขนาดเลก็

รูปที่ 5 แสดงผลรอยละความแตกหักและจํานวนกลีบตอ

เมตร สําหรับระบบหยอดทดสอบกระเทียม 3 ขนาด 

 

ตารางที่ 5 . เปรียบเทยีมระยะหางระหวางกลีบกระเทียม 

และจํานวนกลีบตอเมตร ที่กระเทียมทั้ง 3 ขนาดทดสอบที่

ความเร็วรอบ 40 รอบตอนาที 

4.3 ความเร็วรอบที่เหมาะสมตอระบบหยอดแบบกระ

พอทั้ง 3 ขนาด 

 คาตัวแปรในการออกแบบขนาดกระพอพลาสติก

สําหรับกระเทียมแตละขนาดแสดงในตารางท่ี 2 รูปที ่ 3 (ข) 

และรูปที่ 4 เสนผาศูนยกลางจานกะพัอมีขนาด 200 มม.  

[5] ความเร็วเชิงเสนของระบบหยอดมีคา 40-60 รอบตอ

นาที  เทียบเทาความเร็วในการทํางาน 1.5 –3.5 กม./ชม.  

จํานวนรองหยอดตอจานหยอด คํานวณเมื่อคิดคาลื่นไถลที ่

5% ระยะระหวางกลีบกระเทียม  100 มม. และความเร็วใน

การทาํงาน 1.5 กม./ชม. ตัวแปรในการออกแบบแสดงใน

ตารางที ่2 เพื่อท่ีจะแกไขปญหาการอุดตันของกลีบกระเทียม 

ผนังของกะพอไดเพิ่มมมุเอียง เพ่ิมจาก  90o เปน 124o, 

166o และ 163o สําหรับกระเทียมขนาดเล็ก กลาง และใหญ 

ตามลาํดับ วสัดุที่ใชทํากระพอเปลีย่นเปนพลาสติก เน่ืองจาก

งายตอการสราง  แสดงในรูปที่ 4 การพัฒนาระบบหยอด

เพื่อใหมีอัตราการหยอดทีส่ม่ําเสมอดังนี้ 1) ระบบหยอดแบบ

กระพอ มุมตัก 500  และความลึก 1.8 cm  2)   ระบบ

หยอดแบบกระพอ มุมตัก 550  และความลึก 1.8 cm  3) 

ระบบหยอดแบบกระพอตื้น มุมตกั 500  และความลึก 1.5 

cm  4) ระบบหยอดแบบกระพอต้ืน มุมตัก 800  และความ

ลึก 1.5 cm  5) แบบชอน 6) แบบพลั่ว ผลการทดลองแสดง

ในรูปที่ 6. ระบบหยอดแบบกระพอ มุมตัก 800  และท่ี

ความเร็วรอบ  10-50 รอบตอนาที ใหระยะปลูกท่ีดมีีคาใกล 

100 มม. และรอยละความแตกหกัมีคาเปนศูนย  

 

Items
Garlic cloves sizes (mm)

Small Medium Large
1. Seeds 
spacing (mm)

74.2
41.3 96.0
53.2 111.3
68.9

2. No. of seeds 
per meter

13.3
1.49 10.5
1.18 9.30
0.95

กระพอเหล็ก กระพอพลาสติก 

Medium garlic cloves

66.94.01

39.21

34.51
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Small garlic cloves

33.9
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Large garlic cloves

8.3
9.46

10.7
13.1

1.20.71.02 0.93
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Comparision of 5 type metering divices.
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bucket with 80 degree scoop angle % broken of spoon type
%broken of shovel type

รูปที่ 6 เปรียบเทียบระบบหยอด 5 แบบ 

 
  

รูปที่ 7 วิธีการปลูกโดยใชเครื่องปลูกและระบบหยอดแบบ

กระพอพลาสติก 

ตารางที่ 6 คาผลการทดลองความแมนยําในการปลูกในสภาพ

พื้นที่ท่ีแตกตางกัน(ความเร็วในการทํางาน 1.68 กม./ชม.) 

Conditions Mean SD 
Percentage of 

Q Mu Mi P 

A 11.80 4.12 83.61 1.68 17.71 20.93 

B 

1 12.28 7.28 55.26 17.98 26.75 28.86 

2 11.29 5.83 56.40 19.20 24.40 26.93 

3 11.68 5.72 60.34 14.77 24.89 25.87 

 A  = Manual Planting, B= Planter(No. of rotary tillage),  

  P =Precision หรือ คาความแมนยําของเครื่องปลูก 

  Q =Quality of Feed Index หรือคาดัชนีแสดงคุณภาพการหยอด, 

Mu =Multiples  Index หรือคาดัชนีบงบอกลักษณะการปลูกที่ชิด,  

Mi  =Miss Indexหรือคาดัชนีบงบอกการเวนวาง เปนระยะตนหางกัน 

5. สรุปผลการทดลอง 

5.1 ความเร็วรอบกะพอท่ีเหมาะสมคือ 40 รอบตอนาที เมื่อ

ความเร็วในการทํางาน 1.6-3.5 กม./ชม. ใหคารอยละความ

แตกหักมีคาเปนศูนย และอัตราปลูกไดตามคาที่รับรอง   

5.2 มุมตักกระพอคือ 800  มีระยะปลูก 11.82
1.30 กลีบ/

เมตร คารอยละความแตกหักมีคาเปนศูนย  ที่ความเร็วรอบ

ในการทํางาน   10 -50 รอบตอนาที ไมมผีลตอระยะปลูก 

5.3 จากผลการทดลอง ตารางที ่ 6 คา Multiple Index 

หรือคาดัชนีบงบอกลักษณะการปลูกท่ีชิดติดกัน โดยที่แปลง

ของเครื่องปลูกนั้นมีมากกวาประมาณ 80- 09 % เมื่อเทียบกับ

แปลงเกษตรกร แสดงใหเห็นวา แปลงของเครื่องปลูกมีตนที่

ชิดติดกันมาก ตามอัตราการหยอด และปริมาณกระเทียมที่

มาก  

คา Miss Index  หรือคาดัชนีบงบอกการเวนวาง เปนระยะ

ตนหางกัน โดยเครื่องปลูกมมีากกวาเกษตรกรประมาณ 

30% แสดงใหเห็นวา  เครื่องปลูกยังใหระยะตนที่มากไปอีก

ดวย   

คา Quality of feed index  หรอืคาดัชนีแสดงคณุภาพการ

หยอด   โดยเครื่องปลูกมีคานอยกวาเกษตรกรประมาณ 

30% แสดงใหเห็นวา  เครื่องปลูกยังใหระยะตนที่เหมาะสม

นอยเกินไป  
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คา Precision หรือ คาความแมนยําของเครื่องปลูก ได

ประมาณ 25-28% [7] ซ่ึง เครื่องปลูกมีประสิทธิภาพความ

แมนยําในการปลูกแตกตางจากเกษตรกรอยูประมาณ 23% 

แสดงใหเห็นวา  เครื่องปลูกยังไมมีความแมนยาํ  เน่ืองจาก

กลไกลการหยอดยังมีประสิทธิภาพนอย 
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5. สรุปผล 
สรุปผลการดําเนินโครงการออกแบบเซิงพัฒนาเครื่อง

รีดเหล็กแผนสวนหัวถังแกส คณะผูวิจัยไดนําขอมูลรวม
ประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการกับทางบริษัทโดยไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดีผลที่ไดจากโครงการน้ี คือ 1) ได
แนวทางการออกแบบเคร่ืองรีดเหล็กแผนสวนหัวถังแกส 
2) ไดแบบภาพประกอบเคร่ือง (3D) และแบบส่ังงานการ
ผลิตเครื่องจํานวน 1 ชุด 3) ไดประมาณการตนทุนการ
สรางเคร่ืองฯ ซึ่งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอบริษัทในการ
นําแบบงานไปสรางเคร่ืองตอไป 
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 ก า ร วิ จั ย นี้ ไ ด รั บ ทุ น ส นั บ ส นุ น จ า ก
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบริษัทที่
อนุญาตใหนําขอมูลมาเผยแพรบางสวนในเชิงวิชาการได 
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Study on cutting temperature in milling process by thermography technique. 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the influence of machining parameters which are consisted of 

spindle speed, feed rate and depth of cut on temperature rise in CNC milling process. In this research, the CNC milling 
machine and end mills TiCN 4 flute diameter of 10 millimeters were used to machine a carbon steel AISI 1050 under 
dry cutting condition. The temperature rise was measured by thermography technique using thermal imaging camera. 
The result shows that main effects that influence on temperature rise was radial depth of cut (Ae) and feed rate (F) 
with confidence level of 95%. Moreover, the minimum of temperature rise value was obtained with 800 rpm of spindle 
speed, 20 mm/min of feed rate and 2.5 mm of radial depth of cut. 
Keywords : Cutting temperature, Milling process, Thermography technique, High-speed end mills 
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2.  
 
2.1  

 (CNC Milling) 
 2 BRIDGEPORT VMC -

X Y Z 
 EZ-CAM 

G-code  
 

 
CNC milling BRIDGEPORT VMC 500-16 

 
2.1.2 (Cutting tool) 
 

End Mill)  
Co HSE) 

- TiCN) (D) 
l) d) 
L)   

2.1.3  (Material) 
 AISI 1050 

AISI 
1050 

235 HB 
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AISI 1050 64 
64 24  

 
  (HSE End Mill TiCN - 

4 Flutes) 

AISI  
 
2.1.4 (Temperature measurement) 
 Thermal Imaging Infrared 
Camera: IR) FLIR E x Pixels 

± °C or ± of reading MSX® Thermal 
Image Enhancement Auto hot/cold spot 

° x ° - ° 
 

 

  

FLIR E  
 

 
 

 

Spindle Speed) Feed Rate) 
Radial Depth of Cut) 

- Dry cutting 

condition) Axial Depth of Cut) 
 

 

Factor Symbol 
Level 

Unit 
Low High 

Spindle Speed S 800 1270 rpm. 
Feed Rate F 20 60 mm/min. 

Radial Depth of Cut Ae 2.5 5 mm. 
Axial Depth of Cut Ap 10 mm. 

 
2.2.2 Tool path operation) 
 

 
2.2.3  

FLIR E50 
CNC  

800 1200 

FLIR Tool+ 
0 650 

60 fps) 
Live stream 

 

 
 

Tool path operation) 
 
2.3.4  

 
10 24 

FLIR Tool+ 

Feed rate 

Spindle Speed 

Z 

Y 

X 

O 
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 FLIR Tool+ 

 

3.  
 
FLIR E50 

 

 Trise) 
 

T , Tpeak 
Trise Tpeak  T  
 

2  
Full Factorial Design  (°C ) 

RunOrder S F Ae T0 Tpeak TRise 
1 800 20 2.5 26.6 60.8 34.2 

2 1270 20 2.5 26.4 72.1 45.7 

3 800 60 2.5 26.4 86.2 59.8 

4 1270 60 2.5 26.4 80.6 54.2 

5 800 20 5 26.9 115.7 88.8 

6 1270 20 5 27.8 122.5 94.7 

7 800 60 5 24.4 137.2 112.8 

8 1270 60 5 27.3 119.6 92.3 

9 800 20 2.5 25.2 57.1 31.9 

10 1270 20 2.5 25.6 59.1 33.5 

11 800 60 2.5 26.1 72.3 46.2 

12 1270 60 2.5 26.4 73.9 47.5 

13 800 20 5 27.2 88.1 60.9 

14 1270 20 5 27.1 102.3 75.2 

15 800 60 5 27.9 150.7 122.8 

16 1270 60 5 27.3 131.5 104.2 

 
Run8 

(S=1270 rpm. F= 60 mm/min. Ae= 5 mm. Ap= 10 mm.) 

 
4.  
 

 
 

Main effects
P-value

P-
value=0.000  P-value=0.003 

 
 Main effect plot) 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

Tpeak 

       10 mm. 

24 mm.
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 23 
Analysis of Variance for Temp rise @ End Mill Surface (coded units) 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Main Effects 3 11853.4 11853.4 3951.12 35.43 0.000

S 1 6.4 6.4 6.38 0.06 0.817

F 1 1911.9 1911.9 1911.88 17.14 0.003

Ae 1 9935.1 9935.1 9935.11 89.09 0.000

2-Way Interactions 3 572.5 572.5 190.84 1.71 0.241

S*F 1 367.7 367.7 367.68 3.30 0.107

S*Ae 1 48.0 48.0 47.96 0.43 0.530

F*Ae 1 156.9 156.9 156.88 1.41 0.270

3-Way Interactions 1 109.7 109.7 109.73 0.98 0.350

S*F*Ae 1 109.7 109.7 109.73 0.98 0.350

Residual Error 8 892.1 892.1 111.52   

Pure Error 8 892.1 892.1 111.52   

Total 15 13427.7     

 S = 10.5601     PRESS = 3568.5 
 R-Sq = 93.36%   R-Sq(pred) = 73.42%   R-Sq(adj) = 87.54% 
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การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหวางเหล็กน้ําพี้  

และแรเหล็กที่พบในจังหวัดอุตรดิตถ  
Study of mineral contents, mixed elements, and mechanical properties between 

Nam-Phi  iron mineral and other available iron mineral  in  Uttaradit.

อดุลย  พุกอินทร 
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 --------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ไดทําการสืบคนแหลงแรที่พบในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ ไดแก แหลงแรเหล็กน้ําพ้ี แหลงแรเหล็ก

บานเขาเหล็ก แหลงแรเหล็กบานปางวุน จากการทดสอบคาปริมาณรอยละของเหล็ก (Fe) พบวา แรเหล็กน้ําพ้ีมี Fe

เทากับ 68.40 แรเหล็กบานเขาเหล็ก เทากับ 67.10 และแรเหล็กบานปางวุน เทากับ 57.24 โดยทั้ง 3 แหลงเปนแร

เหล็กชนิดฮีมาไทต (Hematite) จากการนําแรที่ขุดไดมายอยแร ถลุง โดยใชเตาแบบผสมผสานวิธีการแบบโบราณ 

และข้ึนรูปแทงโดยการตีขึ้นรูป พบวา ไดเหล็กน้ําพ้ีจํานวน 1,300 กรัม ไดเหล็กบานเขาเหล็ก จํานวน 773 กรัม และ

ไดเหล็กบานปางวุน จํานวน 873 กรัม จากการทดสอบปริมาณธาตุผสม พบวา แรเหล็กน้ําพ้ีมีปริมาณรอยละ Cu 

และ W มากที่สุด เทากับ 0.675 และ 3.19 ตามลําดับ แรเหล็กบานปางวุนมีปริมาณรอยละของ C และ Mn มาก

ที่สุด เทากับ 1.8 และ 0.130 ตามลําดับ และแรเหล็กบานเขาเหล็กมีปริมาณรอยละของ Fe มากท่ีสุด เทากับ 96.47 

โดยแรเหล็กทั้ง 3 แหลง สามารถที่จะนํามาถลุงและขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑได และมีคุณสมบัติเทียบกับเหล็กที่ใชใน

อุตสาหกรรมไดเชนเดียวกับเหล็กทั่วไป  

คําสําคัญ : แรเหล็กน้ําพ้ี, แรเหล็กบานเขาเหล็ก, แรเหล็กบานปางวุน, เตาถลุงแบบผสมผสาน, เตาถลุงแร, ปริมาณ

ธาตุผสมในเหล็กนํ้าพี้   

Abstract 

This research has explored mineral deposit which found in the area of Uttaradit Province, 

Nampee iron. Baan Kao Lek iron and Baan Pang Woon. From the iron percentage testing (Fe) it 

was found that iron percentage (Fe) from Nampee iron, Baan Kao Lek iron and Baan Pang Woon 

are 68.40, 67.01 and 57.24, respectively. And all of them are Hematite. From the study mining are 

has been brought to processed, smelted by integrated smelter which combines ancient method 

and forged to a bar. Its obtains Nampee iron for 1,300 grams, Baan Kao Lek iron for 773 grams and 

Baan Pang Woon iron for 873 grams. From alloying element quantity testing was found that 

Nampee iron has maximum quantity of Cu and W for 0.675% and 3.19%, respectively. Baan Pang 
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2 

Woon iron has maximum quantity of C and Mu for 1.8% and 0.130%, respectively. And Baan Kao 

Lek iron has maximum quantity of Fe for 96.47%. The iron ore from 3 areas are able to smelt and 

forge to be products and their qualifications are equivalent to industrial steel.     
 

Keywords: Nampee iron ore, Ban Kao Lek iron ore, Ban Pang Woon iron ore, integrated smelter, 

ore smelter, alloying element quantity in Nampee iron  
 

 

1. บทนํา 
 

    แรเหล็กมีอยูหลายชนิดที่ถูกคนพบ ซึ่งแตละชนิดจะให

คารอยละของเหล็กที่แตกตางกัน ซึ่งจะมากหรือนอย

แลวแตชนิดของแรเหล็ก  มีนักวิชาการแบงชนิดของแร

เหล็ก คือ แรเหล็กแมกนีไทต (Magnetite) มีสูตรทางเคมี 

Fe3O4  แรเหล็กไลมอไนต (Limonite) มีสูตรทางเคมี 

Fe2O3nH2O แร เหล็กไพไรต  (Pyrite) มีสูตรทางเคมี 

Fe3S2 แร เหล็กซิ เดอไรต  ( Siderite)  มีสูตรทางเคมี 

FeCO3 และในพ้ืนที่บานน้ําพ้ี พบแรเหล็กน้ําพ้ี เปนชนิด  

ฮีมาไทต (hematite) มีสูตรทางเคมี Fe2O3 B. Peters, 

[1] ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยป 2559 [2], ในการนําแร

เหล็กน้ําพ้ีทดสอบยังสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3 จํานวน 2 แหลง [2, 3] คือ แรเหล็ก 

น้ําพ้ีในพิพิธภัณฑบอเหล็กนํ้าพ้ี ซึ่งปจจุบันไมอนุญาตให

ประชาชนและผูประกอบการขุดแรเหล็ก (เนื่องจากการ

อนุรักษของจังหวัด) พบคารอยละของแรเหล็กน้ําพ้ีเฉลี่ย

เทากับ 61.85 และแหลงแรเหล็กน้ําพ้ีในแหลงขุดแร

ปจจุบันที่มีการขุดอยูบริเวณดานหลังพิพิธภัณฑ  ซ่ึงเปน

บริเวณท่ีขุดแรเหล็กมาใชงานทําผลิตภัณฑปจจุบัน พบคา

รอยละของแรเหล็กนํ้าพ้ีเฉล่ียเทากับ 59.06 [4] ซึ่งแร

เหล็กทั้ง  2 แหลงใหคารอยละท่ีไมแตกตางกันมาก  และ

ในพิพิธภัณฑยังพบรองรอยการขุดแรในอดีต คือ บอพระ

แสง และบอพระขรรค ที่มีการสืบตอดานความรูวาแร

เหล็กน้ําพี้ท้ัง 2 บอ  เปนแหลงแรเหล็กที่นําแรมาถลุงเพ่ือ

ทํ าพระขรรค   และดาบ เหล็ ก นํ้ า พ้ี เ พ่ื อนํ า ถว าย

พระมหากษัตริยในสมัยโบราณตามคําบอกเลาสืบตอกัน

มา การถลุงในประเทศฝงยุโรปใชเตาสูงในการถลุงแร

เหล็ก  ใชเชื้อเพลิงถานโคก (Coke) หินปูน (Limestone) 

ทําใหเกิดความรอนที่มีอุณหภูมิสูง [3, 5, 6] ทําใหเกิดการ

หลอมละลาย จะไดเหล็กดิบ (Pig Iron)  

      การถลุงแรเหล็กน้ําพ้ีในอดีตของชาวบานน้ําพ้ี  ใชเตา

ที่สรางขึ้นจากการปนโดยใชดินเหนียวผสมกับวัสดุที่มี    

ในทองถิ่น ซึ่งพบไดจากรอยรอยของเตาถลุงที่พบในพ้ืนที่  

มีรูปทรงกระบอก มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ   

60-70 เซนติเมตร ความสูง 80 เซนติเมตร ใชแรงดันลม

จากการอัดอากาศในวัตถุรูปทรงกระบอกจํานวน 1-2 ลูก 

ใชแรงงานคนในการสรางแรงลม [14] ดังแสดงรูปที่ 1 
 

   

    รูปที่ 1 แสดงซากเตาถลุงเหล็กน้ําพี้ในอดีต [14] 
 

    จากขอมูลดานวัตถุที่พบในหมูบานน้ําพ้ีจึงเปนหลักฐาน

ที่พิสูจนไดวา  พ้ืนที่ดังกลาวเปนแหลงถลุงแรเหล็กที่ใหญ  

และดีที่สุดในประเทศไทยตั้งแตสมัยอดีตถึงปจจุบัน [3, 6] 

(รูปท่ี 2 a.) เทียบเทาเหล็กท่ีใชในตางประเทศ (รูปที่ 2 b.) 

และในประเทศที่พบในแหลงตาง ๆ  [8, 10] 

     เน่ืองจากความตองการใชงานที่มีมากในอดีต จึงใชเปน

วัตถุดิบในการสรางผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ และจากปญหา
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ความตองการการใชงานที่มาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และการ

ขาดซึ่งขอมูลที่เปนเชิงวิชาการ เชน การทดสอบปริมาณ

ธาตุผสมจากแหลงแรที่พบในพ้ืนที่  

     วัตถุประสงคการวิจัยน้ีจึงจะทําการสืบคนแหลงแร 

การถลุงแร การข้ึนรูปชิ้นทดสอบ และทําการทดสอบ

ปริมาณธาตุผสมที่ทําใหคุณสมบัติที่ดีกับเหล็ก โดยใช

เครื่องสเปกโตรมิเตอร (Spectrometer) เพ่ือเปรียบเทียบ

คุณสมบัติของแหลงแรตาง ๆ  
 

a. การถลุงแรในหมูบาน   

เหล็กน้ําพ้ี [3] 

b. การถลุงในสหราชอาณาจักร 

[7] 
 

      รูปที ่2 แสดงการถลุงแรเหล็กในอดีตท่ีผานมา 
 

2. อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 

    2.1 การลงพ้ืนที่ การศึกษาแหลงแรเหล็กน้ําพ้ี ได

สํารวจขอมูลในพื้นท่ีตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัด

อุตรดิตถ ซึ่งเปนหมูบานที่มีการสรางผลิตภัณฑเหล็กน้ําพ้ี

มาที่สุด [3, 4, 11, 12] จากการนําแรเหล็กน้ําพ้ีมาถลุงใน

เตาถลุง และการตีขึ้นรูป ไดผลิตภัณฑในรูปแบบของ ดาบ

เหล็กน้ําพ้ี พระขรรคเหล็กนํ้าพ้ี  และมีดเหล็กน้ําพ้ี  ดัง

แสดงรูปที่ 3 แสดงการลงพ้ืนที่แหลงแร และการสราง

ผลิตภัณฑน้ําพี้ 
 

  
 

      รูปที ่3 แสดงการลงพ้ืนที่คนหาแหลงแร 
 

 

     2.2 การเก็บตัวอยางแร  การศึกษาแหลงแรเหล็กบาน

เขาเหล็ก ตั้งอยูทีบ่านเขาเหล็ก ตําบลวังแดง  อําเภอตรอน 

จังหวัดอุตรดิตถ การสํารวจแรประสานผูรูในพ้ืนที่  และทํา

การขุดแร และยอยเพ่ือเตรียมการถลุงในขั้นตอนการวิจัย  

     การเก็บตัวอยางแรเหล็กบานปางวุน ต้ังอยูที่ตําบล

ผักขวง อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ การศึกษา

ประสานกับกลุมผูรู และนักวิชาการเหมืองแร ทําการขุด

คนแรที่เหลงแร นํามายอยและการแตงแร เพ่ือเตรียมการ

ถลุงโดยใชเตาถลุงแบบผสมผสานวิธีการโบราณ [3] แสดง

รูปท่ี 4  
 

  
 

          รูปที ่4 แสดงการถลุงแรเหล็กท้ัง 3 แหลง 
 

     2.3 การถลุงแรเหล็ก การถลุงจะใชตัวอยางแรที่ผาน

การยอยจํานวนตัวอยางละ 20 กิโลกรัม ใชการควบแรงดัน

ลมเขาเตาถลุงปริมาณท่ีเทากันใชถานไมจํานวน 20 

กิโลกรัม/เตา  เครื่องเปาลมขนาด 1 แรงมา (Hp) จํานวน 

1 ตัว [3, 9] การถลุงแสดงดังรูปที่ 5  
 

 
 

รูปที่ 5 แสดงแรเหล็กท่ีผานการถลุงดวยเตาถลุง 
 

     เมื่อการถลุงแรเหล็กน้ําพ้ี การถลุงแรเหล็กบานเขา

เหล็ก และการถลุงแรเหล็กบานปางวุน จะนํามาขึ้นรูปแบบ

แทงในพ้ืนท่ีบานน้ําพ้ี พบวา แรแตละแหลงไดปริมาณ

เหล็กท่ีแตกตางกัน ดังแสดงตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณแรเหล็กท่ีถลุงไดแตละแหลงแร 

   แหลงแรเหล็ก ปริมาณเหล็กที่

ถลุงได (กรัม) 

แหลงแรเหล็กน้ําพี ้ 1,300  

แหลงแรเหล็กบานเขาเหล็ก 773  

แหลงแรเหล็กบานปางวุน 873  

       จากตารางที่ 1 แสดงปริมาณแรเหล็กที่ถลุงไดแตละ

แหลงแร พบวา แตละแหลงแรใหปริมาณเหล็กที่แตกตาง

กัน ซึ่งมีความสอดคลองกับการนําแรเหล็กกอนการถลุง

ตรวจสอบปริมาณธาตุเหล็กที่สํานักงานอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแรเขต 3 จังหวัดเชียงใหม ผลการ

วิเคราะห พบวา แรเหล็กนํ้าพ้ีมีปริมาณแรเหล็กเทากับ 

68.40 แรเหล็กบานเขาเหล็กมีปริมาณแรเหล็กเทากับ 

67.01 และแรเหล็กบานปางวุนมีปริมาณแรเหล็กเทากับ 

57.24 โดยท้ัง 3 ชนิดเปนแรชนิดฮีมาไทต (Hematite) 
 

3. ผลการวิจัย 
 

     จากการขุดแร การแตงแร การถลุงแร และการตีขึ้นรูป 

ไดแทงเหล็กจากแรทั้ง 3 แหลงแร (ดังแสดงรูปท่ี 7) การ

วิจัยไดนําเหล็กทดสอบเพ่ือหาคุณสมบัติเชิงกล โดยการ

ทดสอบดวยเครื่องสเปกโตรมิเตอร (Spectrometer) ซึ่ง

จะแสดงถึงปริมาณธาตุผสมจากการทดสอบ ซึ่ งการ

ทดสอบจะเก็บคาปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) ปริมาณธาตุ

คารบอน (C) ปริมาณธาตุทองแดง (Cu) ปริมาณธาตุ

แมงกานิส (Mn) ปริมาณธาตุทองแดง (Cu) และปริมาณ

ธาตุทังสเตน (W) ท่ีผสมในเหล็กน้ําพ้ี เหล็กบานเขาเหล็ก 

และเหล็กบานปางวุน ดังแสดงดังนี้  
 

 
รูปที่ 7 แสดงแทงเหล็กทั้ง 3 แหลงแร 

     3.1 ผลการทดสอบปริมาณธาตุเหล็กน้ําพ้ี การทดสอบ

ปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) ธาตุคารบอน (C) ธาตุทองแดง 

(Cu) ธาตุแมงกานิส (Mn) ธาตุทองแดง (Cu) และธาตุ

ทังสเตน (W) ทีผ่สมในเหล็กน้ําพ้ี แสดงผลดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบปริมาณธาตุเหล็กน้ําพ้ี 

คร้ังที่ Fe% C% Cu% Mn% W% 

1 79.7 0.0458 0.740 0.234 3.72 

2 86.2 0.0185 0.461 0.369 2.14 

3 76.7 0.0965 0.824 0.294 3.72 

รวม 80.8 0.0536 0.675 0.299 3.19 
 

     3.2 ผลการทดสอบปริมาณธาตุเหล็กบานเขาเหล็ก 

การทดสอบปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) ธาตุคารบอน (C) ธาตุ

ทองแดง (Cu) ธาตุแมงกานิส (Mn) ธาตุทองแดง (Cu) 

และธาตุทังสเตน (W) ท่ีผสมในเหล็กบานเขาเหล็ก 

แสดงผลดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบปริมาณธาตุเหล็กบานเขา

เหล็ก 

คร้ังที่ Fe% C% Cu% Mn% W% 

1 94.9 0.0681 0.0324 0.028 0.019 

2 97.1 0.1110 0.0350 0.031 0.017 

3 97.4 0.0594 0.0389 0.025 0.015 

รวม 96.46 0.0795 0.0354 0.028 0.017 
 

     3.3 ผลการทดสอบปริมาณธาตุเหล็กบานปางวุน การ

ทดสอบปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) ธาตุคารบอน (C) ธาตุ

ทองแดง (Cu) ธาตุแมงกานิส (Mn) ธาตุทองแดง (Cu) 

และธาตุทังสเตน (W) ที่ผสมในเหล็กบานปางวุน ดังแสดง

ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบปริมาณธาตุเหล็กบาน  

ปางวุน 

คร้ังที่ Fe% C% Cu% Mn% W% 

1 84.6 1.80 0.698 0.120 3.72 

2 85.7 1.80 0.553 0.128 2.97 

3 87.8 1.80 0.313 0.143 1.57 

รวม 86.03 1.80 0.521 0.130 2.75 
 

      

4. อภิปรายผล 
 

     การเปรียบเทียบสวนผสมปริมาณธาตุของตัวอยาง

เหล็กน้ําพ้ี เหล็กบานเขาเหล็ก และเหล็กบานปางวุน 

พบวา เหล็กทีม่ีปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) มากที่สุด คือ เหล็ก

บานเขาเหล็กมีคาเฉล่ียเทากับ 96.46 เหล็กท่ีมีปริมาณธาตุ

คารบอน (C) มากที่สุด คือ เหล็กบานปางวุนมีคาเฉลี่ย

เทากับ 1.80 เหล็กที่มีปริมาณธาตุทองแดง (Cu) มากท่ีสุด 

คือ เหล็กน้ําพ้ีมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.6750 เหล็กที่มีปริมาณ

ธาตุแมงกานิส (Mn) มากท่ีสุด คือ เหล็กบานปางวุนมี

คาเฉลี่ยเทากับ 0.130 และเหล็กท่ีมีปริมาณธาตุทังสเตน 

(W) มากท่ีสุด คือ เหล็กน้ําพี้มีคาเฉล่ียเทากับ 3.19 
 

 5. บทสรุป 
 

     จากการวิจัยนําแรมาถลุง แรที่ไดจากแหลงแรจํานวน 

3 แหลง คือ แรเหล็กน้ําพ้ี แรเหล็กบานเขาเหล็ก และแร

เหล็กบานปางวุน โดยท้ัง 3 แหลงใหปริมาณเหล็กที่

แตกตางกัน จึงนํามาสรางชิ้นทดสอบทดสอบปริมาณธาตุ

เหล็กที่ไดใหคาคุณสมบัติที่ดีแตกตางกัน เชน คาปริมาณ

ธาตุคารบอน (C) ของเหล็กบานปางวุนที่มีมากถึง 1.80 จะ

ทํ า ใ ห เ ห ล็ ก มี ค ว ามส าม ารถ ในก า รชุ บ แข็ ง ที่ ดี  มี

ความสามารถนํามาสรางผลิตภัณฑเปนเครื่องใช ไดดี มี

ความสามารถในการชุบแข็ง แตการข้ึนรูปอาจตองใช

ทรัพยากรมาก ดานเหล็กน้ําพ้ีที่มีคาปริมาณธาตุคารบอน

นอย 0.0536 มีความสามารถในการชุบแข็งที่นอยแตการ

ขึ้นรูปจะทําไดงายกวาเหล็กที่มีคารบอนมาก  สวนคา

ปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) ธาตุทองแดง (Cu) ธาตุแมงกานิส 

(Mn) และธาตุทังสเตน (W) อยู ในเกณฑที่สู ง ทําใหมี

ความสามารถในการใชงานเชิงกลของเหล็กแตละแหลงแร

ไดดี 
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Abstract 

The research is to apply for using Infrared Temperature Sensors with the temperature control system of durian 

stirring machine. For enterprise group of Lap Lae fruit transformation is Mae Poon sub  district, Lap Lae district, Uttaradit 

province. The working is divided into two parts; the temperature inspection by using Infrared Temperature Sensor and 

the temperature control system of rotation servo value. The first part is the temperature inspection by using Infrared 

Temperature Sensor. There are two series. The temperature measurement is from the side of woks and the middle of 

woks.  The data is recorded by the data processing system in order to show the value in 7 inch touch screen monitor. 

The second part is the temperature control system of rotation servo valve. The temperature data series are compared 

with the temperature value following the condition of gasometric control. Based on the experiment, the consequences 

were found the comparison between the temperature control system and temperature equipment standard as the 

following results; At 60 degree Celsius is a margin of error as equal as 0.625 percentages, At 70 degree Celsius is a margin 

of error as equal as 0.841 percentages, and At 80 degree Celsius is a margin of error as equal as 0.823 percentages. The 

temperature control system of rotation servo valve is able to adjust to turn amount of gas following temperature 

condition via the touch screen monitor. 

Keywords : Temperature Control, Servo Valve, infrared temperature sensor 
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Abstract 
The purpose of this research propose is to improve hybrid algorithm to bisection method and Newton-

Raphson method to compute roots of nonlinear equations. Numerical experiments for various tests nonlinear equations 
confirm performance for the improved  hybrid algorithm to be compared with. 
Keywords : Bisection method, Newton Raphon method, Hybrid Algorithm, Nonlinear equations 
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Abstract 

 This research purpose was to develop a smart farm control system with Arduino boards for control soil 

temperatures, soil humidity and air humidity. It is consist of 3 main part: 1) board development 2) browser control and 

3) browser display. The system was developed using the C language to develop an Arduino board and store the 

database in Firebase. The temperature and humidity in both soil and air by two sensors. The first sensor is a module for 

measuring air temperature and humidity. The second sensor is a humidity sensor module. Both sensors are connected 

to Arduino boards and add Node MCU ESP8266 to connect to the Internet. Relay modules are used to receive data 

from the Arduino board for control the electrical circuits, pump water, mist pump and ventilator work. Controlling the 

browser uses Visual Studio code 2018 to develop and use JavaScript charts to display graph data on browser. 

 The system works automatically when tested for moisture content, temperature and humidity. If the humidity 

in the soil is greater than or equal to 600%, the drip system will work. If the air temperature is greater than or equal to 

35°C, the mist system and the fan will work. If the humidity in the air is less than or equal to 50%, the mist system will 

work. This smart farm has the right temperature and humidity to grow crops. 

Keywords : Smart farm, Microcontroller, Arduino 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 537



 

 

1.  

 

[1] 

 

 

 

 Thailand 4.0 

(Value-based economy) 

[2] 

Smart farm)

 

[3] 

 (Single-board 

microcontroller) 

Kodali, Ravi 

Kishore Mahesh, Kopulwar Shishir 

DHT11 ESP8266

ESP8266 [4] 

(Internet of Things: IoT) 

NodeMCU 

[5] Balaji

Arduino 

CCTV  [6] 

 

Arduino 

 

 

2.  

 
2.1  

 1. Arduino Development Board 

 

 2.   

 3.

 

 4.  

 5.  

 6.  

 

2.2  
2.2.1  

 1. CPU Intel core i5 4460 3.2 GHz 

RAM 8 GB 500 GB 

 2.  

 3. DHT 21 

 4.  

 5.  

 6.  

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 538



 

 7.  

 8.  

 9. 12V 5V 

NodeMCU 

 10. 5V  12V  

 

 11. NodeMCU ESP8266  

 12. V-5V   

 13.  

2.2.2  

 1  Arduino IDE 1.8.5 

IDE 

 2 Visual Studio Code 

  

 3. Google Chrome 

 

 

3.  

 1) 

2) 3)

 

 

3.1  
 

Arduino 

log file 

 

 

3.2  
 3 

1) 2) 3) 

1 

2 

3 

1 

User

Manual

Auto

History

Control
mode

Turn on / off

mist maker

Turn on / off

fan

Turn on / off

mist maker

Turn on / off
mist maker

Turn on / off

fan

Turn on / off
mist maker

Report

Temperature

Air humidity

Humidity

Temperature

Moisture

Device

status

 
 

1  

 

 

 2 

 

 
 

2  
 

 

3 

 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 539



 

Start

Get value

from sensor

Get value

status

Auto

Moisture

>=600%

Manual

Humidity

<=50%

Temp

>=35°C
Turn on fan ?

Turn on mist

system?

Turn on Drip

system ?

Turn on mist

system

Turn on mist

system and fan

Turn on Drip

system

Turn on mist

system

Turn on fan

Turn on Drip

system

Continue ?

Stop

T

F

T

T

F

F

F

F

F

F

F

T

T

T

T

T

 
 

3  

  

 3 

5 C 

 

 

6 %  

 

 Arduino

3 1 2 

3  

 1

Arduino Firebase 

Firebase API 

Server Server Server 

Arduino 

 Firebase 

 

 

Temperature & relative humidity sensor) 

DHT

Soil moisture detection module) 

Arduino 

Node MCU ESP

Arduino Node 

MCU ESP offline 

Relay) 

Arduino 

 

  Visual 

studio code 

JavaScript charts 

 

 3 

5 C 

Relay 

 

Relay 

  6 %

Relay 

 log file 

 

 

4.  

 

4.1  

 Arduino

4 

 

 
 

4  

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 540



 

 Arduino 

5 

  

 
 

5  

 

  log file 

Firebase 6 7 

 

 
 

6 log file Firebase 

 

 
 

7  

 

 Line 

8 

 

 
 

8 Line  

 

4.2  

 

6 %

5 C  

 1 

 

1  

No. 

 

Moisture 

%  

Temperature 

°C  

Humidity  

%  

Drip system

 

Mist system 

 

Fan 

 

    off on on 

    off off off 

    off off off 

    off off off 

    on off off 

    on off off 

   on off off 

    off off off 

    on off off 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 541



 

1  

No. 

 

Moisture 

%  

Temperature 

°C  

Humidity  

%  

Drip system

 

Mist system 

 

Fan 

 

 6    on off off 

 8    on off off 

    off off off 

   2.8 off on on 

    off on on 

  32  39.4 off off on 

 

5.  

 Arduino

3 1 2 

3 

1

Arduino Firebase 

Temperature & relative humidity sensor) 

DHT

Soil moisture detection module) 

Arduino 

Node MCU ESP

Relay) 

Arduino 

 Visual 

studio code 

JavaScript charts 

 3 

Firebase  

 

6 %

5 C 

 

 

 

Firebase 

 

 

6.  
 

 

 

MySQL 

 

7.  

[1] Chanapai Tanaram, Yusaku Fujii and Saharat 

Ongsuwan. (2018). Remote Agriculture and 

Automation Control Using Internet of Thing (IoT) 

Design and Implementation. Kasem Bundit 

Engineering Journal, Vol. 8, pp. 25-37, Special Issue 

May, 2018. 

[2] , 

4.0. 

2559. 

[3] 

, 14, 2, 201-210, 2559. 

[4] 

Conference on Contemporary Computing and 

Informatics (IC3I), India, December. 14-17, 2016, pp. 

779-782. 

[5] ,  

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 542



 

, 5, 1, 172-182, 

2561. 

[6] Balaji, G. N. Nandhini, V. Mithra, S. Priya, N. and 

Naveena R. (2018). IOT Based Smart Crop Monitoring 

in Farm Land. Imperial Journal of Interdisciplinary 

Research, Vol. 4, No. 1, pp. 88-92, Jan. 2018. 

 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 543



 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 544



การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ืนที่ภายในคลังสินคาสําเร็จรูป 

Increasing of Space Utilization in Finished Good Warehouse 

                                                                
เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก1 และวรฤทัย ชูเทียร2 

 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1Email : penpisuth.ft@gmail.com  ;  2Email : woraruthai.choothien@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการปรับปรุงพื้นที่ในการจัดเก็บสินคาภายในคลังสินคาสําเร็จรูป โดยการประยุกตใชเคร่ืองมือการ จัดคลังสินคาและ

หลักการวิเคราะห ABC โดยทําการศึกษาผลิตภัณฑประเภทที่มีเงื่อนไขในการผลิตแบบตามคําส่ังซ้ือ ซ่ึงมีเขื่อนไขในการจัดเก็บผลิตภัณฑที่มี

ความยุงยากตอการบริหารจัดการคลังสินคาสําเร็จรูปท่ีมีพื้นที่จัดเก็บจํากัด และตอทําการแยกบริเวณผลิตภัณฑอยางชัดเจน จากการศึกษา

จํานวนการเขาจัดเก็บผลิตภัณฑประเภทผลิตตามคําส่ังซ้ือในคลังสินคาสําเร็จรูป ในสวนผลิตภัณฑประเภทผลิตตามคําส่ังซ้ือ พบวาสินคาที่

จัดเก็บแบบซอนทับไมไดจํานวนมาก ทําใหในบางเดือนมีพื้นท่ีในการจัดเก็บสินคาไมเพียงพอ จึงเสนอวิธีการติดต้ังช้ันวางสินคาใหสามารถวาง

สินคาซอนทับกันไดและจัดวางสินคาโดยใชหลักการการกําหนดทิศทางวิธีหันหลังชนหลังรวมกับวิธีการวิเคราะห ABC และใชเทคนิคการ

พยากรณในการตรวจสอบความเพียงพอของจํานวนพาเลทที่ใชในการจัดเก็บสินคา สงผลใหสามารถเก็บสินคาไดจํานวนมากข้ึนจากเดิม 

93.75% และ 68.18 %  ในแตละบริเวณการจัดเก็บสินคา 

 

คําสําคัญ: การจัดเก็บสินคา ; การพยากรณคลังสินคาสําเร็จรูป ; การจัดการคลังสินคาสําเร็จรูป 

 

Abstract 

 This work investigated the finished goods warehouse make-to-order products, it was found that no enough 

storage area for a numerous non-overlapping products. This study proposed to improvement the warehouse area 

utilization by installing product shelves and arranging products by applying a back-to-back storage concept and ABC 

analysis technique. However, the forecasting theory was applied to confirm adequacy of pallets in each month. The 

result of improvement is increasing the storage areas, as the warehouse could store only 64 pallets of allergenic 

products in initial, after implementation could store 120 pallets of the products, which increased by 56 pallets or 

93.75%. In case of non-allergenic products, the warehouse could store about 66 pallets of products in the past and 

after implementation could store 90 pallets, 24 pallets or 68.18% are increased. 

 

Keywords: Warehouse Management ; ABC Analysis ; Forecasting 

 

 

1. บทนํา 

งานวิจัยน้ี ศึกษากระบวนการการทํ างานของแผนก

คลังสินคาในสวนของคลังสินคาสําเร็จรูป (Finish Goods) จาก

ขอมูลของสวนกระบวนการผลิตที่ทําการสงผลิตภัณฑมาจัดเก็บใน

คลังสินคาสําเร็จรูปมีทั้งแบบผลิตภัณฑประเภทผลิตเพื่อรอจําหนาย

และผลิตภัณฑประเภทผลิตตามคําส่ังซ้ือของลูกคาซ่ึงผลิตภัณฑแบง

ออกเปนผลิตภัณฑซอนทับไดและผลิตภัณฑซอนทับไมได ในการ

จัดเก็บผลิตภัณฑที่มีสารกอเกิดภูมิแพและผลิตภัณฑที่ไมมีสารกอ

เกิดภูมิแพ การจัดเก็บตองเปนโซนแยกกัน ผลิตภัณฑแบบผลิตตาม

คําส่ังซ้ือของลูกคาสวนใหญเปนผลิตภัณฑที่ไมสามารถวางซอนพา

เลทได เน่ืองจากจะทําใหผลิตภัณฑเกิดความเสียหายไดและในสวน

ของบรรจุภัณฑแบบกลองก็ไมสามารถซอนทับกันได ซ่ึงทําใหพื้นที่ใน
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การจัดเก็บผลิตภัณฑมีไมเพียงพอสําหรับผลิตภัณฑประเภทผลิตตาม

คําส่ังซ้ือของลูกคา จากปญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยไดออกแบบ

แนวทางในการแกไขโดยใชหลักการการจัดการคลังสินคา โดยการนํา

ช้ันวางผลิตภัณฑ  (Stacking Pallet) เขามาติดต้ังในคลังสินคา

เพื่อใหคลังสินคามีพ้ืนที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑไดเพิ่มขึ้น อยางไรก็

ตามในการติดต้ังช้ันวางพาเลทไมจําเปนตองติดต้ังทั้งคลังสินคา 

ดังน้ันการติดต้ังช้ันวางจัดเก็บผลิตภัณฑประเภทผลิตตามคําส่ังซ้ือใน

สวนของผลิตภัณฑซอนทับไมไดเทาน้ัน จากน้ันใชหลักการ ABC 

Analysis มาชวยในการจัดเรียงผลิตภัณฑใหเปนหมวดหมูสินคา ซ่ึง

จะชวยใหคลังสินคาสามารถคนหาผลิตภัณฑไดงายข้ึนสงผลให

ระยะเวลาในการขนถายผลิตภัณฑลดลงไดอีกดวย[2][3] 

2. ขอบเขตการวิจัย 

ปรับปรุงพื้นที่ ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ ในคลังสินค า

สําเร็จรูปของผลิตภัณฑประเภทผลิตตามคําส่ังซ้ือของลูกคาใหมีพื้นท่ี

ในการจัดเก็บผลิตภัณฑมากข้ึนจากเดิมและจัดวางช้ันวางผลิตภัณฑ

ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือใหงายตอการคนหาและการนําผลิตภัณฑไป

ออกจากคลังสินคา 

3. วิธีการวิจัย 

  งานวิจัยน้ีทําการปรับปรุงพื้นที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ

สําเร็จรูปตามข้ันตอนดังแสดงในรูปที่ 1 โดยทําการวิเคราะหขอมูล

โรงงานเพื่อศึกษาปญหาที่แทจริงตามหลักการการจัดการคลังสินคา

[6] จากน้ันนําหลักการ ABC Analysis มาใชในการวิเคราะหเพื่อ

นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงแผนผังคลังสินคาและจัดหมวดหมู

สินคาซ่ึงจะสงผลใหคลังสินคามีพื้นที่สําหรับการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้น

[1][8] และใชทฤษฎีการพยากรณ เชิงป ริมาณ (Quantitative 

Forecasting) พิจารณาเพื่อให เกิดความเช่ือม่ันในการตัดสินใจ

สําหรับการปรับปรุง[4][5][10] 

  จากการศึกษาขอมูลคลังสินคาสําเร็จรูปพบวาสินคาที่มี

การจัดเก็บถูกแบงสัดสวนพ้ืนท่ีตามประเภทของการกอใหเกิดภูมิแพ

ของผลิตภัณฑ และแตละชนิดยังมีผลิตภัณฑที่ซอนทับไดและไมได

เปนเง่ือนไขในการจัดการพ้ืนที่จัดเก็บทําใหผูวิจัยตองคํานึงถึงเง่ือนไข

ดังกลาวขางตนในการออกแบบการจัดเก็บสินคา อยางไรก็ตาม

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปรับปรุงการจัดเก็บสินคางานวิจัยน้ี

ยังทําการวิเคราะหความสูญเปลา 7 ประการรวมดวย 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

รูปที่ 2 แผนผังการจัดวางแบบหลังชนหลัง 
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

4.1 การบริหารจัดการพ้ืนที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑที่ทําการศึกษามีขอจํากัดในการจัดเก็บนอกจาก

จะตองแบงบริเวณในการจัดเก็บสินคาท่ีมีสารกอใหเกิดภูมิแพและไม

กอใหเกิดภูมิแพแยกออกจากกันแลว ยังตองทําการพิจารณาในสวน

ของขอจํากัดการการซอนทับประกอบดวย ซ่ึงจากการศึกษาขอมูล

ความถี่ในการเขารับการจัดเก็บของสินคาโดยใชหลักการ ABC 

Analysis สําหรับสินคาที่ซอนทับไมได เน่ืองจากตองบรรจุไวบนพา

เลท ทําใหสามารถแบงพื้นที่ในการจัดเก็บสินคาได ดังรูปที่ 2 และรูป

ที่ 3  ซ่ึงพบวา การจัดวางสินคาแบบหลังชนหลังมีความเหมาะสม

ที่สุดสําหรับกรณีน้ี เน่ืองจากสามารถจัดสรรพื้นที่ใหเก็บสินคาได

จํานวนมากที่สุดเม่ือเทียบกับการจัดวางในแบบอื่นๆ ตามหลักการ

การกําหนดทิศทางการจัดเก็บรักษาสินคา[7][8] ทั้งน้ีผูวิจัยยังทําการ

ปรับปรุงพื้นที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑภายในคลังสินคาดังกลาว

ภายใตการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการวางผังโรงงาน ซ่ึงไดแก 

ผลิตภัณฑ ปริมาณผลิตภัณฑ อัตราในการผลิตรวมไปถึงลําดับ

ขั้นตอนในการผลิต บริเวณที่ เปนสวนสนับสนุนการผลิต และ

ระยะเวลาท่ีเกิดจากผลกระทบในการจัดผังคลังสินคา[9] 

 
รูปที่ 3 การเก็บรักษาแบบหันหลังชนหลังและกําหนดตําแหนง 

การวางของกลุมสินคาตามหลักการ ABC Analysis 

4.2 การใชเทคนิคการพยากรณ เพื่อตรวจสอบความ

พอเพียงของพาเลทจัดเก็บผลิตภัณฑ 

ผลจากการพยากรณ ดวยการเลือกวิธีการพยากรณที่

แตกตางกันตามลักษณะของขอมูลของจํานวนสินคาที่ มีความ

ตองการการจัดเก็บในพาเลทท่ีเตรียมไวเปนดังตารางท่ี 1 พบวาพา

เลทที่จัดเตรียมไวใชในการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปมีความเพียงพอตอ

ความตองการในการจัดเก็บ ซ่ึงแสดงดังแผนภูมิในรูปท่ี 4 

4.3  การติดต้ังช้ันวางผลิตภัณฑ (Stacking Pallet)  

ผลิตภัณฑที่ไมสามารถซอนทับไดจําเปนตองมีการติดต้ัง

ช้ันวางเพื่อปองกันไมใหผลิตภัณฑไดรับความเสียหายจากการจัดเก็บ 

 

ตารางที่ 1 ความเพียงพอของพื้นที่จัดเก็บ 

ประเภทสินคา 
จํานวนพาเลท 

ที่จัดเตรียม 

คาพยากรณ+คา

คลาดเคล่ือน 
พอเพียง 

AA 11 9 √ 

AB 8 8 √ 

AC1 93 51 √ 

AC2 4 4 √ 

NA 13 10 √ 

NB 18 18 √ 

NC1 64 55 √ 

NC2 7 7 √ 

 

5. บทสรุป 

งานวิจัยเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชพื้นที่ภายใน

คลังสินคาสําเร็จรูป โดยมีการประยุกตใชเคร่ืองมือทางวิศวกรรมมา

ชวยในการแกไขปญหาการจัดคลังสินคา ไดแก ความสูญเปลา 7 

ประการ การจัดคลังสินคา การวิเคราะห  ABC Analysis และ

หลักการการพยากรณ วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มจํานวนการจัดเก็บสินคา

ที่ซอนทับไมไดของสินคาประเภทผลิตตามคําส่ังซ้ือใหสามารถจัดเก็บ

สินคาไดเพียงพอ และมีการจัดเก็บสินคาในตําแหนงที่เหมาะสมให

เปนระเบียบ  

การดําเนินงานวิจัยไดทําการจัดคลังสินคาโดยวิธี การ

กําหนดทิศทางการเก็บรักษาดังน้ี 1) การเก็บรักษาแบบทางเดินถึง

ทางเดิน 2) การเก็บรักษาแบบหันหลังชนหลัง 3) การเก็บรักษาแบบ

การหันขางชนหลัง โดยนําทั้ง 3 แบบ มาเลือกแบบทีเหมาะสมท่ีสุด

สําหรับการจัดเก็บใหกับโรงงานงานกรณีศึกษา โดยใหความสําคัญ

กับแบบที่สามารถจัดเก็บจํานวนพาเลทไดมากที่สุด ดังน้ันแบบที่

เลือก คือ แบบการเก็บรักษาแบบหันหลังชนหลัง  
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ผลจากการเลือกแบบการเก็บรักษาแบบหันหลังชนหลัง 

กอนการดําเนินงานสินคาประเภทที่มีสารกอใหเกิดภูมิแพและสินคา

ประเภทที่ไมมีสารกอใหเกิดภู มิแพ จํานวนพาเลทพื้นที่ภายใน

คลังสินคาสําเร็จรูปสามารูป จัดเก็บได   64  พาเลท และ 66 

ตามลําดับ หลังดําเนินการจัดเก็บได 120 พาเลท และ 90 พาเลท 

เพิ่มขึ้น  93.75% และ 68.18% ตามลําดับ โดยสรุปไดดังตารางท่ี 2 

อยางไรก็ตามจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี พบวาทฤษฎีในการ

พยากรณมีประโยชนย่ิงในการนํามาประยุกตใชเพ่ือใหเกิดความ

เช่ือม่ันในการวิเคราะหความเพียงพอของการจัดเก็บสินคาใน

คลังสินคา ช้ีใหเห็นไดวาแนวทางในการทําการศึกษาวิจัยในการ

บริหารจัดการพ้ืนท่ีในการจัดเก็บสินคาหรือคลังสินคา สามารถขยาย

ผลตอไปยังคลังสินคาในกรณีศึกษาอ่ืนๆ ได 

 

ตารางที่ 2 สรุปผลการปรับปรุงพื้นที่คลังสินคาสําเร็จรูป 

ตัวช้ีวัด กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ ผลลัพทจากการปรับปรุง 

จํานวนพาเลทท่ีพื้นท่ีสามารถ

จัดเก็บได 
สารที่กอใหเกิดภูมิแพ 64 (พาเลท) 120 (พาเลท) เพิ่มขึ้น  93.75 % 

สารที่ไมกอใหเกิดภูมิแพ 66 (พาเลท) 90 (พาเลท) เพิ่มขึ้น 68.18 % 

การแบงกลุมสินคา สารที่กอใหเกิดภูมแพ 
ไมมี มี 

- 

สารที่ไมกอใหเกิดภูมิแพ - 

พื้นที่จัดเก็บสินคาที่แนนอน

ของสินคาแตละชนิด 
สารที่กอใหเกิดภูมิแพ 

ไมมี มี 
- 

สารที่ไมกอใหเกิดภูมิแพ - 

 

 

 

 

  

รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงความพอเพียงของพาเลทท่ีเตรียมไวเม่ือเทียบกับจํานวนที่คาดการณจากการพยากรณ 
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Abstract 
This work is to study requisition process of hexagon nuts in warehouse. The aim of research is to increased 

requisition efficiency and reduced mistake counting. This research included 4 steps of operation, first step was study 
requisition process of hexagon nuts, second step was problem analysis and equipment designed, third step was 
equipment created and fourth step test and result analysis. Before, improvement the 2,000 pieces of M6, 1,000 pieces 
of M10 and 500 pieces of M12 hexagon nuts were counted by worker. The average time showed 51 minute within 2% 
counting error. After process improvement same the condition as before improvement but used counter weighing 
machine the averaged time in counting process were showed 3 minute without counting error. Conclusion for the 
results showed to increased requisition efficiency 88.8% without counting error.  
Keywords:  Requisition Process, Hexagon Nuts, Counting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 551



 

 

1.   
1.1  
 

 
 

 
 

 
2  

1.2.1  
1.2.2  
 

2.  
2.1  
2.1. The Element of 
Inventory Management) 
 Inventory) 

  
 -  
 -

 
 -

 
 -

 
 -  
 -  
 -  
2.1. Inventory Control 
System)  
 

 
2.1.3 Economic Order 
Quantity EOQ) 
 

 
 1. EOQ) 
 2. MRP)  
 3. JIT) 
2.2 Resistor) 
  

R) 
 

2.3  
  

3

 
2.4  
2.4.1 Semiconductor) 

Conductor) Insulator) 

Resistivity; ) 
R 1  

2.4.2  

 
 
 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 552



 

3.  
 

 
 

 
 

 

HX-

 
 

 
1 

 
1  

4  
3 

Nut M6 2,000  M10 1,000  
M12 500  3 

2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  

4.   
 

 
4.1.1  
 - M 6, M10, M12 
 -  
 -  
 -  
 -  
 

Nut M6 M10 M12  3 3 
3 

1 
1

 

 
 

Nut M 6 Nut M 10 Nut M 12 

/
   

 
 

 
 

 
2,000 1,000 500 

1 2,000 2,000 999 999 498 498 3 XXX

2 2,000 2,000 999 999 498 498 3 YYY 
3 2,000 2,000 999 999 498 498 3 ZZZ

 3  

 
 

2 
2  

 
 

Nut M 6 Nut M 10 Nut M 12 

/
   

 
 

 
 

 
2,000 1,000 500 

1 1,998 2,000 996 999 500 498 50  XXX
2 1,999 2,000 999 999 498 498 48 YYY 

3 2,000 2,000 999 999 498 498 55 ZZZ
 51  

 
 

2

3 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

NO 

NO 

YES 

YES 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 553



 

3
 

 

 

 
  

/
 

 

 

M 6 2,000 2 
51 0.1  M 10 1,000 3 

M 12 500 2 

 

M 6 2,000 - 
3 0  M 10 1,000 - 

M 12 500 - 
 88.8% 100% 

 
 

Nut M  , 
M  , M

 
88.8% 

 

5.  
 

 
 

 
6.  
[1] Visual Basic 

, .  
[2] Database System. 

 
[3] 

 
[4] Visual Basic 

,  

[5] Quick Start VB.NET 
,  

[6] 
2558  

 

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 554



การจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการโรงสีขาว ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
Logistics Management of Rice Mill Entrepreneurs in Northeastern Region 
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บทคัดยอ 

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการโรงสีขาวในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามจากกลุมเปาหมายที่เปนผูประกอบการโรงสีขาวในเขตพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาใชโปรแกรม SPSS Version 25 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง
และการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุกับขอมูลเชิงประจักษ ใชโปรแกรม AMOS Version 25 ผลการวิเคราะหองคประกอบในการ
จัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ พบวา ดานการจัดการสินคาคงคลังมีผลเชิงบวกตอการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการโรงสีขาว 
สามารถอธิบายความสัมพันธไดมากที่สุดรอยละ 99.80 ดานการขนสง รอยละ 94.60 ดานการบริหารคลังสินคา รอยละ 94.20 และดานการ
จัดซื้อ รอยละ 88.70 ตามลําดับ ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุกับขอมูลเชิงประจักษของผูประกอบการ พบวา โมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
คําสําคัญ : โลจิสติกส ผูประกอบการและโรงสีขาว 

 
Abstract 

 
               This research study aim the logistics management components of Rice mill entrepreneurs in the northeastern 
region. The Quantitative data were collected by using questionnaires from the Rice mill entrepreneurs in the 
northeastern region. Descriptive statistics analysis using SPSS Version 25, first-order validation analysis, and causal 
relationship analysis with empirical data. Using AMOS Version 25. The analysis of components in the logistics 
management of the entrepreneurs found that inventory management had a positive effect on logistics management of 
rice mill entrepreneurs. The transportation relationship was 94.60 percent, 94.20 percent, 94.20 percent and 88.70 
percent, respectively. In addition, according to the analysis of the causal relationship with empirical data of 
entrepreneurs, it was revealed that all models are in relation to the empirical data.  
Keywords : Logistics, Entrepreneurs and Rice mill 
 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย 
    ภูมิภาคเอเชียเปนแหลงเพาะปลูกขาวที่สาคัญของโลก มีผลผลิต
คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 90 ของผลผลิตท้ังหมดของโลก ซึ่ง
การผลิตของหลายประเทศเนนผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
เปนหลัก โดยเฉพาะจีน อินเดียและอินโดนีเชีย  มีผลใหการคาขาว
ในตลาดโลกมีสัดสวนเพียงรอยละ 8-9 ของผลผลิตทั้งหมดโดย
ประเทศผูสงออกหลักในป 2558 คือ ไทย สัดสวนการสงออก
ประมาณรอยละ 24 ของปริมาณการสงออกขาวทั่วโลกตามดวย
อินเดีย รอยละ 22 และเวียดนามรอยละ 17 
    ปจจุบันไทยมีพื้นที่นาขาวประมาณ 62 ลานไรทั่วประเทศ ให
ผลผลิตขาวเปลือก 31 ลานตันตอป (หรือ 20.5 ลานตันขาวสาร )
การปลูกขาวของไทยเนนพึ่งนาฝน มีชวงเวลาเพาะปลูกในเดือน 
ก.ค.-ก.ย.ของทุกป ซึ่งเรียกวา “ขาวนาป” มีผลผลิตประมาณรอยละ 

85 ของผลผลิตรวม และอีกรอยละ 15 เปนขาวที่ปลูกนอกฤดู
เพาะปลูกซึ่งอาศัยน้ําจากระบบชลประทาน ซ่ึงเรียกวา “นาปรัง” 
    ไทยมีผลผลิตขาวเกินความตองการบริโภคคอนขางมาก เน่ืองจาก
มีการขยายพื้นที่ปลูกและการพัฒนาพันธุขาวมาอยางตอเน่ือง 
ขณะที่ความตองการบริโภคขาวของตลาดในประเทศมีเพียงปละ 10-
12 ลานตันขาวสาร [1] และเปนตลาดที่มีอัตราการเติบโตในแตละป
คอนขางต่ําทําใหการสงออกขาวของไทยจึงมีสัดสวนสูงขึ้นเปนลําดับ
ปจจุบันสงออกมากกวารอยละ 50 ของผลผลิตขาวทั้งหมดขาวไทย
ถือวาไดเปรียบดานคุณภาพและเปนที่ยอมรับมาชานานในตลาดโลก
ทําใหยังคงเปนที่ตองการของตลาดโดยการสงออกขาวไทยแบงเปน
ขาวขาว (คิดเปนสัดสวนรอยละ 50 ของปริมาณการสงออก) ขาวน่ึง
และขาวหอมมะลิ  (คิดเปนสัดสวนรอยละ 24 และรอยละ 14 
ตามลําดับ) ที่เหลือเปนการสงออกปลายขาวและขาวเหนียว โดยไทย
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มีการสงออกขาวไป 150 ประเทศท่ัวโลก มีตลาดสงออกสําคัญคือ 
จีน (สัดสวนรอยละ 10) สหรัฐฯ (รอยละ 9) ฟลิปปนส (รอยละ 7) 
ประเทศแถบแอฟริกา และ อาเซียน เปนตน อยางไรก็ตามการ
แขงขันในตลาดคาขาวโลกทวีความรุนแรงข้ึน  
   โลจิสติกส หรือ หวงโซอุปทานหรือเครือขายโลจิสติกสคือ การใช
ระบบของหนวยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ขอมูลขาวสาร และ
ทรัพยากร มาประยุกต เขาดวยกัน โกศล ดีศีลธรรม [2] เปน
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการวางแผน ดําเนินการ และการควบคุม
การไหลของทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อการเคลื่อนยายสินคา
หรือบริการ จากผูจัดหาไปยังลูกคา กิจกรรมของหวงโซอุปทานจะ
แปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติวัตถุดิบและวัสดุอื่นๆใหกลายเปน
สินคาสําเร็จ แลวสงไปจนถึงลูกคาคนสุดทาย  
   ระบบโลจิสติกสขาวไทยประกอบไปดวยผูมีสวนเกี่ยวของหลาย
สวนเริ่มจากชาวนาเปนผูผลิตขาวเปลือก และผานกระบวนการไป
แปรสภาพขาวเปลือกเปน ขาวสาร โดยอาจถูกสงผานดวยชาวนาเอง 
หรือ สงผานดวยคนกลาง การสงผานในข้ันตอนนี้มีหลายประเภท 
ไดแก พอคาขาวเปลือก ตัวแทน/นายหนา ทาขาว โรงสี และสถาบัน
เกษตรกรและสถาบันรัฐบาล การดําเนินงานของคนกลางแตละ
ประเภท จะมีวิธีการและเง่ือนไขในการดําเนินการที่แตกตางกันไป 
พงษชัย อธิคมรัตนกุล [3] แมวาขาวจะสรางรายไดใหแกประเทศ
และมีมูลคาการซ้ือขายในตลาดเพียงไร ระบบหวงโซอุปทานและ
ระบบโลจิสติกสขาวก็ยังคงมีปญหาที่เกิดขึ้นและเปนอุปสรรคของ
การแขงขันในตลาดการคา ดังนั้นการทราบถึงตนทุนการผลิตและ
ปญหาการผลิตในทุกขั้นตอนจึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่จะทราบสาเหตุ
ของปญหา และนํามาปรับปรุงพัฒนาแนวทางตางๆ ในเรื่องของ 
โลจิสติกส  
    ดังนั้นประโยชนของการวิจัยในครั้งนี้จะทําใหทราบถึงระบบการ
จัดการดานโลจิสติกสของการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ
โรงสีขาว การจัดซื้อ การจัดการสินคาคงคลัง การขนสง การบริหาร
คลังสินคา และปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นในระบบการจัดการดาน 
โล จิ ส ติ ก ส ข อ งผู ป ระ ก อบ ก าร โร งสี ข า ว ใน เขต พื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
      เพื่อศึกษาองคประกอบการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ
โรงสีขาวในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
    สมมติฐานที่ 1 การจัดการโลจิสตกิสของผูประกอบการโรงสขีาวมี
ความสัมพันธกับการจัดซื้อ 
    สมมติฐานที่ 2 การจัดการโลจิสตกิสของผูประกอบการโรงสขีาวมี
ความสัมพันธกับการจัดการสินคาคงคลัง 
    สมมติฐานที่ 3 การจัดการโลจิสตกิสของผูประกอบการโรงสขีาวมี
ความสัมพันธกับการขนสง 
    สมมติฐานที่ 4 การจัดการโลจิสตกิสของผูประกอบการโรงสขีาวมี
ความสัมพันธการบริหารคลังสินคา 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
    4.1 ดานพ้ืนท่ี ไดแก สถานประกอบการโรงสีขาวในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
    4..2 ดานประชากร ไดแก ผูประกอบการโรงสีขาวในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 111 คน 
    4.3 ดานเนื้อหา เปนการศึกษาโครงสรางความสัมพันธของตัว
แปร โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจและการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน โดยศึกษาตัวแปรสังเกตได (observed 
variable) จ าก กิ จกรรมห ลั ก ด าน โล จิ ส ติ ก ส  (Key Logistics 
Activities) 4 กิจกรรม ไดแก การจัดซื้อ (PUR) การจัดการสินคาคง
คลัง (INV) การขนสง (TRA) และการบริหารคลังสินคา (WAR) [4] 
ตัวแปรแฝง (latent variable) คือ การจัดการโล จิสติกสของ
ผูประกอบการโรงสีขาว (LMG) 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
    5.1 ประชากรท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาคือผูประกอบการโรงสีขาว
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 111 [5] ใชการเลือกตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง (Specified Sampling) เปนการเลือกตัวอยาง
โดยกําหนดคุณลักษณะของประชากรท่ีตองการศึกษาไวลวงหนา
กอนออกไปเก็บขอมูลโดยอาศัยการกําหนดคุณลักษณะท่ีสอดคลอง
กับ เรื่ องที่ จะศึ กษาหรือวัตถุประสงคที่ ต องการ (Purposive 
Sampling) โดยกําหนดเก็บตัวอยางผูประกอบการรวม 100 คน 
    5.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
    เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 สวน 
ไดแก สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามคําถามมี
ดังนี้ เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ รายไดตอป เก่ียวของสวนท่ี 2 
กิจกรรมหลักดานโลจิสติกสผูประกอบการโรงสีขาวประกอบดวย
คําถาม ดานการจัดซื้อ การจัดการสินคาคงคลัง การขนสง และการ
บริหารคลังสินคา 
    ผูวิจัยได ใชมาตรวัดลิ เคิทสเกล (Likert – type scale) แบง
คะแนนของทัศนคติ 5 ชวงเทา ๆ กัน โดยเรียงลําดับมาตรวัดจาก 5-
1 และแบงชวงของคาเฉลี่ยเพื่อนํามาเปรียบเทียบโดยใชเกณฑ
คะแนนคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (Weight Mean Score) ในการแบง
อันตรภาคช้ันและแบงระดับคะแนน  หลังจากที่ ไดแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณแลว ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปหาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามจากกลุมที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 
30 คน เพ่ือนํามาคํานวณหาความสัมพันธสําหรับการประมาณคา
ความเที่ยงของแบบสอบถาม [6] โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคควรมีคาอยูระหวาง 0.6-1.00 พบวา คา
สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคมีคาเทากับ 0.986 ซ่ึงมีคามากกวา 
0.60 ทุกตัวแปร ถือวามีความนาเช่ือถือและมีความสอดคลองใน
ระดับมากท่ีสุด  
     5.3 การตรวจสอบการแจกแจงปกติของตัวแปรสังเกตได 
(Normality) 
     ในการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normality) ของตัว
แปรสังเกตไดโดยทําการพิจารณาจากคาความเบ (Skewness) และ
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คาความโดง (Kurtosis) กอนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่หนึ่ง พบวา คําถามท้ังหมดมีการแจกแจงแบบปกติ โดยมีคา
ความเบและคาความโดงมาตรฐานมีคานอยกวา 2.58 แสดงวาตัว
แปรมีการแจกแจงปกติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต 
   5.4 การเก็บรวบรวมขอมูลขอมูลเชิงปริมาณจากประชากร
เปาหมายจํานวน 111 คน ไดแบบสอบถามตอบกลับมาจํานวน 100 
แบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 100 
 
 

6.  ผลการวิจัย 
     6.1 จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการโรงสีขาว 
พบวา สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 85.0 
อายุ 50-60 ปจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 65 จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 53.0 และมีรายได
จากการประกอบอาชีพตอป 1,00,000 – 5,000,000 บาท จํานวน 
71 คน คิดเปนรอยละ 71.0 
     6.2 ผลการวิเคราะหตัวแปรที่ใชในงานวิจัย 
        ตัวแปรสังเกตได พบวา องคประกอบดานการจัดการสินคาคง
คลั งมี ค าเฉลี่ ย  ( x ) มากท่ีสุด  เท ากับ  2.92 ด านการบริหาร

คลังสินคามีคาเฉลี่ย ( x )เทากับ 2.70 ดานการขนสงมีคาเฉลี่ย ( x ) 
เทากับ 2.49 ดานการจัดซื้อมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 1.87 ตามลําดับ 

ผลการพิจารณาอยูในระดับความสามารถนอยถึงความสามารถปาน
กลาง มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อยูระหวาง 
.709-.787 และความแปรปรวน (Variance) อยูระหวาง .503-.620 
      6.3 ผลการวิเคราะหสมการโครงสราง 
สมการที่ (1)              PUR = LMG * .942, R2 = .887                                
สมการที่ (2)               INV = LMG * .999, R2 = .998                                    
สมการที่ (3)              TRA = LMG * .973, R2 = .946  
สมการที่ (4)             WAR = LMG * .970, R2 = .942                    
     ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของโมเดล
การวัดการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการโรงสีขาว (LMG)  
หลังทําการปรับโมเดล จากสถิติที่ใชตรวจสอบความความสอดคลอง

ในภาพรวมของโมเดล พบวา คาไคสแควร (�2) มีคาเทากับ 33.354 
คาองศาอิสระ (df) มีคาเทากับ 43 คา p-value มีคาเทากับ .855 

คาไคสแควร/คาองศาอิสระ (�2�df) มีคาเทากับ .776 คาดัชนีรากที่
สองของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนท่ีเหลือ (RMR) มีคาเทากับ .013 
คาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมบูรณ (GFI) มีคาเทากับ .971 
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 
.947 คาดัชนีความสอดคลองสัมพันธ (NFI) มีคาเทากับ .993 คา
ดัชนีความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) มีคาเทากับ 1.000 
คารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ .000  
 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
    7.1 สรุปผลการวิจัย 
        จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง
ผูประกอบการโรงสีขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังทําการปรับ

โมเดล จากเกณฑการพิจารณาสถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองใน
ภาพรวมของโมเดล ผลการพิจารณา พบวา คา  p-value มีคา 

มากกวา .00 คาไคสแควร/คาองศาอิสระ (�2�df) มากกวา 0.00 คา
ดัชนีรากที่สองของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (RMR) มีคา
มากกวา .00 คาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมบูรณ (GFI) มี
คามากกวา .95 คาดัชนีความสอดคลองสัมพันธ (NFI) มีคามากกวา
กวา .95 คาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) มีคา
มากกวา .97 คารากท่ีสองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง
ของการประมาณคา (RMSEA) มีมากกวากับ .00 แสดงวาโมเดล
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ [7] ยกเวน คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคามากกวา .90 แตนอยกวา .95 
สามารถยอมรับวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
   จากสมการท่ี (1)-(4) ดานการจัดการสินคาคงคลัง (INV) มีผลเชิง
บวกตอการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการโรงสีขาว (LMG) 
สามารถอธิบายความสัมพันธไดมากที่สุดรอยละ 99.80 ดานการ
ขนสง (TRA) รอยละ 94.60 ดานการบริหารคลังสินคา (WAR)  
รอยละ 94.20 และดานการจัดซื้อ (PUR) รอยละ 88.70 ตามลําดับ 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
        สมมติฐานที่ 1 การจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการโรงสี
ขาวมีความสัมพันธกับการจัดซื้อในเชิงบวก  
        สมมติฐานที่ 2 การจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการโรงสี
ขาวมีความสัมพันธกับการจัดการสินคาคงคลังในเชิงบวก  
        สมมติฐานที่ 3 การจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการโรงสี
ขาวมีความสัมพันธกับการขนสงในเชิงบวก                    
        สมมติฐานที่ 4 การจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการโรงสี
ขาวมีความสัมพันธการบริหารคลังสินคาในเชิงบวก 
     7.2 อภิปรายผลการวิจัย 
     การจัดซื้อขาวของผูประกอบการโรงสีกับชาวนาของไทย
คอนขางมีความใกลชิดกัน โดยความสัมพันธเปนไปในรูปแบบของ
การพึ่งพาอาศัยกัน โดยมีความคุนเคยเปนลูกคาเกา [8] การขายขาว
ของชาวนาไทยในปจจุบันจะขายใหกับโรงสี ทาขาวหรือลานขาว
โดยตรง โดยดูจากราคารับซื้อวาที่ไหนใหราคาสูงชาวนาก็จะไปขาย
ใหกับแหลงนั้น 
    การจัดการสินคาคงคลังของผูประกอบการโรงสีในภาคตะวันนอก
เฉียงเหนือ การจัดการเก็บรักษาขาวสารคงคลัง เม่ือสีจนไดเปน
ขาวสารออกมา ขาวสารจะถูกสงไปเก็บไวในไซโลขาวสาร เพ่ือ
ควบคุมคุณภาพการอบยาภายในไซโลขาวสารเพื่อกําจัดมอด และลด
ความช้ืน หลังจากรอกระบวนการผลิตเคลื่อนไปขาวสารที่อยูในไซโล
แลบรรจุลงถุง [9] การเก็บรักษาขาวสารคงคลังจะแบงเปน เก็บไวใน
ไซโล หลังจากไดที่แลว ก็จะนํามาเก็บบรรจุลงในถุง เมื่อบรรจุลงถุง
เรียบรอยแลวก็จะถูกลําเลียงไปเก็บไวในโกดัง เพื่อรอคําสั่งซื้อตอไป 
    การขนสงขาวของผูประกอบการโรงสี เปนการขนสงดวยรถสิบ
ลอจากคลังสินคาโรงสีไปยังคลังสินคาของลูกคา ตนทุนของ
กระบวนการจัดสงขาวสารตนทุนกิจกรรม พบวา ตนทุนการขนสงมี
สัดสวนมากท่ีสุดของตนทุนท้ังหมดของคลังสินคาโรงสีและคลังสินคา
ยอย [10] โดยมีปจจัยในเร่ืองของราคาน้ํามันที่สงผลตอตนทุนการ
ขนสง ผูประกอบการโรงสีจะตองมีการวางแผนการใชเสนทางการ
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ขนสง  และการจางบริษัทเหมารับการขนสงซึ่งจะสามารถลด
คาใชจายได 
   การจัดการการเก็บรักษาขาวเปลือกคงคลัง จะผานขั้นตอน
ตรวจวัดเปอรเซ็นตความชื้นหากสูงเกิน 14 เปอรเซ็นตขึ้นไปตองเอา
ไปตากหรือเขาโรงอบแหง [11] เพื่อทําใหความช้ืนลดลงถึงระดับที่
กําหนดไวทั้งนี้เพื่อปองกันความเสียหายท่ีขาวเปลือกอาจจะข้ึนรา 
เนาเสียงาย พอตากเสร็จก็เอามาเก็บในโกดังเก็บขาวโดยกองรวมกัน
ไว เปนรอบตามลําดับกอน-หลัง ใชวิธีการเขากอน ออกกอน 
ขาวเปลือกที่มากอนก็จะถูกนําไปเก็บไวในไซโลขาวเปลือกกอนเพ่ือ
เตรียมนําไปสีเปนขาวสารตอไปการวางผัง การกอสรางโกดัง การ
ติดต้ังเคร่ืองจักรตางๆ ผังของโรงสีจะจัดตามความสะดวกในการ
นําไปใชงาน การเลือกวางตําแหนงสินคาคงคลังในแตละโกดัง มีสวน
ชวยในกระบวนการผลิต การเก็บวัตถุดิบตางๆจะเปนไปตามความ
สะดวกและงายตอการนําไปใชแปรรูปในขั้นตอนตอไปอยางเปนขั้น
เปนตอน โดยจะชวยลดระยะเวลาในการนําไปใชงาน ลดระยะทาง
ในการสงตอในข้ันตอนตอไปในกระบวนการผลิต 
 

8. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
    ผูประกอบการควรไดรับความรูทางดานการจดัการโลจสิติกสมาก
ขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนจากรฐับาล เชน นวัตกรรม เทคโนโลย ี
เงินทุน การตลาด เปนตน เพื่อใหผูประกอบการสามารถผลิตขาวได
อยางมีคุณภาพเปนที่ตองการของผูบริโภคในประเทศและ
ตางประเทศ 
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Demand Forecasting and Aggregate Production Planning 

for Product A: A Case Study of Cleanroom Garment factory 
 

 1  1  1    2 
 

1    
2     

1Email : lakkana@pnru.ac.th  ;  2Email : pasura@swu.ac.th 

 
 

  A  
 24    5    

  (Moving Average)  (Simple Exponential Smoothing) 
 (Winter’s Linear and Seasonal Exponential Smoothing)  

(Linear Trend method)   (Quadratic Trend method)  
 (Accuracy)   (Mean Absolute Percent Error, MAPE )   

    MAPE  51 
     2,339,092  

 : , ,  
 

Abstract 
 The objective of this research was to study and compare the forecasting methods for demand of product A in 
clean room industry. Demanding data during past 24 months was used in five forecasting methods; 1) moving average 
method, 2) simple exponential smoothing method, 3) winter’s linear and seasonal exponential smoothing method 4) 
Linear trend method and 5) Quadratic trend method. The best forecasting method was the model with the smallest 
value of Mean Absolute Percent Error (MAPE). We found that Quadratic trend method was the best method due to its 
lowest MAPE of 51 which was further applied this value for aggregate production planning (APP) to minimize cost. We 
found the total cost was 2,339,092 Baht 
Keywords: forecasting, aggregate production planning, minimize total cost 
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 (SMEs) 
   

  

 
 

   
 (Clean room) 
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 (Production Planning 
Department)   
   

2.  
 
2.1   
 

  
 (Demand Forecast) 
  

     
 [1,2]    

 
 [3,4] 

 : 

               (1) 
 : 

 
   (2) 

              (3)
            (4)

(5)
(6) 

           (7)

 
 (Index) :  

 t :   t = {1,2,3,...,6} 
 N :   
 i  :    i ={1,2,3,...,N} 

 (Parameters) : 
 Wt :  t 
 Ht :  t 
 Lt :  t 
 Pt :   t 
 It :    t 
 St :   t 
 Ct :   t 
 Ot :   t 

  (1)  
     

 
  (2) - (7) 

 
 

 
2.2   
  

 
 (MINITAB)  

    A 
  (Moving Average) 

 (Simple Exponential 
Smoothing)  (Winter’s 
Linear and Seasonal Exponential Smoothing) 

 (Linear Trend Model) 
 (Quadratic Trend 

Model)   (Accuracy)  
 (Mean Absolute 

Percent Error, MAPE ) 
 

 

3.  
  

   
 110   15 

  (Over Time)  10 
  

 50   (Ic)  10  
 (Mc)  20  

 (Hc)  500  
 (Lc)  1500   (Rc) 
 9000   (Oc)  60 

  (Sc)  220 
  200    

 300   0 
  5   24 
  24   1  
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 1  A  24  
 

4.   
 (MINITAB)  5  

 1  
 

 
 2  

(Linear Trend Model) 
 

 1  
 

 
 

MAPE 
 3  57 

   0.2  
54 

   �.�    �.2 

   0.2 

 

57 
 
 
 

51 

 
51 

 

 3  
(Quadratic Trend Model) 

 
  1  1  2 

MAPE   
 (Quadratic Trend 

Model) 
  LINGO Version 13 
   6 

 

 
  1 

 300  
  2 

 500  
  3  10% 

 300  
  4  10% 

 500  
  5  10% 

 300   
  6  10% 

 500   

 (Quadratic Trend Model) 
 2  

3  1  2,339,092  
 2  2,364,292  3 

 2,556,974   4 
 2,585,154  5  

2,106,026   6  
2,131,226  
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 2  
 

 

 
 

 
( ) 

  
10% ( ) 

 
 10% ( ) 

1 3,176 3,494 2,858 
2 3,150 3,465 2,835 
3 3,123 3,436 2,811 
4 3,096 3,406 2,786 
5 3,068 3,375 2,761 
6 3,039 3,343 2,735 

 
 3  

 

 
 

 ( ) 
 1 2,339,092 
 2 2,364,292 
 3 
 4 
 5 
 6 

2,556,974  
2,585,154 
2,106,026 
2,131,226 

 
5.  
  

 

   2,339,092 
   300   

 Shun Yang Tobias Arndt  Gisela 
Lanza [5]   2016 David Gyulai  [6]  2016 

 Bart Beemsterboer, Martin Land  Ruud Teunter 
[7]   2017  

 
  

 
 

 
( Design of experiments) 

 
 

 
 
 
 

6.  
  1-3  

  4  
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The Creation of Prototype Package from Vetiver Grass Paper 
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ốÆÞ ®̄¯³µ¾ÃÂÐ³ÞÄ®Þ¹Â³Ê¼ÆÞÕ¶ÁÂÃÆÇµ®¯²ÌÓ½³É¾ÇÑÉ¾âÝì½ÐçÕ¶º

ÁÂÃÒ³¯¯³µ¹Íãº»è³®¯Þ³´µÃ»³Þ³¸ÓµÞ¯³µÄ®Å³ÕÆÊÈÇÞº&ÄâÝ¹Íã

¹µÞÞ³áºÆ®ËâãÆÞÉ³Ò³¯ÄµÃµ³¾Õè³µ¶ìÕÐ°±¯²³µÔµÞÓÌçÀÐÉÍ¯³µ´ÂÏ¯º

À·Ð³Á/¯ËÄâãÆÆÇµ®¯²ÌÕ¶ÁÂÃÝè³º¹è³çÀÐÉÍ´µ¶É³ÔÀ·Ð³Á/¯É³¯¼±Ýº

¯³µÕÏÁÂ¿è³µÇÞµ®¯²³ÒÃÉÍ¯³µÈ®Õç¿ËÀâÆÄâÝÕ¶º´µÃÉ³Ôºêñº

Ë�È¶ËÉÈµº¹Ç¯µÃÊÃË½Â³´µÃÉ³Ôº�ºËÕâÆºËÄâãÆçÀÐÀ·Ð³Á/¯ÁÈ¯ÈÐ

¼Ê³ÊÄ®ðÇÌÈÑÆì´º¹®ÝÞÍÝç¿À·Ð³Á/¯¹ÍãßÏ¯ºÈ®Õ¹¶ÝÞÒÃßÏ¯Ò®ÕË ä́½®»ÕÇËÀÂâÆ

¹¶ÝÞ¹³Þ¯³µË¯²Èµ¹Íã´µ³°Ò³¯ºÓÇÔÓÑ³ÁÂÃÆ³ÒË ä́ËÀÈÇ¹è³çÀÐË ¶̄Õ
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Æ® Ó ÓÍ æ® Ê ç ÄâÝ  ¹Íã Õ® Þ ¯ ÂÑ ³ ½ º &»è ³ ® ¯ Þ³  ¸Ê ¿ ³Ê Á Â Ã Á Î 

¹µ®ÄÊ³¯µðµµÉ¾³È¶ÁÂÃ»¶ãÞÁ½ÕÂÐÆÉòºµ³ÊÞ³»ß³¯³µÔÌÓÇÔæ³Ä

»¶ãÞÁ½ÕÂÐÆÉºÄò°òºåó�)) 

º ÁÎÄ®Å³Ë°µ²î ¶̄ÒÁÂÃ»®ÞÓÉÁÀÑÞ¾³È¶ºí¿®¿¹ÍãºàåºìÕÐÉÍ¯³µ

»ÑÞË»µ¶ÉÁÂÃ»®¿»Ç¯³µ½¶Ò®ÊÁÂÃÄ®Å³º½¶¹Ê³°³»ÈµÌºË¹Ó¸¸ÂÊÍ

ÁÂÃ½®È¯µµÉ ¸ÕÊ»®¿»Ç¯³µ½¶Ò®ÊÄ®Å³º¯³µÕ®ÕÁ´ÂÞÁÂÃÈÑÆ

ÊÆÕ¯³µÄ®Å³Ë¹Ó¸¸ÂÊÍì´»ÏÑÓ½³ÉË ä́Æ®Òíµ¶ÊÃ¸ÕÊç¾ÐË¹Ó¸¸ÂÊÍ¼®Ý

»ÏÞÁÂÃ¯³µÎ»ÉÎ»³Ë¹Ó¸¸ÂÊÍº¯³µÄ®Å³ÎÏÐ´µÃ¯Æ¿¯³µçÀÐË ä́

ÎÏÐ´µÃ¯Æ¿¯³µ¹³ÞË¹Ó¸¸ÂÊÍº&÷ùýø
úÚú��áºµ½É¹®ÝÞ¯³µË¾âãÆÉ¸ÊÞ

µÃÀ½Ñ³Þæ³Ó¯³µÎÂ¶È¹ÍãË ä́¯ÂÇÑÉçÀ·Ñ¼ÆÞ´µÃË¹°ºìÕÐÁ Ñ̄ºË¯²Èµ¯µ

µ³ÊÊÑÆÊº½¶»³À ¶̄Ò¾ÇÉ¾ºÁÂÃ½¶»³À ¶̄Ò¼³Õ¯Â³ÞÁÂÃ¼³ÕÊÑÆÉ ®̄¿

»ß³¿®½¶Ò®ÊºÁÂÃ»ß³¿®¯³µ°±¯²³ºµ½É¹®ÝÞÄ®Å³ÁÂÃÊ¯µÃÕ®¿

¸ÓµÞ»µÐ³ÞÄâÝî³¹ÍãÉÍÆÊÏÑçÀÐÈÆ¿»ÆÞ¯³µË´ÂÍãÊÁ´ÂÞË¹Ó¸¸ÂÊÍº

¸ÕÊËíÄ³Ã¯³µËµÑÞ»µÐ³ÞÁÂÃÄ®Å³¿ÇÓÂ³¯µÁÂÃ»®¿»Ç¯³µ

Õè ³ Ë¶  Þ³ ÆÊÑ ³ Þ Ë ä́  ËÓ µâ Æ ¼Ñ ³Ê µÃÀ ½Ñ ³ Þ» ß ³¿®  ½¶ Ò® Ê ÁÂ Ã

»ß³¿®¯³µ°±¯²³ºæ³Óµ®îºæ³ÓËÆ¯¾ºÁÂÃæ³Ó´µÃ¾³¾2¾ÇÉ¾º

µ½É¹®ÝÞ¯³µ´µ®¿¯Âì¯µÃ¿¿½¶Ò®ÊÁÂÃÄ®Å³¼ÆÞ´µÃË¹°ºÕÐ½Ê¯³µç¾Ð

Ë¹Ó¸¸ÂÊÍ½¶Ò®ÊÁÂÃÄ®Å³ËÄâãÆ»µÐ³Þ½®È¯µµÉ¯³µÎÂ¶È¹ÍãË ä́É¶ÈµÈÑÆ

»¶ãÞÁ½ÕÂÐÆÉÁÂÃ»ÆÕÓÂÐÆÞ ®̄¿Ó½³ÉÈÐÆÞ¯³µ¼ÆÞÈÂ³Õºµ½É¹®ÝÞ»µÐ³Þ

»®ÞÓÉÎÏÐ´µÃ¯Æ¿¯³µçÀÐÉÍ¹®¯²Ã¯³µ¹è³ðÇµ ¶̄Ò¹Íã¹®ÈÑÆ¯³µË´ÂÍãÊÁ´ÂÞ

¼ÆÞË¹Ó¸¸ÂÊÍºº

¯³µ½¶Ò®ÊÍÝÒ±ÞË ¶̄Õ¼±ÝÉ³¸ÕÊìÕÐ°±¯²³¯³µ»µÐ³ÞÈÐÁ¿¿

¿µµÒÇæ®Ô- ÌÒ³¯¯µÃÕ³²À·Ð³Á/¯ËÄâãÆçÀÐË ¶̄Õ´µÃ¸Ê¾Ì»ÏÞ»ÇÕ¹ÍãË ä́

É¶Èµ ®̄¿»¶ãÞÁ½ÕÂÐÆÉº¸ÕÊè³ËÆ³»¶ÓÐ³ç»Ñ½¼ÆÞ¯ÂÇÑÉ½¶»³À ¶̄Ò¾ÇÉ¾

É³¹ÕÂÆÞÆÆ¯Á¿¿ÁÂÃè³É³ç¾Ð ®̄¿¿µµÒÇæ®Ô-Ì¹Íã¹è³Ò³¯¯µÃÕ³²

À·Ð³Á/¯É³¹ÕÂÆÞç¾Ðº� ±ãÞÎÂÒ³¯¯³µ½¶Ò®ÊÓµ®ÝÞÍÝÒÃË ä́´µÃ¸Ê¾ÌÁÂÃ

»®¿»Ç¾Ñ½Ê»ÑÞË»µ¶ÉçÀÐÉÍ¯³µè³½®»ÕÇËÀÂâÆç¾ÐÒ³¯¯³µË¯²Èµ¯µµÉº

É³ç¾ÐçÀÐË ¶̄Õ´µÃ¸Ê¾ÌÁÂÃ¾Ñ½ÊÂÕ´µ¶É³Ô¯³µç¾Ð¿µµÒÇæ®Ô-ÌÒ³¯

ÄÂ³»È¶¯ÀµâÆ¿µµÒÇæ®Ô-Ì¯µÃÕ³²¹Íã¹è³Ò³¯ËÊâãÆìÉÐìÕÐº¸ÕÊè³¯µÃÕ³²

¹Íã¹è³É³Ò³¯À·Ð³Á/¯É³»µÐ³Þ»µµÓÌçÀÐË ä́¿µµÒÇæ®Ô- ÌçÀÐ»½ÊÞ³ÉÁÂÃ

Ë ä́É¶Èµ ®̄¿»¶ã ÞÁ½ÕÂÐÆÉºÆÍ¯¹®Ý ÞÊ®Þ»µÐ³ÞÉÏÂÓÑ³ËÄ¶ãÉçÀÐÁ Ñ̄»¶ÓÐ³

ÎÂ¶Èæ®Ô- Ì½¶»³À ¶̄Ò¾ÇÉ¾®ÝìÕÐÆÍ¯¹®ÝÞÊ®ÞÈµÞ ®̄¿ÁÎÄ®Å³Ë°µ²î ¶̄Ò

ÁÂÃ»®ÞÓÉÁÀÑÞ¾³È¶ºº

º

� �º�¨��¥��£«¢������³ ± 

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÄâãÆ°±¯²³Ó½³ÉËÀÉ³Ã»É¼ÆÞÎÂ¶Èæ®Ô-Ì¾ÇÉ¾¹Íã

»³É³µßç¾Ð¿µµÒÇæ®Ô-ÌÈÐÁ¿¿¹Íã¹è³É³Ò³¯À·Ð³Á/¯ºº

º

º

º

���º�������³ ± 

º àº¯³µ»µÐ³ÞÈÐÁ¿¿¿µµÒÇæ®Ô-ÌÒ³¯¯µÃÕ³²À·Ð³Á/¯º»³É³µß

»µÐ³ÞÉÏÂÓÑ³ËÄ¶ãÉçÀÐÁ Ñ̄»¶ÓÐ³ÎÂ¶Èæ®Ô-Ì¾ÇÉ¾ìÕÐÀµâÆìÉÑº

ºººººåº¯µÃÕ³²¹Íã¹è³Ò³¯À·Ð³Á/¯ÉÍÓ½³ÉËÀÉ³Ã»ÉÁÂÃ»µÐ³ÞÓ½³É

»½ÊÞ³ÉçÀÐÁ Ñ̄ÎÂ¶Èæ®Ô-Ì¾ÇÉ¾ìÕÐÀµâÆìÉÑº

º

¥����·�������³ ± 

º ÎÂ¯³µ½¶Ò®Ê¯³µ»µÐ³ÞÈÐÁ¿¿¿µµÒÇæ®Ô-ÌÒ³¯¯µÃÕ³²À·Ð³Á/¯

Ë ä́ÈÐÁ¿¿ÁÂÃË ä́ Á½Ó¶Õ¹Íã »³É³µßÎÂ¶ÈìÕÐ ºÉÍÉ³Èµî³

ÆÇÈ»³À¯µµÉ¹³ÞÕÐ³½®»ÕÇ¿µµÒÇæ®Ô- ÌºÁÂÃè³É³ÎÂ¶ÈË ä́¿µµÒÇæ®Ô-Ì

Ò³¯¯µÃÕ³²À·Ð³Á/¯çÀÐË ¶̄Õ´µÃ¸Ê¾Ì»ÏÞ»ÇÕÁÂÃËÄ¶ãÉÉÏÂÓÑ³Á Ñ̄»¶ÓÐ³º

¹ÍãìÕÐç¾Ð¿µµÒÇæ®Ô-ÌÒ³¯¯µÃÕ³²À·Ð³Á/¯º

º

«¢§«������³ ± 

º ç¯³µ°±¯²³¯³µ»µÐ³ÞÈÐÁ¿¿¿µµÒÇæ®Ô- ÌÒ³¯¯µÃÕ³²

À·Ð³Á/¯ºìÕÐ è̄³ÀÕ¼Æ¿Ë¼Èç¯³µ°±¯²³Õ®ÞÍÝº

ººººººººººººººº´µÃ¾³¯µº¯ÂÇÑÉ½¶»³À ¶̄Ò¾ÇÉ¾µ³ÊÒ®ÞÀ½®Õº&ÉÍ¹®ÝÞÀÉÕº�º

Ë¼Èáº

ººººººººººººººº¯ÂÇÑÉÈ®½ÆÊÑ³Þº¯ÂÇÑÉ½¶»³À ¶̄Ò¾ÇÉ¾Ò³¯µ³ÊÒ®ÞÀ½®ÕË¼È

ÄâÝ¹ÍãË¼ÈºàºË¯²Èµ¯µ¯ÂÇÑÉ½¶»³À¯¶Ò¾ÇÉ¾Ë¯³ÃË¯µõÕºÈè³¿ÂË¯³ÃË¯µõÕº

Æè³ËæÆ´³¯Ë¯µõÕºº

Ã

��¼������³ ± 

º ¨������������¡�� �¢±¡�� 

º ¯³µ»µÐ³ÞÈÐÁ¿¿¿µµÒÇæ®Ô-Ì Ò³¯¯µÃÕ³²À·Ð³Á/¯º

è̄³ÀÕ´µÃ¾³¯µÁÂÃ¯ÂÇÑÉÈ®½ÆÊÑ³ÞÕ®ÞÍÝº

ºººººººººººàº´µÃ¾³¯µº¯ÂÇÑÉ½¶»³À ¶̄Ò¾ÇÉ¾µ³ÊÒ®ÞÀ½®Õºº

&ÉÍ¹®ÝÞÀÉÕº�ºË¼Èáº

å ¯ÂÇÑÉÈ®½ÆÊÑ³Þº¯ÂÇÑÉ½¶»³À¯¶Ò¾ÇÉ¾Ò³¯æ³Ó¯Â³ÞÄâÝ¹Íº

Ë¼ÈºàºË¯²Èµ¯µ¯ÂÇÑÉ½¶»³À¯¶Ò¾ÇÉ¾ºË¯³ÃË¯µõÕºÈè³¿ÂË¯³ÃË¯µõÕº

Æè³ËæÆ´³¯Ë¯µõÕºÒ®ÞÀ½®Õ¹¿ÇµÍº

º

§��»¤¢��»¢��¤��¶�������³ ± 

         à ¯³µ»®Éæ³²ÔÌº

         å Á¿¿»Æ¿ß³Éº

º ¯³µ»µÐ³ÞÈÐÁ¿¿¿µµÒÇæ®Ô-Ì Ò³¯¯µÃÕ³²À·Ð³Á/¯º

ËÓµâãÆÞÉâÆ¹Íãç¾Ðç¯³µ½¶Ò®Êç¯³µË ȭ¿µ½¿µ½É¼ÐÆÉÏÂÉÍ¯³µ°±¯²³Õ®ÞÍÝº

º

º

º
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º ���¥�¶��§��»¤¢��»¢�������³ ± 

ººººººººººàòºÁ¿¿»Æ¿ß³É»æ³Ä ḯ·À³º¼ÐÆÉÏÂ¹®ã½ì´º

ººººººººººåòºÁ¿¿»Æ¿ß³É¯³µ´µÃËÉ¶¯³µÊÆÉµ®¿ÈÐÁ¿¿¿µµÒÇæ®Ô- Ì

Ò³¯¯µÃÕ³²À·Ð³Á/¯ºÈ³ÉÁ½Ó¶Õ¹é²1 Í¼ÆÞÁ¿¿Òè³ÂÆÞ¯³µ

ÊÆÉµ®¿Ë¹Ó¸¸ÂÊÍº&÷ùýø
úÚú��º�ýýù	þØ
ýùº�ú�ùÚÛºº÷��áº

º

º ���¥�¶�����²�������«¢�§��»¤¢��»¢��¤��¶�������³ ± 

º ¯³µ»µÐ³ÞÁÂÃÀ³ÓÇÔæ³Ä¼ÆÞËÓµâãÆÞÉâÆ¹Íãç¾Ðç¯³µ½¶Ò®ÊºÉÍ

½¶ðÍ¯³µÕè³Ë¶¯³µÕ®ÞÍÝº

º °±¯²³ÀÂ®¯¯³µÁ½Ó¶ÕÁÂÃ¹é²1 Í ºÒ³¯Èè³µ³ºËÆ¯»³µ

Þ³½¶Ò®Ê¹ÍãË Í̄ãÊ½¼ÐÆÞ ®̄¿¯³µ»µÐ³ÞÁÂÃÀ³ÓÇÔæ³Ä¼ÆÞËÓµâãÆÞÉâÆ¹Íãç¾Ðç

¯³µ½¶Ò®Êº¯µÆ¿Á½Ó¶Õç¯³µ»µÐ³ÞÈÐÁ¿¿¿µµÒÇæ®Ô- ÌÒ³¯¯µÃÕ³²

À·Ð³Á/¯ÁÂÃÆÆ¯Á¿¿ËÓµâãÆÞÉâÆç¯³µË¯õ¿µ½¿µ½É¼ÐÆÉÏÂÈ³É¯µÆ¿

Á½Ó¶Õ¼ÆÞ¯³µ½¶Ò®ÊºÒ®Õ¹è ³µÑ³ÞËÓµâãÆÞÉâÆ¹Íã ç¾Ð ç¯³µ½¶Ò®Ê Ë ä́

Á¿¿»Æ¿ß³Éº´µÃ¯Æ¿ÕÐ½Êºº

ººººººººººººººÈÆ¹Íãºàº¼ÐÆÉÏÂ¹®ã½ì´»è³Àµ®¿Òè³Á¯ÕÐ³´µÃ¾³¯µº

ººººººººººººººÈÆ¹ÍãºåºË ä́Á¿¿»Æ¿ß³ÉÕÐ³¯³µ´µÃËÉ¶¯³µÊÆÉµ®¿

ÈÐÁ¿¿¿µµÒÇæ®Ô-Ì Ò³¯¯µÃÕ³²À·Ð³Á/¯ºÈ³ÉÁ½Ó¶Õ¹é²1 Í

Á¿¿Òè³ÂÆÞ¯³µÊÆÉµ®¿Ë¹Ó¸¸ÂÊÍºº

º è³ËÓµâãÆÞÉâÆ¹Íã »µÐ³Þ¼±Ýì´çÀÐÎÏÐ Ë¾ÍãÊ½¾³·Èµ½ÒÓ½³É

Ë¹Íã Ê ÞÈ µÞË¾¶ Þ ËâÝ Æ À ³º &�ú
þù
þºCØÚÙ�Ùþ�áº¸Õ ÊÀ ³Õ® ¾Í Ó ½³É

»ÆÕÓÂÐÆÞ¼ÐÆÓè³ß³Éº

º

���§�½«¶¢����������³ ±  

             àºËÈµÍÊÉÓ½³ÉÄµÐÆÉËÓµâãÆÞÉâÆçÞ³½¶Ò®ÊÁÂÃ®Õ¯ÂÇÑÉ

½¶»³À¯¶Ò¾ÇÉ¾ËÄâãÆ¯³µ»®Éæ³²ÔÌº

ºººººººººººººåº¹è³À®Þ»âÆÒ³¯ÀÑ½ÊÞ³¹ÍãË Í̄ãÊ½¼ÐÆÞÒ³¯ÉÀ³½¶¹Ê³Â®Ê

µ³¾æ®ëÄµÃÓµËÄâãÆ¼ÆÓ½³ÉÆÇËÓµ³ÃÀÌºÒ³¯¯ÂÇÑÉ½¶»³À ¶̄Ò¾ÇÉ¾

Ë¯³ÃË¯µõÕºÒ®ÞÀ½®Õ¹¿ÇµÍº

ºººººººººººººêºµ½¿µ½É¼ÐÆÉÏÂÁÂÃ»µÇ´ÎÂçÀÐÓµ¿¹Ç¯¯µÃ¿½¯³µ

º º º

º ËÓµâãÆÞÉâÆ¹Íãç¾Ðç¯³µË ȭ¿µ½¿µ½É¼ÐÆÉÏÂÉÍÕ®ÞÍÝº

º º Á¿¿»Æ¿ß³ÉÈÆ¹Íãºàº¼ÐÆÉÏÂ¹®ã½ì´¼ÆÞ¿ÇÓÂ³¯µº

»è³Àµ®¿Òè³Á¯ÕÐ³´µÃ¾³¯µºìÕÐÁ Ñ̄ºËÄ°ºÆ³ÊÇºµÃÕ®¿¯³µ°±¯²³º

Èè³ÁÀÑÞÀÐ³¹Íã¯³µ¹è³Þ³ºº

º º Á¿¿»Æ¿ß³ÉÈÆ¹ÍãºåºË ä́Á¿¿»Æ¿ß³ÉÕÐ³

¯³µ´µÃËÉ¶¯³µÊÆÉµ®¿ºÕÐ³´µÃ»¶¹ð¶æ³ÄºÕÐ³¯³µç¾ÐÞ³ºÕÐ³

¹®°ÓÈ¶º

º º ËÉâãÆ è̄³ÀÕçÀÐº

º º óº ÀÉ³Êß±Þº ÄÆçÒÉ³¯¹Íã»ÇÕº

º º �º ÀÉ³Êß±Þº ÄÆçÒÉ³¯º

º º êº ÀÉ³Êß±Þº ÄÆçÒ´³¯Â³Þº

º º åº ÀÉ³Êß±Þº ÄÆçÒÐÆÊº

º º àº ÀÉ³Êß±Þº ìÉÑÄÆçÒº

ºººººººººººç¯³µË ȭ¿µ½¿µ½É¼ÐÆÉÏÂËÄâãÆ¯³µ½¶Ò®Ê¯³µ»µÐ³ÞÈÐÁ¿¿

¿µµÒÇæ®Ô-ÌÒ³¯¯µÃÕ³²À·Ð³Á/¯ºÉÍÂè³Õ®¿¼®ÝÕè³Ë¶Þ³¸ÕÊÎÏÐ½¶Ò®Ê¹è³

À®Þ»âÆ¼ÆÓ½³ÉÆÇËÓµ³ÃÀÌË ȭ¿µ½¿µ½É¼ÐÆÉÏÂÒ³¯¯ÂÇÑÉ½¶»³À ¶̄Ò

¾ÇÉ¾Ò³¯æ³Ó¯Â³ÞÄâÝ¹ÍãË¼ÈºàºË¯²Èµ¯µ¯ÂÇÑÉ½¶»³À ¶̄Ò¾ÇÉ¾ºË¯³Ã

Ë¯µõÕºÈè³¿ÂË¯³ÃË¯µõÕºÆè³ËæÆ´³¯Ë¯µõÕºÒ®ÞÀ½®Õ¹¿ÇµÍº

º

�����§����²£«¶¢��� 

º ¯³µ½¶ËÓµ³ÃÀÌ¼ÐÆÉÏÂÒ³¯¯³µ½¶Ò®Ê¯³µÆÆ¯Á¿¿¿µµÒÇæ®Ô-Ì

Ò³¯¯µÃÕ³²À·Ð³Á/¯ç¾Ð¸´µÁ¯µÉÓÆÉÄ¶½ËÈÆµÌ»è³ËµõÒµÏ´Ë ä́

ËÓµâãÆÞÉâÆç¯³µ½¶ËÓµ³ÃÀÌ¼ÐÆÉÏÂ¹ÍãìÕÐÒ³¯Á¿¿»Æ¿ß³ÉÕ®ÞÍÝº

º Á¿¿»Æ¿ß³Éº¼ÐÆÉÏÂ¹®ã½ì´¼ÆÞ¿ÇÓÂ³¯µ»è³Àµ®¿Òè³Á¯ÕÐ³

´µÃ¾³¯µºìÕÐÁ Ñ̄ºËÄ°ºÆ³ÊÇºµÃÕ®¿¯³µ°±¯²³ºÈè³ÁÀÑÞÀÐ³¹Íã¯³µ

¹è³Þ³º½¶ËÓµ³ÃÀÌ¼ÐÆÉÏÂ¸ÕÊ¯³µÀ³ÓÑ³Ó½³ÉßÍãº&+�ù��ù
ý�áºÁÂÃÀ³

ÓÑ³µÐÆÊÂÃº&�ù�ýù
þØ�ùáº

º

º  

º º º

ººººººººººººÁ¿¿»Æ¿ß³ÉÕÐ³¯³µ´µÃËÉ¶¯³µÊÆÉµ®¿¯³µÆÆ¯Á¿¿

¿µµÒÇæ®Ô-ÌÒ³¯¯µÃÕ³²À·Ð³Á/¯ºÕÐ³´µÃ»¶¹ð¶æ³ÄººÕÐ³¯³µç¾Ð

Þ³ººÕÐ³¹®°ÓÈ¶ººÓ½³ÉÉÇÑÞÉ®ãç¯³µç¾Ðº½¶ËÓµ³ÃÀÌ¼ÐÆÉÏÂ¸ÕÊ¯³µÀ³

ËíÂÍãÊº&�ùØ
áºÁÂÃº»Ñ½Ë¿ÍãÊÞË¿É³Èµî³º&�þØ
�Ø��º�ùÿÙØþÙú
áº
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Abstract 

This study aimed to examine the supply chain management in enhancing the red brick production process, 

analyze its performance and employed approaches for the red brick production process of entrepreneurs in Nakhon Si 

Thammarat Province. The data were collected from 10 sampled establishments selected through simple random 

sampling. An observation and semi-structured entrepreneur interview were utilized for the data collection, whereas 

qualitative content analysis was used for the data analysis. The findings revealed that, based respectively on 

main management stages: 1) production; 2) procurement; and 3) product logistics and distribution. The analysis of 

performance and approaches revealed that the entrepreneurs valued the production process the most with the 

following priorities: 1) in-furnace brick transportation and alignment for baking dehumidification and burning; 2) 
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dehumidification using natural heat air in the manufacturing house; and 3) in-furnace brick baking dehumidification and 

burning using 100-800 °C heat fueled by rubber woods. When analyzing the solution to the problem of supply chain 

management in the process of producing red brick, it was found that the entrepreneurs focused on the process of 

moisture desiccation. There are many different solutions to solve the problem. The main guidelines are as follows. 1. 

Install a ceiling fan to blow down the hot steam under the roof to touch the red brick in the house. 2. Modification of 

the roof tile is transparent so that the brick in the house is sunlight. 3. Bring the bricks in the house to chill the moisture 

4-5 days to dry out to accelerate the moisture in the brick before entering the kiln to burn. 

Keywords : supply chain management, red brick production process, production performance enhancement 
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บทคัดยอ 

   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงเสริม

ความสามารถการคิดเชิงเหตผุลของนักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการ

คิดเชิงเหตุผลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกอนและหลังการพัฒนา กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา คือ  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 29 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา มี 2 ประเภท คือ 1) 

เครื่องมือรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก แบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล และ2) เคร่ืองมือการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะห

เอกสาร การสนทนากลุมยอย (focus group) การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึกขอมูล สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดย

การพรรณนาเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1 ) ปจจัยที่สงเสริมความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดแก การตั้งคําถาม  บรรยากาศในช้ันเรียน บุคลิกภาพของครูผูสอน และเทคนิคการสอน และ2) กลุมเปาหมาย               

มีความสามารถการคิดเชิงเหตุผลหลังการพัฒนา (� =23.03, S.D.=9.41) สูงกวากอนการพัฒนา (� =15.03, S.D.= 5.85) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติิที่ระดับ .01 

     

คําสําคัญ : การคิดเชิงเหตุผล, นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

 

Abstract 

 The purposes of this mixed method research were to 1) study factors that promote reasoning thinking ability of 

elementary students in the Demonstration School of Loei Rajabhat University; and 2) compare reasoning thinking ability 

of elementary students in the Demonstration School of Loei Rajabhat University before and after development. The 

target group of this study was twenty nine students of prathom suksa three in the Demonstration School of Loei 

Rajabhat University. Both quantity and quality instruments were used in this research comprised of 1) reasoning ability 

test and 2) document analysis, focus group, informal interview, participant observation and qualitative notes recorded. 

The quantitative data were analyzed in terms of mean, standard deviation and t-test and content analysis was used in 

qualitative approach. The research results found that: 1) factors that promote reasoning thinking ability of elementary 

students were teacher questioning, classroom climate, teacher personality and teaching method. 2) The post reasoning 
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thinking ability of students after the development were significantly higher (� =23.03, S.D.=9.41) than pre-development 

(� =15.03, S.D.= 5.85) at the .01 level. 
 

Keywords :, Reasoning Thinking, Elementary School Students 

 

1. บทนํา 

  “ความคิดนั้นสําคัญมาก ถือไดวาเปนแมบทใหญของคําพูด

และการกระทําทั้งปวง กลาวคือ ถาคนเราคิดดี คิดถูกตอง ทั้งตาม

หลักวิชาและคุณธรรม คําพูดและการกระทําก็เปนไปในทางท่ีดีที่

เจริญ แตถาคิดไมดีไมถูกตองคําพูด และการกระทําก็อาจกอความ

เสียหาย ท้ังแกตัวเองและสวนรวมได ดวยเหตุนี้ กอนที่บุคคลจะพูด

จะทําสิ่งใด จําเปนตองหยุดคิดเสียกอนวา กิจท่ีจะทํา คําที่จะพูด ผิด

หรือถูก เปนคุณประโยชนหรือเปนโทษเสียหาย เปนสิ่งที่ควรพูด 

ควรกระทํา หรือควรงดเวน เมื่อคิดพิจารณาไดดังนี้ ก็จะสามารถ

ยับยั้งคําพูดที่สมควรหยุดยั้ง การกระทําท่ีไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่ง

ที่จะสัมฤทธิ์ผลเปนคุณ เปนประโยชน และเปนความเจริญ ”                 
[1] 

 พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการคิดนี้ไดทรงกลาวไวเปนเวลา

กวาย่ีสิบปมาแลวและยังคงมีความสําคัญตอแนวคิดในการจัด

การศึกษาของสังคมไทยในปจจุบัน ซึ่งคนสวนใหญไดช่ือวาเปนชาว

พุทธหากไดศึกษาธรรมของพระพุทธเจาอยางถองแทแลวก็จะเห็นได

วาหลักธรรมทางพุทธศาสนาก็ไดสอนใหคนใชปญญาในการคิดเพื่อ

แกไขปญหาในการดําเนินชีวิตและในการเรียนรูสิ่งตางๆท่ีเกิดขึ้นใน

ชีวิต ที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ แปลวาทําไวในใจ จับใหถึงตนเหตุ 

ดังเชนเมื่อกําหนดเพ่ือรูจักอกุศล ก็ตองจับใหถึงตนเหตุวา มีมูลเหตุ

มาจากโลภะ โทสะ โมหะ  ซ่ึงเปนอกุศลมูลและเม่ือกําหนดเพ่ือรูจัก

กุศลมูลก็ตองจับใหถึงตนเหตุ [2] 

 จึงอาจกลาวไดวาการอบรมสั่งสอนใหคนรูจักการคิด                

เพื่อการแกปญหาตางๆดวยการคิด ดวยเหตุดวยผลนั้นเปนสิ่งที่คน

ไทยไดรับการอบรมสั่งสอนทั้งจากพระธรรมคําสั่งสอนขององค

ศาสดาที่เปนศาสนาประจําชาติ และจากองคพระประมุขผูเปนที่

เคารพอยางสูงสุดของปวงชนชาวไทย แตการใชทักษะการคิดของคน

ไทยยังคงตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องดวยเหตุของกระแสการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกสงผลตอสังคมของไทยในทุกดาน

จึงมีความจําเปนที่ตองมีการสรางความแข็งแกรงของคนใหสามารถ

ตั้ งรับกับสถานการณการเปลี่ ยนแปลงในอนาคตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะเห็นไดวาในสถานการณปจจุบันที่คนไทย

จํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมไดอยาง

เหมาะสม ซึ่งสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการ

ดําเนินชีวิต  การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการ

วางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติ

และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไดรับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง

ตอเนื่อง [3] ซ่ึงการท่ีจะดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา

ดั งกล า ว ได นั้ น  คน ไทยและ เด็ ก ไทยต อ ง ได รั บการพัฒนา

ความสามารถและทักษะการคิดอยางจริงจังเพื่อใหสามารถดํารงตน

อยูในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางมีคุณภาพ 

จากผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน               

(O-NET) ในป 2555–2558 ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมสาระหลัก คือ ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม ยังไมเปนที่นาพอใจนัก โดยคะแนนเฉลี่ย 5 วิชาหลักใน

ภาพรวมและแตละรายวิชายังต่ํากวารอยละ 50 [4] และโครงการ

ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ หรือ PISA วัดความสามารถ

และทักษะในการนําความรูที่ไดเรียนมาไปใชในชีวิตจริงนอกโรงเรียน 

ถือวาเปนทักษะในการใชชีวิต โดยมีประเมินความรูและทักษะของ

นั ก เ รี ยนที่ มี อ ายุ 15ป  ในด านการอ าน  คณิ ตศาสตร  แล ะ

วิทยาศาสตร  ซึ่งผลการประเมิน PISA 2015 ของประเทศไทยพบวา

คะแนนในภาพรวมของไทยอยูในอันดับที่ 55 จากประเทศที่เขารวม

โครงการ 72ประเทศ และแนวโนมจากการประเมิน PISA 2000 

จนถึง PISA 2015 พบวา ผลการประเมินทั้งสามดานมแีนวโนมลดลง  

[5]ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงจันทร วรคามินและคณะ [6]               

ที่ไดศึกษาความสามารถดานการคิดวิเคราะหและการมีจิตสาธารณะ

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเปนคนดีคนเกงของนักเรียนไทย พบวา

นักเรียนไทยมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับที่ต่ํามาก 

แมวาจะมีการประเมินผลการเรียนในโรงเรียนอยางเขมขน แสดงถึง

การไมบรรลุวัตถุประสงคทางดานการเรียนการสอนดานการคิด

วิเคราะห 

ซึ่งเห็นกันอยูในปจจุบันวาเปนปญหาหนักของเด็กไทย 

และสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ ก็คือดานของทักษะ

กระบวนการคิดวิเคราะห ถาจะพิจารณากันอยางละเอียดลึกซึ้งแลว 

เด็กไทยควรไดรับการพัฒนาทักษะดานการคิด มาต้ังแตระดับ

ช้ันตนๆ ของการศึกษาเพราะในกระบวนการคิดที่นําไปสูการ

แกปญหาและปญญาโดยแทจริงนั้นเด็กจะตองสามารถคิดถึงเหตุ

ปจจัยที่กอใหเกิดผลตางๆ ขึ้นไดซึ่งนับเปนพื้นฐานหรือเปนเครื่องมือ

ในการคิดแบบอ่ืนๆตามมาไมวาจะเปนการคิดวิ เคราะห การคิด
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แกปญหาโดยใชวิจารณญาณเปนลําดับ ดังนั้นการคิดเชิงเหตุผลจึงมี

ความสําคัญยิ่ งตอการพัฒนาความคิดดานอื่นๆตอมา โดยท่ี 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  [7] ไดกลาวถึงความสําคัญของ

การคิดเชิงเหตุผลไววาตองอาศัยความรู ขอเท็จจริงและหลักการมา

สนับสนุนอยางเพียงพอเปนทักษะการคิดท่ีจําเปนสําหรับการดํารง

ชีวิตประจํ า วัน และเปนพื้นฐานของการคิดขั้นสู ง ท่ีมีความ

สลับซับซอน ซึ่งจําเปนที่คนตองใชเพื่อการเรียนรู และการใชชีวิต

อยางมีคาสอดคลองกับ Krulik and Rudnick [8] ที่กลาววา การคิด

เชิงเหตุผลเปนการคิดขั้นพื้นฐานของการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ

การคิดอยางสรางสรรค ซึ่งการคิดทุกประเภทจะตองมีการใชเหตุผล

เขาไปเกี่ยวของ 

 ดังนั้นการจะพัฒนาความสามารถของเด็กในทุกดานให

ไดผลจึงตองเกิดจากความรวมมือของคณะครูทุกคนในโรงเรียน               

การวิจัยครั้งนี้จึงมุงท่ีจะศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปที่ 3 อันถือเปนการศึกษาเบ้ืองตนของ

การศึกษาข้ันพื้นฐานของไทย ซ่ึงผูวิจัยถือวานาจะเปนพื้นฐานของ

การพัฒนาความสามารถคิดวิเคราะห ซึ่งเปนปญหาวิกฤติของระบบ

การศึกษาไทยในเด็กระดับช้ันที่สูงขึ้น รวมทั้งยังเปนพื้นฐานในการ

คิดเชิงวิจารณญาณท่ีเยาวชนไทยและคนสังคมไทยจะสามารถ

นําไปใชเปนทักษะเพ่ือการดํารงตนในศตวรรษที่ 21 ท่ีจะตองยืน

หยัดและรูเทาทันโลกแหงขอมูลขาวสารในสื่อสังคมออนไลนยุค

ปจจุบัน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีพันธกิจหลักที่สําคัญในการผลิต

และพัฒนาครู จึงถือเปนหนาที่สําคัญที่จะสงเสริมคุณภาพของครู

ประจําการอันจะยังประโยชนตอประสิทธิภาพของวิชาชีพครูทั้งใน

ปจจุบันและในอนาคตรวมถึงการสงผลตอคุณภาพและความสามารถ

ในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนที่จะเปนกําลังสําคัญในการ

สรางสรรคความเขมแข็งของประเทศชาติตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงเสริมความสามารถการคิดเชิง

เหตุผลของนักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเลย 

     2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กอนและหลังการพัฒนา 

 

3. ขอบเขตการวิจัย  

 3.1 กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ใน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 29 คน 

 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 

  ตัวแปรตน  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริม

ความสามารถการคิดเชิงเหตุผล 

     ตัวแปรตาม คือ ความสามารถการคิดเชิงเหตุผล 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1 วิธีการดําเนินการวิจัย การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังน้ี 

  4.1.1 ข้ันเตรียมการ 

  1) ประชุมครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อ

ช้ีแจงเก่ียวกับการดําเนินโครงการ 

  2) กําหนดระดับช้ันเปาหมายของการวิจัยโดยมีเกณฑใน

การคัดเลือกคือ ระดับที่มีการสอบ O-NET         

 4.1.2 ขั้นเร่ิมตน มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ี 

  1) ประชุมช้ีแจงครูทั้งโรงเรียนเกี่ยวกับวิธีการการทํางาน

รวมกันในการพัฒนาความสามารถทางการคิดของนักเรียน 

  2) กําหนดเปาหมายในการพัฒนานักเรียนรวมกัน 

  3) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานและศึกษาความตองการใน

การพัฒนาของครูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อเสริม

สมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการคิดเชิงเหตุผล 

 4.1.3 ข้ันวางแผนพัฒนา มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ี 

  1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมความรูตามความ

ตองการของครูเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด

เชิงเหตุผลของนักเรียน 

  2) คณะครูจัดทําแผนการจัดการเ รียนรู เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลโดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู

ตางๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  3) คณะครูในโรงเรียนรวมกันพิจารณาแผนการจัดการ

เรียนรูพรอมทั้งเสนอแนะและปรับปรุงใหเหมาะสม 

  4) กําหนดตารางการสังเกตช้ันเรยีนของคณะครูในโรงเรียน

ซึ่งอาจมีทีมวิจัยเขารวมสังเกตการณโดยการยินยอมของครูผูสอน 

  5) กําหนดตารางการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลัง

การสอน (After Action Review: AAR)  

 4.1.4 ขั้นปฏิบัติการ มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ี 

  1) เปนขั้นตอนของการนําแผนไปปฏิบัติ โดยการเยี่ยมช้ัน

เรียนของคณะครูและนักวิจัยตามตารางที่ไดกําหนด บันทึกขอมูลใน

ระหวางการจัดการเรียนรู 

  2) รวมประชุม AAR ตามตารางที่กําหนดเพื่อสนทนา

แลกเปลี่ยนประสบการณและเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู 

  3) ประชุมปฏิบัติการเพื่อสรางเครื่องมือการวัดทักษะการ

คิดเชิงเหตุผล 
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  4) รวมกันสรางเครื่องมือวัดความสามารถในการคิดทดลอง

ใชและปรับปรุง 

 4.1.5 ขั้นประเมินผล มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ี 

  1) ประเมินผลความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของ

นักเรียนโดยแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล 

  2) ประเมินผลการทํางานรวมกันของครูเพื่อสรางชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพโดย (1) สังเกตการณและบันทึกผลการ

ทํางานรวมกัน (2) สัมภาษณ ครู นักเรียน (3) สังเกตและบันทึกผล

การสอนของครู 

4.2 ระเบียบวิธีวิจัย เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method 

Research) โดยใชเครื่องมือเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้ 

 4.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล มีดังนี ้

  1) เครื่องมือรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ คือแบบทดสอบ

การคิดเชิงเหตุผล 

   2) เครื่องมือการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การ

วิเคราะหเอกสาร การสนทนากลุมยอย (focus group) การ

สัมภาษณอยางไมเปนทางการ การสังเกตแบบมีสวนรวมและการ

บันทึกขอมูล  

   4.2.2 การวิเคราะหขอมูล  

   1) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คือ รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test 

     2) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการพรรณนา            

เชิงเนื้อหา 

 

5. ผลการวิจัย  

 5.1 ปจจัยที่สงเสริมความสามารถการคิดเชิงเหตุผล ไดแก 

การต้ังคําถาม บรรยากาศในช้ันเรียน บุคลิกภาพของครูผูสอน และ

เทคนิคการสอน 

 5.2 ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหลังการพัฒนา

สูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตารางท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถ

การคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกอนและหลังการพัฒนา 
 

คะแนน N 
�  S.D.  t  p  

กอนการพัฒนา 29 15.03 5.852 
8.00 8.508 .000 

หลังการพัฒนา 29 23.03 9.405 
 

*p<.01 

 จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมเปาหมายมีความสามารถดาน

การคิดเชิงเหตุผลหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผูวิจัยขอเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการ

วิจัยดังนี ้

 วัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1 ปจจัยที่สงเสริม

ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย จากขอมูลที่ไดโดยคณะผูวิจัย

ไดศึกษาจาก 1) เอกสารประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู แบบฝก

ทักษะ ใบงาน และบันทึกหลังการจัดการเรียนรูของครูผูสอน               

2) การสังเกตการจัดการเรียนรูของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย และ3) การสนทนาสะทอนผลหลังการจัดการเรียนรู 

สรุปปจจัยที่สงเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังน้ี 

 1) การต้ังคําถาม การใชคําถามที่มีคุณภาพจะเปนการ

กระตุนและสงเสริมใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล อีกทั้งคําถามที่เรา

ความสนใจของนักเรียนควรสั้นและมีเพียงหนึ่งหรือสองประเด็น

เพื่อใหมี เวลาสําหรับการสะทอนผลของคําตอบในช้ันเรียน 

นอกจากน้ันในกรณีที่นักเรียนตอบคําถามไมไดหรือไมชัดเจน โดยครู

จะปรับปรุงกิจกรรมท่ีกระตุนใหนักเรียนคิด หรือปรับปรุงคําถามที่

กระตุนการคิดของนักเรียน ดังเชน ครูถามวา“นักเรียนคิดวาถาเรา

จะเอาผามาเช็ดน้ําที่หกเราควรเลือกใชผาที่มีลักษณะใด” นักเรียน

“ผาอะไรก็ไดครับใชไดหมด” ครูจะตั้งคําถามตอวา “แลวถามีผา

แหงกับผาเปยก นักเรียนคิดวาเราควรใชผาผืนใดเช็ดน้ําที่หก” 

นักเรียน “ผาแหงครับ/คะ” ครู“ทําไมถึงคิดวาเปนผาแหงคะ”  

นักเรียนคนที่ 3 “เพราะผาแหงอยูแลวใชผาเช็ดพื้นก็จะแหง” 

นักเรียนคนที่ 4 “ถาใชผาเปยกพื้นก็จะเปยกมากกวาเดิมคะ” 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Walker [9] ท่ีไดศึกษาวิธีการจัดการ

เรียนรูเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ ท่ีกลาววาควรต้ัง

คําถามที่สูงกวาระดับความรู โดยคําถามท่ีสงเสริมการคิดควรขึ้นตน

หรือลงทายดวยคําวา “อธิบาย” “เปรียบเทียบ” “ทําไม” ซึ่งเปน

คําถามที่ทาทายและกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดอยางมีเหตุผล  

 2) บรรยากาศในชั้นเรียน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็น

บรรยากาศเชิงบวกในช้ันเรียน โดยพบการจัดบรรยากาศแบบเปด 

กลาวคือ นักเรียนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยครูยอมรับฟงและ

กระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางตอเนื่องดวยความสนใจ

��������	
�������������� “�������������” �������� �.�.2561 
13–14 ��
��	 �.�. 2561 � 	��
��!�"!�������������#$!��!� 

Page 584



 

และกระตือรือรน สอดคลองกับงานวิจัยของ Cotton [10] ที่ได

ศึกษา การสอนทักษะการคิด ซ่ึงงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาบรรยากาศ

เชิงบวก ครูที่เปนมิตรจะการกระตุนจะสงเสริมความสามารถในการ

คิดของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ         

สุมณฑา สิงหชา [11] ไดทําการศึกษาความสามารถในการคิดอยางมี

เหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีการแบบเปด 

(Open Approach) กลุมเปาหมาย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนเชียงขวัญวิทยาพิทยาคม ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรม

การเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการ

คิดอยางมีเหตุผล นักเรียนเกิดการเรียนรู  โดยนักเรียนสามารถ

รวบรวมขอมูล รูจักการจําแนกขอมูลและนํามาพิจารณาความ

นาเช่ือถือจนทําใหเกิดการใชเหตุผลแลวสามารถอธิบายหรือบอก

สัมพันธ ระหว างที่ อ างกับขอสรุปได  ซึ่ งส งผลใหนั ก เรี ยนมี

ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลสามารถชักชวนหรืออธิบายให

ผูอื่นยอมรับ หรือเช่ือถือได และยังสงผลใหนักเรียนมีการพิจารณา

รอบคอบมากข้ึน กอนการตัดสินใจในเร่ืองตางๆไดอยางถูกตองและ

ตรงประเด็นเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับฟงความ

คิดเห็นของคนอื่น ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

กลาคิดกลาแสดงออกมากข้ึน มีความสามารถในการคิดอยางเหตุผล

ไปทางที่ดีขึ้น   

 3) บุคลิกภาพของครู มีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 มีความยืดหยุน กลาวคือ การตอบคําถามหรือการ

แสดงความคิดเห็นของนักเรียนบางคร้ังอาจไมตรงประเด็นครูได               

ถามซํ้าหรือเพิ่มเติมหรือเปดโอกาสใหนักเรียนคนอ่ืนไดแสดงความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมและรวมกันสรุปประเด็นอยางเปนเหตุผล อีกทั้งครูยัง

ใชวิธีการเงียบเพ่ือรอคําตอบของนักเรียน จากการสัมภาษณครู                

ไดขอมูลวา “บางคร้ังในการตั้งคําถามเราเตรียมมาหลายคําถาม แต

เด็กไมสามารถตอบคําถามไดในทันทีจะตองรอใหเด็กไดตอบกอนจึง

จะเฉลย ซึ่งทําใหเรามีความอดทนกับการรอคอยคําตอบของเด็กมาก

ขึ้น” สอดคลองกับ Mills [12] ท่ีกลาวไววาเม่ือครูตั้งคําถามควร

เงียบเพื่อรอคําตอบของนักเรียนอยางนอย 5 วินาทีซึ่งจะชวยให

นักเรียนไดคิดเพิ่มมากข้ึน  

 3.2 การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล กรณีของ

นักเรียนที่มีขอจํากัดในเรื่องการพูดหรือการแสดงความคิดเห็น              

ครูจะใหนักเรียนทํากิจกรรมงายๆหรือใหเขียนขอความแทน ดังเชน                   

ครู “นักเรียนทุกคนออกมานําเสนอประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมนี้

หนาช้ันเรียนคนละ 1-2 นาที หรือไมก็เขียนแสดงความคิดเห็นหรือ

วาดภาพในใบงานก็ไดคะ” นอกจากนั้นครูใหนักเรียนทุกคนมีสวน

รวมในกิจกรรมในทุกข้ันตอน จากขอมูลในแบบสังเกตของการสังเกต

ช้ันเรียนทุกครั้งพบวา ครูไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน

การเรียนไดแก กิจกรรมวางแผนการเรียน การทํากิจกรรมกลุมเพื่อ

ศึกษา แกปญหา  

 4) เทคนิควิธีสอนของครู 

 ครู ใช วิธีสอนอย างหลากหลายเพื่อสง เสริมการคิด               

เชิงเหตุผล โดยการใชปญหาเปนฐาน การกําหนดสถานการณ และ

การปฏิบัติจริง เชน “ครูจะเปลี่ยนจากนํ้าเปลาเปนน้ําหวาน แตละ

กลุมปฏิบัติจริงตามเดิม แลวมาเลาใหครูกับเพื่อนฟงวา เหมือนหรือ

ตางกันอยางไรและถาตางจากเดิมปรับเปลี่ยนหรือแกปญหาอยางไร”

สอดคลองกับงานวิจัยของ Cotton [13] ท่ีไดศึกษา การสอนทักษะ

การคิด พบวาการใชรูปแบบการสอนที่หลากหลายจะนําไปสูการ

พัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล 

 วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการ

คิดเ ชิงเหตุผลของนักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเ รียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกอนและหลังการพัฒนา ผลการวิจัยพบวา

กลุมเปาหมายมีความสามารถการคิดเชิงเหตุผลหลังการพัฒนาสูง

กว าก อนการพัฒนา อย า งมี นั ยสํ า คัญทางส ถิติ ที่ ร ะดั บ .01               

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลทิพย  ตอติด[14] ไดทําการศึกษา

ผลของการฝกกระบวนการสืบสวนที่มีตอความสามารถในการคิดเชิง

เหตุผลและความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีกลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษา  

ปท่ี 6 โรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  จํานวน 84 

คน ผลการวิจัยพบวา 1) หลังการทดลองนักเรียนที่ไดรับการฝก

กระบวนการสืบสอบมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงกวา

นักเรียนที่ไมไดรับการฝกกระบวนการสืบสอบอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 2) หลังการทดลองนักเรียนที่ไดรับการฝก

กระบวนการสืบสอบมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงกวากอน

การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) หลังการ

ทดลองนักเรียนท่ีไดรับการฝกกระบวนการสืบสอบมีความสามารถใน

การคิดแกปญหาสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 อีกทั้งสอดคลองกับนิตยา วรรณไชย [15]ไดศึกษาผลการ

ฝกกระบวนการสืบสอบท่ีมีตอความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานดงเค็ง อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา 1) หลังการทดลองนักเรียนท่ี

ไดรับการฝกกระบวนการสืบสอบมีความสามารถในการคิดเชิง
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เหตุผลสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกกระบวนการสืบสอบอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) หลังการทดลองนักเรียนที่ไดรับ

การฝกกระบวนการสืบสอบมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูง

กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

7. ขอเสนอแนะในการวิจัย 

      7.1 ควรพัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลกับผูเรียนใน

ระดับชั้นอื่นๆ 
      7.2 ครูควรจะไดชวยกันเตรียมการสอนคิดอยางมีเหตุผลดวย

วิธีการสราง ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community :PLC) 
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