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ค าน า 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวง
วิชาการและวิจัยทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยและภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสน าเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยต่างๆ 
รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ                   
โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอยุธยาศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุม                                                                                                              
วิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า ประจ าปี พ.ศ. 2561 “วิจัย นวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคม 
สถาบันทางการศึกษาต่างๆ ในระดับอุดมศึกษาร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทความวิจัยที่มาน าเสนอผลงานตามกลุ่มสาขา 5 กลุ่ม ดังนี้  (1) การศึกษา                   
(2) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4) วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ                            
(5) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของผู้สนใจในการเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบบรรยาย                          
(Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จะเป็นอีกเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน               
เป็นเครือข่ายในการสร้างสรรค์ผลงาน วิจัย นวัตกรรม และสามารถน าองค์ความรู้ที่ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์                 
ต่อท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติสืบไป 
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คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ.2561 
“วิจัย นวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์” 

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

 
หน่วยงานร่วมจัดการประชุมวิชาการ  
เจ้าภาพหลัก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
                  หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
                                 คณะวิทยาการจัดการ  
                                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                 คณะครุศาสตร์  
                                 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
                                 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                 สถาบันอยุธยาศึกษา 
เจ้าภาพร่วม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
                  มหาวิทยาลัยรังสิต  
                  สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ  
                  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
                  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
                  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
 
ประธานกรรมการ  
อาจารย์ ดร.เกษม บ ารุงเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา  
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  



ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ 
อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย ์ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาจารย์ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุรสิังคหะ   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อ านวยการกองกลาง รักษาการในต าแหน่ง ผอ.สนอ. 
 
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติฝ่ายต่างๆ  
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 950/2561  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1185/2561 
เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ (เพ่ิมเติม) 
 
กรรมการและบรรณาธิการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
กรรมการและกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ฝ้ายเทศ  อาจารย์สุวณี วิจารัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา อาจารย์สิริรัตน์ ผลหมู่ 
อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์  



อาจารย์ ดร.ประดินันท์ เอ่ียมสะอาด  อาจารย์กรกนก ประทุมสุวรรณ 
อาจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์  อาจารย์รักษมน ยอดมิ่ง 
นางสาวบงกช สมหวัง  นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน 
นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์  นางสาวอัจฉรา วงษ์หา
นางสาวศรินยา โพธิ์นอก  นางสาวสุธีรา มูลดี 
นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี  
 



คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิชญพิจารณ์ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ แสนภักดี 
รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร 
รองศาสตราจารย์จิตติมา อัครธิติพงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวทิย์ ประมาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ศรีสังข์งาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา หอมหวล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาพร  องอาจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราภรณ์  สถาปิตานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์  เอิบอิ่ม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู หงษ์ชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล  กิตติรักษ์ปัญญา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์  นานรัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ทรรพวสุ 
อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี 
อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ 
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน 
อาจารย์ ดร.ธานี ชูก าเนิด 
อาจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ 
อาจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี 
อาจารย์ ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก 
อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ 
อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม 
อาจารย์ ดร.พรเทพ  รู้แผน 
อาจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ 
อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก 
อาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี 
อาจารย์ ดร.วัชรภัทร  เตชะวฒันศิริด ารง 
อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ตันติพนาทิพย์ 
อาจารย์ ดร.ศิริพล  แสนบุญส่ง 
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย 
อาจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี 
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง 
อาจารย์ ดร.อิศรา รุ่งทวีชัย 
อาจารย์ 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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ  
การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล 

อาจารย์ ดร.ชมพูนุช สุขหวาน  

อาจารย์ ดร.ประดินันท์ เอ่ียมสะอาด 

 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล 

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ  
รองศาสตราจารย์ ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา  

อาจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ 
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง 
 
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ  
การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา หอมหวล 

อาจารย์ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ  

อาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี  
อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ 
อาจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี
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สารบัญ 
การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

 

ล าดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาการศึกษา (ED) หน้า 

1 ED102 
 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
วาริน แซ่ตู, ดร.ลินดา นาคโปย, ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด 

3 

2 ED104 
 

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครูในศตวรรษ ท่ี 21  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
ณัฐธิญา กับปุลาวัลย์, กัญภร เอี่ยมพญา และนิวัตต์ น้อยมณี 

9 

3 ED105 
 

กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับองค์ประกอบของร่างกายและปัญหาสุขภาพของบุคลากรทางการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
วรวุฒิ ธาราวุฒิ 

15 

4 ED121 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
นุกูล แจ้งสว่าง, นพพร แหยมแสง, วินิจ เทือกทอง 

21 

5 ED123 
 

การจัดการเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) ในระดับอุดมศกึษา 
นาตยา ยงกสิการณ์ และ นันทวุฒิ นิยมวงษ์ 

27 

6 ED125 
 

ผลของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรมต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา จังหวัดล าปาง 
สมศักดิ์ ก๋าทอง, เจนจิรา ปากหวาน, อาทิตยา หล้าพิระ   

33 

7 ED126 
 

ผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodo 
ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช, ภรภัทร นิยมชัย, และ บุญไท เจริญผล 

39 

8 ED128 
 

ผลของการใช้แบบประเมินกระบวนการด าเนินงานของหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ที่มีต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คู่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557   
ปิยะธิดา ทองอร่าม และ ปารณีย์ ขาวเจริญ 

43 

9 ED130 
 

การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนว Active learning 
อัจฉราพรรณ กันสุยะ, สุพัตรา  ฟักอ่อน, สุมาลี ไตรโชค และ รวิวรรณ สุวานิช 

49 

10 ED133 
 

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
วิชชุดา พลยางนอก, ภัทรภร พิกุลขวัญ และสุวัฒน์  ทับทิมเจือ 

55 

11 ED141 
 

การศึกษาการประเมินระหว่างเรียนของครู คณิตศาสตร์ที่ใช้การจัดการเรียนการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 
สุพินดา เพชรา, ศิริรัตน์ ชาวนา และ สิรภพ สินธุประเสริฐ 

61 

12 ED144 
 

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทักษะ การฟังและพูดโดยวิธีการสังเกตอย่างส่วน
ร่วม ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
นฤมล ตันติชาติ 

69 

13 ED153 
 

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
สุพัตรา ฟักอ่อน, สุมาลี ไตรโชค และ รวีวรรณ สุวานิช 
 

75 



สารบัญ 
การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

 
 
 
 

 

ล าดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาการศึกษา (ED) หน้า 

14 ED154 
 

การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  
เรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ศราวุฒิ เกิดถาวร และ  พรทิพย์ เกิดถาวร 

81 

15 ED156 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guide Instruction: 
CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
อาภรณ์ จันเพ็ชรสี 

87 

16 ED159 
 

การเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
มลวิภา เมืองพระฝาง*,  ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด,ศักย์ชัย, เพชรสุวรรณ, เฉลิมชัย สังโยคะ และอรพรรณ ธนะขว้าง 

93 

17 ED161 
 

การพัฒนาทักษะการอ่านท านองเสนาะด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จารุณี ยันทะแย้ม และ ชนิดา พันธุ์โสภณ 

99 

18 ED162 
 

การประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการพูดเพื่อการสอนส าหรับครูภาษาไทย 
ฐิติรดา  เปรมปรี 

105 

19 ED165 
 

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ธวัลย์รัตน์ งามนักรัตนกุล และ ปรเมศวร์ อุตระนิตย์ 

109 

20 ED166 
 

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ณัฐพร  สุวรรณรัตน์ และ กัญญารัตน์  อรรคอ านวย 

115 

21 ED169 
 

การศึกษาสภาพและปัญหาของนักเรียนที่เสี่ยงบกพร่องทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  
ระดับอนุบาลในจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
บริบูรณ์ ชอบท าดี, สุวิทย์ ไวยกุล และ พัชนี บุญรัศมี 

121 

22 ED170 
 

การใช้กลวิธีอภิปัญญาในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ภัธภร หล่ังประยูร และ ทิพวัลย์ สังขะวัฒนะ 

127 

23 ED171 
 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา
ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สิอร หาสาสน์ศรี และ  นพวรรณ จ านวน  

133 

24 ED173 
 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการเรียนรู้แบบตกผลึกเรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะ
ลวดลายผ้าทอมือด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
นิลรัตน์ ปัททุม 
 

141 
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ล าดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HS) หน้า 

1 
 

HS210 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กมลวรรณ วรรณธนัง 

149 

2 HS215 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนต าบล  
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายภูมินทร์  ตุ่มไทยสาคร 

155 

3 HS217 
 

จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างอยุธยา : ระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงพุทธศตวรรษที่ 23 
สุรินทร์ ศรีสังข์งาม 

161 

4 HS219 
 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการเป็นผู้น าเที่ยวท้องถ่ิน 
สุธินี  วงศ์วัฒนานุกุล และ ภัทราพร โชคไพบูลย์ 

169 

5 HS222 
 

การศึกษาวิชากฎหมายลักษณะพยาน โดยวิธีการเรียนรู้จากโครงงาน 
อรวรรณ ด่านวราวิจิตร และ อังคณา อุดมพันธ์ 

173 

6 HS223 
 

การพัฒนาทักษะการออกเสียงค าควบกล้ าโดยใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียงค าควบกล้ าของนักศึกษาที่เรียน
รายวิชาดน 2107311 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม 
วันดี เภาค า 

179 

7 HS224 
 

คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด า กรณีศึกษา : หมู่บ้านแหลมมะค่า ต าบลพันเสา 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
ณัฐพล ทองปุ่น, วิรัญญา นาคศิริ, เกศริน ชิณหงษ, ธาริณี สีทาและ ชลิดา มณฑาทอง 
 

185 
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ล าดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) หน้า 

1 ST301 
 

ผลของวัสดุปูนต่อผลผลิตข้าวโพดหวานที่ปลูกในดินกรดจัดมาก 
สายชล สุขญาณกิจ และ วุฒิพงษ์ แปงใจ 

193 

2 ST303 
 

การมีส่วนร่วมในโครงการวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรผู้ปลูก 
เมล่อนในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
ณัฐวุฒิ จั่นทอง และ อัณธิกา เสงี่ยมใจ 

199 

3 ST304 
 

การส ารวจขยะอินทรีย์จากครัวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการน าใช้ประโยชน์ด้วยการท าน้ าหมักชีวภาพ 
ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์ 

205 

4 ST306 
 

การผลิตโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากเชื้อ Herbaspirillum huttiense ด้วยไฮโดรไลเสทจากฟางข้าว 
ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด* และ วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ 

209 

5 ST308 
 

การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัย ด้านการควบคุมเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 กรณีศึกษา เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ ์
พลภัทร  สุนทรทิวากร และ ดร.วิภา  เจริญภัณฑารักษ์ 

215 

6 ST310 
 

แผนที่ระดับเสียงของกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา 
นิรันดร์ วิทิตอนันต์*, ประณต วัฒนานุกิจ และ กรรณิการ์ วรรณทวี 

221 

7 ST313 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวผสมน้ าใบบัวบก 
ปุณยนุช นิลแสง 

227 

8 ST315 
 

ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและคุณภาพน้ าผิวดินภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
วัชราภรณ์  ตันติพนาทิพย์* และ ประดินันท์  เอี่ยมสะอาด 

233 

9 ST316 
 

การพัฒนาแป้งทาหน้าจากสารสกัดกิ่งมะขวิด ข้าวไรซ์เบอรี่ เปลือกแก้วมังกรและบีทรูทที่มีฤทธิ์ 
ต้านอนุมูลอิสระ 
ศศมล  ผาสุข*, รสริน จีบด า, และ พรพิมล จันทาทอง 

239 

10 ST317 
 

วัสดุปลูกและวิธีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการปลูกคะน้าพันธุ์เห็ดหอม และผักกาดหอม (เรดโอ๊ค)  
ที่มีการให้น้ าแบบไส้ตะเกียง 
ทิพวรรณ จันทสิทธิ์, รัตมณี ไตรพรม และนภาพร จิตต์ศรัทธา 

245 

11 ST319 
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความชุกอุบัติเหตุของการขับขี่รถจักรยานยนต์  
ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
มงคล รัชชะ  

251 

12 ST325 
 

การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากน้ าหมักชีวภาพ 
พรรณวิภา แพงศรี 

259 

13 ST326 
 

การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งมันเทศสีม่วงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์วาฟเฟิล 
สุวรนี  ปานเจริญ 

265 

14 ST328 
 

การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองรอก ร่วมกับการสอนแบบสะเต็มศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กุลปริยา ศิริพันธุ์, ภูวดล นุ่นเกลี้ยง และ รังสันต์ จอมทะรักษ์ 

271 

15 ST329 
 

การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเรื่องการเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวนาร่วมกับการจัดการเรียน
การสอนแบบทานาย-สังเกต-อธิบาย(POE) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เบญจวรรณ สุ่มอุดม, ธิติสุดา หีดเสน และรังสันต์ จอมทะรักษ์ 
 

279 
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ล าดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) หน้า 

16 ST332 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกลาบแคลเซียมสูงท่ีมีส่วนผสมของปลาสร้อยขาวป่น 
ศักดิ์สิทธิ์  บ ารุง, นิตยา โสค าภา, ฐิติพงษ์  มณีขัติย์, กลชญา สิวหงวน และ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง 

285 

17 ST333 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกนรกผสมกล้วยน้ าว้าอบแห้ง 
ปุณยาพร มังคะโชติ, ธนาพูล พลศรี, กิติศักดิ์ ยวงนุ่น, กุลชญา สิ่วหงวน, วิรัชยา อินทะกันฑ์ 

293 

18 ST334 
 

การใช้หญ้าหวานเพื่อเป็นสารทดแทนความหวานแทนน้ าตาลไอซิ่งในผลิตภัณฑ์ขนมกลีบล าดวน 
เพ็ญนภา บุญประดับ, สมพร ภายโต, ผกามาศ แก่นจันทร์, นครินทร์ เมืองพรวน และ กุลชญา สิ่วหงวน 

301 

19 ST335 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่ง 
จุฑามาศ ล่อนทอง, วิไลพร ประสมทรัพย์, สุวนา เหมือนเนียม, สิริกรณ์ ทัพประภพ และ กุลชญา สิ่วหงวน 

309 

20 ST336 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวเหนียวด า 
ธัญญาภรณ์ อ้ายหมื่น, ปรางทิพย์ บุญธรรม, อุทุมพร แก่นเพชร, รัตนาภรณ์ ศรีสะอาด และวิรัชยา อินทะกันฑ์ 
 

315 
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ล าดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB) หน้า 

1 MB401 
 

การเปรียบเทียบผลกระทบของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของธุรกิจอุตสาหกรรม  
และธุรกิจบริการ ระหว่างแนวคิดมูลค่าทางบัญชีและแนวคิดมูลค่าตลาด 
สุภลัคน์  จงรักษ์ 

323 

2 MB404 
 

การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการบริการเชิงรุก ส าหรับพนักงานบริการหลังการขายกรณีศึกษา :  
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง 
ศรีรัตน์  พงษ์ศรี และ ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร 

329 

3 MB407 
 

แรงจูงใจในการท างานของพนักงานโรงงาน 1 บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 
เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ 

335 

4 MB417 
 

การวางแผนการเงิน ระดับครัวเรือน ในชุมชนวัดชัยมงคล จังหวัดสงขลา 
สุภาพร  ทองราช, อัจฉรา รัตนมา และ อรพรรณ จันทร์อินทร์ 

341 

5 MB419 
 

การสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภัทรนันท  สุรชาตรี 
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สารบัญ 
การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

 
 

ล าดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EI) หน้า 

1 EI503 
 

ผลอัตราการไหลลมร้อนและอุณหภูมิการอบแห้งแบบพ่นฝอยต่อปริมาณความชื้นระก าผง 
โพธ์ิทอง ปราณีตพลกรัง 

355 

2 EI513 
 

การศึกษาความต้องการ การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียนในภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ช่อเพชร จ าปี และ ธีรพล ทรัพย์บุญ 

359 

3 EI520 
 

การออกแบบและหาประสิทธิภาพของกังหันลมแกนนอนขนาดเล็กส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 
ช่อเพชร จ าปี, ธีรพล ทรัพย์บุญ, เจรญิ จันทร์ทาโล, ยาซีน บูชาดี และ สันติ กรีเจ็ด 

365 

4 EI523 
 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับวิเคราะห์ความคุ้มค่าในกระบวนการผลิตหลอดไฟแอลอีดี 
ไพรินทร์ ไทยสงเคราะห์, มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิและ สาโรช พูลเทพ 
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คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 

THE CHARACTERISTICS OF NEW ERA ADMINISTRATORS AFFECTING TO THE 
WORK COMPETENCIES IN 21st CENTURY OF THE TEACHERS IN SCHOOLS UNDER 

THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 6  
SAMUTPRAKAN PROVINCE. 
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1Email : mrin988@gmail.com  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษ
ที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จ านวน 376 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่   ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1.คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2.
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3.คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย 1.ความมุ่งมั่นและความพากเพียร 2.การ
สร้างความร่วมมือและการติดต่อ 3.ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ 4.การสร้างชุมชน โดยร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 61.90 ด้วย
สมการพยากรณ์ในรูปแบบมาตรฐาน ดังนี้   Z’Y =.220X1+.263 X2+.162 X3 +.213X4 
 

Abstract 
This research aimed to study the characteristics of new era administrators affecting to the work performance of 

the teachers in 21st century education school under the secondary educational service area office 6 samutprakan 
province. The samples consisted of 376 administrators and teachers. The research instrument was questionnaire have 
Confidence equals .97 The statistical analysis were percentage, mean, standard deviation and multiple regression 
analysis. The research results revealed that: 1. The characteristics of new era administrators as a whole was at the high 
level. 2. The work performance of the teachers in 21st century as a whole was at the high level. 3. The characteristics of 
new era administrators affecting to the work performance of the teachers in 21st century with statistically significant 
level at .05 as 1.commitment and perseverance 2. Collaboration and Contact 3. Being able to inspire 4. Creating a 
community. The predictive value was 61.90 percent and could be written the standard equation at Z’Y  =.220X1+.263 
X2+.162 X3 +.213X4 
 
Keywords : The characteristics of new era administrators, Performance of the teachers in 21st century 
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1.บทน า 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร
บนโลกไร้พรมแดนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็วและรุนแรง 
การศึกษายังคงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
บุคคลส าคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาการศึกษาและการ
พัฒนาการเรียนรู้ก็คือ“ครู”ทั้งนี้เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่
กับคุณภาพของครู (McKinsey,2007; อ้างถึงใน วราภรณ์ สาม
โกเศศ, 2553, หน้า 2) ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษแห่งการ
เปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูใน
ศตวรรษใหม่ จ าเป็นจะต้องพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะด้านอ่ืน ๆ 
อีกหลายด้าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
แห่งการเรียนรู้  และสังคมแห่งการเปลีย่นแปลง ซึ่งสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งส าคัญที่จ าเป็นส าหรับ
ครูในศตวรรษใหม่   ที่ จะเป็นฐานให้ครูพัฒนาผู้ เรียนให้มี
สมรรถนะพื้นฐานเช่นเดียวกันกับตนได้ (เฉลิมลาภ  ทองอาจ, 
2556, หน้า 5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
ก าหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 พัฒนา
สมรรถนะของครู ซึ่งคณะท างานประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
พิจารณาและก าหนดสมรรถนะครู  สรุปได้ว่า สมรรถนะครู 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน สมรรถนะการ
ปฎิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 มีความส าคัญต่อครู เนื่องจาก
เป็นการสร้างคุณลักษณะ พฤติกรรมของครู ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
ส่วนบุคคล ท่ีก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน โดยปราศจากการใช้อิทธิพลของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ จึงถือว่า สมรรถนะการ
ปฎิบัติงานของครูในศตวรรษท่ี 21 มีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อพลัง
ขั บ เค ลื่ อ น ก ารพั ฒ น าก ารศึ ก ษ า ให้ เกิ ด ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ 
 เนื่องจากเกิดปัญหาด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจในสถานศึกษา ซึ่งครูขาด เจตคติ 
ค่านิยม ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจงานในสถานศึกษา ดังนั้น สมรรถนะการ
ปฎิบัติงานของครูในศตวรรษท่ี 21 มีความส าคัญต่อครู เนื่องจาก
เป็นการสร้างคุณลักษณะ พฤติกรรมของครู ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
ส่วนบุคคล ท่ีก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน โดยปราศจากการใช้อิทธิพลของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ จึงถือว่า สมรรถนะการ
ปฎิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 มีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  ดังนั้น ครู
จึงตองมีสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพรอมในการท า
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  มีทักษะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 
21 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมดานตางๆ ที่ เปนปัจจัย

ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ งค รู ใน ศ ต ว ร ร ษ ที่  21 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2553, หน้า 32 ) 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 48) มาตรา 37 ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาต้องมีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทาง และแผนปฏิบัติการราชการของกระทรวง 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความส าคัญและเป็นตัวแปร
ส าคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดต่อ
คุณภาพของผลลัพธ์ที่ เกิดจากการบริหาร ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีคุณลักษณะโดด
เด่นเหมาะสม มีความรู้เชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหน้าท่ี คุณธรรม
และประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษายุคใหม่ เพื่อน าพา
สถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ สามารถสนองตอบต่อการแข่งขัน 
และ ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (ชัยยนต์ เพา
พาน, 2559, หน้า 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษายุคใหม่
มีอิทธิพลต่อการบริหารงานเป็นอย่างมาก ถ้าผู้บริหารสถานศึกษา
มีคุณลักษณะที่ดี ที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ การบริหารงาน
จะได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกคน ท าให้การบริหารงานของ
โรงเรียนด้านต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จได้โดยง่าย แต่ถ้าผู้บริหาร
ขาดคุณลักษณะที่เหมาะสมแล้ว อาจท าลายขวัญและก าลังใจของ
บุคลากรในโรงเรียน ท าให้โรงเรียนประสบความล้มเหลวได้ (เมธา 
ภูมิเขต, 2554, หน้า 2)   
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูในศตวรรษที่  21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารยุคใหม่ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ตนเอง โดยคาดหวังว่าสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ใน
ศตวรรษที่ 21 จะมีประสิทธิภาพพัฒนาด้านการปฏิบัตงิานของครู
ใหสามารถใชสมรรถนะไดอยางสัมฤทธ์ิผล 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ 
 2. เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษท่ี 21 
 3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ท่ีมีผล
ต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครุในศตวรรษท่ี 21 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 
 3.1ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 1. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่  ศึกษาแนวคิด 
ของ แม็กซีน (Maxine, 2015, p. 132)จ านวน 4 ด้าน คือ 1) 
ความมุ่งมั่นและความพากเพียร 2) การสร้างความร่วมมือ และ
การติดต่อ  3) ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ และ 4) 
การสร้างชุมชน  
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 2. สมรรถนะการปฏิ บั ติ งานของครู ในศตวรรษที่  21 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 64) ประกอบด้วย  6 ด้าน 1) 
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรียน 
3) การบริหารจัดการช้ันเรียน 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5) ภาวะผู้น าครู และ 6) ความสัมพันธ์
กับชุมชนในการจัดการเรียนรู้  
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 
2561 ใน 6 อ าเภอ จ านวน 25 โรงเรียน จ านวน 2,261 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 376 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน  
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย  
 แบบสอบถามคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่และ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ 
(check list) ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
ต าแหน่ง 
 ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษายุคใหม่ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scales) 5 ระดับ มีความเช่ือมั่นเท่ากับ .95 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 
จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ มีความเช่ือมั่นเท่ากับ .95 
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์  ออกหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าหนด 
 2. น าหนังสือเสนอต่อผู้อ านวยการสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้ว
น าหนังสือท่ีผ่านการพิจารณา เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาที่
ได้ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูลต่อไป 
 3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองและส่งผ่าน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลให้ 
ส าหรับการเก็บแบบสอบถามคืนนั้น ผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วย
ตนเองและส่งคืนทางไปรษณีย์ในบางส่วน โดยด าเนินการใน
ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 

พ.ศ. 2561 ได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งสิ้น 376 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 94 
 4. น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวเิคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูตามวิธีทางสถติิโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รปูได้ด าเนินการดังนี ้
    1) วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะผู้บรหิารสถานศึกษายุคใหม ่ 
โดยวิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย ( X ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
      2)  วิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 โดย
วิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย(X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
      3)  การวิเคราะห์คณุลักษณะผูบ้ริหารสถานศึกษายุคใหม่ที่
ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษท่ี 21 โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (multiple regression analysis) โดยใช้วิธี 
stepwise 
 
5. ผลการวิจัย 
 ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่  สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏผล
ดังตาราง 1 
 ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ สังกัด  ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดย
ภาพรวมและรายด้าน (n = 376) 
 

คุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษายุคใหม ่

X  S.D. ระดับ 

1 . ความมุ่ งมั่ นและความ
พากเพียร  

4.01 0.63 มาก 

2. การสร้างความร่วมมือ และ
การติดต่อ  

4.10 0.59 มาก 

3. ความสามารถในการสร้าง
แรงบันดาลใจ  

4.05 0.56 มาก 

4. การสร้างชุมชน  4.09 0.58 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.06 0.54 มาก 

 
 จากตาราง 1 พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก ( X = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้าน คือ  

การสร้างความร่วมมือ และการติดต่อ ( X = 4.10) รองลงไป คือ 

การสร้างชุมชน ( X = 4.09) ความสามารถในการสร้างแรง
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บันดาลใจ ( X = 4.05) และ ความมุ่งมั่นและความพากเพียร ( X = 
4.01)                                      
       
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ
สมรรถนะการปฏิบัติ งานของครู  ในศตวรรษที่  21 สังกัด
ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษาเขต 6 จั งหวัด
สมุทรปราการ  โดยภาพรวมและรายด้าน (n = 376) 
 

สมรรถนะปฏบิัติงานของครูใน
ศตวรรษที่ 21 

X  S.D. ระดับ 

1. การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้  

4.51 0.44 มากที่สุด 

2. การพัฒนาผู้เรียน  4.55 0.43           มากที่สุด  

3. การบริหารจัดการช้ันเรียน  4.60 0.43           มากที่สุด  

4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

4.57 0.47 มากที่สุด  

5. ภาวะผู้น าครู  4.61 0.42           มากที่สุด  

6. ความสัมพันธ์กับชุมชนในการ
จัดการเรียนรู้  

4.53 0.45           มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.57 0.47 มากที่สุด 
  
 จากตาราง 2 พบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครู ในศตวรรษที่  21  อยู่ ใน ระดั บ ม าก ที่ สุ ดทุ กด้ าน 
( X =4.57,S.D.=0.47) โดยเรียงตามล าดับคือ ด้านภาวะผู้น าครู 
( X = 4.61)  ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน ( X = 4.60) ด้าน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน ( X = 
4.57) ด้านการพัฒนาผู้เรียน( X =4.55) ด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชนในการจัดการเรียนรู้ ( X  = 4.53) และ  ด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ( X  = 4.51)                        
  
 ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ คุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ที่ส่งผลต่อ สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูในศตวรรษที่  21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 

ตัวแปร b S.E.b B t Sig. 

ค่าคงท่ี (a) 2.111 .103   - 20.456 .000 
ด้านความมุ่งมั่น   .141  .053 .220    2.675     .008 
ด้านความร่วมมือ  .186 .058 .263 3.195 .002 
ด้านแรงบันดาลใจ  .121 .048 .162 2.534 .012 
ด้านการสร้างชุมชน  .156 .047 .213 3.311 .001 
R=.787*, R2=.619      S.E.set=.263 F=150.56 ,p=.000   

* p ≤. 05 

 จากตาราง 3 พบว่าคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ 
ที่มีอ านาจการพยากรณ์ดีที่สุดได้แก่ ด้านการสร้างความร่วมมือ 
(X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิการพยากรณ์เท่ากับ .263 รองลงไป
ได้แก่ ด้านการสร้างชุมชน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์
เท่ากับ .213 ด้านความมุ่งมั่น (X1) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
เท่ากับ .220 และ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X3)  โดยมีค่าสัม
ประสิทธิการพยากรณ์ เท่ากับ .162  โดยค่าประสิทธิภาพการ
พยากรณ์  (R2) เท่ากับ .619 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษายุคใหม่ ด้านความมุ่งมั่น (X1) ด้านการสร้างความร่วมมือ 
(X2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X3) และด้านการสร้างชุมชน 
(X4) สามารถร่วมกันพยากรณ์ สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ร้อยละ 61.90 แสดงว่า ด้านความมุ่งมั่น (X1) 
ดา้นการสร้างความร่วมมือ (X2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  (X3) 
และ ด้านการสร้างชุมชน (X4) ส่งผลต่อ สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูในศตวรรษที่ 21 ตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 จากความสัมพันธ์ของคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุค
ใหม่กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัด
ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษาเขต 6 จั งหวัด
สมุทรปราการ สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบของ
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
  สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 
  Y’= a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4 

 Y’= 2.111+.141X1+.186 X2+.121 X3 + .156X4 

 สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
 Z’Y  =.220X1+.263 X2+.162 X3 +.213X4 

 จากสมาการจะเห็นว่า หากเพิ่มปัจจัยด้านความมุ่งมั่น 1 
หน่วย ในขณะที่ปัจจัยด้านอื่น ๆ คงที่ สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูเพิ่มขึ้น .141 หน่วย , หากเพิ่มปัจจัยด้านการสร้างความ
ร่วมมือ 1 หน่วยในขณะที่ปัจจัยด้านอื่น ๆ คงที่ สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูเพิ่มขึ้น .186 หน่วย , หากเพิ่มปัจจัยด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยด้านอื่น ๆ คงที่ 
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูจะเพิ่มขึ้น .121 หน่วยและหาก
เพิ่มปัจจัยการสร้างชุมชน 1 หน่วยในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ 
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูจะเพิ่มขึ้น .156 หน่วย 
   
6. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ 
ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1) ด้านความมุ่งมั่นและความพากเพียร ส่งผลต่อสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 เนื่องมาจาก ผู้บริหาร
ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะท างานให้บรรลุความส าเร็จ มีความ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความสามารถ ทักษะ 
ความรู้ของตนเองอย่ างเต็ มความสามารถ ท า ให้ประสบ
ความส าเร็จ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นที่ยอมรับของ
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ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถน าความรู้มาพัฒนา
ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ 
 2) ด้านการสร้างความร่วมมือและการติดต่อ ส่งผลต่อ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 เนื่องมาจาก 
ผู้บริหารมีความสามารถกระตุ้นให้ครู เกิดการเปลี่ยนแปลง ใน
การสร้างความร่วมมือ และการติดต่อ ประสานการท างาน 
 3) ด้านความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งผลต่อ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 เนื่องมาจาก 
ผู้บริหารใช้ค าพูดเพื่อเร้าใจให้ครูมั่นใจและกระตือรือร้น กระตุ้น
ให้ครูมีความสามารถพิเศษได้ท าโครงการใหม่ อาสาสมัครท างาน 
การพูดให้ครูเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง การกระตุ้นให้ครู
จัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 4) ด้านการสร้างชุมชน ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูในศตวรรษที่ 21 เนื่องมาจาก ผู้บริหารมีความส าคัญต่อ
การสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นอย่างยิ่ง 
เข้าใจและยอมรับแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเด็กและ
ชุมชนดีพอ จึงก่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชน มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา และทางโรงเรียนก็เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 1. ลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  คุณลักษณะที่มีการปฏิบัติมากท่ีสุด
คือ การสร้างความร่วมมือและการติดต่อ รองลงมาคือ การสร้าง
ชุมชน , ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ และ ความ
มุ่งมั่นและพากเพียรตามล าดับ 
 2. สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัด
ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ภาวะผู้น าครู รองลงมา การ
บริหารจัดการช้ันเรียน , การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน, การพัฒนาผู้เรียน , ความสัมพันธ์กับชุมชนใน
การจัดการเรียนรู้ และ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ตามล าดับ 
 3.คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ด้านใดท่ีส่งผลต่อ
สมรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย ด้านความ
มุ่งมั่น, ด้านการสร้างความร่วมมือ, ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
และ ด้านการสร้างชุมชน โดยร่วมกันพยากรณ์สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูในศตวรรษท่ี 21 ได้ร้อยละ 61.90 
 
 

8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1 .ควรศึกษาปัจจัยอื่นท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัตงิานของ
ครูในศตวรรษที่  21 สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ กา รศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6   
 2. ควรศึกษาวิจัยคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ที่
ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลตอ่สมรรถนะหลักของครูในศตวรรษที่ 21  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 

THE ROLE OF SCHOOL DIRECTORS AFFECTING TO CORE COMPETENCIES OF 
TEACHERS IN 21st CENTURY; THE SCHOOLS UNDER THE SECONDARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 6 SAMUTPRAKAN PROVINCE. 
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บทคัดย่อ 
  
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จ านวน 376 ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม  มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
และค่าถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. สมรรถนะหลักของครูในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
6 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครูในศตวรรษที่ 21 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย การก าหนด
นโยบายและเป้าหมาย การประสานความสัมพันธ์ การจัดหาทรัพยากร การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา การวัดผล ประเมินผล และ
ติดตามผล การส่งเสริมเทคโนโลยีทางการสื่อสาร รวมพยากรณ์ได้ร้อยละ 91.50 ด้วยสมการพยากรณ์ในรูปแบบ มาตรฐาน ดังนี้                           
Ý = -.372 +  .050X1 + .496X2  +  .329X3 +  .070X4 +  .077X5 +  .065X6   
 

ค าส าคัญ : บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา,สมรรถนะหลักของครูในศตวรรษท่ี 21 
 

Abstract 
 

 This research aimed to study the role of school directors affecting to core competencies in 21st century at 
teachers under the secondary educational service area office 6 Samutprakan province. The samples consisted of 390 
administrators and teachers. The research instrument was questionnaire. Statistics for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation Coefficient and multiple regression analysis. The 
research results revealed that: 1. The role of school directors under the secondary educational service area office 6 
samutprakan province as a whole was at the high level. 2. The core competencies of the teachers in 21st century 
education school under the secondary educational service area office 6 Samutprakan province as a whole was at the 
high level. 3. The study of the role of school directors affecting to core competencies of the teachers 21st century 
education school under the secondary educational service area office 6 Samutprakan province with statistically 
significant level at .05 as significance was coordinating relation, providing resources, measurement evaluation and 
follow-up, supporting the personnel and school development, supporting communication technology, and appointing 
policies and targets. The predictive value was 91.50 percent and could be written the standard equation at  
Ý = -.372 +  .050X1 + .496X2  +  .329X3 +  .070X4 +  .077X5 +  .065X6 
 
Keyword : The role of school directors.  Core competencies of the teachers in 21st century 
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บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 
2560 – 2579 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญ าของเศรษฐกิจพอเพี ยงและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และมีเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 
2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้น
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาส
ทางการศึกษาและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยมีสถานศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็น
วิชาชีพท่ีมีคุณค่า โดยก าหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ใน 4 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า ฉ, 11) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดกรอบ
การประเมินสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โดยได้ด าเนินการประชุม
เชิงปฏิบัติการก าหนดความต้องการการพัฒนาสมรรถนะของครูและ
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบ นอกจากนี้ยังศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนสมรรถนะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการสังเคราะห์
สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประกอบด้วยสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสาย
งาน (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558, หน้า 25)
 ผู้บริหารสถานศึกษา มีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับภารกิจและกิจ
กรรมการบริหารซึ่งการบรหิารให้ประสบความส าเร็จต้องอาศัยหลาย
ปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องการบริหารงานการศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้อง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมแห่ง
การเรียนรู้ในยุคของเทคโนโลยีในการเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุก
ภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่
และใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารระดับสูงจึงจะสามารถน าพา
องค์กรสู่ความส าเร็จ ดังที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2553 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
หรือ สมศ. พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยรวมของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้การประเมินในแต่
ละด้านไม่บรรลุเป้าหมาย ท้ังในด้านผู้เรียน ด้านครูและด้านผู้บริหาร 
ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
และมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี และมาตรฐานที่ 11 
สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารอย่างเป็น
ระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา ซึ่งทุกอย่างนั้นล้วน
ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาท้ังสิ้น (ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, ออนไลน์, ม.ป.ป.) 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาท
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัด
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษาเขต  6 ในจังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดท า ปรับปรุง 
พัฒนา แผนกลยุทธ์ศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนาการศึกษา 
สถานศึกษา ตลอดจนอบรมให้ความรู้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
เพื่อให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
และพัฒนาภาวะผู้น าให้เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานภายในสถานศึกษาเพื่อให้ เกิด
ประสิทธิผลต่อไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักของครูในศตวรรษท่ี 21 สังกัด
ส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ ามั ธยมศึ กษ า เขต  6 จั งห วัด
สมุทรปราการ 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
กับสมรรถนะหลักของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 4. เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
หลักของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาจากการสังเคราะห์
แนวความคิดทฤษฏีของ วินิจ เกตุข า (2546, หน้า 138 - 139)  ไสว 
บ ารุงธรรม  (2546, หน้า 11 - 12) เยาวเรศ วงศ์ปาลีย์ (2546, หน้า 
78) ภารดี อนันต์นาวี (2553 , หน้า 269) ประทวน บุญรักษา 
(2555, หน้า 5 - 21) เข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2555, หน้า 6, 51 - 52)  
กอร์ตัน (Gorton, 1983, p.71; อ้างถึงใน วาสนา บูระพา, 2557, 
หน้า 37) คเนเซวิช (Knezevich, 1984, pp.16 – 18; อ้างถึงใน นุ
กุล ช่ืนชม , 2555 , หน้า 29-32) กลาสแมน (Glasman, 1984 , 
pp.283 – 297; อ้างถึงใน จิราภา เพียรเจริญ, 2556, หน้า 44) มินซ์
เบิร์ก (Mintzberg, 1989, p.254; อ้างถึงใน พจนีย์ มั่งคั่ง, 2559, 
หน้า 13 - 14) โดยเลือกบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความถี่
ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป น ามาสรุปเป็นกรอบในการวิจัยบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาได้เป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การก าหนดนโยบายและ
เป้าหมาย 2) การประสานความสัมพันธ์ 3) การจัดหาทรัพยากร     
4) การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา 5) การวัดผล 
ประเมินผล และติดตามผล 6)  การส่งเสริมเทคโนโลยีทางการ
สื่อสาร 
 2. สมรรถนะหลักของครูในศตวรรษที่  21 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัย
ศึ กษ าจาก เกณ ฑ์ สม รรถนะห ลั กขอ งครู ในศตวรรษ ที่  21                                     
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2553, หน้า 29) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
1) การมุ่ งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิ บั ติ งาน  2) การบริการที่ ดี                
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3) การพัฒนาตนเอง 4) การท างานเป็นทีม  5) จริยธรรมและ
จรรยาบรรณครู  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2561 ใน 6 
อ าเภอ จ านวน 25 โรงเรียน จ านวน 2,261 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 376 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
หลักครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 
จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ 
(check list) ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
ต าแหน่ง 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scales) 5 ระดับ 
มีความเช่ือมั่นเท่ากับ .98 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะหลกัของครูในศตวรรษ
ที่  21  สั งกั ดส านั กงาน เข ตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า เขต  6  จั งห วัด
สมุทรปราการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ออกหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนด 
 2. น าหนังสือเสนอต่อผู้อ านวยการสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วน า
หนังสือที่ผ่านการพิจารณา เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้
ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล
ต่อไป 
 3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองและส่งผ่าน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลให้ 
ส าหรับการเก็บแบบสอบถามคืนนั้น ผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง
และส่งคืนทางไปรษณีย์ในบางส่วน โดยด าเนินการในระหว่างวันที่ 
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ได้รับ
แบบสอบถามคืนมาทั้งสิ้น 376 ฉบับ  
 4. น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ท าการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

     การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปได้ด าเนินการดังนี้ 
     1) วิเคราะห์ข้อมูลบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา โดยวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
       2)  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของครูใน
ศตวรรษที่ 21 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
       3)  การวิเคราะห์บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะหลักของครูในศตวรรษที่ 21 โดยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธี stepwise 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
6 จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏผลดังตาราง 1 
 ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายด้าน 
(n=376) 
       n=376               
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ระดับ      

1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมาย 4.40 0.49 มาก 
2. การประสานความสัมพันธ ์ 4.52 0.50 มากที่สุด 

3. การจัดหาทรัพยากร 4.38 0.49 มาก 

4. การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
และสถานศึกษา 

4.32 0.56 มาก 

5. การวัดผล ประเมินผล และ
ติดตามผล 

4.34 0.57 มาก 

6. การส่งเสริมเทคโนโลยีทางการ
สื่อสาร 

4.41 0.52 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.40 0.39 มาก 
 จากตาราง 1 พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ ามั ธยม ศึ กษ า เขต  6  จั งห วั ด

สมุทรปราการ โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก ( X = 4.40) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน
และระดับมาก 5 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้าน คือ การประสาน

ความสัมพันธ์ ( X = 4.52) รองลงมา คือ การส่งเสริมเทคโนโลยี
ทางการสื่อสาร ( X = 4.41) การก าหนดนโยบายและเป้าหมาย ( X = 

4.40) การจัดหาทรัพยากร ( X = 4.38) การวัดผล ประเมินผล และ
ติดตามผล ( X = 4.34) และการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและ
สถานศึกษา ( X = 4.32) ตามล าดับ    
 ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏผลดัง
ตาราง 2 
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 ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ
สมรรถนะหลักของครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  โดยภาพรวม
และรายด้าน (n=376) 
        n=376 

สมรรถนะหลักของครูในศตวรรษ 
 ที่ 21 

X  S.D. ระดับ  

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบตัิงาน  4.41 0.55 มาก 
2. การบริการที ่ 4.46 0.54 มาก 
3. การพัฒนาตนเอง  4.42 0.54 มาก 
4. การท างานเป็นทีม  4.45 0.50 มาก 
5. จริยธรรมและจรรยาบรรณครู  4.52 0.53 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.45 0.49 มาก  
 จากตาราง 2 พบว่า พบว่า สมรรถนะหลักของครูในศตวรรษที่ 
21 ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45) โดยอยู่ในระดับ
มากที่สุด 1 ด้าน ระดับมาก 4 ด้าน เรียงล าดับคือ ด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณครู ( X = 4.52) ด้านการบริการที่ดี ( X = 4.46) ด้าน
การท างานเป็นทีม  ( X = 4.45) ด้านการพัฒนาตนเอง ( X = 4.42) 
และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ( X  = 4.41) 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่าง บทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะหลักของครูในศตวรรษที่ 21 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ ปรากฏผลดังตาราง 3 
 ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ บทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ สมรรถนะหลักของครูในศตวรรษท่ี 21 สังกัด
ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ ามั ธยม ศึ กษ า เขต  6  จั งห วั ด
สมุทรปราการ 

ตัวแปร b S.E.b B t Sig. 

ค่าคงที่ (a) -.372 .097   -3.819 .000 
1. ด้านการก าหนด  
   นโยบายและ
เป้าหมาย  

  .050   .015   .051    
3.317 

.001 

2. ด้านการประสาน  
   ความสัมพันธ ์ 

.496 .022 .509 22.770 .000 

3. ด้านการจัดหา 
   ทรัพยากร  

.329 .025 .334 13.187 .000 

4. ด้านการส่งเสริม 
   พัฒนาบุคลากร
และ 
   สถานศึกษา  

.070 .022 .080 3.238 .001 

5. ด้านการวัดผล  
   ประเมินผล    
   และติดตามผล 

.077 .023 .090 3.274 .001 

6. ด้านการส่งเสริม 
   เทคโนโลย ี
   ทางการสื่อสาร 

.065 .021 .069 3.101 .002 

R=.957*  ,  R2=.915   S.E.set=.142    F=10.485  , p=.000  

* p ≤. 01 

 จากตาราง 3 พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีอ านาจ
การพยากรณ์ดีที่สุดได้แก่ ด้านการประสานความสัมพันธ์ (X2) โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .509 รองลงมา คือ ด้านการ
จัดหาทรัพยากร (X3)  โดยมีค่าสัมประสิทธิการพยากรณ์เท่ากับ 
.334 ด้านการวัดผล ประเมินผล และติดตามผล (X5)  โดยมีค่าสัม
ประสิทธิการพยากรณ์เท่ากับ .090 ด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
และสถานศึกษา (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิการพยากรณ์เท่ากับ 
.080 ด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการสื่อสาร (X6)  โดยมีค่าสัม
ประสิทธิการพยากรณ์เท่ากับ .069 ด้านการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมาย (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิการพยากรณ์เท่ากับ .051 โดย
ค่าประสิทธิภาพการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .915 หมายถึง บทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการก าหนดนโยบายและเป้าหมาย (X1) 
ด้านการประสานความสัมพันธ์ (X2) ด้านการจัดหาทรัพยากร (X3) 
ด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา (X4) ด้านการวัดผล 
ประเมินผล และติดตามผล (X5) ด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการ
สื่อสาร (X6) สามารถพยากรณ์ สมรรถนะหลักของครูในศตวรรษที่ 
21 ในสมรรถนะหลักของครูในศตวรรษที่ 21  ได้ร้อยละ 91.50 
แสดงว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมาย (X1) ด้านการประสานความสัมพันธ์ (X2) ด้านการจัดหา
ทรัพยากร (X3) ด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา 
(X4) ด้านการวัดผล ประเมินผล และติดตามผล (X5) ด้านการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการสื่อสาร (X6) ส่งผลต่อ สมรรถนะหลักของ
ครูในศตวรรษท่ี 21 ตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

จากความสัมพันธ์ของบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะ
หลักของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ สามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

สมการในรูปแบบคะแนนดิบ   
Ý = a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6 
Ý = -.372 +  .050X1 + .496X2  +  .329X3 +  .070X4 +  .077X5 

+  .065X6 
สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  

Z’Y  =.051X1 + .509X2 + .334X3 + .080X4 + .090X5 + .069X6 
 จากการศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่ งผลต่อ
สมรรถนะหลักของครูในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1. ด้านการก าหนดนโยบายและเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้
ที่ต้องรับนโยบายมา เพื่อน ามาก าหนดและวางแผนการด าเนินงานใน
สถานศึกษา ในการก าหนดนโยบายและเป้าหมายควรมีการวาง
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างกลไกในการจัดระบบการ
เรียนรู้ที่ครบวงจรทั้งการจัดการเรียนการสอนของครู รวมถึงการ
พัฒนาครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

2. ด้านการประสานความสัมพันธ์ การประสานความสัมพันธ์
เป็นการสร้างความสามัคคใีนองค์การ ผู้บริหารควรแสดงพฤติกรรมที่
ตระหนักในบทบาทหน้าที่และคุณค่าที่พึงมีต่อกันและใช้บทบาท
อย่างเหมาะสมที่จะให้คนยอมรับและจ าเป็นต้องมีพวกอยู่คนเดียว
ไม่ได้ การเป็นผู้น ายังขึ้นอยู่กับความถี่ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลซึ่งจะท าให้เกิดการยอมรับมากขึ้น 
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3. ด้านการจัดหาทรัพยากร การบริหารงบประมาณและ
การจัดหาทรัพยากรของสถานศึกษาเป็นภารกิจหลักของผู้บริหาร
สถานศึกษา การบริหารงบประมาณและการจัดหาทรัพยากรต้อง
สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ ผลผลิตหลักคือ ผู้เรียนมี
ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานระดับ ช้ันในการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. ด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา 
ผู้บริหารต้องด าเนินการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา 
เพื่อให้พัฒนาสมรรถนะครูให้มีทักษะด้านการจัดการเรียนรู้และมี
ความพร้อมท่ีจะต้องใช้ศักยภาพ ความสามารถในการที่จะขับเคลื่อน
น าโรงเรียนไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวัง  

5. ด้านการวัดผล ประเมินผล และติดตามผล ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ของครูว่าผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการประเมินผลครูในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 6. ด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ในการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านวิชา
ความรู้หลัก และด้านทักษะชีวิต ผู้บริหารสถานศึกษานั้นจะต้องพัฒนา
สถานศึกษาในทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารและครผูู้สอนจะตอ้งมีทักษะ
และความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาการเรียนการสอนให้ ได้
ประสิทธิภาพ  
สรุปผลการวิจัย 
  1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า โดยรวม
อยูใ่นระดับมาก 
  2. สมรรถนะหลักครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาด้านใดที่ส่งผลต่อสมรถ
นะหลักของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ประกอบด้วย การก าหนดนโยบายและเป้าหมาย การ
ประสานความสัมพันธ์ การจัดหาทรัพยากร การส่ งเสริมพัฒนา
บุคลากรและสถานศึกษา การวัดผล ประเมินผล และติดตามผล การ
ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการสื่อสาร รวมพยากรณ์ได้ร้อยละ 91.50 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครูใน

ศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ

การปฏิบัติงานของครู 
 3. ควรศึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและเป้าหมายที่ส่งผล
ต่อสมรรถนะของครู 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของร่างกาย ปัญหาสุขภาพ และเสนอแนะกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับบุคลากร

ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึกษาอายุระหว่าง 26-58 ปี จ านวน 57 คน แบ่งเป็น
หญิง 45 คน ชาย 12 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย แบบส ารวจองค์ประกอบของร่างกาย  แบบสังเกต      
แบบบรรยายเหตุการณ์ส าคัญ และการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัยด้วยการตรวจสอบความคงที่ของข้อมูล และตรวจสอบความเช่ือถือได้ด้วยวิธีการสาม
เส้า  

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาสุขภาพของบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ได้แก่ 1. น้ าหนักเกิน/เปอรเ์ช็นต์
ไขมันในร่างกายสูง 2. มวลกล้ามเนื้อลดลง 3. ปวดเมื่อยตามร่างกาย และ 4. เครียด โดยกิจกรรมที่แนะน าเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวคือ 1. การ
ออกก าลังกายแบบแอโรบิก เช่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ปั่นจักรยาน ว่ายน้ า รวมถึงการเลือกรับประทานอาหาร เพื่อสุขภาพ 2. กิจกรรมที่ช่วย
เสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อ เช่น การฝึกด้วยน้ าหนัก การฝึกด้วยน้ าหนักของตนเอง การร าไท้จี๋ เป็นต้น 3. กิจกรรมที่ช่วยลดอาการปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อและผ่อนคลายความเครียด เช่น โยคะ โยคะบ าบัด โยคะนิทรา เป็นต้น  

สรุปได้ว่าบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีปัญหาสุขภาพหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานและปัญหาสุขภาพในอนาคต จึงควรปรับปรุงพฤติกรรมทางสุขภาพโดยเพิ่มการออกก าลังกายและเลือกรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ โดยควรปรึกษาแพทย์ หรือผู้เช่ียวชาญด้านการออกก าลังกายก่อนเริ่มท ากิจกรรม  
ค าส าคัญ: องค์ประกอบของร่างกาย, ปัญหาสุขภาพ, กิจกรรมทางกายส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 
 

Abstract 
The purposes of this study were to explore body composition and health problem of lecturers and suggest 

suitable physical activities for lecturers at phranakhon si ayutthaya rajabhat university. Participants are 57 lecturers 26-
58 years of age at phranakhon si ayutthaya rajabhat university, there are 45 females and 12 males by Purposive 
Selection Sampling. Data were gathered from body composition survey form, observation, a critical incident technique, 
and semi-structured interview. Quantitative data were mean and standard deviation. Qualitative Data were inductively 
analyzed through a constant comparison and triangulation method which were applied to establish trustworthiness. 

Finding indicated that health problems of the lecturers at phranakhon si ayutthaya rajabhat university are      
(1) over weight/ high percentage of body fat (2) low percentage of Muscle mass (3) body pain and (4) stress. Therefore, 
suitable physical activities are (1) aerobic exercise, such as walking, Jogging, bicycle, swimming included to choose a 
healthy food (2) increasing muscle mass and strength activity, such as, weight training, body weight training, or Tai–Chi. 
(3) releasing body pain and stress activity such as yoga, yoga therapy, yoga nidra.   

Conclusion are the lecturers at phranakhon si ayutthaya rajabhat university have many health problems may 
impact their work and health in the future. Thus they should change their behaviors by exercising regularly and eating 
healthy food. However, they should meet the doctor or exercise expertise for suggestion before exercise.  
Keywords: Body composition, Health problem, Physical activity for Lecturers 
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1. บทน า 
บุคลากรทางการศึกษาเป็นกลุ่มคนที่มีความส าคัญต่อการ 

พัฒนาของประเทศ เพราะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ ขับเคลื่อนกิจกรรม
ทางการศึกษา เช่น การเรียนการสอน การวิจัย กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อให้นักศึกษา 
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และสามารถอยู่ในสังคม
ที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันได้ นอกจากภาระงานพัฒนานักศึกษา
แล้ว บุคลากรทางการศึกษายังจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเอง เช่น 
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง
ภาระทางครอบครัว เช่น การเลี้ยงดูบุตรหลาน หรือบิดามาดาที่อยู่
ในวัยสูงอายุ นอกจากนี้ภาระทางการเงิน เช่น การการกู้เงินซื้อบ้าน 
ซื้อรถยนต์ ก็ส่งผลกระทบให้บุคคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้อง
ท างานหนักขึ้น เช่น การสอนพิเศษ หรือรับงานพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติม
เพื่อหารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย [1]    

เห็นได้ว่าบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานท่ีหนัก ซึ่งต้อง 
ใช้เวลาและความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
บุคลากรบางส่วนขาดการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองนอกจากนี้
ภาระงานบางอย่าง เช่น งานประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาต่อ 
หรือการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นภาระงานที่เคร่งเครียดซึ่ง 
ต้องใช้เวลาและทุ่มเทความสามารถเป็นอย่างมากในการท าให้
ประสบผลส าเร็จ ส่งผลให้บุคลากรขาดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
และอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุได้  จาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 95  
มีโรคประจ าตัวอย่างน้อยหนึ่งชนิดซึ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูงอายุ 
เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ 
กล้ามเนื้ออ่อนก าลัง ปวดเมื่อยร่างกาย ข้อแข็ง ข้อติด เคลื่อนไหว  
ไม่สะดวก การท างานของต่อมต่าง ๆ ในร่างกายผิดปกติ โรคซึมเศร้า 
และโรคอื่น ๆ อีกหลายชนิด [3] ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบุคลากรที่ประสบปัญหา
เกี่ยวกับโรคดังกล่าวหลายคน บางคนมีอาการของโรคเส้นโลหิตใน
สมองแตกท าให้ร่างกายบางส่วนเป็นอัมพฤกษ์ และมีหลายรายที่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือด  
ซึ่งโรคต่าง ๆ เหล่านี้เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่วัยท างานในผู้ ที่ขาดกิจกรรม
ทางกายหรือการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายอย่าง
สม่ าเสมอ [2] โดยกิจกรรมทางกายที่เหมาะสุมกับบุคคลนั้น ๆ ควร
ค านึงถึง องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) และ
ปัญหาสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ ด้วย 
 อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ งร่ า งก าย  (Body Composition) 
หมายถึง ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์ เช่น มวล
ไขมันในร่างกาย (Fat Mass) มวลกล้ามเนื้อ (Muscle Mass) มวล
กระดูก (Bone Mass) ปริมาณของน้ าที่อยู่ในร่างกาย (Total Body 
Water)  มวลของร่างกายยกเว้นไขมัน (Fat Free Mass) [5] เป็นต้น 
ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานที่บ่งช้ีถึงปัญหาทาง
สุขภาพของบุคคลนั้น ๆ ด้วย เช่น ผู้ที่มีมวลไขมันในร่างกายสูง ก็มี
โอกาสมากที่จะเป็นโรคโคเลสเตอรอลในเลือดสูง และส่งผลโดยตรง
ต่ออัตราการเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคที่
เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ส่วนผู้ที่มีมวล

กล้ามเนื้อในร่างกายน้อย จะส่งผลโดยตรงกับความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้ อ ท าให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง ส่งผลให้
เคลื่อนไหวได้ไม่สะดวก หรือความสามารถในการทรงตัวลดลง [ 17] 
เป็นต้น   
   การป้องกันปัญหาดังกล่าวจึงควรเริ่มจากการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เหมาะสมตั้งแต่วัยท างานเพื่อให้บุคคลกรทางการศึกษา
มีสุขภาพทางกาย รวมถึงสภาพจิตใจที่พร้อมกับการท างานหนัก  
และเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ไม่เป็นภาระให้กับบุตร
หลาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่บุคคลนั้นไม่มีญาติ 
พี่น้องคอยดูแลหรืออยู่ในสถานภาพโสด  
 กิจกรรมทางกายที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น หรือป้องกัน
อาการเจ็บป่วยมีด้วยกันหลายประเภทด้วยกัน เช่น ผู้ที่มีร่างกาย
แข็งแรงอาจเลือกเล่นกีฬาที่มีความหนักสูง เช่น ฟุตบอล แบดมินตัน 
เทนนิส หรือกีฬาประเภทอื่น ๆ ท่ีใช้ความสามารถทางกายสูง ส่วนผู้
ที่ขาดทักษะทางกายอาจเลือกกิจกรรมทางกายที่สามารถท าได้
โดยง่าย หรือท าได้ด้วยตนเอง เช่น วิ่งจ๊อกกิ้ง ขี่จักรยาน เต้นแอโร
บิก โยคะ หรือออกก าลังกายด้วยตนเองตามศูนย์สุขภาพของรัฐบาล
หรือเอกชน เป็นต้น   
 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางกายหรือการออกก าลังกายชนิด
หนึ่ง อาจเหมาะสมกับบุคคลหนึ่ง แต่ไม่เหมาะสมกับอีกบุคคลหนึ่ง 
เช่น ผู้ที่มีน้ าหนักตัวเหมาะสมและไม่มีปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเข่า 
อาจออกก าลังกายโดยการวิ่งเหยาะ และออกก าลังกายได้ตาม
ความสามารถของตนเอง ส่วนผู้ที่มีน้ าหนักตัวมาก หรือมีอาการ
บาดเจ็บที่ข้อเข่าหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จ าเป็นต้องออกก าลัง
กายชนิดอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ เช่น ขี่จักรยาน ว่ายน้ า 
ร ามวยจีน เป็นต้น  
 กิจกรรมทางกายที่ เหมาะสมกับบุคคลต่าง ๆ รวมถึง
บุคลากรทางการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อให้บุคคลากร
ทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 
และประเทศชาติด้วยความเข้มแข็ง มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี รวม
ไปถึงก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ อย่างมีคุณภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของร่างกายและปัญหาสุขภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     2. เพื่อเสนอแนะกิจกรรมทางกายที่ เหมาะสมกับบุคลากร
ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยเป็นบุคลากรทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 57 คน อายุระหว่าง 
26-58 ปี แบ่งเป็น หญิง 45 คน อายุเฉลี่ย 39 ปี  และ ชาย 12 คน 
อายุเฉลี่ย 42 ป ีได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นสมาชิกที่มาใช้บริการ ณ     
ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยให้
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร  วั ด อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ร่ า ง ก า ย                   
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(Body Composition) และบันทึกข้อมูลลงในแบบวัดองค์ประกอบ
ของร่างกาย จากนั้นให้ผู้ เข้าร่วมโครงการเขียนแบบบรรยาย
เหตุการณ์ส าคัญ และนัดหมายกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างในวันที่กลุ่มตัวอย่างสะดวก ในระหว่างที่กลุ่ม
ตัวอย่างท ากิจกรรมออกก าลังกายผู้วิจัยบันทึกข้อมูลลงในแบบ
สังเกต 

 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้วัดองค์ประกอบของร่างกาย ด้วยเครื่อง PTI 
รุ่น FM-620-250 X แบบสังเกต แบบบรรยายเหตุการณ์ส าคัญ และ
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีการทดลอง
น าร่อง และปรับปรุงเครื่องมือให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากวัดองค์ประกอบของร่างกาย น ามาหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลจากการสังเกต   
การตอบแบบบรรยายเหตุการณ์ส าคัญ และการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง น ามาวิเคราะห์แบบอุปนัยด้วยการตรวจสอบความคงที่
ของข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การอ่านข้อมูลเพื่อหา
หัวข้อ การจัดกลุ่มหัวเรื่อง การน าข้อมูลมาจัดเข้าหัวข้อที่เหมาะสม 
และการอธิบายหัวข้อ ท าการตรวจสอบความเช่ือถือได้ด้วยวิธีการ
สามเส้า คือ ดูความสอดคล้องกันของข้อมูลที่ได้มาจากการสังเกต 
แบบบรรยายเหตุการณ์ส าคัญ  และการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปเป็น
ผลการวิจัย [12] โดยใช้ช่ือสมมุติส าหรับกลุ่มตัวอย่าง เช่น บช 1 
หมายถึงบุคลากรชายคนที่ 1 หรือ บญ 25 หมายถึงบุคลากรหญิง
ล าดับที่ 25 เป็นต้น โดยข้อมูลเบื้องต้นของอายุ น้ าหนัก ส่วนสูง 
เปอร์เซ็นต์ไขมันและมวลกล้ามเนื้อ แสดงในตารางที่  1 ส่วน
องค์ประกอบของร่างกายปัญหาสุขภาพและกิจกรรมที่แนะน าแสดง
ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 แสดงอายุ น้ าหนัก ส่วนสูง เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย 
และมวลกล้ามเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง    
ล า
ดับ 

รายการ หญิง ชาย 
X S.D.   X S.D. 

1 จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม (คน) 

45 12 

2 อายุเฉลี่ย (ปี) 39.02     7.70 42.50    7.25 
3 น้ าหนักเฉลี่ย 

(กิโลกรัม) 
67.50   17.64 79.25   16.60 

4 ส่วนสูงเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

158.59   6.77 170.75  5.91 

5 เปอร์เซ็นต์ไขมันใน
ร่างกาย (เปอร์เซ็นต์) 

34.39     8.25 31.34    9.27 

6 มวลกล้ามเนื้อ 
(เปอร์เซ็นต์) 

28.68     4.35 33.50    3.83 

 

ข้อมูลจากแบบส ารวจองค์ประกอบของร่างกายสรุปได้ว่า 
กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึกษาหญิง จ านวน 45 คน มีอายุ
เฉลี่ย 39.02 ปี น้ าหนักเฉลี่ย 67.50 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 158.59 
เซนติเมตร เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย 34.39 เปอร์เซ็นต์ และมีมวล
กล้ามเนื้อในร่างกายเฉลี่ย 28.68 เปอร์เซ็นต์ โดยมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 7.70, 17.64, 6.77, 8.25 และ 4.35 ตามล าดับ 

เป็นบุคลากรทางการศึกษาชาย จ านวน 12 คน มีอายุ
เฉลี่ย 42.50 ปี น้ าหนักเฉลี่ย 79.25 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 170.75 
เซนติเมตร เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย 31.34 เปอร์เซ็นต์ และมีมวล
กล้ามเนื้อในร่างกายเฉลี่ย 33.50เปอร์เซ็นต์ โดยมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 7.25, 16.60, 5.91, 9.27 และ 3.83 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 แสดงองค์ประกอบของร่างกาย/ปัญหาสุขภาพที่ส าคญั
และกิจกรรมทางกายที่แนะน า 

 
4. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ข้อมูลจากการแบบส ารวจองค์ประกอบของร่างกาย    
แบบสังเกต แบบบันทึกเหตุการณ์ส าคัญ และการสัมภาษณ์แบบ   
กึ่งโครงสร้างพบว่าบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 57 คน มีองค์ประกอบทางกายที่ส าคัญ
ต่อปัญหาสุขภาพคือ 1.น้ าหนักเกิน 2. มวลกล้ามเนื้อลดลง ส่วน
ปัญหาสุขภาพท่ีพบได้มากคือ 1. มีอาการปวดเมื่อยตามรา่งกาย และ 
2. มีอาการเครียด ดังจะได้กล่าวถึงผลและอภิปรายตามล าดับ 

1. น้ าหนักเกิน/เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสูง ผลจาก
การส ารวจบุ ค ล ากรท างการศึ กษ า มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 57 คน พบว่าบุคลากรหญิงมีน้ าหนัก
เฉลี่ย 67.50 กิโลกรัม และมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเฉลี่ย 34.39 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนบุคลากรชายมีน้ าหนักเฉลี่ย 79.25 กิโลกรัม และมี
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเฉลี่ย 31.34 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับค่า
ดัชนีมวลกายของชาวเอเชียพบว่าบุคคลกรทางการศึกษาท้ังหญิงและ
ชายอยู่ในเกณฑ์อ้วน [9] ซึ่งส่งผลให้อัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่เกิด
จ าก ค วาม อ้ วน  เช่ น  เบ าห วาน  หั ว ใจ  ค วาม ดั น โล หิ ต สู ง 
โคเลสเตอรอล ในร่างกายสูง รวมไปถึงเส้นเลือดในสมองตีบสูงขึ้น 

ล า 
ดับ 

องค์ประกอบของ
ร่างกาย/ปญัหา

สุขภาพ 

จ านวน
คน/

ร้อยละ 

กิจกรรมทางกาย
ที่แนะน า 

1 น้ าหนักเกิน/ 
เปอร์เซ็นตไ์ขมันใน
ร่างกายสูง 

46 
/80.70 

เดินเร็ว วิ่งเหยาะ
ว่ายน้ า กิจกรรมที่
ช่วยเพิ่มอัตราการ

เต้นของหัวใจ 
 

2 มวลกล้ามเนื้อลดลง 38 
/66.66 

การฝึกด้วย
น้ าหนัก ร าไท้จี ๋

3 ปวดเมื่อยตามรา่งกาย 35 
/61.40 

โยคะประยุกต์ 
โยคะบ าบดั 

4 เครียด 32 
/56.14 

การหายใจแบบ
โยคะ โยคะนิทรา 
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ดังท่ี บช 6 กล่าวว่า “มีอาการเส้นเลือดในสมองตีบ ท าให้ร่างกายซีก
ซ้ายไม่สามารถท างานได้ตามปกติ ทั้งแขนและขา ต้องเข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาล กินยา และท ากายภาพบ าบัด จนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้” นอกจากนี้ความอ้วนยังมีส่วนให้เคลื่อนไหว
ร่างกายได้ไม่สะดวก เช่น บญ 12 กล่าวว่า “มีปัญหาเกี่ยวกับสรีระ 
ที่ค่อนข้างอ้วนท าให้เคลื่อนไหวไม่คล่อง จะใส่เสื้อก็ยกแขนเข้าออก
ล าบาก”  

กิจกรรมที่แนะน าส าหรับผู้มีน้ าหนักเกินรวมถึงเคลื่อนไหว
ร่างกายได้ไม่สะดวก ได้แก่ การออกก าลังกายแบบใช้ออกซิเจน 
(Aerobic Exercise) เช่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ว่ายน้ า หรือกิจกรรม
ชนิดอื่น ๆ ที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจให้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
ร่างกายใช้เผาผลาญไขมันท่ีสะสมอยู่ได้สอดคล้องกับรายงานการวิจัย
ของ พิมผกา ปัญโญใหญ่ ที่ศึกษาผลการออกก าลังกายแบบแอโรบิก
ส าหรับผู้สูงอายุ [6] อย่างไรก็ตามนอกจากการออกก าลังกายแล้ว 
การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดอาหารประเภทไขมันลง 
และเพิ่มการรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ ก็เป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยควบคุมน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ 
[14] 

2 . มวลกล้ าม เนื้ อ ล ดลง  ข้ อมู ล จาก แบ บ ส ารวจ
องค์ประกอบของร่างกายพบว่าบุคลากรทางการศึกษาหญิงมีมวล
กล้ามเนื้อในร่างกาย 28.68 เปอร์เซ็นต์ ส่วนบุคลากรชาย มีมวล
กล้ามเนื้อ 33.50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ปกติของผู้หญิง 
และชายที่มีสุขภาพดี พบว่าผู้หญิงควรมีมวลกล้ามเนื้อในร่างกายไม่
น้อยกว่า 30 % และไม่น้อยกว่า 40 % ในผู้ชาย  [8] ข้อมูลจากแบบ
ส ารวจพบว่ามวลกล้ามเนื้อของบุคลากรน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่ง
กล้ามเนื้อในร่างกายมีส่วนส าคัญในการเคลื่อนไหว รักษาร่างกาย
และข้อต่อให้คงรูปอยู่ในสภาพดี และมีส่วนส าคัญในการเผาผลาญ
พลังงานของร่างกาย  

ผลจากการลดลงของมวลกลา้มเนื้อท าให้ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ลดลง เช่น หากมวลของกล้ามเนื้อแขนลดลง 
จะส่งผลต่อความแข็งแรงของแขนอาจเกิดการปวดเมื่อยหรอืบาดเจบ็
ได้ง่ายเวลายกของหนัก หรือหากมวลของกล้ามเนื้อขาเล็กลง จะ
ส่งผลให้ความแข็งแรงของขาลดลง ขาดความมั่นคงแข็งแรงในการ
ก้าวขึ้น-ลงบันได นอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อการทรงตัวโดย
อาจมีอัตราการหกล้มได้เมื่อมีอายุมากขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลของ 
บญ 11 ที่กล่าวว่า  “มีอาการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เป็นบริเวณหัว
เข่า เวลาเดินมีอาการเข่าทรุด ไปพบแพทย์ หมอบอกให้ออกก าลัง
กาย ควบคุมอาหาร และลดน้ าหนัก”  

กิจกรรมทางกายที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
เช่น การฝึกด้วยน้ าหนัก (Weight training) หรือการฝึกด้วยน้ าหนัก
ตนเอง (Body weight training) รวมไปถึงการฝึกไท้จี๋ มีส่วนช่วยให้
กล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ แข็งแรงขึ้น สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของประภาศิริ วงษ์ช่ืน [4] ที่ศึกษาผลของการร าไท้จี๋ชุด 
ตันเถียนสาลี่-โยคะ และ ศรินยา บูรณสรรพสิทธิ์ [11] ที่ศึกษาผล
ของการฝึกด้วยน้ าหนักของตัวเอง โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
แข็งแรงของขาและการทรงตัวดีขึ้น ซึ่งก่อนการฝึกควรท าการศึกษา

หลักการฝึกที่ถูกต้อง หรือขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออก
ก าลังกาย  

3. ปวดเมื่อยร่างกาย อาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็น 
ผลมาจากความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนต่าง ๆ  
ในร่างกายลดลง นอกจากนี้การท างานแบบนั่งโต๊ะและไม่ค่อยมีการ
เคลื่อนไหวร่างกายก็มีส่วนส าคัญต่ออาการปวดเมื่อยดังกลา่ว ผลจาก
แบบบรรยายเหตุการณ์ส าคัญและการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
พบว่าบุคลากรทางการศึกษาหลายท่านมีอาการปวดเมื่อยส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย เช่น บญ 33 ที่กล่าวว่า “มีอาการปวดเมื่อยที่บ่า เป็น
ผลมาจากสรีระร่างกายที่นั่งหลังค่อม และการท างานแบบนั่งโต๊ะ ท า
ให้ต้องไปนวดบ่อย ๆ” นอกจากนี้ บญ 17 ยังกล่าวเสริมอีกว่า มี
ปัญหาอาการปวดเมื่อยเนื่องมาจากรา่งกายค่อนข้างอ้วน ท าให้ก้มตัว
ได้ไม่สะดวก และมีอาการปวดหลังส่วนล่างอยู่เป็นประจ า”  

กิจกรรมทางกายที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เช่น  
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โยคะ โยคะบ าบัด หรือการร าไท้จี๋  
มีส่วนช่วยในการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและช่วยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นของข้อต่อส่วนต่าง ๆ ในร่างกายได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เฟอรินัทติ [16] ที่พบว่าการฝึกโยคะช่วยคลายความอ่อนตัว
และลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เคยฝึก
โยคะมาก่อนควรเลือกฝึกโยคะที่มีการประยุกต์หรือปรับท่าทางการ
ฝึกให้เข้ากับผู้ที่เริ่มฝึก เช่น การฝึกโยคะแบบไอเยนกะโยคะ โยคะ
บ าบัด หรือตันเถียน-สาลี่โยคะ เป็นต้น [10,13] เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพของร่างกายที่มีอาการปวดเมื่อยหรือมีสาเหตุมาจากอาการ  
ข้อแข็ง-ข้อติด และควรมีครูฝึกคอยแนะน าหรือปรับท่าทางให้ถูกต้อง 
ซึ่งหลังจากฝึกจนร่างกายมีความอ่อนตัวเพิ่มมากขึ้นหรือร่างกาย
แข็งแรงขึ้นแล้ว ผู้ฝึกสามารถเลือกกิจกรรมหรือฝึกโยคะแบบอื่น ๆ  
ที่ต้องใช้ความแข็งแรงหรือความอ่อนตัวสูงได้ตามความต้องการของ
ตนเองได้  

4. เครียด ความเครียดของบุคคลกรทางการศึกษา 
เกิดขึ้นจากปัจจัยหาลายอย่าง เช่น ปัญหาสุขภาพ ภาระงานที่ต้อง
รับผิดชอบ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ความไม่มั่นคงของอาชีพ 
รวมไปถึงความเครียดจากครอบครัวสอดคล้องกับผลจากแบบทึก
เหตุการณ์ส าคัญของ บญ 15 ที่กล่าวว่า “รู้สึกอ่อนเพลีย จากภาระ
งานที่หนักขึ้น ทั้ งที่ท างานและครอบครัว ท าให้รู้สึกเครียด ” 
นอกจากนี้ บญ 22 ยังกล่าวเสริมอีกว่า “รู้สึกเครียดจนนอนไม่ค่อย
หลับ มักสะดุ้งตื่นเวลาเดิม ๆ จนน้ าหนักลดลงอย่างรวดเร็ว รู้สึกกลัว
และกังวลว่าตนเองจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่า”  
 กิจกรรมทางกายหลาย ๆ หลายชนิดมีส่วนช่วยบรรเทา
ความเครียด นอกจากนี้การฝึกหายใจแบบโยคะ (ปราณ) การฝึก
โยคะนิทรา รวมไปถึงการสวดมนต์ ก็มีส่วนช่วยบรรเทาอาการเครียด
ลงได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของแพรวพรรณ สุวรรณกิจ และโบนูร่า 
[7,15 ] ที่ ได้ศึกษาผลของการฝึกโยคะและพบว่ามีส่วนช่วยลด
ความเครียดลงได้ 
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5. สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยสรุปได้ 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกคือปัญหา

สุขภ าพของบุ คลากรทางการศึ กษา มหาวิทยาลั ยราชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 1. น้ าหนักเกิน/ เปอร์เซ็นต์ไขมันใน
ร่างกายสูง 2. มวลกล้ามเนื้อลดลง 3. ปวดเมื่อยตามร่างกาย        
4. เครียด และประเด็นที่  2 กิจกรรมที่แนะน าเพื่อแก้ปัญหาดัง
กล่าวคือ 1. การออกก าลังกายแบบแอโรบิก เช่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะ 
ๆ รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารที่ ไม่ก่อให้ เกิดโรคอ้วน         
2. กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่น การฝึก
ด้วยน้ าหนัก (Weight training) การฝึกด้วยน้ าหนักของตนเอง 
(Bodyweight training) ว่ายน้ า เป็นต้น 3. กิจกรรมที่ช่วยลดอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและผ่อนคลายความเครียด เช่น โยคะ โยคะ
บ าบัด โยคะนิทรา เป็นต้น ทั้งนี้ในการเริ่มต้นท ากิจกรรมต่าง ๆ ควร
ปรึกษาแพทย์ หรือผู้เช่ียวชาญด้านการออกก าลังกาย โดยค านึงถึง
สภาพร่างกายของตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการออก
ก าลังกายหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ  
ข้อเสนอแนะ 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรมีการ
รวบรวมข้อมูลทางสุขภาพของบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อ
ก าหนดทิศทางและกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับบุคลากร เพื่อให้
เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและ เป็นก าลังส าคัญ ในการพัฒนา
หน่วยงานได้  
 2. บุคลากรทางการศึกษาควรมีการตรวจสุขภาพเป็น
ประจ าและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกก าลังกาย รวมไปถึงการ
รับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและพร้อมท างานให้กับ
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ 
 
เอกสารอ้างอิง  
[1]   จ าเริญ จิตรหลัง. “รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของ   
       ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการเงินของครู 
       และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง”,    
       การประชุมทางวิชาการของคุรุสภาประจ าปี 2561 เรื่อง   
       “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนการศึกษา 
       ไทย” ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, กรุงเทพ สิงหาคม 2561,  
       หน้า. 120-130. 
[2]   เจริญ กระบวนรัตน์, “การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตของ 
      ผู้สูงอายุ” วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ,      
      ปีท่ี 43 ฉบับท่ี 1, 2560, หน้า. 5-13. 
[3]   ประนอม โอทกานนท์, “ชีวิตที่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุไทย:  
      หลักการ งานวิจัย และบทเรียนจากประสบการณ์” 
      (พิมพ์ครั้งท่ี 2), ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
      2554. 
 [4]   ประภาศิริ วงษ์ช่ืน, “การศึกษาเชิงคุณภาพของการฝึก 
       ตันเถียนโยคะที่มีต่อความอ่อนตัวและความแข็งแรง”.  
       ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
       การกีฬา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.   
 

 [5]  ปิยะพงษ์ สายสวาท, “ผลของโปรแกรมการฝึกแบบหนักสลับ 
       เบาร่วมกับหลักการความก้าวหน้าต่อดัชนีมวลกาย 
       องค์ประกอบของร่างกายและความสามารถในการน า   
       ออกซิเจนไปใช้สูงสุดของนักศึกษาหญิงท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน  
       และโรคอ้วน”, ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ สาขา 
       วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา,         
       มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 
[6]   พิมผกา ปญัโญใหญ,่ “การออกก าลังกายแบบแอโรบิกส าหรับ 
       ผู้สูงอายุ”. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปีท่ี 35 ฉบับท่ี  
       2 เมษายน 2555, หน้า. 140-148. 
[7]   แพรวพรรณ สุวรรณกิจ; และคณะ, “ผลของการฝึกสหจะโยคะ 
       สมาธิต่อความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจ            
       และความเครียดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง”. วารสารการ  
       พยาบาลและสุขภาพ. ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2, 2553, หน้า. 28-35. 
[8]   มวลกล้ามเนื้อคืออะไร มีค่ามาตรฐานเท่าไร และค านวณอย่างไร  
       สืบค้นเมื่อ 3 กันยายน 2561 สืบค้นจาก  
       https://www.honestdocs.co/ask   
 [9]   ลัดดา เหมาะสุวรรณ และ อุไรพร จิตต์แจ้ง, “คู่มือเครื่องช้ีวัด 
       ทางโภชนาการและโรคที่เกีย่วข้อง”. องค์การสงเคราะห ์
       ทหารผ่านศึก, 2555. 
[10]  วรวุฒิ ธาราวุฒ,ิ “โยคะบ าบดั : โปรแกรมเพื่อพัฒนาความ 
       แข็งแรงและการทรงตัวของผู้สูงอาย”ุ, ปริญญานิพนธ์ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย,    
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2561. 

 [11]  ศรินยา บูรณสรรพสิทธ์ิ. “ผลการฝึกความแข็งแรงของ 
        กล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวทีม่ีต่อความแข็งแรง และการทรงตวั 
       ในผู้สูงอายุ” ปริญญานิพนธว์ิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวิชา 
       วิทยาศาสตร์การกีฬา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 2555. 
[12]  สาลี่ สุภาภรณ,์ “วิจัยเชิงคุณภาพทางพลศึกษาและกีฬา”  
       สามลดา, 2550.   
[13]  สาลี่ สุภาภรณ,์ “ตันเถียน-สาลีโ่ยคะ” สามลดา, 2554.   
[14]  โสภาพรรณ รตันัย, “ทางเลือกวัยสูงอายุอยู่ดีชีวีมีคณุภาพ”.  
       แสงดาว, 2555.  
[15]  K. B. Bonura, “The psychological benefits of yoga     
       practice for older adults: evidence and guidelines”     
       International Journal of Yoga Therapy, Vol. 21, No 1,  
       2011, pp. 129-142.  
[16]  Farinatti, P., Rubini, E., Silva E., & Vanfraechem, J.  
       (2014). Flexibility of the elderly after one-year    
       practice of yoga and calisthenics. International   
       Journal of Yoga Therapy, 24(1), 71-77. 
[17]  R. E. Rikli, and C. J. Jones, “Senior Fitness Test  
       Manual”, Human kinetic: Champaign, 2013. 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 19

http://iaytjournals.org/doi/abs/10.17761/ijyt.21.1.j4ll204h12535874
http://iaytjournals.org/doi/abs/10.17761/ijyt.21.1.j4ll204h12535874
http://iaytjournals.org/doi/abs/10.17761/ijyt.24.1.5003007856u32q52
http://iaytjournals.org/doi/abs/10.17761/ijyt.24.1.5003007856u32q52
hp-pc3
Stamp



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 20

hp-pc3
Stamp



การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลงั  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนศรปีระจันต์ “เมธีประมุข” 

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
A  STUDY THE ACADEMIC ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS  

ON EXPONENTS OF MATAYOMSUKSA I STUDENTS, 
SRIPRACHAN ‘METHIPRAMUK’ SCHOOL 
BASED ON CONSTRUCTIVISM THEORY 

 

นุกูล   แจ้งสว่าง1  นพพร   แหยมแสง2  วินิจ   เทือกทอง3 

 

1 สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2 รองศาสตราจารย ์ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

1 Email: pao.nukool@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนศรีประจันต์ 
“เมธีประมุข”  จ านวน 1 ห้องเรียน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่มและ
ท าการสุ่มด้วยวิธีการจับฉลากเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 จ านวน 28 คน   เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ แผนการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวทฤษฎีการส ร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ า t ( t test dependent) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.62 / 81.07 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนด  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ความพึงพอใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.19) 
ค าส าคัญ: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, การจัดการเรยีนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง 
 

Abstract 
 The purposes of the research were 1) To find the effectiveness of Mathematics learning activities on the 
exponents of Matayomsuksa I students base on construtivism theory according to the criterion 80/80. 2) To compare the 
academic achievement in Mathematics of students Matayomsuksa I before and after the experiment using Mathematics learning 
activities on exponents based on the constructivism theory. 3) To study the levels of satisfaction evinced by these 
students in studying exponents using the approach specified. Using the simple random sampling method, the researcher 
selected a sample population consisting of one classroom of 28 Matayomsuksa I students enrolled in the first semester 
of the academic year 2017 at Sriprachan “Methipramuk” school. The instruments of research were a Mathematics lesson 
plan for studying on exponents based on the constructivism theory, Mathematics Achievement Test on exponents and 
the questionnaire measuring students satisfaction toward Mathematics learning activities on exponent. The data collected 
were analyzed using the techniques of mean and standard deviation. The dependent samples t-test technique was also 
employed by the researcher. 
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Findings are as follows: 1) In using Mathematics learning activities about exponents of Matayomsuksa I students based on 
constructivism theory, the researcher found that the results surpassed the set efficient criterion of 80/80 by showing an 
efficient criterion of 83.62/81.07.  2) Academic achievement in learning Mathematics of the students under study before 
and after the experiment using Mathematics learning activities on exponents based on the constructivism theory, showed 
that post- experiment academic achievement was higher than pre - experiment at the statistically significant level of .05.  
3) In respect to the levels of satisfaction evinced by the students in studying exponents using the approach specified, the 
researcher determined that in an overall picture satisfaction was evinced at a very high level with the mean being 4.19. 
Keywords: Achievement, Mathematics Learning based on constructivism theory. 
 
1. บทน า 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน
ปัจจุบันพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ที่ลดลง ดังจะเห็น
ได้ชัดจากการทดสอบในโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
( Programme for International Student Assessment หรือ  PISA) 
[1] คะแนนเฉลี่ย OECD ของคณิตศาสตร์ ใน PISA 2015 เป็นคะแนน
มาตรฐานที่ 490 คะแนน แต่คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย
คือ 415 คะแนน อยู่ในช่วงล าดับที่ 49 - 55 ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD 
มากกว่าหนึ่งระดับ แนวโน้มคะแนนคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย 
เมื่อเทียบกับการประเมินคณิตศาสตร์ที่เป็นวิชาหลักใน PISA 2012 
ลดลง 11 คะแนนเมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคณิตศาสตร์ใน 
PISA 2012 กับ PISA 2015 พบว่า เกือบทุกกลุ่มโรงเรียนมีคะแนน
คณิตศาสตร์ลดลง นอกจากนี้ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐาน ( O-NET ) วิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 [2] 
ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้  ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศเท่ากับ 29.65  ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศเท่ากับ 32.40 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศเท่ากับ 29.31 ซึ่งต่ ากว่าปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 
2557 และจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนศรีประจันต์ 
“เมธีประมุข” สี่ปีย้อนหลังพบว่า ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียนเท่ากับ 23.45 สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่ง
พัฒนาคือ สาระจ านวนและการด าเนินการ สาระเรขาคณิต สาระ
พีชคณิต ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเท่ากับ 
27.20 สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาคือ สาระจ านวนและ
การด าเนินการ สาระพีชคณิต ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนเท่ากับ 28.59 สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาคือ 
สาระการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และสาระจ านวนและ
การด าเนินการ ส าหรับในปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนเท่ากับ 24.67 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2558 
และปีการศึกษา 2557 เมื่อวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยตามสาระการ
เรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้พบว่า สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สาระจ านวนและการด าเนนิการ มาตรฐานที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ าที่สุดคือ มาตรฐาน ค1.2 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนศรีประจันต์“เมธีประมุข” 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 นักเรียนส่วนมากมีระดับผลการเรียน 1.5 จ านวน 41 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.28 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนส่วนมาก
มีระดับผลการเรียน 2.5 จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.42  และ
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนส่วนมากมีระดับผลการ
เรียน 1 จ านวน 51 คน ซึ่งถือได้ว่านักเรียนส่วนมากมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้สาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ค่อนข้างต่ านั้น อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังที่ สิริพร 
ทิพย์คง [3] และกนกศรี  วิลาวัลย์ [4] ได้น าเสนอไว้ซึ่งสรุปได้ว่าเกิด
จาก สภาพการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร โดยมีสาเหตุมาจากท่ีตัวนักเรียน เช่น นักเรียนขาดความรู้
พื้นฐาน นักเรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เนื้อหาบางอย่างไม่สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องถึงบรรยากาศในช้ัน
เรียน การสอน ครู บิดา มารดาและผู้ปกครอง และจากที่ผู้วิจัยได้
ศึกษาสภาพปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยท าการสอนในปีการศึกษา 2559 พบว่า 
หน่วยการเรียนรู้ที่ได้คะแนนต่ าที่สุดคือ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เลข
ยกก าลัง การจัดการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นพ้ืนฐานส าคัญใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น ผู้วิจัยจึงศึกษา ค้นคว้า 
หลักการและทฤษฎีเพื่อที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ทั้งนี้เพื่อท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีพื้น
ฐานความรู้ที่ดีส าหรับการศึกษาคณิตศาสตร์ต่อไป  

การจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ [5] เน้นให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่  โดยใช้กระบวนการทางปัญญา 
(กระบวนการคิด) กระบวนทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการเรียน ซึ่งมีแนวคิดมาจาก
ปรัชญา Constructivism ที่เช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม ทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสซึม [6] เน้นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในบุคคล บุคคลเป็น
ผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ ความเข้าใจ
ที่มีอยู่เดิม เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาในแต่ละบุคคล  นอกจากนี้ 
ทิศนา แขมมณี [7] ยังกล่าวถึงทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมไว้ว่า นอกจาก
กระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในสมองแล้ว
ยังเป็นกระบวนการทางสังคมอีกด้วย การสร้างความรู้จึงเป็น
กระบวนการทั้งทางด้านสติปัญญาและสังคมควบคู่กันไป  ซึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Vygotsky [8] ที่ว่า สถาบันสังคมต่าง ๆ 
เริ่มตั้งแต่ครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของแต่
ละบุคคล  ซึ่งนพพร แหยมแสง [9] กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้
มีความพยายามที่จะน าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม มาเป็นแนวทางใน
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การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และจากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิด
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 
ช้ีให้เห็นชัดว่า ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด ได้พัฒนาการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น 

จากเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้คิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ อภิปราย แสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ 
และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริม
และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง เลขยกก าลังของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ 80/80 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง 
เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองก่อนและหลังเรียน 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่
มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
 
3. สมมติฐานการวิจัย 

3.1 กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

3.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง 
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง เลขยกก าลัง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอยู่
ในระดับมาก 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 

4.1 ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง                                                                                                        
ประชากรที่ ใ ช้ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ เป็นนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 9 ซึ่งมีการจัด
ห้องเรียนแบบคละความสามารถ จ านวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียน
ทั้งหมด 166 คน 

กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้  เป็นนัก เ รี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 1 ห้องเรียน 
ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)  

โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่มทั้งหมด 6 ห้องเรียนและท า
การสุ่มด้วยวิธีการจับฉลาก ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็น 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 จ านวน 28 คน 

4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลข

ยกก าลัง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ตัวแปรตาม  ได้แก่ 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

2) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือเรื่อง เลขยกก าลัง ช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งบรรจุอยู่ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์เล่ม 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมี 3 หัวข้อคือ 1) ความหมายของเลขยกก าลัง  
2) การด าเนินการของเลขยกก าลัง และ 3) การน าไปใช้ 

4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้เวลาทั้งหมด 14 คาบ โดยท าการทดสอบ
ก่อนเรียนจ านวน 1 คาบ ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้จ านวน 12 คาบ และท าการทดสอบหลังเรียนจ านวน 1 คาบ 
 
5. วิธีด าเนินงานวิจัย 

5.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง จ านวน 12 แผน มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.62/81.07 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  
เลขยกก าลัง เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ โดยตอบถูกให้ 1 คะแนนและตอบผิดให้ 0 คะแนน 
รวม 30 คะแนน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.22 – 0.78 
และค่าอ านาจจ าแนก (D) อยู่ระหว่าง 0.22 – 1.00 วิเคราะห์ค่า
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยเลือกใช้วิธีของคูเดอร์ริชาร์ด
สัน ( Kuder-Richardson Method) สูตร KR-20 มีค่าความเช่ือมั่น 
เท่ากับ 0.915 

3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้ งฉบับโดยใช้ค่ าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ 0.705  
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5.2 วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เตรียมพร้อมนักเรียน แนะน าขั้นตอนและบทบาทของนักเรียน

ในการท ากิจกรรมในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ตามแนว
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

2. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง กับกลุ่มตัวอย่าง 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง 
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นสอน 
ประกอบด้วย 2.1) ขั้นสร้างความขัดแย้งทางปัญญา 2.2) ขั้นกิจกรรม
ไตร่ตรอง ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมไตร่ตรองระดับกลุ่มย่อย 
ระดับกลุ่ มใหญ่  และสร้ างสถานการณ์ปัญหาที่มี โครงสร้าง
ความสัมพันธ์แบบเดียวกับโครงสร้างเดิม 2.3) ขั้นสรุปผลการสร้าง
โครงสร้างใหม่ทางปัญญา และ 3) ขั้นวัดและประเมินผล จ านวน 12 
คาบ โดยผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเอง ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกคะแนน
ของนักเรียนที่ได้จากการที่ท ากิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียนทุก
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นคะแนนในการวิ เคราะห์ค่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

4. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน  

5. สอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

6. ผู้วิจัยน าผลการทดสอบหลังเรียนมาตรวจให้คะแนนจากนั้น
น าผลการทดสอบหลังเรียนที่ได้ไปวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของ 
ผลลัพธ์ (E2) และน าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างมาท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบที (t test 
dependent) 

7. ผู้วิจัยน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจาก
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มาท าการวิเคราะห์
ความพึงพอใจในภาพรวม โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าตัวกลางเลข
คณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
6. ผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง เลขยกก าลัง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

คะแนน 
 

จ านวน 
( คน ) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลีย่ 

ระหว่าง
เรียน 

28 240 200.68 83.62 

หลังเรียน 28 30 24.32 81.07 
 

จากตารางที ่1 พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง  
เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.62 /81.07 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว้ แสดงว่า กิจกรรม
การเรียนรูคณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถช่วยให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองและส่งผลได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่ อง เลขยกก าลัง ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 
กลุ่ม

ทดลอง 
N x̅ SD t p* 

ก่อนเรียน 28 12.04 2.17 36.920 .000 
หลังเรียน 28 24.32 1.89   

*p < .05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 12.04 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 24.32 และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พบว่า ความพึงพอใจ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.19)  

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยอภิปรายผลจากการค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีค่าเท่ากับ 83.62 / 81.07 สูงกว่าเกณฑ์ 
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80/80 ท่ีก าหนดไว้และสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 เมื่อ
พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้น จะเห็นว่าปัจจัยที่ท าให้ค่าประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพราะกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น ยึดหลักการสอนคณิตศาสตร์ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง  เนื้อหาสาระและกิจกรรมที่จัดมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้พื้นฐานผู้เรียน ขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามล าดับที่ชัดเจนและมีความความ
เชื่อมโยงกันในทุกข้ันตอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสิริพร ทิพย์คง 
[10] ที่ได้เสนอหลักการสอนคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ 
อัมพร ม้าคนอง [11] ไว้ว่า สอนให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ หรือได้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์จากการคิด และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับ
ผู้อื่น ใช้ความคิดและค าถามที่นักเรียนสงสัยเป็นประเด็นในการ
อภิปราย เพื่อให้ได้แนวคิดที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเห็นโครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์  ความสัมพันธ์  และความต่อ เนื่ องของเนื้ อหา
คณิตศาสตร์เพื่อน าไปสู่ข้อสรุป  ครูต้องค านึงประสบการณ์ ความรู้
พื้นฐานของผู้เรียน นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อรสินี ริตจันทร์ [12] ที่ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ผลการวิจัย
พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง 
ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศกึษา 
ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 87.76/86.43  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชวนชัย  หนูภักดี [13] ทีไ่ด้ศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เศษส่วน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เศษส่วน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
82.27/81.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้   

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่ อง  เลขยกก าลังก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรี ยนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้ วยตนเอง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 2 จากผลการวิจัย พบว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองเหมาะส าหรับการน ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้
ความส าคัญกับกระบวนการและวิธีการของของนักเรียนแต่ละคนใน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ จากประสบการณ์เดิมที่ตนเองมี  
นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการทางสังคมที่ควบคู่กันไปอีกด้วย ซึ่งใน
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิมที่ตนเองมีเพื่อจะ
น าไปสู่ขั้นสอนเมื่อครูเสนอสถานการณ์ปัญหา ครูจะใช้ค าถามกระตุ้น
ให้ผู้เรียนได้คิดหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้

ผู้เรียนได้คิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีอย่างอิสระภายใต้
ประสบการณ์เดิมของตนเอง และได้ไตรตรองวิธีการแก้ปัญหาของ
แต่ละคนโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่เพื่อให้
ได้วิธีการแก้ปัญหา หรือค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด แล้วน าข้ันตอน วิธีการ
ดังกล่าวไปใช้กับสถานการณ์ที่มีโครงสร้างคล้ายกัน ท าให้นักเรียน
สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ มลฤดี 
สิงห์นุกูล [14] ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึง
พอใจในการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับวิธีเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Theresa [15] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้
วิธีการสอนคณิตศาสตร์แบบคอนสตรัคติวิสในช้ันเรียนประถมศึกษา 
ได้แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว สามารถ
พัฒนาผู้ เรียนได้ถึงเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินผลขั้นสูง  
กิจกรรมกลุ่มคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ แก้โจทย์ปัญหา 
และอภิปรายทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนพัฒนามากขึ้น มีความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้
วิธีการและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พบว่า โดยภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานการวิจัยข้อท่ี 3 และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
พบว่า นักเรียนให้ความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม
แต่ละขั้นตอน เพราะในการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอนนั้นเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถแสดงความ
คิดเห็น สอบถามความสงสัย และมีอิสระในการคิดท าให้นักเรียนได้
แสดงศักยภาพของตนเองตามบทบาทหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย ท าให้
นักเรียนเปิดแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการศึกษา
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์ [16] ที่ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยก
ก าลัง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยบง
เหนือ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x ̅= 4.54) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชาคริต เรืองประพันธ์ [17] ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เรื่องสมการก าลังสอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
ร่วมกับ ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง  เรื่องสมการก าลังสอง โดยภาพรวมระดับความ
พึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ย 4.06 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

1.  จากผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ดังนั้น ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เนื้อหาอื่นและระดับช้ันอ่ืน 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน ครูผู้สอนจะต้อง
คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด อาจจะใช้วิธีการกระตุ้น
ด้วยค าถาม และส่งเสริมก าลังใจ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ศักยภาพ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม มีความกล้าคิด กล้าตอบ และ
พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู้สอนหรือเพื่อนในกลุ่ม  

3. ขั้นสรุปผลการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา นักเรียนไม่
สามารถสรุปความคิดรวบยอดได้ ครูผู้สอนควรตั้งค าถาม โดยเริ่ม
จากค าถามง่ายๆไปยากตามล าดับ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในการสร้างองค์
ความรู้ เป็นขั้นตอนส าคัญที่ผู้สอนต้องดูแลเอาใจใส่เพื่อให้นักเรียน 
เกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
 
9. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์อื่น ๆ 

2. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับตัวแปรอื่นๆ เช่น วิธีการแก้ปัญหา 
หรือความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น 
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การจัดการเรยีนรูเ้รือ่งภาวะโลกรอ้นโดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน(Problem-based learning)             
ในระดบัอดุมศกึษา 

Climate change teaching by problem-based learning in higher education 
 

 
นาตยา ยงกสกิารณ1์ และ นนัทวฒุ ิ นยิมวงษ2์ 

ภาควชิาวทิยาศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค1์2 
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บทคดัยอ่ 
  งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการส ารวจข้อมูลในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหน่ึง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจแนวคิดเรื่องภาวะโลกร้อน 

(Climate change) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนอกสาขาวิทยาศาสตร์ (non-science) ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม (STSL) โดยจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-based learning  : PBL) ผูวิ้จัยมุ่งส ารวจความเข้าใจ
ในเน้ือหาส าคัญของผู้เรียนด้วยการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) เพื่อตีความความเข้าใจเชิงลึก
ในเน้ือหาส าคัญของผู้เรียนผ่านทางอนุทินทางการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า การจัดการเรียนการสอนเรื่องภาวะโลกร้อนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
น้ันส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาส าคัญของหน่วยการเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนได้ โดยผู้วิจัยได้อภิปรายถึงการน าไปใช้จริงและแนว
ทางการปฏิบัติที่ดีไว้ท้ายรายงานน้ี 

 
ค าส าคัญ ภาวะโลกร้อน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
 

Abstract 
 This study was an exploratory conducted at a state university aiming to probe the understanding of climate 

change content in bachelor degree-non-science students who had been enrolled in Science and Technology for Social 
and Life (STSL) by problem-based learning (PBL) teaching design. Researcher aim to probe the understanding in science 
content in student by problem-based learning in natural setting. Content analysis was employed to discern their 
understanding by classroom journals. The results indicated that the students had understanding of the climate change 
content. by problem-based learning The implementation of  PBL approach for teaching science content and best practice 
in this course were discussed in this report. 

 
Keyword  Climate change, Science and Technology for Social and Life (STSL), Problem-based learning  : PBL 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 27

mailto:phunk_sci@hotmail.com
hp-pc3
Stamp



1. บทน า 
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-Based 

Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหน่ึงที่มีธรรมชาติของการจัดการ
เรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการได้มาซ่ึงความรู้ด้วย
ตนเอง กล่าวได้ว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ โดยมีโอกาสได้
แก้ปัญหาปลายเปิดต่าง ๆ ที่ผู้สอนได้ก าหนด หรือวางแผนล่วงหน้า
เอาไว้ โดยหน้าที่ของผู้สอนจะคอยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง จนกระทั่งมีความเชี่ยวชาญทั้งทักษะ ความคิด และ
ประสบการณ์ (Hmelo-Silver and Cindy, 2004) [1] หรือเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้จากการส ารวจ ค้นคว้า และ
แก้ปัญหา เป็นวิธีการสอนที่ดึงดูดให้ผู้เรียนได้เข้าไปแก้ไขปัญหา ซ่ึง
ผู้สอนเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าและจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ 
และแนะน าอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
สมบูรณ์ (Torp & Sage, 1998) [2] การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานน้ัน มีลักษณะที่ส าคัญคือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้  (student-centered learning) โดยผู้สอนท าหน้าที่คอย
สนับสนุนและหยิบยกประเด็นปัญหามาให้เท่าน้ันโดยมีการก าหนด
ขนาดของผู้เรียนให้เป็นกลุ่มผู้เรียนขนาดเล็ก อาจารย์ท าหน้าที่ เป็น
ผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) และใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ โดยลักษณะของปัญหาที่น ามาใช้ ต้องมีลักษณะที่
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน โดยปัญหาหน่ึงปัญหาอาจมีค าตอบได้หลาย
ค าตอบ หรือมีการแก้ปัญหาได้หลายทาง โดยผู้เรียนน้ันจะต้องเป็นผู้
แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (self-directed 
learning)  (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545) [3] 

จากการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการสอนวิทยาศาสตร์โดยการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานมีธรรมชาติที่เอ้ืออ านวยต่อการค้นพบข้อความรู้ด้วยตนเอง 
จึงมีแนวโน้มที่จะท าให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการคิด กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง จนกระทั่งเข้าใจถึงเน้ือหาของวิชา
วิทยาศาสตร์ (Hmelo-Silver and Cindy, 2004) [4]  ซ่ึงนับว่าเป็น
สิ่งที่มีความท้าทายให้มีการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยผลการวิจัยที่ได้
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ส าหรับอาจารย์ที่ต้องการใช้รูปแบบการสอนโดยปัญหาเป็นฐานใน
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปใน
อนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์  
เพื่อศึกษาความเข้าใจในสภาพธรรมชาติของการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม สามารถส่งผลต่อความเข้าใจใน
เน้ือหาส าคัญของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร 
 
3. วิธีการวิจัย 
3.1 ประเภทของงาน 

การศึกษาในครั้ ง น้ี เป็นงานศึกษาเชิงส ารวจ (exploratory 
study) เพื่อมุ่งท าความเข้าใจถึงความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่อยู่ใน
สภาพธรรมชาติ (natural setting) โดยผู้ วิจัยพยายามไม่เข้าไป
รบกวนสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงความจริงที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด (Lincohn & Guba, 1985) [5]  
โดย ใช้ กระบวนการตีความ ( Interpret) เพื่ อท าความเข้ าใจ
ปรากฏการณ์น้ัน ๆ ผลการวิจัยจึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยการ
บรรยายสภาพจริงผ่านมิติของการตีความของผู้วิจัย ซ่ึงข้อมูลเชิง
คุณภาพทั้งหมดได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากอนุทินทาง
การศึกษาของผู้เรียนที่ได้เรียนในรายวิชาดังกล่าว 
 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

ความเข้าใจแนวคิดเรื่องภาวะโลกร้อน (Climate change)  
 
3.3 กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรประกอบไปด้วยกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชีวิตและสังคม (STSL) ใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 หมู่เรียน รวมทั้งสิ้น 47 คน 
ทั้งหมดเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
ผู้วิจัยได้ชี้แจงก่อนท าการสอน เพื่อขอความร่วมมือในการท าการ
ส ารวจ ให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการและวัตถุประสงค์ใน
งานวิจัยครั้ง น้ีอย่างชัดเจน และเม่ือมีการกล่าวอ้างค าพูดใด ๆ
นักศึกษาทุกคนจะถูกแทนด้วยนามสมมติด้วยเหตุผลทางจริยธรรม
ของการศึกษา 

 
3.4 การออกแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ผู้วิจัยได้สร้างแผนการสอนรายคาบ เรื่องแผนการสอนประจ า
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม เน้ือหาบทที่ 2 พัฒนาการ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความสัมพันธ์กับสังคม จ านวน 
3 คาบ ผู้วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจ านวน 2 คน 
และนักวิทยาศาสตร์จ านวน 1 คน ร่วมตรวจสอบความถูกต้องด้าน
การสอนและเชิงเน้ือหา โดยมีกิจกรรมดังต่อไปน้ี คือ 

3.4.1 กิ จ ก ร ร ม โ ห ล กั บ โ ล ก หั ว อ ก เ ดี ย ว กั น  ( Earth-Jar 
Investigation) เป็นกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดย
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ผู้สอนสร้างสถานการณ์สมมติขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหา ด้วยการ
น าโหลแก้วมาสองใบ ให้หาวิธีพิสูจน์ว่าใบใด มีอุณหภูมิของอากาศ
ภายในที่สูงกว่ากัน นักศึกษาแต่ละกลุ่มลองออกแบบหาวิ ธีที่
เหมาะสมในการพิสูจน์ค าตอบโดยอนุญาตให้ผู้เรียนในกลุ่มเดียวกัน
สามารถช่วยกันคิด และปรึกษากันได้อย่างอิสระ จากน้ันเชื่อมโยงกับ
เน้ือหาของกลไกโลกร้อนตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยเปรียบเทียบ 
(analogy) สิ่งที่เหมือนและแตกต่างระหว่างโลกกับโหลแก้วทั้ง 2 ใบ 

3.4.2 กิจกรรมอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับการ
ออกแบบการทดลอง ผลการทดลอง และสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อสรุป
กัน เก่ียวกับสิ่งที่ได้จากการสังเกต แนวโน้มของอุณหภูมิของโหลแก้ว
แต่ละใบ และรูปแบบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ เพื่อเชื่อโยงกับกลไก
ของการเกิดภาวะโลกร้อนบนโลก รวมทั้งร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับ
วิธีแก้ไข 

 
3.5 การเก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยให้นักศึกษาทุกคนเขียนแสดงความคิดของตนเองลงใน
อนุทินทางการศึกษาซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบสะท้อนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
รวมทั้งปัญหาที่พบ ประเด็นที่ยังไม่เข้าใจหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอนโดยอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) เพื่อจัดกลุ่มของ
ค าอธิบายของผู้เรียนในอนุทิน เพื่อจัดกลุ่มเป็นระดับความเข้าใจต่อ
เน้ือหาที่เรียนออกเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่มที่มีความเข้าใจ (informed 
views) กลุ่มเข้าใจบางส่วน (transitional views) และ กลุ่มขาด
ความเข้าใจ (naïve views) โดย Informed views (IV) คือ มีความ
เข้าใจที่ถูกต้องสอดคล้องกับมติประชาคมวิทยาศาสตร์ Transitional 
views (TV) คือ ก าลังอยู่ ในระยะปรับเปลี่ยนไปสู่ความเข้าใจที่
สอดคล้องกับประชาคมวิทยาศาสตร์Naïve views (NV) คือ จัดใน
กลุ่มมีความเข้าใจที่ ไม่สอดคล้องกับมติประชาคมวิทยาศาสตร์ 
(Stemler, 2001) [6] 
 

4. ผลการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งน้ี พบว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในเน้ือหา
วิทยาศาสตร์เก่ียวกับภาวะโลกร้อนเม่ือผ่านการจัดการเรียนรู้ใน
สาระวิชาวิทยาศาสตร์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยผู้เรียนแสดงถึง
ความเข้าใจในเน้ือหาวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง ( informed views) 
เข้าใจบางส่วน (transitional views) และขาดความเข้าใจ (naïve 
views) มีจ านวนดังต่อไปน้ีคือ (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดับความเข้าใจของผู้เรียนหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 
ระดบัความเข้าใจ จ านวน คดิเปน็ร้อยละ 
ถูกต้อง (informed views) 30 63.8 
เข้าใจบางส่วน (transitional 
views)  13 27.6 
ขาดความเข้าใจ (naïve views)  4 8.5 
รวม 47 100 
 

 หลังจากการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว พบว่าผู้เรียน มีระดับความ
เข้าใจที่ถูกต้อง (informed views) จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.8 โดยสามารถแสดงการอธิบายเก่ียวกับกลไกและสาเหตุของการ
เกิดภาวะโลกร้อนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีการยกตัวอย่าง
เชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมที่ตนเองได้ท าเข้ากับเน้ือหาวิทยาศาสตร์ได้
ถูกต้องดังตัวอย่างของการอธิบายดังต่อไปน้ี 

 
“สาเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก ปกติเม่ือแสงอาทิตย์ส่อง

มายังโลก ความร้อนจะสะท้อนออกจากโลกได้ ท าให้มีความสมดุล
กัน แต่เม่ือโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซพิษต่าง ๆ อย่าง CO2 CH4 

CFC ก็จะท าให้เกิดชั้นก๊าซเรือนกระจกเพิ่มหนาขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่
สามารถสะท้อนกลับออกนอกโลกได้ ท าให้โลกร้อนขึ้นเรื่อย  ๆ”
(นักศึกษา A, 25 มีนาคม 2559) 
 

จะเห็นว่านักศึกษาสามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุการ
เกิดภาวะเรือนกระจกคือก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ และพบว่า
นักศึกษาบางส่วนในกลุ่มที่มีระดับความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถ
อธิบายเชื่อมโยงความรู้ที่ตนเองได้ค้นพบจากกิจกรรมได้ ดังต่อไปน้ี 

 
“เน่ืองจากมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปซ่ึงเป็น

สิ่งที่ท าให้เกิดภาวะเรือนกระจกจึงท าให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจาก
แก๊สเรือนกระจกจะไปห่อหุ้มโลกไว้ท าให้ไม่สามารถถ่ายเทความร้อน
ออกไปนอกโลกได้ เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ท าได้ว่าขวดที่ทดลองจะมี 
1 ขวดที่เปิดฝา และอีก 1 ขวดที่เปิดฝา จากการทดลองสรุปได้ ว่า
ขวดที่เปิดฝาจะมีอุณหภูมิต่ ากว่าขวดที่ปิดฝา เน่ืองจากความร้อนที่
อยู่ในขวดสามารถระบายออกไปนอกขวดได้ ต่างจากขวดที่ปิดฝาที่
ความร้อนจะสะสมอยู่ในขวดท าให้มีอุณหภูมิสูง” (นักศึกษา B, 25
มีนาคม 2559) 

 
นักศึกษาในกลุ่มเข้าใจบางส่วน (transitional views) พบว่ามี

จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 จากทั้งหมด ในกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่
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สามารถตอบได้ว่าสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและกลไกการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกน้ันเกิดจากปัจจัยใด แต่บางส่วนไม่
สามารถอธิบายเชื่อมโยงกับกิจกรรมในชั้นเรียนได้อย่างละเอียด หรือ
มีบางส่วนของการอธิบายมีความคลาดเคลื่อน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 
“สาเหตุเน่ืองมาจากการตัดไม้ท าลายป่าที่อุดมสมบูรณ์ทิ้งไป 

เพราะต้นไม้มีประโยชน์อย่างมากในการสังเคราะห์ก๊าซออกซิเจน ซ่ึง
เป็นก๊าซดีปกคลุมโลก รวมทั้งมีการปลูกสร้างโรงงานปล่อยควันเสีย
และรถยนต์ที่มีควันเสียบนท้องถนนมากมาย เพราะควันเสียเหล่าน้ี
คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือก๊าซไม่ดี และท าให้เกิดภาวะเรือน
กระจก จึงท าให้แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านเข้ามาไม่สามารถทะลุชั้น
บรรยากาศออกไปได้ เน่ืองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปปกคลุม
แทนที่ออกซิเจนหมดแล้ว” (นักศึกษา C, 25 มีนาคม 2559) 

 
“ สภาวะเรือนกระจกเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจาก

การปล่อยควันจากท่อไอเสียของรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม 
และการเผาไหม้ต่าง ๆ ลอยขึ้นไปเกาะและรวมกันอยู่ที่ชั้นโอโซนของ
โลกเป็นจ านวนมาก จึงท าให้แสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกผ่าน
ชั้นโอโซนเข้ามาและมีบางส่วนที่ถูกโลกสะท้อนออกไป แต่ติดกับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกาะรวมกันอยู่ ท าให้สะท้อนออกไปไม่ได้ แสง
จึงต้องสะท้อนกลับมายังโลกอีก” (นักศึกษา D, 25 มีนาคม 2559) 

 
ในส่วนของนักศึกษาในกลุ่มขาดความเข้าใจ  (naïve views)  

พบว่ามีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 จากทั้งหมด ในกลุ่มน้ี ส่วน
ใหญ่พบว่าไม่สามารถแสดงเหตุผลเพื่ออธิบายสาเหตุของการเกิด
ภาวะโลกร้อนรวมทั้งกลไกการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกได้ ไม่
สามารถอธิบายเชื่อมโยงกับกิจกรรมในชั้นเรียนได้ หรือเขียนแค่
บางส่วนของการอธิบายซ่ึงมีความคลาดเคลื่อนทั้งหมด ดังตัวอย่าง
ต่อไปน้ี 

 
“กลไกการเกิดก๊าซเรือนกระจกเกิดจากการที่มนุษย์ท าให้เกิด

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ท าให้ก๊าซน้ีไปท าลายชั้นบรรยากาศ
ที่ปกคลุมเสียหาย ท าให้แสงจากดวงอาทิตย์ ส่องมายังโลกเยอะขึ้น 
ท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น เพราะไม่มีชั้นบรรยากาศคลุมไว้”
(นักศึกษา E, 25 มีนาคม2559) 

 
“การเกิดภาวะเรือนกระจก เกิดจากมลพิษต่าง ๆ ท าปฏิกิริยา

เคมีบนชั้นบรรยากาศ มีผลกระทบท าให้อากาศเป็นพิษ” (นักศึกษา 
F, 25 มีนาคม 2559) 

 

5. อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากหลักฐานทั้งหมดพบว่าการสอนด้วยวิธีดังกล่าว สามารถท า

ใ ห้ เ กิ ด ค วาม เ ข้ า ใ จต่ อ เ น้ื อห า วิทย าศ าสต ร์ ข อ ง นักศึ กษา
ระดับ อุดมศึกษาที่ เ ป็น นักศึ กษาครู  ซ่ึ ง ไ ม่ ใช่ นักศึ กษาคณะ
วิทยาศาสตร์โดยตรง (non-science student) พบว่า ผู้ที่เข้าใจ
ถูกต้องทั้งหมดคและบางส่วนมีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 91.4 
โดยมีเพียง 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 ของทั้งหมดเท่าน้ันที่ ไม่
สามารถอธิบายความเข้าใจจากกิจกรรมที่ตนเองได้ท าลงไปได้ ซ่ึง
จากหลักฐานดังกล่าวถือว่าการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานน้ัน
สามารถใช้ในบริบทของการจัดการเรียนรู้ ในเน้ือหาโลกร้อนใน
ระดับ อุดมศึกษาได้ เป็นอย่ างดี ซ่ึ งสอดคล้อง กับ  Walton & 
Matthews (1998). [7] กล่าวว่า การใช้ปัญหาจะเป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้เรียนอยากรู้ ถ้าผู้เรียนแก้ปัญหาได้ก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนจ า
เ น้ือหาความรู้ง่ายและนานขึ้นเน่ืองจากมีประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหา และการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบวิชาการมากกว่าการสอน
จากสภาพจริงในชีวิตประจ าวันท าให้ผู้เรียนรู้สึกไม่เกิดประโยชน์ใดๆ 
ในการเรียน แต่เม่ือผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีการเก็บข้อมูล
ด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจเกิดการเรียนรู้ด้วยสมองของผู้เรียนเอง
ท าให้ผู้เรียนน้ันรับได้ความรู้ (นิรมล ศตวุฒิ, 2547) [8]        

ผู้วิจัยยังพบอีกว่า ผู้เรียนน้ันมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่าง
เน้ือหาของกลไกการเกิดภาวะเรือนกระจก และกลไกการเกิดรูรั่ว
ของโอโซนในชั้นบรรยากาศ ซ่ึงคาดว่าเป็นความรู้เดิมของผู้เรียน ซ่ึง
ผู้ที่เข้าใจคลาดเคลื่อนน้ัน มักให้เหตุผลในอนุทินว่าก๊าซเรือนกระจกมี
กลไกไปเกิดปฏิกิริยาท าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ท าให้เกิดรูรั่ว
ของโอโซนขึ้น ซ่ึงประเด็นน้ี ผู้สอนจะต้องมีการสรุปและท าความ
เข้าใจกับผู้เรียนหลังเรียน ถึงความแตกต่างระหว่างสองปรากฏการณ์
น้ีให้ชัดเจน สอดคล้องกับ อภิชัย เหล่าพิเดช และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ 
(2560) [9]  กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนที่ดี ผู้เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียนและกระบวนการ
แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน  

อีกประ เด็นห น่ึงคื อการ สอนแบบ ใช้ปั ญห าเป็ นฐ าน มี
กระบวนการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการค้นคว้าหา
ค าตอบด้วยตนเองซ่ึงสอดคล้องกับการสอนวิทยาศาสตร์แบบ
สืบเสาะ หรือ Inquiry based approach ซ่ึงมีรูปแบบการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนสามารถค้นหาค าตอบด้วยตนเองเป็นส าคัญ และการที่
ผู้เรียนได้เริ่มเรียนรู้จากการเกิดปัญหา จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการอยากรู้อยากเห็นและค้นคว้าหาค าตอบจนได้ความรู้
ใหม่ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) [10]   และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้
จริง และสามารถแก้ปัญหาในสภาพจริง เม่ือผู้เรียนได้มีการคิด 
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วิเคราะห์ ปฏิบัติซ่ึงเป็นการท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะ
ในการแก้ปัญหา (นิรมล ศตวุฒิ, 2547) [11]    

ผูวิ้จัยมีความเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ใน
ระดับอุดมศึกษาน้ันสามารถท าได้ โดยการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้มีความเหมาะสมต่อธรรมชาติของเน้ือหาวิชาต่าง ๆ โดย
ผู้สอนจะต้องมีการวิเคราะห์เน้ือหาที่ต้องการสอนอย่างละเอียด เพื่อ
ด าเนินการสร้างแผนการสอนที่มีประเด็นปัญหาที่เอ้ือต่อการค้นคว้า
หาค าตอบของนักศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะท าหน้าที่คอยให้
ข้อมูลย้อนกลับและค าแนะท าในการด าเนินกิจกรรมเท่า น้ันซ่ึง
สอดคล้องกับ วิสุทธ์ิ ตรีเงิน (2556). [12] วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานในการสอนน้ันจะให้ความส าคัญกับผู้เรียน ซ่ึงแตกต่างจาก
การเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นผู้สอนเป็นส าคัญ โดยการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานไม่ได้เน้นผลลัพธ์ที่เป็นความรู้เพียงอย่างเดียว แต่มี
การเน้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (สุธี พรรณหาญ, 2547) [13]   
ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนลักษณะน้ีเหมาะกับการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา และผู้วิจัย พบว่า แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับอุดมศึกษามีดังต่อไปน้ี คือ  

1. วิเคราะห์เน้ือหาวิชาที่ต้องการสอน พิจารณาว่ามีเน้ือหาใดที่
สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาออกมาได้ และออกแบบกิจกรรมที่
สอดคล้องกับเน้ือหาวิชา พยายามออกแบบให้เป็นปัญหาที่ผู้เรียนไม่
สามารถเดาค าตอบได้ง่ายซ่ึงจะท าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ และ
ออกแบบการทดลองขึ้น 

2. ท้าทายความคิดของผู้เรียนโดยผู้สอนสามารถแสดงความเห็น
หรือการคาดการณ์ที่ผิดอย่างชัดเจนโดยพยายามหาเหตุผลที่ ไม่มี
น้ าหนักมากนัก มาสนับสนุน ท าให้ผู้เรียนเกิดความเห็นที่ขัดแย้งกับ
ผู้สอน จนท าให้เกิดการส ารวจตรวจสอบเพื่อมาหักล้างกับผู้สอน 
และพิสูจน์ว่าสมมติฐานของตนเองน้ันถูกต้อง 

3. ระหว่างด าเนินกิจกรรมค้นหาค าตอบของผู้เรียนน้ัน ผู้สอน
จะต้องคอยตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา และให้
ข้อมูลย้อนกลับทันที่เม่ือเห็นว่าผู้เรียนก าลังออกแบบการทดลองที่มี
แนวโน้มที่ไม่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหา เพื่อให้กิจกรรมน้ันๆด าเนิน
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่ผู้สอนที่ได้ก าหนดไว้ 
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ผลของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สะเตม็ศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรมต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา จังหวัดล าปาง 

 The Results of Using the 21st Century Learning based on STEM Education 
and Engineering Design Process towards the problem solving ability of 

Maethawittaya school’s Students in Lampang province 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนจาก การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดล าปาง จ านวน 25 คน  เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย คือ แผนจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา จ านวน 2 แผนการเรียนรู้ ได้แก่  1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
สัตว์น้อยข้ามน้ า 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องร่อนทรงพลัง  และแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ  ผลการวิจัยพบว่า  ผลจากแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ กระบวนการออกแบบ
ตามวิศวกรรมผนวกกับแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะส าหรับการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และสามารถน าเนื้อหาความรู้ กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ ไปใช้แก้ไขปัญหา นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการออกแบบตามวิศวกรรมผนวกกับตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหา มีค่าเฉลี่ย 3.36  ค่าร้อยละ 84 
ระดับความสามารถในการแก้ปัญหา ดีเยี่ยม ขั้นที ่2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิด มีค่าเฉลี่ย 2.96  ค่าร้อยละ 74 ระดับความสามารถในการ
แก้ปัญหา ดี ข้ันที่ 3 ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ย 2.88  ค่าร้อยละ 72 ระดับความสามารถในการแก้ปัญหา ดี ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผน
และด าเนินการแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ย 3.28  ค่าร้อยละ 82 ระดับความสามารถในการแก้ปัญหา ดีเยี่ยม ข้ันท่ี 5 ขั้นทดสอบประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 
2.74  ค่าร้อยละ 68 ระดับความสามารถในการแก้ปัญหา ค่อนข้างดีและ ขั้นที่ 6 ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ย 2.76 ค่าร้อยละ 69 
ระดับความสามารถในการแก้ปัญหา ค่อนข้างดี โดยภาพรวมผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอยู่ในระดับค่อนข้างดี ถึงระดับดีเยี่ยม 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21, กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม, สะเต็มศึกษา, และความสามารถในการแก้ปัญหา   
 

Abstract 
  
 The purpose of this research was to design and create a learning activity based on the concept of STEM 
education and ability to solve problems of students from STEM education activity. The samples consisted of 25 
students in secondary school in Lampang province. The research instrument was lesson plan for learning science based 
on the STEM education 2 lesson plans. The first lesson plan is the little animals across the water and the last is the 
potent glider lesson plan and evaluation of problem solving ability, analyze data by average Standard deviation. The 
results of the study were as follow Step 1. Problem Identification the majority of students were able to make a score of 
84 %, mean 3.36 is the most of ability to solve. Step 2 Related Information Search the majority of students were able 
to make a score of 74 %, mean 2.96 great of ability to solve. Step 3 Solution Design the majority of students were able 
to make a score of 72 %, mean 2.88 great of ability to solve. Step 4 Planning and Development. The majority of 
students were able to make a score of 82 % mean 3.28 is the most of ability to solve. Step 5 Testing, Evaluation and 
Design Improvement The majority of student were able to make a score of 68 %, mean 2.74 tolerable of ability to 
solve. Step 6 Presentation the majority of students were able to make a score of 69 %, mean 2.76 tolerable of ability 
to solve. Overall, the leaner has the ability to solve problems at relative tolerable to the most level. 
Keywords: The 21st century Learning, Engineering Design Process, problem solving, STEME education 
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1. บทน า (Introduction) 
    สังคมโลกในขนาดนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายทอดข้อมูลใหม่อยู่ตลอดเวลา
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจ
และสังคมก้าวหน้าดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการเตรียมผู้เรียนในวันนี้ให้มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีจุดมุ่ งหมายที่มุ่ งให้ เยาวชน
สามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้สามารถจะ
เผชิญหน้ากับสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต การตื่นตัว
และเตรียมพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการสร้างมหาอ านาจ
ทางการศึกษาเมื่อให้ได้ประชากรที่มีคุณภาพจึงเป็นกลยุทธ์ของการ
พัฒนาส าหรับประเทศไทยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่เน้น
ความส าคัญ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์อย่างเท่าเทียมกันเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองต่อการเตรียมคนไทยรุ่นใหม่เพราะธรรมชาติของ 4 วิชานี้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถที่จะด ารงชีวิตได้ดีและมี
คุณภาพ (สะเต็มศึกษากับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 
2551) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551 มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีสมรรถนะในด้านความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา [1] วิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญยิ่งเพราะท าให้คนได้
พัฒนาวิธีคิด ทั้งการคิดเป็นเหตุเป็นผล การคิดสร้างสรรค์  การคิด
วิเคราะห์ ที่ส าคัญในการค้นหาความรู้มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ [2] กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งให้
ผู้ เรียนได้ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ เน้นการเช่ือม โยงความรู้กั บ
กระบวนการที่มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดย
ใช้กับการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนทุกคน [3] 
  ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นระดับ
ใดก็ตามครูผู้สอนยังคงให้ความส าคญักับเนื้อหามากกวา่กระบวนการ
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ฝึกการคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น  
เนื่องจากต้องเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมทางด้านเนื้อหาเพื่อ
รองรับการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ  ท าให้
นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการประยุกต์
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าของตนเองได้ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าและไม่เกิดความคงทนในการเรียนรู้ [4] 
    สะเต็มศึกษาเป็นอีกแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมุ่ง
แก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต 
ความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนใน
การปฏิบัติงานที่ต้องใช้ องค์ความรู้และทักษะกระบวนการต่างๆ สู่
การสร้างนวัตกรรมในอนาคตเพื่อความมั่นคง และเศรษฐกิจ อันดี
ของประเทศชาติสืบไป [5] 
    การคิดแก้ปัญหาเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งส าหรับมนุษย์
เพราะมนุษย์ต้องเจอกับปัญหาอยู่ทุกๆ วัน ทักษะการคิดแก้ปัญหา
เป็นการใช้ประสบการณ์ที่ค้นพบด้วยตนเองที่เกิดจากการสังเกตการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการตีความและการสรุปความ
เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2550) และ มิใช่เพียงแต่การรู้จักคิดและรู้จักใช้สมอง
หรือเป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาเพียงอย่างเดยีวแต่ ยังเป็นทักษะ
ที่สามารถพัฒนาทัศนคติวิธีคิดค่านิยมความรู้ความเข้าใจใน
สถานการณ์ของสังคมได้อีกด้วยซึ่งในระบบการศึกษาจะต้องจัดให้
ความส าคัญในการพัฒนาและฝึกเยาวชนให้มีโอกาสฝึกทักษะการคิด
แก้ปัญหาให้มากขึ้น [6] จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า
ผู้เรียนยังขาดการรวบรวมองค์ความรู้ทั้ง 4 วิชามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มี
ความแตกต่างจากศตวรรษท่ีผ่านมาเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้การจัดการศึกษาต้อง เปลี่ยน
จากจากกระบวนทัศน์แบบดั้ งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่
กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่เน้นให้ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการในการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง จากปัญหาที่มีความซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ซึ่งเป็นโลกแห่งนวัตกรรมที่มุ่งเน้นความสร้างสรรค์ แปลก
ใหม่ ไม่ซ้ าเดิม ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ต้องเน้นทักษะกระบวนการ
คิดที่สามารถเน้นให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง สร้างสรรค์
เพื่อตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในขณะนี้ ซึ่งทักษะ
การคิดที่กล่าวถึงคือ การคิดแก้ปัญหา เชิงสร้างสรรค์  ที่ เป็น
กระบวนการทางความคิดในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ที่มาจาก
แนวคิดใหม่ๆ อย่างหลาก หลาย ประกอบด้วยการคิดเอกนัยที่อาศัย
ความรู้และประสบการณ์เดิม และความคิดอเนกนัยจากความคิด
สร้างสรรค์ ท้ังในด้านการคิดคล่อง ริเริ่ม ยืดหยุ่น และละเอียดลออ 
ที่ส่งเสริมกันอย่างเหมาะสม เพื่อน าไปปรับใช้ในการแก้ปัญหา ได้
อย่างสร้างสรรค์ ในยุคสมัยแห่งศตวรรษท่ี 21  
     ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวเนื่อง
กับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยสร้างกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง  2551 แม้จะมีงานวิจัยจ านวนมากที่ศึกษา
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สะเต็มศึกษา แต่งานวิจัยในประเทศไทยที่
ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเพียงการตรวจสอบว่าครูและผู้เรียนมีความ
เข้าใจหรือมีความสามารถในการแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆหรือไม่  
และมีงานวิจัยน้อยมากที่จะศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา  ที่แก้ปัญหาด้านความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการออกแบบช้ินงานหรือ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อน ามาพัฒนาและต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมใน
อนาคต 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 

2.1 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
2.1.1 ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดล าปาง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดล าปาง  จ านวน 25 คน 
2.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 34

hp-pc3
Stamp



     2.2.1 ตัวแปรต้น แนวทางการจัดการศึกษาการตามแนวคิดของ
สะเต็มศึกษา 

2.2.2 ตัวแปรตาม ความสามารถในการแก้ปัญหา  
2.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
     2.3.1 เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลองเป็นเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ 
ช่วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551  
2.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
     2.4.1ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลา 6 คาบ คาบเรียน
ละ 1 ช่ัวโมง จ านวน 2แผนการจดัการเรียนรู ้
 
3. วิธีการวิจัย (Materials and Methods) 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
     3.1.1 ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด แนวคิดสะเต็ม
ศ ึกษาตามร ูปแบบของสถาบ ันการสอนว ิทยาศาสตร ์แล ะ
เทคโนโลยี ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารวิชาการ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร อินเตอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูล
นักเรียน เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการสอนด้วยสะเต็มศึกษา 

    3.1.2 ด าเนินการสร้างแผนการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ตามรูปแบบของสถาบ ันส ่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เท ค โ น โ ล ย ีห ร ือ  ส ส ว ท . (Engineering Design Process) 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีจ านวนทั้งหมด 6 
ขั้นตอนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 รูปกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (NRC, 2012) 
         1) ขั้นระบุบปัญหา โดยครูสร้างสถานการณ์หรือปัญหา
ให้กับผู้เรียน 
         2) ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
         3) ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
         4) ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
         5) ขั้นทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการ

แก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
         6) ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือ
ช้ินงาน 

 ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 แผน มีการประเมินผู้เรียนด้วย
แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทั้งหมดจ านวน 25 ข้อ 
ซึ่งประเมินจากการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดสะเตม็ศึกษาและการท า
กิจกรรมของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ 

 3.1.3 อาจารย์ที ่ปร ึกษาวิจ ัยตรวจสอบความถูกต ้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ความถูกต้องเหมาะสม และข้อบกพร่อง
ของแผนการจัดการเรียนรู ้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข  
     3.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยและปรับปรุงแก้ไขและน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 ผู้วิจัยท าการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงโดยเลือกนักเรียน
ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ของโรงเร ียนขนาดเล ็กแห ่งหนึ ่งในจังหวัดล าปาง จ านวน 1 
ห้องเรียนมีนักเรียน 25 คน 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าการวิจัย  
      เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้แบ่งออกเป็นสองส่วนตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยได้แก่ 
      3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยที ่ผู ้วิจัยเลือกใช้ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู ้แบบตามรูปแบบ
แนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ สาระที่ 
5 พลังงานจ านวน 2 แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สัตว์น้อยข้ามน้ า  
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องร่อนทรงพลัง  
       3.3.2 การวัดและประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
แผนการจัดการเรียนรู้ทั ้ง 2 แผนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถด าเนินการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในแผนการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยให้ผู้เรียนมีการระบุบปัญหาว่าปัญหาคือ
อะไร รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวกับปัญหาเพื่อน ามาสู่การ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและวางแผนด าเนินการแก้ปัญหา จนใน
ที่สุดผู้เรียนสามารถสร้างช้ินงานเพื่อน ามาแก้ไขปัญหาที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นและท าการทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขช้ินงานและ
ผู้เรียนสามารถน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน
ที่ตนเองสร้างขึ้นมาได้ โดยขั้นตอนการด าเนินการแก้ปัญหาด าเนิน
ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งมีการวัดและประเมินผล
ในส่วนของการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน 

     3.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
   - แบบความประเมินสามารถในการแก้ปัญหา จ านวน 
25 ข้อ 
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แผนการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสร้างขึ ้นเพื ่อ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ส่วนแบบประเมินความสามารถ
ในการแก้ปัญหา สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
      3.3.3 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา โดย
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้   
      1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
      2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและวิธีการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา  
      3) ก าหนดล ักษณ ะของแบบว ัดความสามารถ ในการ
แก้ปัญหา ให้เป็นแบบอัตนัย โดยมีสถานการณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้
นักเรียนอ่านในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้  
      4) ด าเนินการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาให้สอดคล้องกับ Engineering Design Process และให้
ผู้เช่ียวชาญหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบ 
      5) น าแบบวัดแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่สร้าง
ขึ้น ให้อาจารย์ ที่ปรึกษางานวิจัยตรวจพิจารณาความเหมาะสม
ของเกณฑ์การประเมิน พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง
แก้ไข  
       6) น าแบบวัดแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาไปใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดล าปาง 
           
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย ครั ้งนี ้การ
ว ิเคราะห ์ข ้อม ูลประกอบด ้วย  การหาค ่า เฉลี ่ย  (Mean) ค ่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การค านวณค่าเฉลี่ย
ร้อยละ และสถิต ิที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข ้อม ูลเพื ่อหาคุณภาพ
เครื่องมือประกอบด้วย ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(IOC : Index of item objective congruence) 
4. ผลการวิจัย (Results) 
     จากการออกแบบและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
(สะเต็มศึกษา)  จ านวน 2 กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1 สัตว์น้อยข้ามน้ า และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
เครื่องร่อนทรงพลัง พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษานั้น ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ตระหนักถึง
ความส าคัญของ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ โดยมีการความรู้ทั้ง 4 แขนงวา มาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา 
สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงโดยสามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ออกแบบ ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสามารถระบุปัญหา 
สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขของปัญหาได้ STEM  Education 
เป ็น ว ิท ย าก ารจ ัด ก าร เร ีย น รู ้ แบ บ บ ูรณ าการ  ที ่ม ีก ารน า
ว ิท ย า ศ า ส ต ร ์ (  Science ) เท ค โน โล ย ี  (Techonology), 
ว ิศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์(Engineering ) แ ล ะ  ค ณ ิต ศ า ส ต ร์ 
(Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยผ่านการจัดการเรียนรู ้ที ่มีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการแก้ป ัญหาที่

เช่ือมโยงกับ ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่21   

ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 25 คน หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยน า
เทียบกับเกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
(ส านั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน , 2554: 22) 
ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 
ตารางที่  4.1 ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ป ัญหา
นักเรียนจ านวน 25 คน  
กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม 
ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ระดับ
ความสาม
ารถใน
การ
แก้ปัญหา 

1) ขั้นระบุปัญหา  3.36 0.62 84 ดีเยี่ยม 
2) ขั้นรวบรวมข้อมูล
และแนวคิด 

2.96 0.5 74 ดี 

3) ขั้นออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา 

2.88 0.62 72 ดี 

4) ขั้นวางแผนและก า
เนินการแก้ปัญหา 

3.28 0.65 82 ดีเยี่ยม 

5) ขั้นทดสอบ 
ประเมินผล 

2.74 0.5 68 ค่อนข้างดี 

6) ขั้นน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาผลการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 

 
2.76 

 
0.5 

 
69 

 
ค่อนข้างดี 

ตาราง 4.1 ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาหลังจากจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามสะเต็มศึกษา เมื่อพิจารณาและแจกแจงความถี่ พบว่า 
นักเรียนมีระดับความสามารถในการแก้ปัญหาหลังจากจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามสะเต็มศึกษาขั้นที่ 1 ขั้นระบุบปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.62 ร้อยละ 84 ระดับความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและ
แนวคิด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.5 ร้อยละ 
74 ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับ ดี  ขั้นที่ 3 ขั้น
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  0.62 ร้อยละ 72 ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่
ในระดับ ดี ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผนและก าเนินการแก้ปัญหา ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.5 ร้อยละ 82 ระดับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  ขั้นที่  5 ขั ้น
ทดสอบ ประเมินผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
0.5 ร้อยละ 68 ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับ ขั้น
ที่ 6 ขั ้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5 ร้อยละ 69 ระดับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับ ค่อนข้างดี  จากเหตุผล
ข้างต้นจึงท าให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษามีความสามารถใน 
การแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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ตารางที่  4.2 ผลการจ ัดการเร ียน รู ้ความสามารถในการ
แก ้ป ัญหาของน ัก เร ียน ในแต่ละขั้นตามของกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 
 

ขั้นที่ ผลการจัดการเรยีนรู้ 
1. ขั้นระบบุปญัหา โดย
ครูสร้างสถานการณห์รือ
ปัญหาให้กับผู้เรยีน 

นักเรียนร้อยละ  84 มีระดับความสามารถใน
การแก้ปัญหาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยมซ่ึงนักเรียน
สามารถที่จะระบุปัญหาที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและ 
นักเรียนร้อยละ 16 ไม่สามารถระบุปัญหาที่
ผู้สร้างขึ้นได้   

2. ขั้นรวบรวมข้อมูล
และแนวคิดที่เกีย่วข้อง
กับปัญหา 

นักเรียนร้อยละ  74  มีระดับความสามารถใน
การแก้ปัญหาอยู่ในระดับ ดี ซ่ึงนักเรียนสามารถ
สืบค้นแนวที่เกี่ยวกับปัญหาและน ามาปรับใช้
หรือแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและ นักเรียน
ร้อยละ 26 ไม่สามารถสืบค้นแนวที่เกี่ยวกับแนว
ทางการแก้ปัญหาได้ 

3. ขั้นออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา 

นักเรียนร้อยละ  72 มีระดับความสามารถใน
การแก้ปัญหาอยู่ในระดับ ดี ซ่ึงนักเรียนสามารถ
ที่จะคิดค้นและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาวิจัยได้
สร้างขึ้นได้และ นักเรียนร้อยละ 16 ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาวิจัยได้สร้างขึ้นได้ 

4. ขั้นวางแผนและ
ด าเนินการแกป้ัญหา 

นักเรียนร้อยละ  82 มีระดับความสามารถใน
การแก้ปัญหาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยมซ่ึงนักเรียน
สามารถที่จะวางแผนในการแก้ปัญหาและ
ด าเนินการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นได้และ 
นักเรียนร้อยละ 18 นักเรียนไม่สามารถที่จะ
วางแผนในการแก้ปัญ หาและด า เนิ นการ
แก้ปัญหาที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นได้ 

5. ขั้นทดสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุง
แก้ไขวิธีการแก้ปญัหา
หรือชิ้นงาน 

นักเรียนร้อยละ  68 มีระดับความสามารถใน
การแก้ปัญหาอยู่ในระดับ ค่อนข้างดีซ่ึงนักเรียน
สามารถที่จะทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุง
แก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานและ นักเรียน
ร้อยละ 32 นักเรียนไม่ทดสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 

6. ขั้นน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาผลการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 

นักเรียนร้อยละ  69 มีระดับความสามารถใน
การแก้ปัญหาอยู่ในระดับ ค่อนข้างดีซ่ึงนักเรียน
สามารถที่จะน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงานได้และ นักเรียนร้อยละ 31 
นักเรียนไม่สามารถที่น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานได ้

 
5. อภิปรายผล (Discussion) 
     5.1 การออกแบบและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
สะเต็มศึกษา  
          ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนา
ทักษะ ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์และยังมีผลท าให้ผู้เรียนน าความรู
ไปใชในการแกปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิต
ใหม่ ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสามารถระบุปัญหา 
สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขของปัญหาได้ ซึ่งจะเห็นได้จากการ
ออกแบบและสร้างกิจกรรม ยกตัวอย่างกิจกรรม เช่น “จะท าอย่างไร
ให้เรือแล่นไปไกล” “จะท าอย่างไรให้เครื่องร่อน ร่อนได้ดี” จาก
เหตุผลข้างต้นจึงท าให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับตั้งแต่ดีขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นัสรินทร์  บือซา [7] การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด สะเต็มศึกษา  (STEM  Education)  ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนจากการจัด
กิจกรรมสะเต็มศึกษา  
      นักเรียนมีระดับความสามารถในการแก้ไขปัญหาหลังจัดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบไปด้วย 6 
ขั้นตอนประกอบด้วย  ขั้นที่  1 ขั ้น ระบ ุป ัญ หา โดยคร ูส ร ้า ง
สถานการณ์หรือปัญหาให้กับผู ้เรียน เฉลี่ยเท่ากับ 3.36  คิดเป็น
ร้อยละ 84 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
ที่เกี ่ยวข้องกับปัญหา เฉลี่ยเท่ากับ 2.96 คิดเป็นร้อยละ 74 อยู่ใน
ระดับดี ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เฉลี่ยเท่ากับ 2.88 คิด
เป็นร้อยละ 72 อยู่ในระดับดี ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผนและด าเนินการ
แก้ปัญหา เฉลี่ยเท่ากับ 3.28 คิดเป็นร้อยละ 82 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา
หรือชิ ้นงาน  เฉลี่ยเท่ากับ 2.74 คิดเป็นร้อยละ 68 อยู่ในระดับ
ค่อนข้างดี ขั้นที่ 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือ
ช้ินงาน เฉลี่ยเท่ากับ 2.76 คิดเป็นร้อยละ 69 อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับค่อนข้างดี
ถึงดีเยี่ยม จะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาอยู่ในระดับดีเยี่ยมในขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหา โดยครูสร้าง
สถานการณ์หรือปัญหาให้กับผู ้เรียน  และขั้นที่ 4 วางแผนและ
ด าเนินการแก้ปัญหามีผลคะแนน เนื่องจากผู้เรียนสามารถระบุ
ปัญหาได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ชัดเจน 
และ มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาที่ดี มีการแบ่งหน้าที่อย่าง
เหมาะสมและสมาชิกท างานตามหน้าที่เป็นอย่างดี มีการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนเป็นอย่างดี มีการเคารพกติกาของกลุ่มเป็นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณา รุงลักษมีศรี [8] ไดศึกษาผลการ
เรียนการสอนที่เนนกระบวน การออกแบบทางวิศวกรรมที่มีตอ 
ความสามารถในการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตรและทักษะกระบวน 
การวิทยาศาสตรขั้นผสมผสานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน
โรงเรียนสาธิต ผลการศึกษาพบวา นักเรียน กลุมที่เรียนวิทยาศาสตร
โดยจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 
มีคะแนนความสามารถในการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร และคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เฉลี่ยสูงโดย นักเรียนกลุมที่
เรียนวิทยาศาสตรโดยจัดการเรียนการสอนที่ เน้นกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม และ สอดคล้องกับวิจัยของ ธัญญารัตน์ ธนู
รัตน [9] ที่ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที ่5 ท่ีไดรับการสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความ
รู Inquiry Cycle) กับนักเรียนจ านวน 16 คน ผลการวิจัยพบว่า
ดา้นความสามารถในการแกปญหา มีจ านวนนักเรยีนที่ผานเกณฑ ์12 
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คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑที่ก าหนด คือรอยละ 
70 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับ ดี 
 
6. บทสรุป (Conclusion) 
6.1 ผลการออกแบบและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาทักษะการเรียน
วิทยาศาสตร์ด้านการทดลองผู้เรียนสามารถออกแบบการทดลอง 
และก าหนดวิธีขั้นตอนการทดลอง และสามารถระบุปัญหา สาเหตุ 
และเลือกใช้อุปกรณ์ในการทดลองอย่างเหมาะสม และยังมีผลท าให้
ผู้เรียนน าความรูไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรง ท าให้มีความกระจ่างชัดเจนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ น าทักษะที่ได้รับ เช่น การเผชิญปัญหา การ
หาแนวทางในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นประโยชน์ในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
สามารถระบุปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขของปัญหาได้ การ
จัดการเรียนการสอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจะเป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยฝึกผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะการปัญหา ซึ่งทั้งสองทักษะนี้เป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิต
ในยุคศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษา ในศตวรรษจึงควรเป็นการจัด
การศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิดเพื่อสร้างความรู้ สืบค้นความรู้จาก
แหล่งต่างๆ มีการวิเคราะห์และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างถูกต้อง 
ตลอดจนการที่ให้ผู้เรียนได้ ลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งการฝึกฝนให้ผู้ เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหานี้เองจะเป็นภูมิ คุ้มกันให้กับ
ผู้เรียนในการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ฝึกฝนในห้องเรียนไปสู่การน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตจริง การใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจึงเป็น
เครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนผ่านการคิดอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งเป็น
การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิมให้ขยายไปจนเกิดมุมมองใหม่ๆ           

6.2 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษานักเรียนมี
ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาใน ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหา โดย
ครูสร้างสถานการณ์หรือปัญหาให้กับผู ้เรียน  เฉลี่ยเท่ากับ 3.36  
คิดเป็นร้อยละ 84 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เฉลี่ยเท่ากับ 2.96 คิดเป็นร้อยละ 74 
อยู่ในระดับดี ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เฉลี่ยเท่ากับ 2.88 
คิดเป็นร้อยละ 72 อยู่ในระดับดี ข้ันท่ี 4 ขั้นวางแผนและด าเนินการ
แก้ปัญหา เฉลี่ยเท่ากับ 3.28 คิดเป็นร้อยละ 82 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา
หรือชิ ้นงาน  เฉลี่ยเท่ากับ 2.74 คิดเป็นร้อยละ 68 อยู่ในระดับ
ค่อนข้างดี ขั้นที่ 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือ
ช้ินงาน เฉลี่ยเท่ากับ 2.76 คิดเป็นร้อยละ 69 อยู่ในระดับค่อนข้างดี
จากการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทั้ ง 6 ขั้นตอนตาม 
Engineering Design Process พบว่านักเรียนมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาอยู่ในระดับค่อนข้างดีถึงดีเยี่ยม 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodo กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปีที่ 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จ านวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์  Edmodo ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นข้อค าถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodo ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) และส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส ารวจและด้วย
ตนเอง  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodo ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏผลอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด ส าหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodo ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (X = 
4.75, S.D. = 0.44)   นักศึกษาสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมช้ันเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (x = 4.67, S.D. = 0.58) และ 
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (X = 4.56, S.D. = 0.51) 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ความพึงพอใจ เว็บไซต์ Edmodo 
 
 

Abstract 
This research aimed to study students’ satisfaction towards social network on website Edmodo. The sample 

consisted of 29 students who enrolled in the course of Nutrition for Young Children in the second semester of the 
academic year 2017. The research instrument was the questionnaire.  The data collected were analyzed by the use of 
Mean and Standard Deviation  

The finding revealed that the students’ satisfaction with their learning towards Social Network on Website 
Edmodo as a whole was in a high level. The students had the highest levels of satisfaction in terms of self-study (x̄ = 
4.75, S.D. = 0.44), communication (x̄ = 4.67, S.D. = 0.58) and the ease of access (x̄ = 4.56, S.D. = 0.51).   
Keywords: Learning, Social network, Satisfaction, Edmodo 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการ
พัฒนาประเทศ จะเห็นได้จากในนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
รัฐบาลที่ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาและ
สร้างทักษะในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ การพัฒนา
การศึกษาภายใต้กรอบนโยบายนี้ ควรฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจากผู้สอนเป็นเพียงพี่ เลี้ ยง หรือ ครูฝึก 
(Coach) การจัดการศึกษาต้องเน้นเรื่องของการท างานร่วมกัน 
ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์

และสื่อดิจิทัล โดยเน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะในการสืบค้นและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสนับสนุนและ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (นฤพนธ์ สายเสมา, 2556) [2] 
 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมบน เว็บไซต์ 
Edmodo เริ่มมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นเพราะเป็นการ
เรียนและการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันโดยเน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้กระท า
มากกว่าเป็นผู้ถูกกระท าซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและจดจ า
สิ่งที่เรียนได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้ผู้สอนสามารถออกแบบ
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กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งชั้นทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 
และผู้เรียนสามารถเข้าถึงแต่ละบทเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาไม่จ ากัด
เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น เนื่องจากสามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆบนเว็บไซต์ Edmodo ได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน 
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2572) ที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจในการน าเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodo มาออกแบบจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ต่อการจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บน
เว็บไซต์ Edmodo 

2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
บนเว็บไซต์ Edmodo เป็นสื่อในการจัดการเรยีนการสอน 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เป็นแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodoในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
4. สมมุติฐานงานวิจัย 

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodoอยู่ใน
ระดับมาก 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ป ฐ ม วั ย  ช้ั น ปี ที่  2  ค ณ ะ ค รุ ศ าส ต ร์  ม ห าวิ ย า ลั ย ร าช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา โภชนาการส าหรับ
เด็กปฐมวัย ในภาคเรียนท่ี 2/2560 จ านวน 29 คน 
5.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
บนเว็บไซต์ Edmodo 
5.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodo 

5.3.2 ศึกษาเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหาและ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

5.3.3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodo 

5.3.4 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodo 

5.3.5 ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ในแผนการ
จัดการเรียนการสอน โดย 1)แนะน านักศึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo พร้อมทั้งรายละเอียด ขั้นตอน
และวิธีการใช้งาน 2)ใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo 
ในการเรียนและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งงาน การดาวน์
โหลดเอกสารการสอนเพื่อทบทวนความรู้  การอภิปราย การ
ติดต่อสื่อสารเพิ่มเติมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo  

5.3.6 เมื่อด าเนินการจนครบตามขั้นตอนที่ระบุในแผนการ
จัดการเรียนการสอนจึงส ารวจและรวบรวมรวมข้อมูลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ 
Edmodo 

5.3.7 วิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล 
 

6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
6.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเชิงปฏิบัติการ คือ เว็บไซต์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีช่ือว่า Edmodo 
6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติ  คือ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ 
Edmodo ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) จ านวน 10 ข้อ  และส่วนที่  2 เป็นข้อค าถาม
ปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจโดยการสอบถามความ
พึงพอใจ หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodo มา
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และน าค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบ
กับเกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) [3] 

4.51–5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
3.51–4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก 
2.51–3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย 
1.00–1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่สถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
8. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย (ตารางที่ 1) พบวา่ ค่าเฉลี่ยความพึงใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodo ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏผลอยู่
ในระดับมาก ถึงมากท่ีสุด ส าหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เรียง
ตามล าดับ ดังนี้  การจัดการเรียนการสอนผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodo ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (x̄ = 4.75, S.D. = 0.44)   นักศึกษา
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สามารถสื่ อสารกับ เพื่ อนร่ วม ช้ันเรียนได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ (x̄ = 4.67, S.D. = 0.58) และ นักศึกษาสามารถดาวน์
โหลดใบงานและใบความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (x̄ = 4.56, S.D. = 
0.51)  

นอกจากน้ัน ผู้เรียนไดเ้สนอแนะให้มีการสร้างกิจกรรม เกมการ
แข่งขันออนไลน์เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และดึงดูดให้น่าใช้
งานมากขึ้น ในส่วนของระยะเวลาการส่งงาน ผู้เรียนได้เสนอแนะว่า

ผู้สอนควรเพิ่มระยะเวลาในการส่งงานเนื่องจากบางครั้งมีข้อจ ากัดใน
การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ความพึงใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodo  
 

รายการ 
ผลการประเมิน 

x ̄ 
 

S.D. 

1.การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ 
Edmodo ท าให้ผู้ เรียนเกิดการค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

4.75 
มากที่สุด 

0.44 

2.การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ 
Edmodo ท าให้ผู้ เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

4.36 
มาก 

0.74 

3.การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ 
Edmodo ท าให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมช้ันเรียนได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4.67 
มากที่สุด 

0.58 

4.การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ 
Edmodo ท าให้ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

4.56 
มากที่สุด 

0.51 

5.การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ 
Edmodo ท าให้นัผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข 

4.40 
มาก 

0.80 

6.การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ 
Edmodo เป็นการส่งเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

4.54 
มากที่สุด 

0.67 

7.การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ 
Edmodoกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนมากขึ้น 

4.49 
มาก 

0.67 

8.การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ 
Edmodo มีความง่าย ไม่ซับซ้อน 

4.40 
มาก 

0.63 

9.การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ 
Edmodoช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน 

  

10.การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บน
เว็บไซต์ Edmodo ท าให้ผู้เรียนสามารถจัดเก็บไฟล์งานได้อย่างมี
ระบบ 

4.50 
มาก 

0.67 

 
9. อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิ
ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodoอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด โดยเรียงล าดับ ดังนี้ การจัดการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodo ท าให้ผู้เรียนเกิด

การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (4.75) การจัดการเรียน
การสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodo ท าให้
ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมช้ันเรียนได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ (4.67) และ การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ บนเว็บไซต์ Edmodo ท าให้ผู้เรียนสามารถดาวน์
โหลดใบงานและใบความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (4.56) 

  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์ (2559) 
[4] ทีศ่ึกษาผลการใช้เว็บไซต์ Edmodo ในการจัดการเรียนการสอน 
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พบว่าสามารถที่จะน าเว็บไซต์  Edmodo.com มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้จริง เว็บไซต์Edmodo.com จึงเป็น
หนึ่งทางเลือกที่จะน าเข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้สะดวกมากยิ่ งขึ้น เพราะนิสิตสาม ารถใช้เว็บไซต์ 
Edmodo.com ผ่ านทางอิ น เตอร์ เน็ ต โดย ใช้  PC, Notebook, 
Netbook, Tablet ห รื อ  SmartPhone ได้ ต ล อ ด เว ล า  แ ล ะ
สอดคล้องกับ งานวิจัยของกานดา รุณนะพงศา สายแก้ว และคณะ 
[1] (2557) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ทวิตเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรียนการสอน พบว่า นักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายสังคมที่มี
ความสนใจร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วผ่านทางทวิตเตอร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้ทวิตเตอร์เพื่อพูดคุยกับเพื่อนและ
ติดตามข่าวสาร รวมทั้งนักศึกษายังได้ฝึกการสรุปความให้ตรง
ประเด็นอีกด้วย  
 
10. เอกสารอ้างอิง 
[1] กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, วิทย์ครุธคา และอนัตต์ เจ่าสกุล. 
(มปป.). (26 สิงหาคม 2561). การใช้ทวิตเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือใน
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น .  สื บ ค้ น จ า ก
http: / / www. fishtech. mju. ac. th/ FishNew1/ e-
km/.../7K3AvodTue31532.pdf.  
[2] นฤพนธ์ สายเสมา. (26 สิงหาคม 2561). การน า Social Media 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้. สืบค้นจาก : 
http://www.scribd.com/doc/32947348/การน า-social-
media-มาใช้-ในการจัดการเรยีนรู#้scrbd. 
[3] บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น.(พิมพ์ครั้งที่7). 
กรุงเทพฯ:  สุวีร์ยาสาส์น. 
[4] พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, “ผลการใช้เว็บไซต์ Edmodo ในการ
จัดการเรียนการสอน” การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์
ความรู้ สู่ความยั่งยืน,” นครราชสีมา, มิถุนายน 2559, หน้า 647-
654 
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ผลของการใช้แบบประเมินกระบวนการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557   
The Effect of a Process Evaluation Checklists for Bachelor of  

Education Program at Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University  
toward the Internal Quality Assurance Guidelines 2014. 

 
ปิยะธิดา ทองอร่าม1 และ  ปารณีย์ ขาวเจริญ2 

 
1สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฎพระนครศรีอยธุยา 

2กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
1Email : piyathida.to@gmail.com  ;  2Email : giftazy@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  1) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 ก่อนและหลังการใช้แบบประเมินกระบวนการด าเนินงานของหลักสูตร  และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของผู้ใช้แบบประเมินที่มีต่อแบบประเมินกระบวนการด าเนินงานของหลักสูตร  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองรูปแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อน
และหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 10 หลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินกระบวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบประเมินกระบวนการด าเนินงาน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ T ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 ของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายหลังการใช้แบบประเมินกระบวนการด าเนินงานของ
หลักสูตรสูงขึ้นกว่าก่อนใช้แบบประเมินกระบวนการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผู้ใช้แบบประเมินมีความคิดเห็นต่อแบบประเมินกระบวนการด าเนินงานของหลักสูตรในระดับมาก 
ค าส าคัญ : ผลของการใช้แบบประเมิน, การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, ระดับอุดมศึกษา 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to compare the effects both before and after using a process evaluation 

checklists toward the internal quality assurance guidelines 2014 for Bachelor of education Program at Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat University and 2) to study user’s opinion.  The research method was one group pretest and posttest 
design. In this study, the population was comprised with a bachelor programs by Simple random sampling among 10 
bachelor of Education programs, Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The research instruments were both 
process evaluation checklists for bachelor of education program and satisfaction questionnaire toward process 
evaluation. The data collection was statistically analyzed by mean, standard deviation, and t- test.  
 The results of the research study were as follows: 
 1. After the effect of a Process Evaluation Checklists for Bachelor of mathematic program, faculty of education 
at Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University toward the Internal Quality Assurance Guidelines 2014, the score was 
significantly higher than that of the before one at .05. 
 2. The overall satisfaction among informants was at the high level. 
Keywords : process evaluation checklist, bachelor of education program, internal quality assurance 
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บทน า 
 หลักสูตรเป็นมวลประสบการณ์ทั้งหมดที่จัดขึ้นเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้เจตคติ และทักษะ  และเป็นสิ่งที่ท าให้จุดมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน [5] การประเมินเป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน ดังนั้นการ
ประเมินหลักสูตรจึงเป็นกระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตร ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อเป็นข้อมูล
สารสนเทศส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การด าเนินงานของหลักสูตรจ าเป็นต้องมี
การประเมินหลักสูตร โดยการติดตามความก้าวหน้าของการใช้
หลักสูตร ตรวจสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนรู้ และความส าเร็จของการ
ใช้หลักสูตร ส าหรับเป็นข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงหลักสูตร การ
ประเมินผลย่อมน าไปสู่การปรับปรุงในทุก ๆ ด้าน ซึ่งการให้หลักสูตร
สามารถด าเนินการได้บั งเกิดผลอย่ างมีประสิทธิภาพสู งสุด 
จ าเป็นต้องอาศัยการประเมินหลักสูตรที่เป็นระบบ กล่าวคือ ผลที่ได้
จากการประเมินหลักสูตรจะท าให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้ทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ [1],[5] 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย  ดังนี้  1) เพื่อ
เปรียบเทียบผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 ก่อนและหลังการใช้
แบบประเมินกระบวนการด าเนินงานของหลักสูตร  และ 2) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของผู้ ใช้แบบประเมินที่มีต่อแบบประเมิน
กระบวนการด าเนินงานของหลักสูตร   
 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การประเมิน (Evaluation) หมายถึง กระบวนการตัดสิน
คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดย เปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน ดังนั้น 
การประเมินหลักสูตร จึงเป็นกระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแล้วทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวินิจฉัยจุดเด่น 
จุดด้อยของตัวหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรอันเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงกระบวนการหลักสูตรระหว่าง การใช้หลักสูตรและเพื่อ
ตัดสินคุณภาพของหลักสูตรว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ 
เพียงใดอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น [2] สอดคล้องกับที่ Stufflebeam และ
คณะ [7] ได้กล่าวถึงความหมายของการประเมินหลักสูตรว่าเป็น
กระบวนการของการแสวงหาข้อมูลและการจัดเตรียมสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร  นอกจากนี้ Worthen และคณะ 

[6] ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรว่าเป็นวิธีการสืบหา
ข้อมูลและพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับหลักสูตร 3 ประเด็น คือ (1) การ
กําหนดมาตรฐานเพื่อใช้ตัดสินคุณภาพโดยเทียบกับมาตรฐานที่
กําหนด (2) การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
และ (3) การประยุกต์ใช้มาตรฐานเพื่อตัดสินคุณค่า หรือความสําคัญ
ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจว่าควรดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรอย่างไร  

การประเมินหลักสูตร ผู้ประเมินสามารถออกแบบการ
ประเมินโดยพิจารณาแนวคิดของการประเมินหลักๆ 4 แนวทาง เพื่อ
เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมาเป็นแนวคิดหลักในการประเมิน 
ดังนี้ [2]  (1) การประเมินความก้าวหน้า หรือการประเมินสรุปรวม 
(formative v.s. summative evaluation) (2) การประเมินอย่างไม่
เป็นทางการ หรือการประเมินอย่างเป็นทางการ (informal v.s. 
formal evaluation) (3) การประเมินผลทั้งหมด หรือการประเมินตาม
จุดมุ่งหมาย (goal-free v.s. goal-based evaluation) และ(4) การ
ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก หรือการประเมินโดยผู้ประเมิน
ภายใน (external v.s. internal evaluator) นอกจากนี้ วิชัย วงษ์ใหญ่ 
(2554) กล่าวถึงแนวคิดการประเมินหลักสูตร  ดังนี้ (1) การประเมิน
ตามจุดประสงค์ (goal-based) เป็นการตัดสินใจตามจดุประสงค์ของ
การศึกษาหรือโปรแกรมการฝึกอบรม  (2) การประเมินที่ไม่ยึด
จุดประสงค์ (goal-free) การตัดสินใจที่มีความเป็นอิสระจากผลที่
เกิดจากโอกาสทางการศึกษาหรือโปรแกรม (3) การประเมินตาม
หน้าท่ี (responsive) (contingency-unfourseen event) เป็นการ
เปรียบเทียบความมุ่งมั่นในการสอนและผลที่เกิดขึ้นจริงที่สังเกตได้ 
(4) การประเมินท่ีมุ่งการตัดสินใจ (the decision-making) เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือ
โปรแกรมการฝึกอบรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตัดสินใจยุติหรือ
ดําเนินการต่อไป  และ (5) การประเมินเพื่ อการรับรอง (the 
accreditation) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับรองเกี่ยวกับ
กระบวนการของการพัฒนาวิชาชีพในการจัดการศึกษาหรือ
โปรแกรมการฝึกอบรม 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง รูปแบบกลุ่ม
เดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest 
Design) มีแบบแผนการวิจัยดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย 
 

การวัดผลก่อน นวัตกรรม การวัดผลหลัง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ก่อนการใช้แบบประเมิน
กระบวนการด าเนินงานของหลักสูตร   

การใช้แบบประเมินกระบวนการ
ด าเนินงานของหลักสตูร   

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  หลั งการใช้แบบประ เมิ น
กระบวนการด าเนินงานของหลักสูตร   

 
มีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

1.1 ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร การประเมิน
กระบวนการของหลักสูตร และมาตรฐานที่ ใช้ในการประเมิน
หลักสูตร จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 1.2 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดและองค์ประกอบของ
หลักสู ตร  จากหลั กสู ต รครุศ าสตรบัณ ฑิ ต  คณ ะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) 

1.3 ศึกษารายละเอียดสภาพปัจจุบันในการประเมิน
หลักสูตรฯ ผลการประเมินหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพ ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 1 .4  สั ง เค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล ส ารส น เท ศ ที่ ได้  เพื่ อ ร่ า ง                    
แบบประเมินกระบวนการดําเนินงานของหลักสูตร 
 1.5  นําแบบประเมินกระบวนการดําเนินงานที่พัฒนาขึ้น
ไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือใน
ด้านความตรงตามเนื้อหา และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 1.6 นําแบบประเมินกระบวนการดําเนินงานที่ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะแล้วไปทดลองใช้ในการประเมินกระบวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
และปรับแก้ไขตามข้อแนะที่ได้รับจากการทดลองใช้ 
 1.7 จัดทําแบบประเมินฉบับสมบูรณ์ พร้อมนําไปใช้ในการ
ประเมินกระบวนการกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
 1.8 นําแบบประเมินกระบวนการที่พัฒนาขึ้นและปรับ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะไปใช้ในการประเมินกระบวนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 1.9 ดําเนินการประเมินผลแบบประเมินกระบวนการที่
พัฒนาขึ้นจากมุมมองของผู้ใช้แบบประเมิน โดยการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ใช้แบบประเมิน 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย   

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คึอ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 10 
หลักสูตร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก   
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย และการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือ 

เครื่องมือในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ได้แก่  
1. แบบประเมินกระบวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต โดยมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ตามตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน าไปสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC; Item Objective Congruence) ผลการตรวจสอบพบว่าทุก
ข้อค าถามมีค่า IOC ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 
– 1.0 แล้วด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยง (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างอื่นที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อ
วิเคราะห์ค่าความเที่ยงแบบตรวจสอบภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์  
แอลฟ่าของครอนบาค ผลการตรวจสอบมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.70  

2. แบบสอบถามความคิด เห็ นที่ มี ต่ อแบบประเมิน
กระบวนการด าเนินงานโดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน าไป
สอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาจากค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC; Item Objective Congruence) ผลการ
ตรวจสอบพบว่าทุกข้อค าถาม มีค่า IOC ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 
โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 แล้วด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ  และตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง (Reliability) 
โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อ วิเคราะห์ค่าความเที่ยงแบบตรวจสอบภายใน
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ผลการตรวจสอบมีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.72 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผุ้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระหว่างปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560  โดยใช้สถิติ
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ทดสอบ T (dependent sample t-test) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS เวอร์ช่ัน 23 

2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้แบบประเมิน  โดยใช้
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เวอร์ช่ัน 23   
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในส่วนของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวบ่งช้ี  
ประกอบด้วย 2 ส่วน  ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ระหว่างปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 
2560  ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างปีการศึกษา 2559 และ 2560 
 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
ค่าสถิติ 

ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig.(2-tail) 

ปีการศึกษา 2559 (ก่อนการใช้แบบประเมิน
กระบวนการด าเนินงานหลักสูตร) 

3.33 
 

.88 13.56 
.000 

ปีการศึกษา 2560 (หลังการใช้แบบประเมิน
กระบวนการด าเนินงานหลักสูตร) 3.35 .96 12.58 

df =  12 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า  ค่า  t ของผลการประเมินคุณภาพ
ภายในปีการศึกษา 2559   เท่ากับ  13.56   และปีการศึกษา 2560 
เท่ากับ 12.58   และผลการทดสอบความมีนัยส าคัญมีค่า .000  ซึ่ง
น้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ คือ .05 (ก าหนดค่าความ
เช่ือมั่น 95%) แสดงว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรภายหลังการใช้แบบประเมินกระบวนการด าเนินงาน
หลักสูตรมีความแตกต่างกับก่อนใช้แบบประเมินกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนที่  2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ ใช้แบบ
ประเมิน     

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้แบบประเมิน  โดยใช้
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมี
เกณฑ์ในการแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 1) 4.21–5.00 
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 2)  3.41-4.20 มีความเหมาะสม
ในระดับมาก 3) 2.61-3.40 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 4) 
1.81-2.60 มีความเหมาะสมในระดับน้อย และ 5) 1.00 -1.80 มี
ความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดัง
ตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้ใช้แบบประเมิน 
 

มาตรฐานการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 
มาตรฐานการใช้ประโยชน์ 4.10 0.72 ระดับมาก 
มาตรฐานความเป็นไปได้ 4.20 0.74 ระดับมาก 

มาตรฐานความเหมาะสม 4.00 0.80 ระดับมาก 

มาตรฐานความถูกต้อง 4.10 0.75 ระดับมาก 

รวม 4.10 0.80 ระดับมาก 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ใช้แบบประเมินมีความคิดเห็นว่า
แบบประเมินที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  โดยด้านที่ผู้ ใช้มีความคิดเห็นว่ามีความ
เหมาะสมสูงสุด คือ มาตรฐานความเป็นไปได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรภายหลังการใช้แบบประเมินกระบวนการด าเนินงาน

หลักสูตรมีความแตกต่างกับก่อนใช้แบบประเมินกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผู้ใช้แบบประเมินมีความคิดเห็นว่าแบบประเมินที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10    
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ภายหลังการใช้แบบประเมินกระบวนการด าเนินงานหลักสูตรมีความ
แตกต่างกับก่อนใช้แบบประเมินกระบวนการด าเนินงานอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ใช้มีความคิดเห็นว่าแบบ
ประเมินที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10  เนื่องจากการใช้แบบประเมินกระบวนการซึ่งมีลกัษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการนั้นช่วยให้การด าเนินการประเมิน
กระบวนการในทุกกระบวนการของหลักสูตรมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ [3] ที่กล่าวว่า แบบตรวจสอบรายการเป็น
เครื่องมือช่วยเตือนการหลงลืมองค์ประกอบท่ีส าคัญ เป็นการช่วยลด
ปัจจัยที่ท าให้การประเมินขาดความน่าเช่ือถือ ลดความคลาด
เคลื่อนที่เกิดขึ้น และช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงเกณฑ์ที่ส าคัญ
ในการประเมิน รวมทั้งมีประโยชน์ในการวางแผน การก ากับติดตาม
การท างานอย่างเป็นระบบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ควรปรับให้เหมาะสมกับกระบวนงานด าเนินงานของแต่
ละหลักสตูร 
 2. ควรพัฒนาแบบประเมินกระบวนการในรูปแบบค าถาม
รูปแบบอื่นเพิ่มเติม เช่น การพัฒนาแบบประเมินในรูปแบบรูบริค 
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ภาคผนวก ตัวอย่างแบบประเมินกระบวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

แบบตรวจสอบรายการประเมินกระบวนการ 
กระบวนการรับนักศึกษา 

 แบบตรวจสอบรายการประเมินกระบวนการ สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานของระบบ/กลไก
การรับนักศึกษา  ผลการตรวจสอบจะพิจารณาในภาพรวมเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด าเนินงานของระบบ/กลไก เพื่อให้
หลักสูตรฯ มีกระบวนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบ 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อรายการ และกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. ต าแหน่ง   ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร       อื่นๆ โปรดระบุ ...................... 
ส่วนที่ 2 การด าเนินการตามกระบวนการรับนักศึกษา 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อรายการที่ท่านได้ปฏิบัติจริง พร้อมทั้งระบุความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด าเนินการของระบบ/กลไก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี ้
  ระดับปรับปรุง  ปฏิบัติตามข้อรายการ 0 รายการ    คิดเป็นคะแนน  0 คะแนน 
  ระดับปานกลาง ปฏิบัติตามข้อรายการ 1 รายการ    คิดเป็นคะแนน  1 คะแนน 
  ระดับด ี  ปฏิบัติตามข้อรายการ 2 รายการ ขึ้นไป คิดเป็นคะแนน  2 คะแนน 
 เกณฑ์แปลผลระดับคณุภาพ 
คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 0.00 – 0.49  หมายถึง มีการปฏิบัตติามกระบวนการของระบบ/กลไกในระดับต่ า 
คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 0.50 – 1.49  หมายถึง มีการปฏิบัตติามกระบวนการของระบบ/กลไกในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 1.50 – 2.00  หมายถึง มีการปฏิบัตติามกระบวนการของระบบ/กลไกในระดับสูง 
กระบวนการรับนักศึกษา 
1. การก าหนดกระบวนการคดัเลือกนักศึกษา 
      ไม่ได้ปฏิบตั ิ
      ปฏิบัติ  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อรายการ)   
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  ก าหนดเป้าหมายจ านวนการรับนักศึกษาอย่างชัดเจน โดยพิจารณาข้อมูลอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาและความต้องการของ
ตลาดแรงงานในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
  ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  มีการประชุมคณาจารยเ์พื่อระดมความคดิเห็นในการก าหนดกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
  มีการประชุมบุคคลทีเ่กี่ยวข้องที่มีส่วนไดส้่วนเสียต่อหลักสตูร (stakeholder) เพื่อระดมความคดิเห็นในการก าหนดกระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษา 
   2. การประชาสัมพันธ์การรับสมคัรนักศึกษา 
      ไม่ได้ปฏิบตั ิ
      ปฏิบัติ  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อรายการ)   
  หลักสูตรร่วมกับคณะประชาสมัพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็ปไซต์มหาวิทยาลยัและเว็ปไซต์คณะ 
  หลักสูตรร่วมกับคณะประชาสมัพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านปา้ยประชาสัมพันธ์ 
  หลักสูตรร่วมกับคณะประชาสมัพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
3. การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา 
      ไม่ได้ปฏิบตั ิ
      ปฏิบัติ  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อรายการ)   
  มีการประชุมคณาจารยป์ระจ าหลักสตูรเพื่อระดมความคดิเห็นในการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา 
  มีการประชุมคณาจารยป์ระจ าหลักสตูรเพื่อระดมความคดิเห็นในการก าหนดประเภทของเครื่องมอืท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล 
  มีการประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อระดมความคดิเหน็ในการสร้างเครื่องมือในการทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาทวนสอบเครื่องมือในการทดสอบ   
4. การด าเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา 
      ไม่ได้ปฏิบตั ิ
      ปฏิบัติ  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อรายการ)   
  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและก ากับการสอบข้อเขียน และด าเนินการตามหน้าท่ีทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการสอบข้อเขียน และด าเนินการตามหนา้ที่ท่ีไดร้ับมอบหมาย 
  หลักสูตรร่วมกับคณะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ การตอบค าถาม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า วุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ เป็นต้น 

 หลักสูตรร่วมกับคณะด าเนินการทวนสอบผลการสอบ 
5. การประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา และการเข้ารายงานตัวของนักศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือก 
      ไม่ได้ปฏิบตั ิ
      ปฏิบัติ  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อรายการ)   
  ด าเนนิการประกาศผลการสอบคัดเลือกผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย และทางเว็ปไซตข์องมหาวิทยาลัย 
  ด าเนินการประกาศผลการสอบคัดเลือกผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ของคณะ และทางเว็ปไซต์ของคณะ 
6. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
      ไม่ได้ปฏิบตั ิ
      ปฏิบัติ  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อรายการ)   
  หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ในภาพรวมของมหาวิทยาลยั 
  หลักสูตรร่วมกับคณะด าเนินการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในภาพรวมของคณะ 
   7. การเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาก่อนเข้าเรียน 
      ไม่ได้ปฏิบตั ิ
      ปฏิบัติ  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อรายการ)   
  ส ารวจข้อมลูพื้นฐานของนักศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกหัวข้อในการจัดอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 
  ส ารวจข้อมลูความต้องการในการพัฒนาของนักศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกหัวข้อในการจดัอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียน 
  ด าเนินการประเมินผลการด าเนินโครงการเตรยีมความพร้อมของนักศึกษา และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง/
พัฒนาการจัดโครงการในครั้งถัดไป 
   ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเพื่อการพฒันา/ปรับปรุงกระบวนการด าเนนิงาน ............................................................................................................. 
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The development research competency of student teachers By using Learning to Active learning.
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 Active learning 2) 
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1.  Active 

learning 1 

2.  Active learning

1 

3.  Active learning

1 

: Active learning  
 

Abstract 

Based on the active learning approach, this research is mainly to develop the research skills of education 

students in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. By using t-test analysis, the purposes of this research were to 1

Compare the knowledge competencies between pre-test result and post-test result, 2 Compare the research skills 

between pre-test result and post-test result, 3 Compare the attitudes towards the research between pre-test result and 

post-test result.  By using the purposive random sampling technique, the research target group was the 4th year education 

students during the second semester of 2560. From the results, the data were analyzed by using t-test analysis of 

dependent samples. The conclusions are as follows. 

1. Based on active learning approach, the post-test result of the knowledge competencies was higher than the 

pre-test result significantly at the level of 0.01. Thus, the knowledge competencies of students were improved.

2. Based on active learning approach, the post-test result of the research skills was higher than the pre-test 

result significantly at the level of 0.01. Thus, the research skills of students were improved. 

3. Based on active learning approach, the post-

higher than the pre-test result significantly at the level of 0.01. Thus, the attitudes towards the research of students were 

improved. 

Keywords Research Competency Active learning Student teachers 
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Effect of Research-based learning (RBL) for the Science and Local Wisdom 
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 29   (Specified sampling) 
2 2560  (One group pretest-posttest design) 

1) 
2)  3) 

1) 
24.38 32.93

.05 2)
3 3) 

  
:  

Abstract 
Research base learning is a creative teaching technique that focuses on developing creative thinking in 

students. The purpose of this research was to 1) compare the students' scientific creativity before and after they adopt 
learning by research based learning 2) investigate level of students' scientific creativity after adopting research based 
learning  and 3) study the students' satisfaction levels towards learning management using the research based learning 
as a base in Science and Local Wisdom subject. The target group was made up 29 fourth year students in Science 
Education, Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, They were selected through specifying 
sampling within the pool of students enrolled in Science and Local Wisdom subject during in the second semester of 
the academic year 2017. One group of pretest-posttest designs consists of 1) lesson plan in Science and Local Wisdom 
subject through research based learning 2) scientific creativity test before and after learning by research based learning. 
3) Satisfaction evaluation after using research based learning. The research findings found that: 1) The students' scientific 
creativity pre-test average score was 24.38 after adopting research based learning, the students' scientific creativity post-
test average score was 32.93. This was statistically significantly higher than before using research based learning at 0.5 
level 2) scientific creativity of these students after being trained in research based learning was rate at good level  
3) their overall satisfaction towads research based learning was rate at good as well. 
Keywords : Research-based learning, Satisfaction, Scientific creativity 
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Gateway to the future Math1 For Junior High School

KEIRINKAN 

Moss & Brookhart 2009

[1]  

 

  

   

4. 

 

 

 

Abstract 

 The objective of this research was in Open Approach 

classroom. The target of study was a teacher who teaches 7th grade mathematics, she had been using open Approach 

for 8 years.  Open Approach consists of 4 steps of teaching; 1) posing open-ended problem 2 students self-learning 

through solving problem 3) whole class discussion 4) summarize through connecting stud

emerged in the classroom. The data were collected by 9 consecutive lesson plans on Positive and Negative Numbers 

unit which was mainly guided by Gateway to the future Math1 For Junior High School textbook, KEIRINKAN, Japan 

VDO recorder, camera, and voice recorder filed notes. Data were analyzed by Moss & Brookhart s Formative 

Assessment framework (Moss & Brookhart, 2009) which there are 6 elements in doing formative assessment for teacher; 

learning target, feedback, student goal setting, student self-assessment, strategic teacher questioning, student 

engagement in asking effective question.  

The research revealed that 1) In posing open-ended problem step, 3 elements were found: learning target was found 

in 8 lessons, feedback was found in 6 lessons, and strategic teacher questioning was found in 2 lessons. 2) I
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self-learning through solving problem step, 3 elements were found: learning target was found in 1 lesson, feedback was 

found in 2 lessons, student goal setting was found in 3 lessons. ) In whole class discussion step, 4 elements were 

found; feedback was found in 3 lessons, student goal setting was found in 1 lesson, student self-assessment was found 

in 6 lessons, and strategic teacher questioning was found in 2 lessons. 4) In summarize through connecting students

mathematical ideas emerged in the classroom step, 5 elements of formative assessment were found: learning target 

was found in 1 lesson, feedback was found in 1 lesson, student goal setting was found in 2 lessons, student self-

assessment was found in 2 lessons, and strategic teacher questioning was found in 3 lessons. The element was not 

found in the classroom is student engagement in asking effective question. 

Keywords: , Open Approach, Formative Assessment 
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Abstract 

The purposes of this research were to: 1) find the proficiency of the learning management training package for 

pre-service students with participant observation technique and 2) compare the pre-service studen before 

and after using the package. The sample comprised of 28 fourth-year pre-service students in English Teaching major 

who registered in Practicum 1 during the first semester of the academic year 2018. The students attended 7 four-hour 

workshops. The duration of the experimental research covered a nine-week period. The research instruments consisted 

of: 1) the package of practicing and data gathering developed from participant observation technique and 2) a

proficiency test on Practicum1, used as a pretest-posttest. The paired-sample t-test was used to analyze the gathered 
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data in order to evaluate the pre-service ility on the fieldnotes taking and data analysis of listening and 

speaking learning management before and after using the exercises. The results of the study were as follows: 1) The 

proficiency score of the training package was 89.14/86.40. The pre-

listening and speaking learning management with participant observation technique after practicing through the 

exercises was significantly higher at 0.05 level. 

Keywords : Participant Observation Technique, Pre- Proficiency, Teaching Listening and Speaking 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีลงทะเบียนในภาค 1/2560 จ านวน 57 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลัง
เรียนแบบคู่ขนาน รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า 
 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ระดับปริญญาตร ีที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน มีแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
            3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเรียนจากเอกสารประกอบการสอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : เอกสารประกอบการสอน, นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา, คณะครุศาสตร์ 
 

Abstract 
 The purposes of the study were 1) to develop the instructional handout entitled Innovation and educational 
information technology for Bachelor’s degree in order to get the expected criterion 80/80 comparing with students’ 
abilities before and after learning the instructional handout. 2) to study the student satisfaction towards the handout. 
The sample, selected by a purposive sampling technique, comprised 57 undergraduate students, faculty of Education, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat university in the first semester of 2017 academic year. The research instruments 
were the 1) the instructional handout entitled Innovation and educational information technology; 2) a pre-test and a 
post-test with parallel form; 3) a satisfaction test towards the instructional handout entitled Innovation and educational 
information technology. The research findings were as follows: 
 1) The instructional handout entitled Innovation and educational information technology for Bachelor’s degree 
can get the expected criterion 80/80.      
 2) Academic achievement both before and after learning the instructional handout was statistically significant 
different at 0.05 level.  

* รายงานวิจัยนีไ้ด้รับทุนสนับสนนุงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2560 จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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            3) The student’s satisfaction towards the instructional handout entitled Innovation and educational information 
technology was totally at high level.  
 Keywords : handout, innovation and educational information technology, faculty of education 
 
1. บทน า 
  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากอดีตถึงปัจจุบันจะ
เห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก และ
ความสามารถของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ก็ถูกพัฒนาประสิทธิภาพและ
ลดข้อจ ากัดต่างๆ อยู่ตลอดเวลา รูปแบบต่างๆ ของเทคโนโลยีที่
น ามาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้มีผลท าให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
มนุษย์ เปลี่ ยนแปลงไปตามรูปแบบของสื่ อที่ ถูกสร้างขึ้น  ใน
ขณะเดียวกันการพัฒนาสื่อต่างๆ ก็ถูกก าหนดโดยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ด้วยเช่นกัน 
  ตามที่มีการก าหนดคุณสมบัติของการเป็นครู นอกจาก
จะต้องมีความรู้ความสามารถตามคุณวุฒิที่จบมานั้น ยังจะต้องมี
มาตรฐานในวิชาชีพครู ซึ่งทางครุสภา ได้มีการก าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพครู จ านวน 11 มาตรฐาน  โดย มีมาตรฐานที่ เกี่ยวกับ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งมีสาระความรู้ 
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาท่ีส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีและสารสนเทศ การ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ และการ
สร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2556) [2]  
  จากสภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ที่เป็นหนึ่งในวิชาชีพครู 
และมีความส าคัญเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพครู  ซึ่งใน
รายวิชานี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลายส่วนด้วยกัน ซึ่งการแบ่งย่อย
เนื้อหาออกเป็นส่วนในการสอน และยังขาดเอกสารประกอบการ
สอนที่รวบรวมเนื้อหาและกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงสาระส าคัญได้ง่าย 
และสะดวกมากขึ้น  
  ดังนั้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของความรู้พื้นฐาน
รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จึงมี
ความสนใจทั้งนี้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยผู้วิจัยมี
แนวคิดที่จะผลิตสื่อนวัตกรรม  ที่ช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ซึ่งได้สนใจที่จะพัฒนา
จัดท าเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เพื่ อการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

 
2.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1.1. พัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80  
  2.2.2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 2.1.3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 
 
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณ ะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่
ลงทะเบียนในภาค 1/2560 จ านวน 300 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนในภาค 
1/2560 จ านวน 57 คน  
 
3. วิธีการวิจัย 
3.1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี 
คณ ะครุศ าสต ร์  มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ ระนครศรี อยุ ธยา               
ที่ลงทะเบียนในภาค 1/2560 จ านวน 57 คน โดยใช้การสุ่มแบบ
เจาะจง 
3.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.2.1  จ าก การศึ กษ าขั้ น ต อน การพั ฒ น า เอก ส าร
ประกอบการสอน ผู้วิจัยได้พัฒนาเอกสารตามขั้นตอน ดังนี้ 
   3.2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการ
เรียนการสอน เพื่อการสร้างเอกสารประกอบการสอน  
      3.2.1 .2 ศึกษาหลักสู ตรโดยละเอียด เพื่ อ
วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์และกิจกรรม 
      3.2.1.3 เลือกเนื้อหาที่เหมาะสม แบ่งเป็นบท
เป็นตอน ได้ทั้งหมด 8 บท 
      3.2.1.4 ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอนและก าหนดส่วนประกอบภายในของเอกสาร
ประกอบการสอน 
      3.2.1.5 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมเนื้อหาสาระจาก
ต าราเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อสร้างจุดประสงค์เนื้อหา วิธีการ
และสื่อประกอบเอกสารประกอบการสอน 
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      3.2.1.6 เขียนเนื้อหาในแต่ละตอนโดยละเอียด 
ซึ่งอาจจะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยรวมทั้งภาพประกอบ 
แผนภูมิ และข้อทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
      3.2.1.7 ส่งให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบจ านวน      
3 ท่าน และน าผลที่ได้มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงส่วนท่ีบกพร่อง 
      3.2.1.8 น าไปทดลองใช้ในห้องเรียนและเก็บ
บันทึกผลการใช้ 
      3.2.1.9 น าผลที่ได้มาใช้พิจารณาและปรับปรุง
แก้ไขส่วนท่ีบกพร่อง 
     3.2.1.10 น าไปใช้จริงเพื่อแก้ปัญหา  
  3.2.2 ขั้นตอนการจัดท าแบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียนแบบคู่ขนาน รายวิชา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นสร้างตารางวิ เคราะห์ข้อสอบ  และก าหนดชนิดของ
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบคู่ขนาน และแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียน 
  ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ผู้วิจัยน าแบบทดสอบ
ที่สร้างเสร็จ แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัดผลประเมินผล จ านวน 1 
ท่าน และด้านเนื้อหา จ านวน 2 ท่าน ตรวจสอบด้านความตรงเชิง
เนื้อหา ภาษาที่ใช้และความถูกต้องของแบบทดสอบ ความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ ผู้วิจัย
น าแบบทดสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อนน าทดสอบประสิทธิภาพของแบบทดสอบ  
  3.2.3 ขั้นตอนพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) ให้ผู้เลือกตอบตามความรู้สึก และความ
เช่ือเชิงประมาณค่า ตั้งแต่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด รวมจ านวน 16 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
คือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านกิจกรรม และด้านวัดและ
ประเมินผล 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลคะแนนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน  โดยเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
  
 
 
 
 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.4.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ  
    3.4.1.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา  โดยวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Contean 
validity) โด ยห าค่ าดั ชนี ค วาม สอด ค ล้ อ ง  ( IOC : Index of 
consistency) สมบัติ  ท้ายเรือค า  (2553) [6]      
   3.4.1.2  การหาค่าความยาก (P)  และการหาค่า
อ านาจจ าแนก (B)  ของแบบทดสอบเป็นรายข้อตามวิธีของเบ
รนแนน  (Brennan) พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2560) [4] 
   3.4.1.3  วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
ของแบบประเมินความพึงพอใจท้ังฉบับ  โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟา ( - Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach  
method)  สมบัติ  ท้ายเรือค า  (2553) [6]   
  3.4.2 การประเมินประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดย
การทดลองด้ วยการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและการท า
แบบทดสอบหลังเรียนแล้วใช้สถิติการทดสอบที  (t-test แบบ 
Dependent) ตามสูตรของ สุรวาท ทองบุ  [7]  และการหาค่า
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการใช้
ระหว่างก่อนทดลองและหลังการทดลอง ตามเกณฑ์ 80/80 ของ 
รัตนะ บัวสนธ์ [5] 
 
4. ผลการวิจัย 
  4.1 ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แสดงดังตารางที่ 1 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
 

จ านวน
นักเรียน 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 ประสิทธิภาพของผลลัพธ ์E2 

คะแนนเต็ม คะแนนรวม ร้อยละ คะแนนเต็ม คะแนนรวม ร้อยละ 

57 80 3,999 87.70 30 1,458 85.26 
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  จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา  โดยมีค่าประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนระหว่างเรียน ( E1 )  เท่ ากับ 87.70  และมีค่ า
ประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลังเรียน  
( E2 )  เท่ากับ  85.26  สรุปได้ว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ  E1 / E2  เท่ากับ  87.70/85.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 80/80 
  4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แสดงดังตารางที่ 2 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
  จากตารางที่ 2 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างจ านวน  57  คน  ท า
คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  ได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ  17.60  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  3.19  และ
ท าคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  ได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  25.58  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  
1.06  ค่า  t  ที่ค านวณได้  เท่ากับ 17.59  แสดงว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลังเรียนสูงขึ้น
กว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 4.3 ผลศึกษาความพึ งพอใจของนั กศึ กษาที่ มี ต่ อ เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา แสดงดังตารางที ่3 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวม ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.26   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 4.32 
มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านกิจกรรม         
มีค่าเฉลี่ย 4.30 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลีย่
ต่ าที่สุด คือ ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.21 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 ผลการพัฒนา เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า          
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าประสิทธิภาพของการใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนระหว่างเรียน ( E1 )  เท่ากับ 
87.70  และมีค่าประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการเรียน
การสอนหลังเรียน  ( E2 )  เท่ากับ  85.26  จึงสามารถสรุปได้ว่า
เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้น มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ  87.70/85.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา หล่อตระกูล (2553) [8] ที่
ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา 
เศรษฐศาสตร์ก าร เงิน การธนาคาร มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธยา  โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒ นาเอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชา “เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร”ที่
ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วย 
เอกสารประกอบการสอนเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา 
“เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร” ของคณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 57 17.60 3.19 17.59 .000* 
หลังเรียน 57 25.58 1.06 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 3 แสดงผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 

รายการประเมิน 
n = 57 ระดับ 

ความพึงพอใจ   S.D. 
1. ด้านเน้ือหา 4.24 0.47 มาก 
2. ด้านการออกแบบ 4.21 0.50 มาก 
3. ด้านกิจกรรม 4.30 0.51 มาก 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.32 0.51 มาก 

ภาพรวม 4.26 0.52 มาก 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2552 ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า 1. ประสิทธิภาพของการใช้
เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา “เศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร” มีประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการ (E1) และค่า
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 85.83/85.33 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้  คือ 80/80 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ และค่าดัชนีประสิทธิผลเอกสารประกอบการสอน เท่ากับ 0.69 
แสดงว่านักศึกษามีความรู้หรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 69 2. นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
สรุปเอกสารประกอบการสอนที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น นับเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา “เศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร” ให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี  
 5.2 นั ก ศึ ก ษ าร ะดั บ ป ริ ญ ญ าต รี  ค ณ ะค รุ ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ เรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่สูงข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ
ที่  .05 เนื่องจากเอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นมานั้นมี
ประสิทธิภาพ และมีการแบ่งเนื้อหาที่เหมาะสม กับความสามารถใน
การรับรู้ของผู้ เรียน จึงท า ให้ผู้ เรียนสนใจการเรียนรู้มากขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดา พาหอม (2552) [3] ที่ได้ท าการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจ วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษามีระดับคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนแตกต่าง
กันที่ระดับนัยส าคัญ .05 และนักศึกษาทั้งสองหมู่เรียนมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
  5.3 ผลศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีความ
พึงพอใจด้านวัดและประเมินผล มากที่สุด รองลงมา คือ ด้าน
กิจกรรม ด้านเนื้อหา และด้านการออกแบบ ตามล าดับ ทั้งนี้ เพราะ
เอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นมา มีกิจกรรมท้ายบทเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้เพื่อใช้เป็นคะแนนในการวัดและ
ประเมินผลในตอนท้าย ผู้เรียนจึงรู้สึกว่าไม่กดดันและสามารถรู้
พัฒนาการของตนเองได้ ส่วนที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านของ
การออกแบบ จะเป็นในส่วนของตัวอักษรที่ไม่เหมาะสมในบางส่วน
ของเนื้อหา จึงขาดความชัดเจนและท าให้อ่านอยาก แต่โดยภาพรวม
นักศึกษาก็มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในระดับที่
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา ฤทธิภักดี (2559) 
[1] ได้ท าการวิจัย เรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่ อชีวิต รหัส ศท 0404 ส าหรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญาตรี วิทยาลัยชุมชนสตูล ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ ด้านประโยชน์ รองลงมาคือด้านเนื้อหา ด้านการจัด
กิจกรรม และด้านออกแบบ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการศึกษา 
 
6. ข้อเสนอแนะในงานวิจัย  
 6.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
               6.1.1 ค ว ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ เอ ก ส า ร
ประกอบการสอนให้เหมาะสมและทันสมัย เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียน เช่น การออกแบบภาพกราฟิกประกอบการอธิบายมากกว่า
เดิม 
               6.1.2  ควรปรับระดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่
ละบทให้เหมาะสม และมีจ านวนไม่มากเกินไปต่อหนึ่งบท 
             6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 6.2.1  ควรพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา เช่น บทเรียนส าเร็จรูป  
         6.2.2 ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านเครือข่าย ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 
 
7. บทสรุป  
  เอกสารประกอบการสอนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่
รวบรวมเนื้อหาและกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบเนื้อหา ตามล าดับความยากง่าย 
และการวัดผลที่แบ่งสัดส่วนตามเนื้อหาชัดเจน ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าถึง
สาระส าคัญได้ง่าย และสะดวกมากข้ึน นอกจากนี้การพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพยังช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยครังนี้มีจุดมุ่งหมำย 1)เพื่อพัฒนำเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี เรื่องกำร
สร้ำงบทเรียนออนไลน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 2)เพื่อศึกษำสมรรถนะกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเว็บ(e-Learning) ของผู้เข้ำอบรม โดยใช้เว็บ
ฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี เรื่องกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 3)เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรมก่อนและหลังอบรมด้วยเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี เรื่อง
กำร สร้ำงบทเรียนออนไลน์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 4)เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำรใช้เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียน
กำรสอนระดับปริญญำตรี เรื่องกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 
        กลุ่มตัวอย่ำงทีใช้ในกำรวิจัย เป็นอำจำรย์ภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ จ ำนวน 15 คน จำกทั้งหมด 231 คน ได้มำจำกกำร
สมัครเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม เครื่องมือท่ีใช้ในกำรทดลอง คือ เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี เรื่อง
กำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์ สอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมที่มีต่อกำรฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมด้วยแบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูล
สมรรถนะ e-Learning ของผู้เข้ำอบรมที่มีต่อกำรฝึกอบรม โดยใช้ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
        ผลกำรวิจัย พบว่ำ เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี เรื่องกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ประกอบไปด้วยเนื้อหำทั้งหมด 5 ตอน หลักกำรเบื้องต้นของ e-Learning กำรสร้ำงบทเรียน ระบบออนไลน์ กำร
สร้ำงเนื้อหำบทเรียนออนไลน์ กำรสร้ำงกิจกรรมบทเรียนออนไลน์ กำรใช้เทคนิคพิเศษ ผู้เช่ียวชำญประเมินอยู่ในระดับดีมำก 
 ผู้เข้ำอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี เรื่องกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ มีสมรรถนะ e-Learning อยู่ในระดับดีมำก 
 เข้ำอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี เรื่องกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรมหลังฝึกอบรม สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยค่ำเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรมก่อน ฝึกอ บรม อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 ผู้เข้ำอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี เรื่องกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ มีควำมพึงพอใจในกำรใช้เว็บ ฝึกอบรมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
ค าส าคัญ : กำรเรียนกำรสอนผ่ำนเว็บ, กำรเรยีนแบบผสมผสำน, Moodle 3.2 
 

Abstract 
This research aimed to 1) develop the blended training web with learning and teaching process for 

undergraduate students in online lessons creation 2) study about trainers' capacity in learning and teaching of E-learning 
based on the blended training web by learning and teaching process for undergraduate students in online lessons 
creation, Chaiyaphum Rajabhat University 3) compare the achievement before and after training with the blended 
training web by learning and teaching process for undergraduate students in online lessons creation, Chaiyaphum 
Rajabhat University 4) study the satisfaction of using the blended training web by learning and teaching process for 
undergraduate students in online lessons creation, Chaiyaphum Rajabhat University 

The samples were 15 from 231 lecturers of Chaiyaphum Rajabhat University who were the applicants for 
training, the instruments were the blended training web with learning and teaching process for undergraduate students 
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in online lessons creation and satisfaction questionnaire of the trainees toward the training web, the data was analyzed 
by using mean and standard deviation 

The research result which was evaluated by specialist found that the blended training web for undergraduate 
students in online lessons creation, Chaiyaphum Rajabhat University including 5 parts and consisting of basic principle 
of E-learning, online lessons creation, online system, online lesson contents creation, online worksheets creation, and 
special technique using which the result was excellent  

The trainees' capacity in using the blended training web for undergraduate students in online lessons 
creation, Chaiyaphum Rajabhat University were excellent 

There were trainees' achievement at the 0.05 level of significance after training with the blended training web 
for undergraduate students in online lessons creation, Chaiyaphum Rajabhat University which was higher than the 
achievement before training  

The trainee's satisfaction of the blended training web for undergraduate students in online lessons creation, 
Chaiyaphum Rajabhat University toward were excellent  
Keywords : Online learning and teaching, BlendedLearning, Moodle 3.2 
 
1. บทน า 

กำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ
บทเรียนออนไลน์ ในปัจจุบันได้ถูกน ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยซึ่ง
ควำมหมำยของกำรเรียนกำรสอนแบบ บทเรียนออนไลน์ หมำยถึง
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ เกิดขึ้นทั้งในมิติ
ประสำนเวลำ(asynchronous) และต่ำงเวลำ(asynchronous) โดย
ใช้อุปกรณ์ทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทำงกำรสื่อสำร และเผยแพร่
สื่อสำรผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  ในกำรเรียนกำรสอนแบบ         
e-Learning จะต้องมีระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  LMS เป็น
องค์ประกอบส ำคัญ ซึ่ งในระบบกำร จัดกำรเรียนกำรสอนจะ
ประกอบไปด้วยเครื่องมืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้สอนผู้เรียนผู้ดู
และระบบโดยผู้สอน สำมำรถน ำเนื้อหำและสื่อกำรสอนใส่ไว้ใน
โปรแกรมได้ สะดวกผู้เรียนผู้สอนสำมำรถใช้เครื่องมือสื่อสำรที่ระบบ
จัด ไว้ให้ได้ติดต่อสื่อสำรกันได้อย่ำงสะดวกมีกำรเก็บบันทึก ข้อมูล
กิจกรรมกำรเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอน สำมำรถน ำไป
วิเครำะห์ติดตำมและประเมินผลกำรเรียน กำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ[1] กำรเรียนแบบ ผสมผสำน(Blended Learning) 
เป็นรูปแบบกำรจัดกำร เรียนกำรสอนที่ผสมผสำนกำรเรียนบนเว็บ
และกำรเรียน ในห้องเรียนเป็นรูปแบบกำรเรียนท่ียืดหยุ่น ตอบสนอง  
ต่อควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้เรียนทั้งด้ำนรูปแบบ กำรเรียน 
รูปแบบกำรคิด ควำมสนใจและควำมสำมำรถ ของผู้เรียนแต่ละคน
ท ำให้ผู้เรียนสำมำรถศึกษำและฝึก ปฏิบัติด้วยตนเองได้ทุกเวลำจำก
ทุกสถำนที่ตำมควำม ต้องกำรของตนเอง นอกจำกนี้กำรเรียนกำร
สอนบนเว็บ แบบผสมผสำนยังสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้เกิดกำร
เรียนรู้ อย่ำงมีควำมหมำยโดยใช้สิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์และ
สิ่งแวดล้อมในช้ันเรียน ส่วนกำรจัดกำรด้ำนเนื้อหำผู้สอน สำมำรถจัด
เนื้อหำที่ง่ำยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจำกเว็บ ส่วนเนื้อหำที่ยำก
ให้เรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม ท ำให้ผู้ เรียนที่มีควำมสำมำรถ
ต่ำงกันสำมำรถประสบผลส ำเรจ็ทำงกำรเรยีนได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน[2] 
 ภำรกิ จหลักของส ำนั กวิทยบริกำรและเทคโน โลยี
สำรสนเทศ คือกำรมีระบบสำรสนเทศให้บริกำรแก่หน่วยงำนและ
บุคคลกำรภำยในและภำยนอก ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริกำร

กำรศึกษำในรูปแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเว็บ(e-Learning) กำร
สร้ำงบทเรียนออนไลน์โดยกำรฝึกอบรมโดยมุ่งหมำยให้อำจำรย์
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรเข้ำใช้งำนกำร
สร้ำงบทเรียนออนไลน์ กำรฝึกอบรมแบบผสมผสำน(Blended 
Training) เป็นกำรฝึกอบรมที่ผสมผสำนระหว่ำงกำรฝึกอบรมแบบ
เผชิญหน้ำในห้องฝึกอบรม (Face to face classroom) กับกำร
ฝึกอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) เข้ำด้วยกัน โดยกำรน ำ
ข้อดีของกำรเรียนฝึกอบรมบนเว็บ และฝึกอบรมแบบเผชิญหน้ำเข้ำ
มำเสริมเติมเต็มจุดด้อย ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
เกิดกำรเรียนรู้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยใช้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ควำมสะดวกในอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อและเครื่องมือใน สภำพแวดล้อม
ของกำรเรียนกำรสอนบนเว็บ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ โดยเน้น
ปฏิสัมพันธ์จำกกำรเรียน แบบออนไลน์และกำรมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียนแบบดั้งเดิม ดังนั้นผู้วิจัยสนใจที่จะเลือกเว็บฝึกอบรม
ดังกล่ำวใน กำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์ ให้ผู้เข้ำอบรมได้มีทักษะ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถผ่ำนกำรเผยแพร่ควำมรู้จำกกำรออกแบบ
เครื่องมือและเอกสำรประกอบกำรสอน กำรฝึกอบรมโดยเน้นกำร
ออกแบบเนื้อหำเป็นขั้นตอนที่ ชัดเจนดังนั้นจำกควำมส ำคัญและ
ปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น จึงต้องกำรพัฒนำเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำน
ด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี เรื่องกำร สร้ำง
บทเรียนออนไลน์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ำอบรม
ได้มีโอกำสศึกษำ หำควำมรู้ได้ทุกเวลำ ทุกสถำนที่ตำมที่ตนเอง
ต้องกำร และเป็นกำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนกำรเรียนกำรสอน
 ดังนั้นจึงได้เกิดระบบ e-learning ขึ้นมำ และระบบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนบนเว็บ LMS ก็เป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดกำร
เรียนรู้ในรูปแบบสื่อ Electronics ที่สำมำรถให้ผู้สอนสร้ำงบทเรียน
และสื่อกำรเรียนรวมทั้งแบบทดสอบเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้ำไปศึกษำ
และแสดงควำมคิดเห็นได้ ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลำ 
เพรำะระบบกำรเรียนกำรสอนแบบ e-learning จะไม่ผูกติดกับช้ัน
เรียนในตัวระบบจะท ำกำรจ ำลองห้องเรียนเสมือนเพื่อให้ผู้เรียนเข้ำ
ไปเรียนเนื้อหำวิชำต่ำง ๆ ได้ ผู้เรียนจะสำมำรถเข้ำช้ันเรียนที่ไหนก็
ได้ เวลำไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถำนท่ีนั้นมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถ
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ต่อ Internet ได้หรือไม่ นอกจำกนี้ผู้เรียนยังก ำหนดระยะเวลำกำร
เรียนได้อย่ำง อิสระ ตำมควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล ง่ำยต่อกำร
ใช้ปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอน เนื่องด้วยกำรท ำงำนของระบบ  
e-learning นั้นเป็นวิธีกำรท ำงำนในรูปแบบเว็บไซต์ จึงท ำให้ใช้งำน
ได้ง่ำย ผู้เรียน เพียง แค่คลิกเมำส์หรือพิมพ์แป้นคีย์บอร์ดก็สำมำรถ
ใช้งำนได้ 
 
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

2.1เพื่ อพัฒ นำเว็บ ฝึ กอบรมแบบผสมผสำนด้ วย
กระบวนกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี เรื่องกำรสร้ำงบทเรียน
ออนไลน์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 

2.2 เพื่อศึกษำสมรรถนะกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเว็บ      
e-Learning ของผู้เข้ำอบรม โดยใช้เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วย
กระบวนกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี เรื่องกำรสร้ำงบทเรียน
ออนไลน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรมก่อนและ
หลังอบรมด้วยเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียน
กำรสอนระดับปริญญำตรี  เรื่ องกำร สร้ำงบทเรียนออนไลน์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 

2.4 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจ กำรใช้เว็บฝึกอบรมแบบ
ผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรี ยนกำรสอนระดับปริญญำตรี       
เรื่อง กำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ในกำรวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยด ำเนินกำรศึกษำตำมหัวข้อดังนี ้
3.1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.2. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
3.3. กำรสร้ำงและหำคณุภำพเครือ่งมือกำรวิจัย 
3.4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
4. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
4.1 ประชากร 

อำจำรย์ภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูม ิ 
4.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้  ได้ จ ำนวน 15 คน 
จำกท้ังหมด 231 คน ได้มำจำกกำรสมัครเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม 

 
5. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5.1 การพัฒนาเวบ็ฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรีเร่ืองการสร้างบทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

โดยมีผู้เช่ียวชำญประเมิน 3 ท่ำน (เกณฑ์ที่ก ำหนด คือ 
แบบประเมินด้ำนเนื้อหำและเทคนิค  โดยมีควำมระดับควำม
เหมำะสมในเกณฑ์ ดี)  

5.1.1 กำรวิเครำะห์วิเครำะห์ข้อมูล ศึกษำ เอกสำรและ
งำนวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลเนื้ อหำเกี่ยวกับ กำรสร้ำง
บทเรียนออนไลน์ ก ำหนดหัวข้อของหน่วย เรียน หัวข้อ
หลักหัวข้อรอง  
5.1.2 กำรออกแบบออกแบบเนื้อหำและ กิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนตำมกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
5.1.3 กำรพัฒนำ พัฒนำเว็บฝึกอบรมด้วย โดยกำรจัดกำร
เนื้อหำและกิจกรรมในระบบบริหำร จัดกำรเรียนรู้ LMS 
ของ Moodle 3.2 
5.1.4 พัฒนำแบบประเมินสมรรถนะ e-Learning ของผู้
เข้ำอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรม 
5.1.5 พัฒนำคู่มือกำรใช้งำนเว็บฝึกอบรม ส ำหรับผู้ดูแล
ระบบ และคู่มือกำรใช้งำนเว็บฝึกอบรม 
5.1.6 กำรประเมินผล ประเมินเว็บฝึกอบรม ฝึกอบรม 
และ คูม่ือท่ีพัฒนำขึ้น 
5.1.7 กำรน ำไปทดลองใช้ทดสอบคุณภำพ ของเว็บ
ฝึกอบรมและเครื่องมือท่ีพัฒนำขึ้น 

5.2 การศึกษาผลของการใช้เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วย
กระบวนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเร่ืองการ สร้าง
บทเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

โดยมีผู้เข้ำอบรมประเมินควำมพึงพอใจ (เกณฑ์ที่ก ำหนด 
คือ แบบประเมินสมรรถนะ e-Learning ต้องมีค่ำเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ 
ร้อยละ 80%)  

5.2.1 กำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนที่ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 
5.2.2 ด ำเนินกำรฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรม วัดคะแนน
ผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรมของ ผู้เข้ำอบรมก่อน-หลังกำร
อบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรม 
5.2.3 ทดสอบด้ ำนสมรรถนะ e-Learning ของผู้ เข้ ำ 
อบรมที่มีต่อกำรฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมกำรสร้ำง 
บทเรียนออนไลน์  ด้ วยแบบประเมินสมรรถนะ e-
Learning ในกำรใช้ เว็บฝึกอบรมกำรสร้ำงบทเรียน
ออนไลน์ 
5.2.4 สอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมที่มีต่อกำร
ฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมด้วยแบบสอบถำม 

5.3 สรุปผลของการใช้เว็บการสร้างบทเรียนออนไลน์ เปรียบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมก่อน-หลัง
การฝึกอบรม การสร้างบทเรียนออนไลน์  

โดยมีผู้เข้ำอบรม (เกณฑ์ที่ก ำหนด คือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรมก่อน-หลัง โดย ค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลัง
ฝึกอบรมสูงกว่ำกอ่นฝึกอบรมสูงขึ้น อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดบั 
.05) 

 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.1 แบบแผนการทดลอง 

ในกำรวิจัยครั้งนี้ ด ำเนินกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2560  
เป็นเวลำ 12 เดือน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 83

hp-pc3
Stamp



ระยะที่ 1 เดือนที่ 1-7 กำรพัฒนำเว็บฝึกอบรมฯ 
ระยะที่ 2 เดือนที่ 8-11 ศึกษำผลของกำรใช้เว็บฯ 
ระยะที ่3 เดือนที่ 12 สรุปผล ของกำรใช้เว็บฯ 
 

6.2 วิธีด าเนินการทดลอง 
กำรวิจัยครั้งนี้ ด ำเนินกำรศึกษำใน ปีกำรศึกษำ 2560  

เป็นเวลำ 12 เดือน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี ้
6.2.1 ระยะที่ 1 เดือนที่ 1-7 กำรพัฒนำเว็บฝึกอบรมแบบ

ผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรีเรื่องกำร 
สร้ำงบทเรียนออนไลน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 

กำรวิเครำะห์วิเครำะห์ข้อมูล ศึกษำ เอกสำรและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลเนื้อหำเกี่ยวกับ กำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์ ก ำหนด
หัวข้อของหน่วย เรียน หัวข้อหลักหัวข้อรอง  

กำรออกแบบ ออกแบบเนือ้หำและ กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนตำมกระบวนกำรเรียนกำรสอน  

กำรพัฒนำ พัฒนำเว็บฝึกอบรมด้วย โดยกำรจัดกำรเนื้อหำ
และกิจกรรมในระบบบริหำร จัดกำรเรียนรู้ LMS Moodle 3.2 

พัฒนำแบบประเมินสมรรถนะ e-Learning ของผู้ เข้ำ
อบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรม  

พัฒนำคู่มือกำรใช้งำนเว็บฝึกอบรม ส ำหรับผู้ดูแลระบบ 
และคู่มือกำรใช้งำนเว็บฝึกอบรม 

กำรประเมินผล ประเมินเว็บฝึกอบรม ฝึกอบรม และ คู่มือ
ที่พัฒนำขึ้น 

กำรน ำไปทดลองใช้ทดสอบคุณภำพ ของเว็บฝึกอบรมและ
เครื่องมือท่ีพัฒนำขึ้น 

6.2.2 ระยะที่ 2 เดือนที่ 8-11 กำรศึกษำผลของกำรใช้
เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอนระดับ
ปริญญำตรีเรื่องกำร สร้ำงบทเรียนออนไลน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ชัยภูมิ 

กำรเตรียมกำรก่อนกำรฝึกอบรม กำรเตรียมควำมพร้อม
ของสถำนที่ห้องปฏิบัติกำร คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
กำรเช่ือมต่อระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ช้ีแจงวัตถุประสงค์กำรฝึกอบรม ขั้นตอนกำรฝึกอบรม กิจกรรมกำร
ฝึกอบรม กำรวัดและประเมินผลกำรฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ
บริหำรจัดกำรเว็บฝึกอบรม 

ด ำเนินกำรฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรม วัดคะแนน
ผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรมของ ผู้เข้ำอบรมก่อน-หลังกำรอบรมโดยใช้
เว็บฝึกอบรม 

ทดสอบด้ำนสมรรถนะ e-Learning ของผู้เข้ำ อบรมที่มี
ตอ่กำรฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมกำรสร้ำง บทเรียนออนไลน์ ด้วย
แบบประเมินสมรรถนะ e-Learning ในกำรใช้เว็บฝึกอบรมกำรสร้ำง
บทเรียนออนไลน์  

สอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมที่มีต่อกำรฝึกอบรม
โดยใช้เว็บฝึกอบรมด้วยแบบสอบถำม 

6.2.3 ระยะที่ 3 เดือนที่ 12 สรุปผล ของกำรใช้เว็บกำร
สร้ำงบทเรียนออนไลน์  

เปรียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงคะแนน ผลสัมฤทธิ์กำร
ฝึกอบรมก่อน-หลังกำรฝึกอบรม กำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์  

วิเครำะห์ข้อมูลสมรรถนะ e-Learning ของผู้เข้ำอบรมที่มี
ต่อกำรฝึกอบรม โดยใช้ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  

วิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมที่มีต่อกำร
ฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์โดยใช้
ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  

อภิปรำยผลเขียนบทควำมวิจัย 
 

7. การเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยแบบประเมิน คือ 
7.1 แบบประเมินด้ำนเนื้อหำและเทคนิค 
7.2 แบบประเมินสมรรถนะ e-Learning 
7.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกำรฝึกอบรม 
7.4 แบบทดสอบควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม 

 
9. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
9.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยท ำกำรวิเครำะห์โดยใช้
วิธีกำรวิเครำะห์ ดังนี ้

9.1.1 หำค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
9.1.2 วิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนน

เฉลี่ยก่อนและหลังแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรม โดยใช้ค่ำ
แจกแจง t แบบ Dependent Samples 
9.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เคร่ืองมือและข้อมูล 

9.2.1 กำรหำค่ำคะแนนเฉลี่ย (Mean) ของแบบประเมิน
ด้ำนเนื้อหำและเทคนิค , แบบประเมินสมรรถนะ  e-Learning, 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกำรฝึกอบรม, แบบทดสอบ 
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม                                            

9.2.2 ห ำค่ ำค ว ำม เบี่ ย ง เบ น ม ำต ร ฐำน  (Standard 
Deviation) ของ แบบประเมินด้ำนเนื้อหำและเทคนคิ, แบบประเมิน
สมรรถนะ e-Learning, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรม , 
แบบทดสอบควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม 

  
10. ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น ำเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำร
เรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี เรื่องกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ จำกผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 15 คนได้ทดลอง
ใช้งำนเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ระดับปริญญำตรี เรื่องกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏชัยภูมิ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเป็นดังที่จะน ำเสนอตำมล ำดับ
ตอ่ไปนี้ 

ผลกำรประเมินคุณภำพเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วย
กระบวนกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี เรื่องกำรสร้ำงบทเรียน
ออนไลน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ พบว่ำผู้เชี่ยวชำญมีเว็บฝึกอบรม
แบบผสมผสำนด้วยกระบวน กำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี 
เรื่องกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ชัยภูมิ            
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ที่พัฒนำขึ้นมี ควำมเหมำะสมมำกที่สุด ( x  = 4.74 , S.D. = 0.44) 
ดงัตำรำงที่ 1  

ผลกำรศึกษำสมรรถนะ e-Learning ของ ผู้เข้ำอบรมเว็บ
ฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียน  กำรสอนระดับ
ปริญ ญ ำตรี  เรื่ อ งกำรสร้ำงบท เรียนออนไลน์ มหำวิทยำลั ย           
รำชภัฏชัยภูมิ พบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีสมรรถนะe-Learning ในภำพ  
รวมอยู่ในระดับดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 90 ซึ่งสุงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ไว้คือร้อยละ 80 ดงัตำรำงที่ 2 

ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลกำรเปรียบเที ยบ
ผลสัมฤทธ์ิกำรฝึกอบรมของผู้เข้ำอบรมก่อนและหลงักำรอบรมโดยใช้ 
เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอนระดับ
ปริญญำตรี เรื่องกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ชัยภูมิ พบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมี ค่ำเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิกำรฝึกอบรมหลัง
ฝึ กอบ รม ( x  = 29.07, S.D.= 0 .88) สู งกว่ ำค่ ำ เฉลี่ ยค่ ำของ
ผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรมก่อนฝึกอบรม( x  = 25.13, S.D. = 2.03) 
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ได้สอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
[3] ดงัตำรำงที่ 3 

จำกตำรำง ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจเว็บฝึกอบรม   
แบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี 
เรื่องกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิพบว่ำ    
ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจ ต่อกำรฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรม   
กำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ภำพรวม     
อยูใ่นระดับดีมำกที่สุด ( x  = 4.54, S.D. = 0.44) ดังตำรำงที่ 4 

 
11. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วยกระบวนกำรเรียนกำร
สอนเรื่องกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 
เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัยกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ LMS 
Moodle 3.2 แบ่ง ออกเป็น 5 หมวดหมู่ ดังนี้  

หมวดที่ 1 หลักกำรเบื้องต้น ของ e-Learning  
หมวดที่ 2 กำรสร้ำงบทเรียนระบบออนไลน์  
หมวดที่ 3 กำรสร้ำงเนื้อหำบทเรยีนออนไลน์  
หมวดที่ 4 กำรสร้ำงกิจกรรมบทเรยีนออนไลน ์
หมวดที่ 5 กำรใช้ เทคนิคพิเศษ  
ผู้เชี่ยวชำญประเมิน คุณภำพเครื่องมือด้ำนเนื้อหำและด้ำน

เทคนิคอยู่ในระดับดีมำก ผู้ที่อบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรม มีสมรรถนะ 
e-Learning เป็นไปตำมเกณฑ์อยู่ในระดับดีมำก ผู้ที่อบรมโดยใช้เว็บ
ฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรมหลังกำรอบรมสูงกว่ำก่อน กำร
อบรมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ได้สอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ[6] ผู้ที่อบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรใช้เว็บ
ฝึกอบรมอยู่ ในระดับมำกที่สุด 

 

12.ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย 
 12.1 ขั้นตอนกำรติดตั้ง ต้องดูรำยละเอียดที่ Moodle 3.2 
มีควำมต้องกำร กับ เครื่องแม่ข่ำย 
 12.2 ในช่วงแรกๆ ของกำรทดลองผู้เข้ำร่วมอบรม ยังไม่
คุ้นเคยกับวิธีกำรของกิจกรรมแต่ละส่วน จึงต้องใช้เวลำที่จะอธิบำย

เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจบ้ำงตำมสมควร แต่มำในระยะหลังผู้เข้ำอบรม
จะเริ่มคุ้นเคย ท ำให้เข้ำใจเนื้อหำกิจกรรมได้รวดเร็วข้ึน 

12.3 ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นสิ่ง จ ำเป็นในกำรใช้เว็บ
ฝึกอบรมกำรสร้ำงบท เรียนออนไลน์ ได้ แก่  ห้ องปฏิบั ติกำร
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  

12.4 ทักษะควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร เป็นสิ่งส ำคัญในกำร ใช้เว็บฝึกอบรมกำรสร้ำงบทเรียน
ออนไลน์ 
 
13. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 13.1 สถำบันกำรศึกษำ/คณะ/หน่วยงำน ที่น ำรูปแบบกำร
ฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์ไปใช้ ควร
เตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนเครื่องแม่ข่ำย Server ช่ือเว็บไซต์ 
domain name ให้พร้อม 
 13.2 สถำบันกำรศึกษำ/คณะ/หน่วยงำน ที่น ำรูปแบบกำร
ฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์ไปใช้ ควร
เตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็นในกำร
ฝึกอบรมได้แก่  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ ำย
อินเทอร์เน็ต 

13.3 สถำบันกำรศึกษำ/คณะ/หน่วยงำน ที่น ำรูปแบบ
กำรฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์ไปใช้ 
ควรมีกำรพัฒนำกำรทักษะควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรให้กับผู้เช้ำรับกำรฝึกอบรมก่อน ท ำกำรฝึกอบรม 
ได้แก่ ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ กำรใช้บริกำร
บนอินเทอร์เน็ต เช่น กำรค้นหำข้อมูลสำรสนเทศ กำรใช้เครื่องมือใน
กำร ติดต่อสื่อสำร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กระดำนสนทนำ และ
กระดำนข่ำว เป็นต้น [4] 

 
14. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

14.1 กำรพัฒนำเว็บฝึกอบรมเว็บฝึกอบรม ภำยใน
มหำวิทยำลยั/สถำนศึกษำ ควรมตีอ่ไป เพื่อแสดงให้เห็นว่ำ เว็บ
ฝึกอบรมสำมำรถใช้ในกำรฝกึอบรมได้ทุกวิชำ 
 14.2 ควรมีกำรศึกษำเปรยีบเทียบกำรสร้ำงเว็บอบรมใน
รูปแบบอืน่ สะดวก และรองรับปกรณ์อื่น ๆ ทีม่ำกกว่ำคอมพิวเตอร์ 
เช่น สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต  สำมำรถใช้สื่อน้ีเพื่อเป็นกำรเรยีนรู้
ตลอดเวลำ รองรับรับนักศึกษำ และประชำชนท่ัวไป 
 14.3 ควรใช้ Moodle เวอร์ช่ันท่ีสงูขึ้น เพรำะมีกำร
อัพเดทอยู่ตลอด 
 14.4 กำรพัฒนำเว็บฝึกอบรมเว็บฝึกอบรม ควรมีกำร
เปรียบเทยีบค่ำยผู้ให้บริกำรด้ำนเครื่องมือกำรพัฒนำเว็บ เช่น 
Moodle ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ และ Google Classroom ที่เริ่มใช้
แพร่หลำย ว่ำมีควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำนของมหำวิทยำลัย/
สถำนศึกษำ อย่ำงไร 
 
16. เอกสารอ้างอิง 
[1] ปรัชญนันท์นิลสุข, “กำรพัฒนำเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสำนด้วย
กระบวนกำรเรียนกำรสอนรูปแบบMIAP เรื่องกำรสร้ำงบทเรยีน
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ศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. ปีที่ 28 ฉบับท่ี 1มกรำคม – 
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ตารางที่ 1 ผลแบบประเมินด้ำนเนื้อหำและเทคนิค 

รายการ x  S.D 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้ำนเนื้อหำและ เทคนิค    
1. ด้ำนตัวอักษร 5 0 ดีมำก 
2. ด้ำนภำพประกอบ 4.33 0.57 ด ี
3. ด้ำนวีดีทัศน ์ 4.33 0.57 ด ี
4. ด้ำนส ี 5 0 ดีมำก 
5. ด้ำนสัญรูป(Icon)และปุ่ม 
(Button) 

5 0 ดีมำก 

6. ด้ำนโฮมเพจบทเรยีน 4.33 0.57 ด ี
7. ด้ำนวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน 

5 0 ดีมำก 

8. ด้ำนกำรน ำเสนอเนื้อหำ 5 0 ดมีำก 
9. ด้ำนกำรมีปฏิสัมพันธ์บนเว็บ 4.66 0.57 ดีมำก 
รวม 4.74 0.44 ดีมำก 

 
ตารางที่ 2 ผลแบบประเมินสมรรถนะ e-Learning 

รายการ x  S.D ร้อยละ 
ระดับความ
เหมาะสม 

สมรรถนะe-Learning     
1. กำรสร้ำงบทเรียน
ระบบออนไลน ์

4.5 0.52 90 ดีมำก 

2. กำรสร้ำงเนื้อหำ 
บทเรียนออนไลน ์

5 0.52 100 ดีมำก 

3. กำรสร้ำงกิจกรรม
บทเรียนออนไลน ์

4.5 0.48 90 ดีมำก 

4. กำรใช้เทคนิคพิเศษ 4 0.52 80 ด ี
รวม 4.52 0.50 90 ดีมำก 

 
ตารางที่ 3 ผลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกำรฝึกอบรม 

ผลส าฤทธิ์การ
ฝึกอบรม 

คะแนนเต็ม x  S.D t-test 

ก่อนฝึกอบรม 30 25.13 2.03 7.98* 
หลังฝึกอบรม 30 29.07 0.88  
*p < 0.05     

 
 

ตารางที่ 4 ผลแบบทดสอบควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม 

รายการ x  S.D 
ระดับความ
เหมาะสม 

ควำมพึงพอใจ    
1. ดำ้นตัวตัวอักษร 4 0.45 ดี 
2. ด้ำนภำพประกอบ 4 0.48 ดี 
3. ด้ำนวีดีทัศน ์ 4.5 0.50 ดีมำก 
4. ด้ำนส ี 4.5 0.51 ดีมำก 
5. ด้ำนสัญรูป (Icon) และ
ปุ่ม (Button) 

4 0.48 ดี 

6. ด้ำนโฮมเพจบทเรยีน 4 0.51 ดี 
7. ด้ำนวตัถุประสงค์ของ
บทเรียน 

5 0.48 ดีมำก 

8. ด้ำนกำรน ำเสนอเนื้อหำ 5 0.50 ดีมำก 
9. ด้ำนกำรมีปฎิสัมพันธ์
บนเว็บ 

5 0.45 ดีมำก 

รวม 4.54 0.44 ดีมำก 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guide 
Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
The Development of learning model using Cognitive Guided Instruction (CGI)  

and Team Assisted Individualization (TAI) in Mathematics Subjects for 
Prathomsuksa 4 students 

 
อาภรณ์ จันเพ็ชรสี1 

 
1 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ส านักงานการศึกษาประถมศกึษา  สงขลาเขต 3  

1Email : arpornjun2517@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับ
วิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ส านักงานการศึกษาประถมศึกษา  สงขลาเขต 3 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 15 คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experiental design) ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.27/ 84.40 นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบดังกล่าวมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด 
(Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : การสอนแนะให้รู้คิด  การเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล  คณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
The purpose of this study was to develop and evaluate the efficiency of the learning model using Cognitive 

Guided Instruction (CGI) and Team Assisted Individualization (TAI) in Mathematics for Prathomsuksa 4  students.  The 
research samples were 15 Prathomsuksa 4 students from Watnikhomprasat friendship 149 school.   

The results of study revealed that, the model had reached an excellent quality and has an efficiency of 
83.27/ 84.40. The students’ achievement learning through the model had higher than pre- test score at .01 level of 
significant difference. Students had the high level in all aspects of satisfaction of learning by using the model which 
researcher has conducted. 
Keywords : Cognitive Guide Instruction, Team Assisted Individualization, Mathematics    
 

1. บทน า 
 จากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ท าให้โลกไร้พรมแดนและกระแส
ผลักดันต่าง ๆ ท าให้ไทยต้องแข่งขันกับนานาประเทศในด้านต่าง ๆ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันและยืน
หยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกบนพ้ืนฐานความเป็น
ไทย คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเหตุผล มีระเบียบการคิด ท าให้คนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์จนเกิดวิทยาการก้าวหน้าไปในศาสตร์สาขาต่างๆ 
ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังที่สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [1] ได้ระบุว่า คณิตศาสตร์มีประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งสอดคล้องกับ

โครงการ PISA ที่ได้ให้ความส าคัญกับวิชาคณิตศาสตร์ โดยโครงการ
นี้ได้นิยามการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ว่าเป็น  การรู้และเข้าใจบทบาท
คณิตศาสตร์ที่มีในชีวิตจริง สามารถตัดสินปัญหาต่างๆบนพื้นฐาน
ของคณิ ตศาสตร์  และรู้ จัก ใช้คณิ ตศาสตร์แก้ปัญหาของตน 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ท า
ให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระเบียบ มีแบบ
แผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์  ได้อย่างถี่ถ้วน 
รอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
ได้ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้ งยังเป็นเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ตลอดจนศาสตร์อื่น  ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้นนอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มี
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ความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์สามารถคิด
เป็น ท าเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ซึ่ง
สอดคล้องกับ ยุพิน  พิพิธกุล [2] ที่กล่าวไว้ว่าคณิตศาสตร์มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการด ารงชีวิตและการก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์
เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สร้างสรรค์มนุษย์ให้มีกระบวนการคิด 
และเหตุผล ฝึกคิดอย่างมีระเบียบและเป็นรากฐานของวิทยาการ
หลายสาขา การสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guided Instruction: 
CGI) เป็นแนวการสอนที่พัฒนาโดย คาร์เพนเทอร์และคณะ [3] ซึ่ง
แนวการสอนแบบ CGI นี้อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และความเช่ือของ
ครูที่เกิดจากการท าความเข้าใจการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
แล้วน ามาพิจารณาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ การ
เรียนคณิตศาสตร์ได้ดีที่สุดต้องเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา [4, 5]  
 การเรียนแบบร่วมมือ คือการสอนแบบหนึ่งซึ่งนักเรียน
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ปกติ 4 คน และการจัดกลุ่มต้องค านึงถึง
ความสามารถของนักเรียน เช่น นักเรียนที่มีความสามารถสูง 1 คน 
ความสามารถปานกลาง 2 คน และความสามารถต่ า 1 คน หน้าที่
ของนักเรียนในกลุ่มจะต้องช่วยกันท างาน รับผิดชอบและช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการเรียนซึ่งกันและกัน [6] ได้กล่าวถึง การสอนแบบเรียน
แบบร่วมมือ ว่าเป็นแนวทางที่เกี่ยวกับการที่ผู้เรียนท าการแก้ปัญหา
ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบผลส าเร็จหรือ
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกทุกคนต้องระลึกเสมอว่า เขาเป็นส่วน
ส าคัญของกลุ่ม ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่ม เป็น
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของทุกคนในกลุ่ม เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย สมาชิกทุกคนต้องพูดอธิบายแนวคิดกัน และช่วยเหลือกัน
ให้เกิดการเรียนรู้ในแก้ปัญหา ครูไม่ใช่เป็นแหล่งความรู้ที่คอยป้อนแก่
นักเรียน แต่จะมีบทบาทเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ จัดหาและ
ช้ีแนะแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ของนักเรียน ตัวนักเรียนเอง จะเป็น
แหล่งความรู้ซึ่งกันและกันในกระบวนการเรียนรู้การเรียนแบบ
ร่วมมือ และการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (Team 
Assisted Individualization หรือ TAI) [7] เป็นการเรียนการสอนที่
ผสมผสานระหว่างการจัดการ เรียนแบบร่วมมือ และการเรียนการ
สอนรายบุคคลเข้าด้วยกัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนที่มีการ
แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มละ 4-5 คน โดยมีการคละความสามารถ
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพศ เน้นการตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้นักเรียนเรียนด้วยตนเองตาม
ความสามารถจากแบบฝึกทักษะ และส่งเสริมความร่วมมือภายใน
กลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยการก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกันท างานร่วมกัน มีการทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้นักเรียน ณ 
จุดเริ่มต้น ท่ีแตกต่างกันตามพื้นฐานของนักเรียน ในเวลาเรียนต้อง
ร่วมมือกัน การทดสอบนักเรียนต่างคนต่างท า แต่คะแนนทดสอบ
ของนักเรียนจะน ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่ม  
 ด้วยแนวคิดหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด 
(Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ดีขึ้น และมีทักษะพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต และก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่
สร้างสรรค์มนุษย์ให้มีกระบวนการคิด และเหตุผล  ฝึกคิดอย่างมี
ระเบียบและเป็นรากฐานของวิทยาการหลายสาขา ดังนั้นการน า
ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ ใน ชีวิตประจ าวัน   ต้องอาศั ย
กระบวนการคิดที่แปลกใหม่เป็นความคิดริเริ่มไม่ติดอยู่ในกรอบ
ประกอบกับการคิดและมีความคิดที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์  
โดยกระบวนการคิดนี้จะเป็นไปในทางสร้างสรรค์ต่อตนเองและสังคม  
สามารถใช้แก้ปัญหาอย่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่จะได้น าไปประยุกต์ใช้กับ
เนื้อหาอื่น ๆ เพื่อจะได้น ามาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
   1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guide Instruction: 
CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด 
(Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด 
(Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
สอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับ
วิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2. เพื่อวิเคราะห์สภาพที่คาดหวังตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรกับสภาพที่เป็นจริงของ การจัดการศึกษาสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เพื่อเติมเต็มทักษะที่ต้องมีมาก่อน (Prerequisite Skills) 
 3. เพื่อสังเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guide Instruction: 
CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน ส ารวจข้อมูลพื้นฐานและวิธีการ
เรียนรู้ของผู้เรียน   
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 5. เพื่อพัฒนาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 6. เพื่อพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 7. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนการสอนและเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 8. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของร่างรูปแบบการเรียนการสอน
และเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 วิธีด าเนินการ 
 1. ขั้นศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เพื่อจะได้ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่
เน้นพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
 1.1 ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน ส ารวจข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้
ของผู้ เรียน โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญในการสอน
คณิตศาสตร์อย่างไม่เป็นทางการ 
 1.2 สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนแนะให้
รู้ คิ ด  (Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่ วมกั บวิธีการการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 1.3 พัฒนาร่างรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guide 
Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที ่4 
 1.4 พัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด 
(Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนและเอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ และเครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive 
Guide Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
 1.5 ตรวจสอบคุณภาพเพื่อยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน 
 1.6 ตรวจสอบประสิทธิภาพของร่างรูปแบบการเรียนการสอน
และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลโดยการทดลองใช้
ภาคสนาม 
  
 2. ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive 
Guide Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4  

 2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดนิคม
ประสาทมิตรภาพที่ 149 ส านักงานการศึกษาประถมศึกษา สงขลา
เขต 3 
 2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัด
นิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ส านักงานการศึกษาประถมศึกษา  
สงขลาเขต 3 ได้ มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ ม  (Cluster Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) มา
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 19 คน  
 2.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน
แนะให้รู้คิด (Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการ
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 
 2.4 แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบ
กลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One-
Group Pretest-Posttest Design)  
 2.5 วิธีด าเนินการ 
 ช้ีแจงรายละเอียดการใช้รูปแบบการเรียนการสอน หลักการ
เหตุผลและประโยชน์ให้ผู้เรียนทราบและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอนวิธีการเรียนการวัดประเมินผลและ
กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน หลังจากนั้นท าการทดสอบก่อนเรียนโดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอน ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแผนที่ก าหนด และทดสอบหลังเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเสร็จสิ้น 
และรวบรวมกระดาษค าตอบของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากแบบทดสอบ
มาตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทกสอบค่าที (t test)  
 
 3. ขั้นการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับ
วิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ตศาสตร์  ส าหรับนัก เรียน ช้ันประถมศึกษาปี ที่  4 โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนแนะให้ รู้คิด 
(Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
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ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนแนะ
ให้รู้คิด (Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของ จอยซ์ เวลล์ และ คาลฮาว์น [8] มีองค์ประกอบส าคัญ 3 
องค์ประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังน้ี  
  องค์ ป ระกอบที่  1 องค์ ประกอบ เชิ งหลักการและ
วัตถุประสงค์  
  องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรียน
การสอน  
  องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบ
ไปใช้ ประกอบด้วย ปัจจัยเอื้อต่อการเรียนรู้ และปัจจัยสนับสนุน  
 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน (ITDSPIA 
Model) พบว่า โดยภาพรวมได้ค่าประสทิธิภาพของรูปแบบการเรยีน
การสอนเท่ากับ 83.27/ 84.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ตอนที่  2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนแนะให้ รู้ คิ ด 
(Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้ผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 4.1  ผลการผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังใช้รูปแบบการเรียนการ
สอน 

 

การทดลอง N 
คะแนน

เต็ม  S.D. t 

ก่อนเรียน 15 30 17.60 1.35 20.283** 

หลังเรียน 15 30 26.33 1.40 
**P < .01 
 
 จากผลการวิเคราะห์พบว่าผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังใช้รูปแบบการ
สอนแนะให้ รู้คิด  (Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับ
วิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนน
สอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ตอนที่  3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guide Instruction: CGI) 
ร่วมกับวิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 พบว่า 
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอนแนะ
ให้รู้คิด (Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก  
 

สรุปผลการวิจัย 
1. รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น แ น ะ ให้ รู้ คิ ด  (Cognitive Guide 

Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 มีองค์ประกอบส าคัญ 3 องค์ประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดของแต่
ละองค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบเชิงหลักการ
และวัตถุประสงค์ องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการ
การเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน า
รูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย ปัจจัยเอื้อต่อการเรียนรู้ และปัจจัย
สนับสนุน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
หลังใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guide Instruction: 
CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้
คิด (Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น แ น ะ ให้ รู้ คิ ด  (Cognitive Guide 
Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน พบว่า 
ในภาพรวมมีความเหมาะสม /สอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guide 
Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
ปีที่ 4 ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินตามขั้นตอนของ
วิธีการเชิงระบบโดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดและได้ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนโดยการส ารวจข้อมูล
พื้นฐานวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนจากการสัมภาษณ์อาจารย์ 
ผู้เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์เพื่อเติมเต็มความรู้ ทักษะที่จ าเป็น
ในการเรียนรู้เรื่องใหม่ ซึ่งเป็นการด าเนินการอย่างเป็นระบบตาม
กระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยหลักการและแนวปฏิบัติของ
รูปแบบการเรียนการสอนส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้เน้นการเช่ือมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ น าไปสู่การสร้างความรู้องตนเองด้วย
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และการร่วมมือกันเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างความรู้
ของไวก็อทสกี้ [9] ที่ว่าการเรียนรู้ตามหลักการแนวคิดทฤษฎีการ
สร้างความรู้ มุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการสร้างความรู้ เป็นการเรียนรู้เกิด
จากการปฏิบัติจริง นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับผลการวิจัยสรุป
หลักการสอนที่มีประสิทธิภาพของโบรฟี่ [10] ที่ว่าควรให้นักเรียนมี
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ส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยตลอดโดยครูเป็นผู้ด าเนินการด้วย
กิจกรรมและเทคนิควิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย ความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ
ตลอดเวลาในการสอนโดยใช้ค าถาม ค าสั่ง การแนะน าที่ชัดเจน ง่าย
ต่อการเข้าใจและ จึงเป็นส่วนส าคัญที่ ช่วยให้ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอน ผ่านเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตามสมติฐาน
การวิจัยข้อท่ี 1  
 2. จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอนใน
ภาพรวมก่อนการทดลองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยหลังทดลอง และเมื่อเปรียบเทียบด้วย พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
สอนแนะให้ รู้คิด  (Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับ
วิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีการทบทวน
ความรู้ ทักษะส าคัญที่เกี่ยวข้องจนเข้าใจ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่นักเรียนได้ฝึกการคิด การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่มุ่งเน้น
กระบวนการ มีขั้นตอนที่ชัดเจน น าไปสู่การคิดที่ต่อเนื่องเช่ือมโยง
และให้ความส าคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับ นักเรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันสร้างพลังในการเรียน ได้แนวคิดมุมมองที่
หลากหลาย และได้ฝึกทักษะโดยการช้ีแนะของครูผู้สอน ฝึกทักษะ
อย่างอิสระเป็นกลุ่ม ร่วมมือกันเรียนรู้กับเพื่อน รวมทั้งการฝึกทักษะ
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับที่ โจนส์ [10]  ให้ความคิดเห็นว่าในการ
แก้ปัญหานั้น สิ่งแรกที่ต้องค านึงถึงก็คือการแยกแยะและวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อพิจารณาว่ามีสิ่งใดที่จะช่วยในการแก้ปัญหาได้บ้าง 
ซึ่งในขั้นนี้ไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบด้านสติปัญญา
ทั่วไปเท่านั้น แต่ต้องอาศัยประสบการณ์เดิมและความรู้พื้นฐานไปสู่
สถานการณ์ใหม่อีกด้วย และจอห์นสัน และริสซิ่ง [11] มีความ
คิดเห็นในเรื่องขององค์ประกอบในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ว่ากระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการทาง
สมองที่ซับซ้อน ประกอบด้วยการมองเห็นภาพการจินตนาการ การ
จัดท าอย่างมีทักษะวิเคราะห์ การสรุปในเชิงนามธรรมและการ
เชื่อมโยงความคิด 
 3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับ
วิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึ กษาปีที่  4 ที่ผู้ วิจัย
พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนต้องใช้
ความเพียรพยายามในการเรียนรู้และท างานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
ใช้ความละเอียดรอบคอบในการท างาน เนื่องจากในกระบวนการ
เรียนการสอนนักเรียนต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 6 ขั้นตอน มี
การให้ข้อมูลป้อนกลับ  เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ครูและ
เพื่อนในกลุ่มร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่อง ให้การช้ีแนะ
แนวทางปฏิบัติและให้แนวคิดวิธีการคิด ซึ่งสอดคล้องกับกฎการ
ฝึกหัด ตามกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ที่ว่าการฝึกหัดหรือกระท า
บ่อยๆด้วยความเข้าใจจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนและสอดคล้อง

กับและหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative Learning) 
ของสลาวิน [6, 10]  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1.ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ก่อนน ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ผู้สอนจะต้องท าความ
เข้าใจกับทุกองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและ
กระบวนการต่างๆทุกขั้นตอน พร้อมทั้งท าความเข้าใจกับผู้เรียน ให้
ผู้ เรียนเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและ
กระบวนการต่างๆทุกขั้นตอน ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถใน
ด้านเทคนิควิธีสอนที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอน มีทักษะการสอน 
การบริหารจัดการช้ันเรียนและสามารถประเมินผลตามสภาพจริง มี
ทักษะการเชื่อมโยง การให้เหตุผล การใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
การใช้ค าถาม และสามารถถ่ายทอดลักษณะเหล่านี้สู่ผู้เรียน 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง 
  2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่
บูรณาการเนื้อหาสาระในรายวิชาเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการคดิ
ขั้นสูงของนักเรียน 
  2.3 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมทักษะต่างๆในศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
ท างานเป็นทีม 
  2.4 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียน 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
[1] สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2551). 

ทักษะกระบวณการทางคณิตศาสตร์.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: 
ส.เจริญการพิมพ์. 

[2] ยุพิน พิพิธกุล. (2530). การสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

[3] Carpenter, T.P. et al. (2000). Cognitively Guided 
Instruction: A Research-Based Teacher Professional 
Development Program for Elementary School 
Mathematics: Reasearch 

[4] Carpenter et al. (1989). Using knowledge of children’ 
s mathematics thinking in classroom teaching: An 
experimental study. American Educational research 
Journal. 26(4): 499-531. 

[5] Fennema, E. et al. (1993). Using children’s 
knowledge in instruction. American Educational 
research Journal. 27(4): 555-583. 

[6] Slavin, R.E. (1990). Theory, Research and Practice. 
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 91

hp-pc3
Stamp



[7] Slavin, R. E. (1980). Cooperative learning in teams: 
State of the art. Educational Psychologist, Vol. 
15, pp. 93-111. 

[8] Joyce, B., Weil, M., and Calhoun, E. (2009). Models of 
Teaching. 8th ed. New York: Allyn & Bacon. 

[9] Vygotsky, L. (1978). Problems of Method in Mind in 
Society. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

[10] วัชรา เล่าเรียนดี. (2554). รูปแบบและกลยุทธ์การจดัการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะการคิด.พิมพ์ครั้งท่ี 8. นครปฐม: โรง
พิมพ์มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

[11] Johnson, D.A., and Rising, G.R. (1972). Guidelines for 
Teaching Mathematics. Belmont, California: Wadsorth 
Publishing. 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 92

hp-pc3
Stamp



 

 
Skills Enhancement for Learner Support to Improve the using STEM EDUCATION 

 
1 1   

1 1 
 

1 E-mail:Monwipha.21@gmail.com 
Email : Monwipha.21@gmail.com  

 
 

) 

 

 =  4.44
= 4.52  
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Abstract 
 The objectives of this study were : 1) analysis of the relationship between the satisfaction of the students to 
learn about the behavior of stem about 4 sides. 2) to study satisfaction of manager teacher and students to learning 
stem. The sample consisted of 85 in the Bansantipithayakan school. This research used questionnaires as a research 
instruments. To analyze the questionnaire data, the researcher employed percentages, mean, standard deviation, 
Pearson correlation using SPSS Version 17.0 for Windows. The findings in this study revealed the followings:                          
1) Correlation coefficient of the relationship between the satisfaction of the students to learn about the behavior of 
stem about 4 sides combining the skills and performance of all students. In relation to the behavior of the students in a 
positive, activities at the 0.05 level of significance. 2) satisfaction of manager teacher and students to learning stem 
Overall, the high level (Mean = 4.44) when considering the aspect, the strategic satisfaction was at the highest level 
(mean = 4.52). 
Keywords : Potentiality, STEM EDUCATION.  
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X1 X2 X3 X4 p 
Y1 0.59*    0.00 
Y1 0.27* 0.00
Y1   0.56*  0.00 
Y1    0.32* 0.00 

Multiple  Correlation (R) 0.6501*
R2 0.3880*  

* .05(2  
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1.  (Conceptual Scaffolding) 4.30 0.68  

2.  (Strategic Scaffolding) 4.52 0.68  

3.  (Metacognitive Scaffolding)  4.32 0.65  

4. Procedural Scaffolding) 4.41 0.70  

 4.44 0.68  
Likert technique) 
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Abstract 

 This research aims to develop Reading Skills. The use of creative learning as a base and academic  
achievement  by  using  creativity based learning. The study sampl of is in 1 classroom consists of 41 grade 9 students 
who was studing in the second semester 2018 at Somdet  Phitthayakhom School. The results of Evaluation of reading 
skills  Assessing  the creativity and  Pre-test and Post-test were used to analyse in this  research. Statistics results in this 
study are average,percentage and standard deviation.  The results of this study show that 1  Evaluation of reading skills. 
The results of  show that the average,  percentage  and standard deviation were 10.72 and 1.22  respectivcly. 2  
Assessing the creativity  the results of  show that the average,  percentage  and standard deviation were  and 0.98 
respectivcly. And 3  Achievement Evaluation the results of pretest show that the average,  percentage  and standard 
deviation were 9.56 and 2.06 respectivcly. The results of pre-test show that the average, percentage and standard 
deviation were 16.29 and 1.37 respectivcly. 
 
Keywords : Rhythm of Prose Reading, Creative Base Learning  Student in Mathayom  
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การประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการพูดเพื่อการสอนส าหรับครูภาษาไทย 
Assessment of teaching and learning management of Thai language teachers. 

 
ฐิติรดา  เปรมปรี1 

 
1สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฎัชัยภูม ิ

1Email: aon_2523 @ hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

              การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา1176101 ทักษะการพูดเพื่อ     
การสอน  2)  เพื่อศึกษาความต้องการและปัญหาในการเรียนการสอน รายวิชา1176101 ทักษะการพูดเพื่อการสอน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .72  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ความถี่   ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เลือกใช้
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพในการเรียนการสอนพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือด้านสื่อการสอนถูกต้องมีความสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 รองลงมาคือด้านการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และ
รองลงมาคือความครอบคลุมของเนื้อหา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15  สรุปผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 อยู่ในระดับมาก  ข้อเสนอแนะผู้เรียน
ต้องการฝึกปฏิบัติทักษะการพูดเป็นรายบุคคลโดยเพิ่มการทดสอบปฏิบัติให้มากขึ้น  
ค าส าคัญ: ประเมินการจัดการเรียนการสอน , ทักษะการพูดเพื่อการสอน  
 

Abstract 
This research is a quantitative research. The purpose is to 1)Assessment of teaching and learning 

management in the course 1176101 Teaching Speaking Skills 2) To study the needs and problems of teaching and 
learning course  1176101 Speaking Skills of Teaching. The instrument used for the questionnaire was the reliability of 
.72 Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. The target group is Thai. The 
results of the research revealed that the opinions on teaching condition showed that the students were most satisfied 
with the teaching materials. The mean was 4 .61 , followed by classroom atmosphere. The average was 4 .21 and the 
content coverage was the lowest. The average score was 4 . 1 5 .  The average score was 3 .8 3  at the high level 
Suggestions.The learner needs to practice his or her individual speaking skills by increasing the number of practice tests. 
Keywords: evaluation of teaching and learning, teaching skills 
 

1. บทน า 
การจัด ก า ร เรีย นการสอน  รายวิชา 1176101 ทักษะ

การพูดเพื่อการสอน (Speech for Teaching)  ของหลักสูต ร                
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดการเรียนการ
สอนให้ แก่นั กศึ กษาสาขาวิชาภ าษาไทยระดั บ ช้ันปีที่  1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ โดยอาศัยกรอบแนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้  5  ด้าน 
คือการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม         
ภูมิปัญญาและความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  

จุดมุ่งหมายของรายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะการพูดเพื่อการสอนวิชาภาษาไทยและพัฒนา
ทักษะการพูดเพื่อการสอนวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาไทยได้
จัดให้เป็นรายวิชาบังคับท่ีทุกคนต้องเรียนในระดับปริญญาตรี   
 จากการส ารวจการจัดการเรียนการสอนพบว่าสาขาวิชา
ภาษาไทยยังขาดการประเมินผลด้านสภาพการจัดการเรียนการ
สอนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน 

อาทิเช่น  ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอน ปัญหาจากการใช้สื่อ ปัญหาจากการวัดผลและประเมินผล 
เป็นต้น  

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้สัมฤทธิ์ผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาที่มุ่งให้นักศึกษาได้เห็นความส าคัญของ
ทักษะการพูดไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาไทย โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ผู้วิจัยได้
ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการวิจัยนี้    

 
2. วิธีการศึกษา 
2.1 วัตถุประสงค ์
 1) ประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา1176101 ทักษะ
การพูดเพื่อการสอน   
 2) เพื่อศึกษาความต้องการและปัญหาในการเรียนการสอน 
รายวิชา1176101 ทักษะการพูดเพื่อการสอน 
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2.2 กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปีที่  1 มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏชัยภูมิที่ลงทะเบียนเรียน 1176101 ทักษะการพูดเพื่อการ
สอน (Speech  for Teaching) ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 
2559 จ านวน  72  คน  
 
2.3 ตัวแปรที่ศึกษา  
     - ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  สถานภาพของนักศึกษา  
     - ตัวแปรตาม  ได้แก่  สภาพและปัญหาในการเรียนการสอน 
2.4 การสร้างเคร่ืองมือและขั้นตอนการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย  
ดังนี ้
 1.ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการเขียนข้อค าถาม 

2.การก าหนดขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะตามตัวแปรที่ศึกษา มีลักษณะเป็น
แบบสอบถาม  1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการ
สอนมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating  scale) 
ระดับคือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  เกณฑ์
การให้น้ าหนักคะแนนสร้างเครื่องมือการวัดในแบบของลิเคิร์ต 
(Likert )  
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน 
 3.น าแบบสอบถามที่ ได้ ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(content  validity) และปรับปรุงแก้ไข วิธีที่
ใช้ในการตรวจสอบคือการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับเนื้อหาหรือ IOC = 1.00 
 4 .น าแบบสอบถามที่ ปรับปรุ งแก้ ไขแล้วไปทดลองใช้             
(try  out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  15 คน 
น ามาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค Cronbach Lee [11] ได้ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.91 

5.ปรับปรุงแบบสอบถามก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลู 
2.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของของแบบสอบถามแต่
ละข้อตามแบบของสมนึก ภัททิยธนี [7] ใช้สูตร IOC หาค่าเฉลี่ย
ดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  
 2. การหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (reliability) โดยวิธีหา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค  
 3.  ค่าร้อยละ 
 4.  ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean)     
 5.  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 
 
 

3. ผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัแบ่งการน าเสนอออกเป็น  3 ตอน 
ดังนี ้
 ตอนที่ 1  เป็นแบบวัดสถานภาพและข้อมลูส่วนตัวของ 
นักศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลส่วนตัวของ
นักศึกษา ด้านเพศพบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.35 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
26.65 ซึ่งเป็นนักศกึษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปีท่ี 1   
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพใน
การเรียนการสอนของนักศึกษาแบ่งการประเมินออกเป็น 15 ข้อ 
แบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ตแต่ละข้อมี
ค าถาม 5 ระดับ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพในการ
เรียนการสอน ดังนี ้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพในการเรียนการสอน 

สภาพในการเรียนการสอน   S.D. ระดับ 
1. เนื้อหาครอบคลุมตาม

ค าอธิบายรายวิชา 
4.15 0.85 มาก 

2. ความยากง่ายของเนื้อหาวิชา 4.10 0.82 มาก 
3. เนื้อหาวิชาตรงกับความ

ต้องการและความสนใจของ
ผู้เรยีน 

3.72 1.08 มาก 

4. ปริมาณเนื้อหาของวิชาในแต่
ละคาบเรียน 

3.15 1.00 ปานกลาง 

5. ผู้เรยีนสามารถน าความรู้จาก
เนื้อหาท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ได ้

3.76 1.32 มาก 

6. การจัดการเรยีนการสอน
สอดคล้องกับจดุประสงค์การ
เรียนรู ้

3.88 1.05 มาก 

7. ผู้สอนมีทักษะในการถ่ายทอด
ความรู ้

4.10 1.24 มาก 

8. การจัดกิจกรรมมีความ
น่าสนใจและเหมาะสม 

3.90 1.27 มาก 

9. การจัดบรรยากาศในช้ันเรียน
ผ่อนคลาย 

4.21 1.09 มาก 

10. การเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนร่วม
อภิปรายแสดงความคดิเห็น 

4.04 1.35 มาก 

11. สื่อการสอนมีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับกจิกรรม 

3.97 1.38 มาก 

12. สื่อการสอนมีความน่าสนใจ/ 
ทันสมัย   

3.11 1.38 ปานกลาง 

13. สื่อการสอนถูกต้อง สมบูรณ ์ 4.61 0.96 มากที่สุด 
14. การวัดผลสอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู ้
3.26 1.06 ปานกลาง 

15. มีการวัดและประเมินผลตลอด
ภาคการศึกษา 

3.24 0.92 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.83 0.52 มาก 
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 ตอนที่  3  เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดถามถึ งปั ญ หา                   
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนพบว่า
นักศึกษามีความต้องการฝึกปฏิบัติทักษะการพูดเป็นรายบุคคลโดย
เพิ่มจ านวนการทดสอบปฏิบัติให้มากขึ้น  
 
4. อภิปราย 

ผลการวิจัยอภิปรายได้ว่าตามโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิซึ่งก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี              
ช้ันปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนรายวิชา 1176101 ทักษะการพูดเพื่อการ
สอน (Speech for Teaching ) จ านวน 72  คน โดยเลือกใช้
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดังนี ้

ตอนที่  1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
นักศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ร้อยละ  100  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.35 
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 26.65 
 ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพในการเรียนการสอน
รายวิชา 1176101 ทักษะการพูดเพื่อการสอน (Speech for 
Teaching)  มีจ านวน  15  ข้อ  แบบมาตราส่วนประมาณค่าของ            
ลิเคิร์ต ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาค่าเฉลี่ยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า   
5  ระดับ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับการแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของบุญชม  ศรีสะอาด [3] โดยแบ่งการ
ประเมินสภาพในการเรียนการสอนออกเป็น  4  ด้าน  ดังนี ้

2.1  ด้านเนื้อหา  มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตรงตามค าอธิบาย
รายวิชา โดยเนื้อหาสาระของวิชาในแต่ละบทมีปริมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องต่อเนื่องกันตรงกับความต้องการและความสนใจ ผู้เรียน
สามารถน าความรู้จากเนื้อหาที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้  ซึ่งสอดคล้อง
กับกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ [1] กล่าวว่าการจัดการเรียน
การสอนเป็นการด าเนินกิจกรรมของครูเพื่อให้หลักสูตรสัมฤทธ์ิผล
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดการเรียนการสอนให้มีสภาพที่
เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีการก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 

2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนมีการจัดการเรียนการ
สอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  ผู้สอนมีทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้ สามารถจัดกิจกรรมได้น่าสนใจ มีความเหมาะสม
และจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้ผ่อนคลาย มีการเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สอดคล้องกับ       
ลัดดาวัลย์  พิชญพจน์ [5] กล่าวถึงการสอนที่ดีไว้ว่าผู้สอนมีทักษะ
ในการถ่ายทอดความรู้ใช้ภาษาสื่อสารอภิปรายบทเรียนได้อย่าง          
แจ่มชัดมีการส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน                   
การจัดการเรียนการสอนควรมีบรรยากาศผ่อนคลายเป็นกันเอง                          
ซึ่งวรรณธิดา ก าเนิดบุญ และคณะ [6] กล่าวถึงการจัดการเรียน
การสอนนั้น  ๆ ต้องสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ด้าน
ความคิดคล่องแคล่วความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และ
ความคิดละเอียดลออให้แก่ผู้เรียนด้วย 
 2.3 สื่ อประกอบการสอน ผู้ สอนใช้สื่ อประกอบการสอน                                  
ได้แก่  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม

ไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ (Microsoft Powerpoint)  สื่อวีดิทัศน์ 
เป็นต้น  สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน ทันสมัย น่าสนใจ   
ถูกต้องสมบูรณ์สอดคล้องกับไสว  ฟักขาว [9] และปณภา ภิรมนาค 
[4] ได้กล่าวถึงเทคนิคการใช้สื่อการสอนไว้ว่าต้องเลือกใช้สื่อและ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับบทเรียน  ผู้สอนสามารถเลือกใช้สื่อและ
อุปกรณ์การสอนอย่างคุ้มค่า ในการจัดการเรียนการสอนเมื่อเลือกใช้
สื่อการสอนเชิงมัลติมีเดียจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนดีขึ้น นอกจากนี้อาภรณ์  ใจเที่ยง [10] กล่าวไว้ว่าสื่อการ
สอนหมายถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ครูน ามาใช้ประกอบการ
สอนเพื่อให้การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนให้ความ
สนใจต่อบทเรียนและเกิดการเรียนรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์  
 2.4  การวัดและประเมินผลมีการจัดและประเมินผลได้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  มีการใช้วิธีวัดและประเมินผลหลายๆวิธี  
โดยผู้สอนมีการวัดและประเมินผลเป็นระยะตลอดภาคการศึกษาใช้
การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Reference Evaluation) 
และอิงกลุ่มตาม  ความเหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาซึ่งสอดคล้อง
กับสุรพันธ์ ตันศรีวงศ์ [8] กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินผล
การสอนไว้ว่าสิ่งส าคัญในการศึกษาและการด าเนินการใดๆก็ตามต้อง
ค านึงถึงวัตถุประสงค์เป็นล าดับแรก การประเมินผลการสอนควรมี
การพิจารณาโดยละเอียดว่าประเมินไปเพื่อจุดมุ่งหมายใดของการ
ประเมินการสอนและผลที่ ได้จากการประเมินสามารถน าไปใช้
วิเคราะห์ปรับปรุงคุณภาพการสอนให้ดีขึ้นและการประเมินผลที่
หลากหลายวิธีการจะช่วยให้ผู้สอนได้มองเห็นจุดดีข้อบกพร่องที่ควร
ปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ธัญวรัตน์ เหมือนสร้อย [2] กล่าวว่าการ 
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถตั้งค าถามเองมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานตนเองโดยยึดหลักสากลมีการวัดประเมินผลจาก
การมอบหมายจะท าให้ผู้ เรียน เกิดกระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์และตัดสินใจได้อย่างมีระบบ โดยใช้ทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุดในการตัดสินใจเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการ
สอน  ดังนี ้

1.นักศึกษาต้องการให้ เพิ่มจ านวนการทดสอบพูดเป็น
รายบุคคลมากขึ้น 

2.มีความต้องการเอกสารประกอบการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที1่ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทักษะพูดอธิบายหน้าช้ันเรียน 
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5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ควรน างานวิจัยนี้ไปพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง
การวัดผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 
 5.2 ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ
ศึกษาข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง 
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บทคัดย่อ 

        บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน กรณีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 36 คน ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเด็น ประเด็นแรก คือ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน 
ประกอบด้วย 4 ส่วนส าคัญดังนี้ ส่วนท่ี 1 หัวข้อแผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนที่ 2 ตารางแสดงรายละเอียดกรอบความคิดหลักในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  ส่วนท่ี 3 ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่จะท าในช่ัวโมง และส่วนที่ 4 หัวใจหลักของกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สร้างสรรค์เป็นฐาน ปรากฏว่า องค์ประกอบ 4 ส่วนนี้ มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าประสิทธิภาพ 83.61/90.41 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ประเด็นท่ีสอง คือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน อย่างมีนัยสถิติที่ระดับ .05 และประเด็นที่สาม คือ เจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดสร้างสรรค์เป็นฐานรายวิชาภาษาไทย มีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจในผลงานท่ีนักเรียนสร้างขึ้นอยู่ในระดับดีมาก  
 

Abstract 
This article is intended to Develop a learning management model using creative concepts as a base. Case 

studies from the sample. The students are 3/5 school, Chiang Yuen Pittayakom School. Chiang Yuen District 
Mahasarakham province 36 students studying in the second semester of academic year 2561. The study is divided into 
3 areas. The first issue is Development of learning management model using creative concept as a base. Contains 4 
important parts. Part 1 Topics in Learning Management Part 2 A detailed description of the framework for learning 
activities. Part 3 The table shows details on what to do in an hour. And part 4 The core of the learning process is 
creative thinking. Appear Part 4 The level of appropriateness is very high. Has a performance value of 83.61 / 90.41. This 
is in accordance with the criteria. The second is Comparison of Learning Achievement At the .05 level And the third 
issue is. Attitudes towards learning management using creative concepts as Thai language basics. Satisfied Take pride in 
the work that students create at a very good level. 
 
Keywords : Creative concept, Creative skills, Erawan Critique 
 

1. บทน า 
        ในยุคโลกาภิวัฒน์เป็นยุคแห่งความเจริญ สังคมโลกเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้ งความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา
ประเทศมิได้เป็นไปอย่างยั่งยืน ขาดความสมดุลกับการพัฒนา

ทางด้านจิตใจซึ่งมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต การติดต่อสื่อสาร ผ่าน
สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งแวดวงทางการศึกษาทั่วโลก ต่างก้าวพ้น
รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นการเรียนรู้ในแบบ
กระบวนทัศน์ใหม่ เรียกได้ว่าเป็นการจัดการศึกษายุคฐานแห่ง
เทคโนโลยีหรือ Technology Based Paradigm ในขณะที่ประเทศ
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ไทยได้เล็งเห็นความส าคัญและมุมมองของการเตรียมเด็กไทยสู่
ศตวรรษที่ 21 (นิชาภา บุรีกาญจน และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 
อ้างถึงใน วิจารณ์ พานิช [1] จะเห็นได้ว่าการศึกษาก่อนช่วงศตวรรษ
ที่ 21 การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นขึ้นอยู่กับผู้สอนเป็นส าคัญ แต่ในยุค
ของศตวรรษที่ 21 นี้ เป็นยุคที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นผู้เรียน
สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการ
เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความ
ตอ้งการของสังคม 
        จากการสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 ที่
ก าลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธิ์จากการ
สอบ PISA ปรากฏว่า นักเรียนร้อยละ 40 ของนักเรียนทั้งหมดสอบ
ไม่ผ่าน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนไม่บรรลุวัตถุประสงค์และการประเมินด้าน
สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ในปัจจุบันการพัฒนาหลักสูตรในการบูรณาการการเรียนรู้กับ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลให้เกิดทักษะเพื่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 จากผลสัมฤทธิ์การสอบ PISA และการ
ประเมินของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนเชียงยืนพิทยา
คมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อยข้างต่ า ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 นี้ ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อให้เกิดทักษะแห่ง
อนาคต 
        การคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นการ
คิดนอกกรอบจากความคิดเดิมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ความคิดใหม่ 
ความคิดริเริ่ม หรือความคิดต้นแบบ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ดี ตามแนวคิดของ พอล ทอร์แรนซ์ องค์ประกอบส าคัญของความคิด
สร้างสรรค์ คือ การคิดคล่อง การคิดยืดหยุ่น การคิดละเอียดลออ 
และการคิดริเริ่มหรือการคิดต้นแบบ ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ [2]          
        การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเป็นการสอนที่สร้างทักษะ
แห่งอนาคตที่ได้ทั้งทักษะการคิดการสื่อสาร การท างานเป็นทีมและ
ทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งประสบการณ์ต่าง ๆ จะช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต บุคลิกภาพของคนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีความฉับไว ที่รู้ปัญหาและมองเห็น
ปัญหามีความว่องไว และสามารถจะเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ ได้ง่าย 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมส าคัญยิ่งของชีวิตที่ต้อง
ท าให้ส าเร็จลุล่วงจึงจะท าให้ชีวิตสามารถด าเนินไปได้อย่างมีความสุข 
กิลฟอร์ด. [3] ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความท้าทายที่ผู้สอนต้องตระหนักรู้
และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้ได้อย่างเท่าทัน และ
ผู้ เรียนจะสามารถน าทักษะความรู้ ไปปรับใช้ในสังคม ในการ
ด ารงชีวิตอยู่ ได้อย่างมีคุณภาพ เพื่ อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่
ศตวรรษที่ 21         

การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ทักษะทั้งสองด้าน คือได้ทั้ง
ด้านเนื้อหาสาระ และทักษะในศตวรรษที่  21 จึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของภาครัฐ ซึ่ง
แนวทางหนึ่งที่นักวิชาการทางการศึกษาเช่ือว่าเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมในยุคของ
ศตวรรษที่ 21 คือแนวทางการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) 

ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้มีความรู้แบบรู้จริง ที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ผู้เรียนจะเป็นผู้แสดงบทบาท
โดยการฝึกปฏิบัติ (coaching) ภายใต้การแนะน าของผู้สอน สิ่ง
ส าคัญส าหรับผู้สอน คือต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดที่ ให้
ความส าคัญกับการบรรยายหรือการสอนในลักษณะของการยึด
ผู้สอนเป็นหลักมาเป็นการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นหลักหรือที่
เรียกว่า Child Center นั่นเอง 
        ซึ่งครูในศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนจากการสอนไปสู่การเป็น 
Coach จากถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้อ านวยการสรา้งความรู้ โดยการ
จัดการเรียนการสอนแบบ (CBL) เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักสืบค้นข้อมูล
ความรู้ได้ถูกต้องและหลากหลาย จากค าแนะน าแหล่งเรียนรู้ของ
ผู้สอน   
        จากปัญหาและความส าคัญดังที่กล่าวมานั้น ผู้ศึกษาจึงน าการ
จัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานมาใช้ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ต าบลเชียงยืน 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ในการเรียนวิชาภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
สร้างสรรค์เป็นฐาน   
    2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
    3. เพื่อประ เมิน เจตคติของนัก เ รียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
3 ที่มีต่อการจัดการ เรียนรู้ โดยใช้แนวคิด สร้างสรรค์เป็นฐาน
รายวิชาภาษาไทย 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย  
        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐานวิชาการวิจัยทางภาษาไทย ผู้วิจัยได้น าเสนอ
วิธีด าเนินการศึกษาตามหัวข้อ ต่อไปนี้ 
       3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 
ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 
           3.1.1 ประชากร   
           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้ งนี้  ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ต าบลเชียงยืน อ าเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 189 คน ซึ่งการจัดนักเรียนใน
แต่ละห้องเรียนเป็นแบบคละความสามารถ 
           3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง   
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ต าบลเชียงยืน 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 1 ห้อง มีจ านวน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 110

hp-pc3
Stamp



 

นักเรียน 36 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้มา
จาการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling )      

3.2 การด าเนินการวิจัย 
         การจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบสร้างสรรค์ เป็นฐานให้
เหมาะสมกับทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน        
            3.2.1 วางแผนการใช้และศึกษาโดยการเลือกนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เชียงยืนพิทยาคม จากนักเรียนทั้งหมด 6 ห้อง ได้กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/5 จ านวนนักเรียน 36 คน ที่ก าลัง
ศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 3.2.2 ช้ีแจงจุดมุ่งหมายรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐานในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/5 ที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 3.2.3 ด าเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
สร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
ช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาไทย นักเรียนจ านวน 36 คน เป็นเวลา 4 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง เป็น
เวลาภายใน 1 ภาคการศึกษา 
 3.2.4 หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง การจัดการเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์เป็นฐานในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการวิจัย 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทย ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างดังนี้  
             1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และการ
จัดการเรียนการสอนวิธีการ/สื่อนวัตกรรมที่เลือกใช้ 
             2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยคู่มือครู 
หนังสือเรียนวิชาวิชาภาษาไทย ช่วงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
   3. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเชียงยืน
พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3  
             4. สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และ
เนื้อหาบทที่ 2 
             5. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้รูปแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน จ านวน 12 แผน รวม 12 ช่ัวโมง ขั้นตอนการ
เรียนการสอนตามวิธีการหรือข้ันการใช้สื่อนวัตกรรม 4 ขั้นตอน ดงันี ้
   1. กระตุ้นความสนใจ  
    - Warm Up โดยใช้เกม “ทายใจทายนิสัย” 
ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
   2. ตั้งปัญหา 
    - สร้างแรงบันดาลใจในการการสร้างสรรค์
ผลงาน  
    - เปิดโอกาสให้นักเรียนถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การศึกษา VDO ในเรื่องที่ไม่เข้าใจ  

            3. คิดและค้น 
                - นักเรียนลงมือ สร้างสรรคผ์ลงาน กลุ่มละ 
1 ช้ิน 
                - ครูให้ค าชี้แนะขณะนักเรียนลงมอืปฏิบัติ
เป็นรายกลุ่ม 
 4. สรุป 
                - ครูสุ่มนักเรียนให้น าเสนอผลงาน 
                - ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปท้ายบทเรียน 
             6. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ เ ช่ียวชาญด้านการสอนวิชา
ภาษาไทย ด้านหลักสูตรและการสอน การวิจัย และการวัดผล
ประเมินผลตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ความสอดคล้องและ
ความเป็นไปได้ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรม
การเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา 
ตรวจสอบ ให้คะแนนดังน้ี  
              ให้คะแนนเป็น +1 เมื่อแน่ ใจว่ าองค์ประกอบนั้น
เหมาะสมและสอดคล้อง 
              ให้คะแนนเป็น 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าองค์ประกอบเหมาะสม
และสอดคล้อง 
              ให้คะแนนเป็น –1 เมื่อแน่ใจว่าองค์ประกอบนั้นไม่
เหมาะสมและสอดคล้อง 
              แล้วน าคะแนนท่ีได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item – Objective Congruence : IOC) ระหว่างองค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ จะต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของทุก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.66 ข้ึนไป 
            7. ปรับปรุง และแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
            8. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับนักเรียนที่ก าลังเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเชียง
ยืนพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยและ
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 5 คน ( ทดลองเดี่ยว ) ซึ่ง
ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาไทยอยู่ในระดับสูง 
2 คน ปานกลาง 2 คน และต่ า 1 คน เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องและ
ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการใช้ส านวนภาษา 
           9. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับนักเรียนที่ก าลังเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเชียง
ยืนพทิยาคม ปีการศึกษา 2560 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยและ
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 12 คน ( ทดลองกลุ่มเล็ก ) 
ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาไทยอยู่ในระดับสูง 
3 คน ปานกลาง 6 คน และต่ า 3 คน เพื่อหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
เวลา สื่อการสอน ปริมาณเนื้อหาและกิจกรรมในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ แล้วปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
            10. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ผู้เช่ียวชาญอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับ
สมบูรณ์ที่ใช้ในการทดลองภาคสนาม 
        2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
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         แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก มีขั้นตอนในการสร้างและหา
ประสิทธิภาพดังนี้ 
            1. ศึกษาทฤษฎี วิธีสร้าง เทคนิคการเขียนข้อสอบแบบ
เลือกตอบ คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่องบทพากย์เอราวัณ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551                       
            2. สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และ
เนื้อหา  
            3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย แบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ให้
ครอบคลุมเนื้อหาสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง       
            4. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย ด้านการสอน การ
วิจัย และด้านการวัดผลและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ตรวจสอบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
        ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
         ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดไม่สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
           5. น าผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ วิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของแบบทดสอบกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยหาค่า (IOC) 
           6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้
กับนักเรียนที่ก าลังเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเชียงยืนพิทยา
คม ปีการศึกษา 2560 ที่เรียนวิชาภาษาไทยผ่านมาแล้วและไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย จ านวน 50 คน แล้วน าคะแนนที่ได้มา

วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็น
รายข้อ   
           7. น าข้อสอบที่คัดเลือกแล้วจ านวน 20 ข้อ ไปท าการ
ทดสอบเพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.75 
 
        3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
           3.1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ 
           3.2 ทดสอบก่อนการทดลอง ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน 
ตรวจให้คะแนนและบันทึกผลในแบบบันทึก 
            3.3 จัดการเรียนการสอนตามแบบแผนการวิจัย โดยใช้การ
จัดการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน ใช้เวลาในการสอนทั้งหมด เวลา 4 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง 
           3.4 ระหว่างการทดลองสอนท าการบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนด้วยแบบบันทึกพฤติกรรมการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
           3.5 ทดสอบหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบหลังเรยีนฉบบั
เดิม ตรวจให้คะแนนและบันทึกผลในแบบบันทึก 
           3.6 ประเมินความคิดเห็นด้วยสอบถามความคิดเห็นผู้เรียน
ในการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์เป็นฐาน 
        3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
        ในการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยด าเนินการโดยใช้โดยใช้โปรแกรมส าเร็จโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามขั้นตอนดังน้ี 
 
         
 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการทดลองโดยใช้ 
( t-test )     
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x̄  S.D. t-test 
ก่อนการทดลอง 36 20 9.22 2.24 

2.77 
หลังการทดลอง 36 20 17.28 3.15 

 
        จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ในระดับดีผ่านเกณฑ์ จ านวน 36 
คน จากคะแนน 20 คะแนน โดยค่าเฉลี่ยเป็น 17.28 โดยคิดเป็นร้อยละ 86.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. คิดเป็น 3.15 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
        ตารางที่ 2 การน าเสนอรายละเอียดของการประเมินเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์เป็นฐาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 
3/5 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 

1. นักเรียนพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 4.61 

2. นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความคิดจากการเรียนรายวิชาภาษาไทย 4.69 
3. นักเรียนได้พัฒนาทัศนคติจากการเรียนรายวิชาภาษาไทย 4.72 
4. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการท างานจากการเรียนรายวิชาภาษาไทย 4.53 
5. นักเรียนพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมวิชาภาษาไทย 4.64 
6. นักเรียนคิดว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดมากขึ้น 4.81 
7. นักเรียนคิดว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักท ามากขึ้น 4.89 
8. นักเรียนพอใจในอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาภาษาไทย 4.78 
9. นักเรียนพอใจบรรยากาศการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย 4.89 
10. นักเรียนพอใจจุดมุ่งหมายในรายวิชาภาษาไทย 4.72 
11. นักเรียนพอใจเนื้อหาสาระในรายวิชาภาษาไทย 4.72 
12. นักเรียนพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย 4.83 
13. นักเรียนพอใจวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชาภาษาไทย 4.86 

 
        จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนมีเจตคติเชิงบวกจากการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ผ่านเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับดี
มาก จ านวน 36 คน จากคะแนน 65 คะแนน ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาไทย โดยสามารถวิเคราะห์
ผลได้ดังนี้ โดยค่าเฉลี่ยเป็น 4.75 โดยคิดเป็นร้อยละ 75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. คิดเป็น 0.12 
 
4. สรุปผล 
        จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้
มีคุณลักษณะพร้อมส าหรับการด ารงชีวิตและรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีลักษณะเป็นการคิดนอกกรอบ
จากความคิดเดิมที่มีจุดมุ่ งหมายเพื่อให้ได้ความคิดใหม่  และ
องค์ประกอบส าคัญของความคิดสร้างสรรค ์คือ การคิดคล่อง การคิด
ยืดหยุ่น การคิดละเอียดลออ และการคิดริเริ่ม  
        ประเด็นแรก คือ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ประกอบด้วย 4 ส่วนส าคัญดังนี้ ส่วนที่ 1 
หัวข้อแผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนที่ 2 ตารางแสดงรายละเอียดกรอบ
ความคิดหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนที่ 3 ตารางแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งท่ีจะท าในช่ัวโมง และส่วนท่ี 4 หัวใจหลักของ
การจั ดการ เรี ยนรู้ ต ามแนวคิ ดสร้ า งส รรค์ เ ป็น  ปรากฏว่ า 
องค์ประกอบ 4 ส่วนน้ี มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
        ประเด็นที่สอง คือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสามารถสรุปผลได้ว่า 
ผลคะแนน ค่าเฉลี่ยหลังเรียน 17.28 คิดเป็นร้อยละ 86.38 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.15 ผลคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 9.22 คิดเป็น
ร้อยละ 46.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.24 แสดงว่า ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ( CBL) โดยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.11 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลัง
เรียน คิดเป็นร้อยละ 86.38 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน
เท่ากับ 2.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน 3.15 
        ประเด็นท่ีสาม คือ เจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสร้างสรรค์เป็นฐานรายวิชา

ภาษาไทย ซึ่งสามารถสรุปผลได้ว่า แบบสอบถามจ านวน 36 ฉบับ 
ค่าเฉลี่ยเป็น 18.85 โดยคิดเป็นร้อยละ  84.77 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. คิดเป็น 2.04 มีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจในผลงานที่
นักเรียนสร้างขึ้น ท าให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ 
สามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้นและท าให้นักเรียน
น าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายวิชา ได้แก่ วิชาศิลปะ 
วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจากการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสร้างสรรค์เป็นฐานท าให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 เกิด
ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้แบบประเมินเจต
คติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน 
 
5. อภิปรายผล 
        จากผลการวิจัยประเด็นแรก การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้สร้างสรรค์เป็นฐาน การเรียนรู้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน สะท้อนให้เห็นว่า สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้สนุกสนาน ตื่นเต้นกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และ
การจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามความสนใจและ
ถนัดของตนเอง จนท าให้สามารถน าไปปรับประยุกต์ภาษาใช้ในการ
น าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งขณะการจัดกิจกรรม
กลุ่มยังช่วยให้ผู้เรียนฝึกการคิดแก้ปัญหากล้าแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถใช้
ภาษาสื่อสารเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ และแปลกใหม่ผ่านสื่อ
เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิมลวรรณ์ จิตโตภาษ 
[4] ที่ศึกษาผลของการใช้ค าถามตามทฤษฎีของบลูมที่มีต่อความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอายุ 7 ปี ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง 
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ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโดยรวมสูงขึ้นกว่า
ก่อนการทดลอง 
        อนึ่งในประเด็นที่สอง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยของนัก เรียน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  3/5 การหา
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 
พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีที่  3/5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมงคล 
เรียงณรงค์ [5] ที่ศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน (CBL) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ส21103 
สังคมศึกษา 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของนักเรียนจากการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนร้อยละ 83.33 ผ่านเกณฑ์ 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานนักเรียนร้อยละ 80.00 
ผา่นเกณฑ ์
        ประเด็นท่ีสาม เจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสร้างสรรค์เป็นฐานรายวิชา
ภาษาไทย และมีสอดคล้องกับผลงานวิจัยต่างประเทศของ โรบินสัน 
(Sir ken Robinson) ได้ศึกษาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในประเทศ
อังกฤษ โดยการทดลองเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 1,600 คน 
และติดตามทดสอบเด็กกลุ่มนี้ไปจนถึงอายุ 15 ปี พบว่า เด็กอายุ 3 - 
5 ปี มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ระดับร้อยละ 98 เด็กอายุ 8 - 10 ปี มี
ความคิดสร้างสรรค์อยู่ระดับร้อยละ 32 เด็กอายุ 13 - 15 ปี มี
ความคิดสร้างสรรค์อยู่ระดับร้อยละ 10 ส่วนการศึกษาในผู้ใหญ่
จ านวน 200,000 คน พบว่า ระดับความคิดสร้างสรรค์อยู่ท่ีร้อยละ 2 
ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ [6] 
        จากผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์เป็น
ฐาน (CBL) ซึ่งจากคะแนนผลสอบ พบว่า มีจ านวนนักเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จได้รับความสนุก ตื่นเต้นในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูในช้ันเรียน กล้าแสดงออก รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานตามที่
ครูได้มอบหมายให้อย่างมีความสขุดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับช้ันเรียน
ปกติและยิ่ ง ไปกว่ านั้นนัก เรี ยนได้ ให้ผลสะท้อนกลับโดยใช้
แบบสอบถามสิ่งที่นักเรียนได้จากการเรียนรู้  ผลที่ได้ปรากฏว่า 
นัก เ รี ยนใน ช้ันเรี ยนสร้ า งสรรค์ เป็นฐาน ( Creativity-based 
Learning : CBL) มีผลการเรียนท่ีดีขึ้นกว่าห้องเรียนบรรยายปกติทั้ง
คะแนนผลสอบที่สูงกว่าและประสบความส าเร็จในภาพรวมในช้ัน
เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ โดยมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของการเรียนรู้ 
 
6.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
        1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้ 
           1.1 ควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สร้างสรรค์เป็นฐานให้เพียงพอต่อการค้นคว้าข้อมูล  
           1.2 ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์เป็นฐานไป
ใช้ทักษะด้านอื่น ๆ เช่น การอ่าน การพูด การเขียน เป็นต้น 

        2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์เป็นฐานไปใช้

จัดการเรียนรู้ ในรายวิชาอื่น ๆ เพราะสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะแก้ปัญหาได้และยัง
เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

Development of Creative Thinking Skills Through Creative Thinking Based 
Learning Style for Mathayomsuksa 2 Students 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในรูปแบบ 4A  และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในรูปแบบ 4A   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน 29 คน โรงเรียนสามชัย อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ท่ีเน้นการจัดกระบวนการสอนแบบ 4A  ใช้เวลาในการสอนทั้งหมด 9 คาบ   และ 2) 
แบบทดสอบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์  มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 1.00  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test      
  ผลการวิจัย  พบว่า 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน มีทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ต่อการเรียนรู้ในทางที่ดีขึ้น  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  สามารถน า
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดสร้างผลงาน ที่เกิดจากการใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละคน และจากการท าแบบทดสอบเรื่อง กาพย์
ห่อโคลงประพาสธารทองแดง พบว่า ทักษะการคิด ความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงที่สุด เท่ากับ 72.00 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าที่สุด เท่ากับ 70.50 
2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในรูปแบบ 4A มีทักษะความคิด
สร้างสรรค์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ค าส าคัญ : ความคิดสร้างสรรค์ , การจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน , นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

Abstract 
  The objectives of this research were: 1) to improve the creative thinking skills of the MatthayomSuksa 2 students, 
The lesson plan that focused on 4A 2) to compare the creative thinking skills of the students before and after the study 
of creative thinking skills through creative thinking based learning style for MatthayomSuksa 2  students. The participants 
of the study were 2 9  MatthayomSuksa II students at Sam Chai School, Sam Chai District, Kalasin Province. The research 
instruments were comprised of 1 )  The lesson plan that focused on 4A instructional process was taught for 9  times and 
2) The achievement test of creative thinking skills has the reliability at 1.00. Information was analyzed with percentage 
statistic, average, standard deviation and t–test. 
  The research found that 1) students in Matthayom 2 who learned by using creative thinking style as base show 
the positive result toward creative thinking skills. They have a good attitude toward learning that they can design their 
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own learning and investigation by themselves. The participants can bring their knowledge for further development by 
creative thinking skills usage of each student. The test also found that using creative thinking skills style of the Matthayom 
2 students has the most average score at 72.00 and the achievement of learning at 70.50 scores. 
2 )  Students in Matthayom 2  who were learning the creative thinking skills as a base have creative thinking skills in their 
learning process. And after learning creative thinking skills as a base, the participants have the significant of the posttest 
scores better than pretest scores at the .01 level. 

 
Keywords : creative, the teaching style  Creative  Based Learning, Matthyomsuksa 2 Students 
 

บทน า 
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลต่อวิถี
การด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่ควรตระหนักอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความคิด ความสารถ
ด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข การศึกษามี
ความส าคัญเป็นอันดับแรกที่จะช่วยให้บุคคลได้พัฒนาตนเองให้
สามารถด ารงอยู่ได้ การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามยุค โลกใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะในการใช้ชีวิตการเรียนการสอนใน
โรงเรียนจึงต้องมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมากขึ้น ครูจึง
ต้องมี ความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อ เตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไป ด ารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่  21 โดยทักษะที่ ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้  
(Learning Skill) ส่งผลให้มีการ เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจาก การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็น
ปัจจัย สนับสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้ง เป็นยุคแห่งการ
แข่งขันทางสังคมค่อนข้างสูงในปัจจุบัน [1] การเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ใน
โลกจริงหรือชีวิตจริง การเรียนวิชาในห้องเรียนยังไม่ใช่การเรียนรู้ที่
แท้จริง ยังเป็นการเรียนแบบสมมติ ดังนั้น ครูจึงต้องออกแบบการ
เรียนรู้ให้ศิษย์ได้เรียนในสภาพท่ีใกล้เคียงชีวิตจริงท่ีสุด 

  หลังจากที่โลกก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 หลายประเทศได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาคนในชาติของ ตนเอง เพื่อให้มีศักยภาพใน
การแข่งขันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
เห็นว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญ คือ “ศักยภาพของระบบ
การศึกษาเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและ ความคิดสร้างสรรค์" จะ
เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของระบบเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 ระบบ
การศึกษาในหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ จึงได้พัฒนา
หลักสูตรการศึกษาที่เน้นสร้าง กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 หรือซึ่งเน้นให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพื่อส่งเสริมการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น หลาย ๆ ประเทศ จึงได้
ปรับเปลี่ยนการพัฒนาประเทศ มาเน้นการพัฒนาคนในชาติ มีการ
ปรับทิศทางในการจัดการศึกษาใหม่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ส าคัญ
กว่าความรู้ เพื่อท่ีจะส่งเสริมให้คนในชาติ มีความคิดสร้างสรรค์   

  ส าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย์และความก้าวหน้าของ
สังคมโลก  จะเห็นว่าการกระท าใด ๆ ก็ตามถ้าจะมีการพัฒนาย่อม
ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์  จนอาจกล่าวได้ว่า  ความคิด
สร้างสรรค์ช่วยให้ชีวิตมนุษย์เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นในทุกด้านโดย
ในระดับปัจเจกนั้นความคิดสร้างสรรค์จะเกี่ยวข้องกับงานและ
ชีวิตประจ าวัน  ส่วนในระดับสังคมความคิดสร้างสรรค์น าไปสู่การ
ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์  การเคลื่อนไหวทางด้านศิลปะ
การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนแก้ปัญหาและพัฒนาสงัคม [2] 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถท่ีส าคญัอย่างหนึ่งของมนุษย์ซึง่
มีคุณภาพมากกว่าความสามารถด้านอ่ืน ๆ และเป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นยิง่
ในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ  ประเทศใดก็
ตามที่สามารถแสวงหาพัฒนาและดึงเอาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของ
ประเทศชาติ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากเท่าใด  ก็ยิ่งมีโอกาส
พัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้มากเท่านั้น [3] ความคิดสร้างสรรค์ถือ
เป็นกระบวนการทางความคิดที่มีความส าคัญต่อเด็ก  ท าให้เด็ก
สามารถสร้างความคิด  จินตนาการ  ไม่จนต่อสถานการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมท่ีก าหนดไว้  ความคิดสร้างสรรค์คือพลังทางความคิด
ที่เด็ก ๆ ทุกคนมีมาแต่ก าเนิดหากได้รับการกระตุ้น   การพัฒนาแห่ง
การสร้างสรรค์จะท าให้เด็กเป็นคนมีอิสระทางความคิด  มีความคิดที่
แตกต่างไม่ยึดติดกับกรอบเดิม และสามารถหาหนทางในการที่จะ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้เสมอ  ดังนั้นการสอนความคิดสร้างสรรค์ 
และการฝึกฝนให้เด็กสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์  จึงเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยกระตุ้นคุณภาพในตัวเด็กให้มั่นใจในตนเองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น [4] 
  การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based 
learning ) เป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนแนว active learning ที่ใช้
วิจัยกับเด็กไทย เพื่อออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ครบสองด้าน คือ
ได้ทั้งด้านเนื้อหาวิชา และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
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ด้านการสอนรูปแบบนี้จะท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (โมเดล 4A)  มี 4 ขั้นตอน
ดังนี้ คือ ขั้นที่หนึ่ง (Warm up )หรือ A1 คือ กิจกรรมกระตุ้นสมอง
ก่อนเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นการกระตุ้นผู้เรียน ขั้นที่สอง (Answer 
and Question) หรือ A2 คือ การถาม-ตอบความรู้  ขั้นที่สาม
( Activity) ห รื อ  A3  คื อ กิ จ ก ร ร ม ใ น ช้ั น เ รี ย น  แ ล ะ ขั้ น ที่ สี่  
(Assessment) หรือ A4 คือ การประเมินของผู้เรียน (การจัดการ
สอนของครูในแต่ละครั้งจะมีการประเมินการเรียน ทั้งการประเมิน
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การประเมินแบบเป็นทางการ
นั้น จะเป็นการประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนการประเมิน
แบบไม่เป็นทางการ เป็นการประเมินจากสภาพจริง เช่น การ
ประเมินความเข้าใจโดยใช้ป้ายสัญญาณไฟจราจร รูปแบบของการ
ประเมินผลก่อนหรือหลักสูตรแกนกลางต้องการนั้น คือการที่ผู้เรียน
มีการพัฒนาทั้งด้านของ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 
  อย่างไรก็ตาม จากการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามชัย อ.สามชัย  จ.กาฬสินธุ์
พบว่า นักเรียนยังขาดทักษะในการคิดสร้างสรรค์ และการน าความรู้
ไปปรับใช้ในชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เช่น นักเรียนยังขาดทักษะการคิด 
ทั้งการคิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ นักเรียนขาดทักษะการค้นคว้า
ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อการจัดท าช้ินงานสร้างสรรค์เพราะยังติดอยู่กับ
กรอบเดิม ซึ่งจากความส าคัญในการพัฒนาคนในชาติ ให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ให้ก้าวทันในโลกศตวรรษท่ี 21 และปัญหาของโรงเรียนที่
พบจากผลการประเมินของ สมศ. ท่ีพบว่า ปัญหาของนักเรียนไทย 
คือการขาดทักษะด้าน ความคิดสร้างสรรค์ ท าให้ผู้วิจัย ต้องการที่จะ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ เป็น
กระบวนการทางปัญญาที่สามารถขยายขอบเขต ความคิดที่มีอยู่เดิม 
สู่ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคิดเดิมและเป็นความคิด
ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีมิติด้านการคิด ได้แก่ มี
ความคิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดริเริ่ม และคิดละเอียดลออ [5] โดย
ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการ สอน การฝึกฝน และ
การฝึกปฏิบัติที่ถูกวิธีด้วยวิธีการต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ทุกช่วงวัย 

  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการและน านวัตกรรมการจัด
เรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในรูปแบบ 4A ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ คิดริเริ่ม คิดคล่องแคล่ว 
คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียดลออ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้เกิดการเรียนรู้ มีความคิด

สร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ไปปรบัใช้ในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์
ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียน ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในรูปแบบ 4A 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในรูปแบบ 4A 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนสามชัย จ านวน 144 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนสามชัย จ านวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็น

ฐานในรูปแบบ 4A หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กาพย์
ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 9 คาบ  

2.2 แบบทดสอบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางการ
เรียน เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ในรูปแบบ 4A 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 โดยมีล าดับขั้น ตอนการด าเนินการดังนี้ 

3.1 ทดสอบก่อนการทดลอง ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียน เรื่องกาพย์ห่อโคลงประภาสธาร
ทองแดงจ านวน 20 ข้อ ตรวจให้คะแนนและบันทึกผลในแบบบันทึก 
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3.2 จัดการเรียนการสอนตามแบบแผนการวิจัย  โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในรูปแบบ 4A ใช้
เวลาสอนทั้งหมด 9 คาบ 

3.3 ทดสอบหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบวัดทักษะความคิด
สร้างสรรค์ทางการเรียน เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
จ านวน 20 ข้อ ฉบับเดิม ตรวจให้คะแนนและบันทึกผลในแบบบันทกึ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 วิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียน เรื่อง 
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2  โดยการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในรูปแบบ 
4A 
  4.2 วิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในรูปแบบ 4A 

ผลการวิจัย 
1. วิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียน เรื่อง 

กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2  โดยการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในรูปแบบ 
4A  ผลการวิจัยพบว่า  หลังจากการใช้รูปแบบการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน เนื้อหาเรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง  
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท าให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มีทักษะการคิด ความคิดสร้างสรรค์ต่อการเรียนรู้ในทางที่ดีขึ้น  มี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดสร้างผลงาน ท่ีเกิด
จากการใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละคน และจาก
การท าแบบทดสอบเรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง พบว่า 
ทักษะการคิด ความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด เท่ากับ 72.00 และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าที่สุด เท่ากับ 70.50 

2. วิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน  ผลการวิจัยพบว่า
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง กาพย์ห่อ
โคลงประพาสธารทองแดง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 

สรุปผล 

การศึกษาการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในรูปแบบ 
4A ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สรุปได้ดังนี้ 
  1.1  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน มีทักษะความคิด
สร้างสรรค์ ต่อการเรียนรู้ในทางที่ดีขึ้น  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  สามารถน า
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดสร้างผลงาน ที่เกิดจากการใช้ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละคน และจากการท าแบบทดสอบเรื่อง
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง พบว่า ทักษะการคิด ความคิด
สร้างสรรค์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด เท่ากับ 72.00 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ า
ที่สุด เท่ากับ 70.50  
  1.2  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีเ่รียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน มีทักษะความคิดสร้างสรรค์
ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผล 
  วิจัยครั้งนี้  เป็นการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
ทางการเรียน เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน มีทักษะความคิด
สร้างสรรค์ ต่อการเรียนรู้ในทางที่ดีขึ้น  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  สามารถน า
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดสร้างผลงาน ที่เกิดจากการใช้ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละคน และจากการท าแบบทดสอบเรื่อง
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง พบว่า ทักษะการคิด ความคิด
สร้างสรรค์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด เท่ากับ 72.00 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ า
ที่สุด เท่ากับ 70.50  เนื่องมาจาก การจัดการเรียนการสอนแบบ 4A 
ที่เป็นขั้นตอนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์ ที่นักเรียนจะต้องมี
ทักษะความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดละเอียดลออ ท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ  ด้าน และเกดิ
เจตคติที่ดีต่อรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน การสร้าง
แผนการเรียนรู้ โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ตรวจสอบทุกขั้นตอน 
ท าให้มีความลุ่มลึก กิจกรรมมีความต่อเนื่อง ซึ่ งสอดคล้องกับ
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การศึกษาค้นคว้าของมงคล เรียงณรงค์ และ ลัดดา ศิลาน้อย [6] 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งผลการทดลองพบว่า  ประสิทธิภาพ
ของ  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้รูปแบบการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนร้อยละ 83.33 ผ่านเกณฑ์ และมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 78.00 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
นักเรียนร้อยละ 80.00 ผ่านเกณฑ์ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.50 
  2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน มีทักษะความคิด
สร้างสรรค์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาส
ธารทองแดง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เนื่องมาจากิจกรรการเรียนรู้ที่จัดสอดคล้องตามรูปแบบใช้
สอดคล้อง มงคลเรียงณรงค์ และ ลัดดา ศิลาน้อย [6] ที่กล่าวว่าการ
สอนให้คิดเป็นต้องสอนด้วยตัวปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหา โดย
มีการตั้งปัญหา แก้ปัญหา อย่างมีกระบวนการ มีเหตุผล สอนให้
นักเรียนฝึกคิดโดย การใช้ตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าอุปสรรคและ
ปัญหามี อะไรบ้างเมื่อผู้เรียนเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธี 
ผู้เรียนจะเกิดประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เมื่อประสบกับปัญหานัน้ 
ๆ แม้จะแตกต่างกันก็สามารถใช้พื้นฐาน ความคิดได้ และประเด็น
เหล่านั้นต้องเหมาะสมกับวัย และประสบการณ์ของผู้ เรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาของมงคล เรียงณรงค์ และ ลัดดา 
ศิลาน้อย [6] ที่ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึด หลักว่าผู้เรียนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด 
กระบวนการในการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยให้ผู้เรียน ได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิดและฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น 
ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น จากการสัมภาษณ์นักเรียน ระหว่างการ
จัดกิจกรรม และหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน นักเรียนให้ความเห็นว่าขั้นกิจกรรมกระตุ้นความคิด ท าให้
นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียน จนน าไปสู่ขั้นกิจกรรมกลุ่มท า
ให้นักเรียนได้ฝึกการคิดไม่ว่าจะเป็นการคิดแก้ปัญหาของ กลุ่ม และ
การคิดสร้างสรรค์ผลงานกลุ่มที่ต้องใช้ความ คิดสร้างสรรค์ด้วย ทั้งนี้
นักเรียนยังให้ความเห็นว่าการสอนแบบใช้รูปแบบความคิ ด
สร้างสรรค์เป็นฐานท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เพราะได้ศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างอิสระ ภายใต้ข้อตกลงที่นักเรียนมีส่วนร่วม
ด้วย ดั งนั้นการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้รูปแบบความคิด
สร้างสรรค์เป็นฐานจึงสามารถพัฒนาทักษะการคิดสร้างของผู้เรียนได ้
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัมพร เลิศณรงค์ [7] การพัฒนา
รูปแบบการเรียนภาษาไทยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง 

การเขียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ
เรียนภาษาไทยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง การเขียน 
ของนัก เรี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิ ภาพ เท่ ากับ 
87.62/81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ความสามรถในการเขียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนที่
พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การเขียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนท่ีพัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
      1.1  การน ารูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานไปใช้ 

ครูต้องมีความเข้าใจอย่างดีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ ผู้เรียนต้องมีทักษะพื้นฐานการ
คิด ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากการใช้รูปแบบการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน ซึ่งครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้าน
การคิดอย่างสม่ าเสมอ ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับสื่อสร้างสรรค์อย่าง
หลากหลาย  
  1.2  หากพบว่ามีนักเรียนยังมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงได้คะแนนไม่ผา่นเกณฑห์ลงั
ตรวจผลงาน ครูควรน าข้อบกพร่องมาวิเคราะห์หาทางปรับปรุงและ
น าไปสู่การปรับใช้ในห้องเรียนโดยอธิบายเพิ่มเติม ให้ค าแนะน าต่อ
ผู้เรียน เพื่อเป็นก าลังใจในการเรียนต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1  ควรมีการแจ้งผลการทดสอบท้ายหน่วยทันที เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนทราบผลการท ากิจกรรมของตนเอง ซึ่งจะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจเรียนมากขึ้นรวมถึง
ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้  

2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางการ
เรียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบอ่ืน สอนวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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Abstract 
The objective of this research is to study the conditions and problems of Mathematics for the risk learning 

disabled in kindergarten students at Phranakhon Si Ayutthaya. The teachers teaching for kindergarten students 
participated in this research. The instruments used in the study were questionnaires. The data were analyzed by means, 
percentage, and standard deviation. The results of this study showed that kindergarten students had the risk of learning 

disabilities in Mathematics in moderate level ( X =3.44). The basic mathematical skills that the students had the risk in 
learning abilities in moderate level were Counting, Number, Matching, Classification, Comparison, Ordering, Shape and 
space, Measurement, Fraction, Set, and Following Patterns. Conservation or Quantitative stabilization was in the high 
level of the basic Mathematical skills that the students had the risk in learning abilities.     
Keywords : State and Problems, Learning Disabilities, Mathematics 
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Abstract 
The purposes of this research is to study metacognition reading strategies used by Teaching English Program 

students at Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhut University: The 108 participants were students in Teaching English 
Program, the Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. Questionnaires and semi-structure 
interview were employed to collect the data, means and standard deviation, and descriptive statistics were used to 
analyze the data. The results revealed that the students mostly use visualizing information in reading, summarizing text 
information, and the strategy that they less use is trying to stay focused on reading. The results from the interview 
revealed that the participants uses various kinds of metacognitive strategies while reading. In addition, the results has 
been found that the role of instructors, learners, and types of the articles affect to the use of metacognition reading 
strategies.   
Keywords : Metacognition, English Reading, Reading Comprehension  
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Abstract 
 The purposes of this research were to study problem-based learning PBL) model. To study the relationships 
between problem-based learning PBL) model and the results in solving math problems and to study satisfaction in   
The sample was 3  people who are Math students, the data was collected by simple random sampling through test 
and questionnaires. The statistical analysis of the data is percentage mean and standard deviation. 
 The results showed that problem-based learning PBL) model is a learning and teaching condition by used 
problem as a tool to help learners achieve their goals The question or problem is the starting point to encourage 
student  interest. Encourage students to create new knowledge from problems in everyday life. The instructor may 
take the students to face the real problem or create situations to train their the process of problem analysis and 
problem solving in groups by use scientific problem solving process and research to prove the hypothesis and solve the 
problem Students need to bring their knowledge to link to the problem. It will help students understand the problem 
clearly. 
 

Keywords : Problem-Based Learning, PBL, Math, Math Problems 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการเรียนรู้แบบตกผลึกเรื่อง การสร้างสรรค์งาน
ศิลปะลวดลายผ้าทอมอืด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนว
การเรียนรู้แบบตกผลึก เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาช้ันปี
ที่ 4  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบตกผลึก  และเพื่อศึกษาความ     
พึงพอใจของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่สนใจ ช้ันปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษารายวิชา ศท 0022014 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วม
สมัย ในภาคเรียนท่ี 1/2561  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 40 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบทดสอบในการสร้างสรรค์
ลวดลายผ้าร่วมสมัย  และแบบวัดความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการเรียนรู้แบบตกผลึก เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือ
ด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80  2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การ 
ทอผ้าด้วยมือ ศึกษารายวิชา ศท 0022014 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย ของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการสร้างสรรค์ลวดลายผ้า อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ, การเรียนรู้แบบตกผลึก, การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,  
  ความพึงพอใจ 
 
 
 
 

Abstract 
 This research aims to study students' learning achievement using art learning activities based on 
crystals-based entitled creation of patterns for hand weaving textiles using naturally dyed cotton fabric 
from plants in Lopburi Province for the Fourth Year Undergraduate Students in order to compare 
learning achievement before and after learning by crystals-based method and student satisfaction. 
Samples were the Fourth Year Undergraduate Students, studying the course GE 0022014 Arts for 
Contemporary life in the first semester of academic year 2018. Those samples were selected by using a 
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purposive sampling method. Development of a series of art learning activities based on crystallographic 
learning. The research used in this study were learning achievement test and satisfaction form. Statistics 
for analysis included a percentage, average and standard deviation. Results showed 1) The efficiency 
level of art learning activity for the fourth years undergraduate students were 80 /80 . 2) The students 
who used the art learning activity had higher achieved score than before using at 0.5 level of significant. 
3) Students satisfaction on the art learning activity were at high level.  
 
Keywords : Art learning activity, Crystal-based learning, Creation of patterns for hand weaving textiles, Learning  
    achievement, Satisfaction 
 
 

1. บทน า 
 ในการเรียนรู้ปัจจุบันเป็นสิ่งส าคัญที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมที่มีการด ารงชีวิตแบบแข่งขั นภายในสังคม ดังนั้น 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พุทธศักราช 2553 [1] จึงก าหนดให้
สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
ก าหนดให้ผู้สอนท าหน้าที่ พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
จัดการเรียนการสอน จะต้องมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน จึง
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ที่จะเน้นเนื้อหาเพื่อ
ถ่ายทอด จากอาจารย์ผู้สอนเป็นหลักมาใช้ความส าคัญกับผู้เรียน 
โดยที่มีผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้สร้างสรรค์ความรู้ ความคิดของคนเองจึงก่อให้ เกิดการจัด
กระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึก ที่ต้องอาศัยบริบทการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นฐาน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานที่เกิด
จากการตกผลึกทางความคิด สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์
ความรู้ความคิด  ตั้งแต่การรวบรวม การท าความเข้าใจ การสรุป 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อความรู้จากการศึกษาของตนเอง  โดยมี
อาจารย์ท าหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ผลงานร่วมกับผู้เรียนและสอดแทรก 
รายวิชาที่สอน ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัยเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการ
คิด ค่านิยม และ จริยธรรมให้เกิดในตัวผู้เรียน [2-5] 
 ปัญหาที่ผู้วิจัยพบจากการสอนนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 นั้นนักศึกษายัง
มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตาม
แนวการเรียนรู้แบบตกผลึก  เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลาย
ผ้าทอมือด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ชุดเดิมน้อย และมีความรู้ในการคิดสร้างสรรค์
น้อยจึงคิดแก้ไขปัญหาโดยการเขียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะด้วย
การสร้างสรรค์ลวดลายให้ร่วมสมัยมากข้ึนและคิดค้นสีที่เกิดจากพืช
ธรรมชาติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อดึงดูดความสนใจในการ
สร้างสรรค์การทอมือและคาดหวังว่า การพัฒนาในด้านการ
สร้างสรรค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและพัฒนางาน
ศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้นตามล าดับ จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้าคว้างานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนว
การเรียนรู้แบบตกผลึก  เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้า
ทอมือด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 งานวิจัยของ ลักขณา และคณะ [6] ศึกษาการ

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 เห็น
ความส าคัญคล้ายกัน คือ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
การวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยได้จัดท านวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยในรูปแบบ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่ อง การวาดภาพระบายสี  โดยใช้
กระบวนการการฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตามแนว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะจัดให้
นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางศิลปะ และสามารถน าความรูที่ได้ไปท า
การสร้างสรรค์ พัฒนางานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลที่ดีต่อนักเรียนจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัย
ด าเนินการท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตาม
แนวการเรียนรู้แบบตกผลึก  เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลาย
ผ้าทอมือด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 นี้ข้ึนมา 
 ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึกเป็นการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบที่ต้องอาศัยบริบทการเรียน การส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทักษะฝีมือของตนในการทอผ้าด้วยมือ ทั้งนี้ได้ความรู้ความคิดในการ
คิดค้นสีจากสีธรรมชาติ จึงเกิดเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้วอน
เล็งเห็นความส าคัญเหมาะสมการจัดกระบวนการเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ กับการน ามาใช้ใน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ
ตามแนวการเรียนรู้แบบตกผลึก  เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะ
ลวดลายผ้าทอมือด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 และสามารถน าความรู้ที่มีต่อยอดทาง
การศึกษาตามที่ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พุทธศักราช 2542 
ก าหนด [1, 5-7] 
 ในฐานะผู้สอนในสาขาวิชาศิลปะ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ตลอดจนเล็งเห็นคุณค่าของผ้าทอมือพื้นบ้าน อันเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของธรรมชาติท้องถิ่นจึงด าเนิน การพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ศิลปะ เพื่อที่จะพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างสรรค์
ลวดลาย ให้มีการพัฒนา และ เพิ่มศักยภาพในการออกแบบสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายในการใช้การพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการเรียนรู้แบบตกผลึก  เรื่อง การ
สร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจาก
พืชในจังหวัดลพบุ รี  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่  4  ในการสร้าง
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แบบทดสอบท้ายบทในรายวิชา ศท 0022014 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วม
สมัยเพื่อดึงดูดความสนใจในการเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 
40 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ ในปีการศึกษา 1/2561 โดย
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง  และความพึง
พอใจของนักศึกษาจากการใช้การทอมือนี้  นอกจากนั้นการใช้การ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการเรียนรู้แบบตกผลึก 
เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือด้วยฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ร่วมกับ
การเรียนการสอนยังเป็นเป็นเครื่องมือที่ท าให้การเรียนการสอนมี
ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1.การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการเรียนรู้
แบบตกผลึก  เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือด้วย
ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 
4 ให้ประสิทธ์ิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
     2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ เรื่อง การ
สร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจาก
พืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ของผู้เรียนก่อนและ
หลังเรียน 
     3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ การพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการเรียนรู้แบบตกผลึก  เรื่อง การ
สร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจาก
พืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่ลง

เรียนรายวิชา ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561  จ านวน 40 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

3.2 การสร้างและลักษณะของเคร่ืองมือ 
  3.2.1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการ
เรียนรู้แบบตกผลึก  เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือ
ด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 4 โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
  3.2.2 แบบประเมินการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูศ้ิลปะ
ตามแนวการเรียนรู้แบบตกผลึก  เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะ
ลวดลายผ้าทอมือด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

3.2.3 แบบประเมินการสรา้งสรรคล์วดลายผ้าทอมือด้วย
ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากช้ินงาน 

 3.2.4 แบบตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินกิจกรรมการ
เรียนรู้ศิลปะตามแนวการเรียนรู้แบบตกผลึก เรื่อง การสร้างสรรค์
งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชใน
จังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที 4 

 3.2.5 แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียน 

3.2.6 ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเครื่องมือ
ที่ได้ โดยเสนอให้ผู ้เ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื ่อตรวจพิจารณาความ
ถูกต้อง และน าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  3.2.7 น าไปทดลองใช้ (try out) เพื่อหาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรม การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการ
เรียนรู้แบบตกผลึก  เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือ
ด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาช้ัน
ปีที่  4 กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง จ านวน 10 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ท่ีระดับ 80/80 
 

3.3 วิธีด าเนินการเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
กับนักศึกษาช้ันปีที่ 4  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศท 0022014 
ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัยภาคเรียนที่ 1/2561 จ านวนทั้งสิ้น 40 คน  
ก่อนเริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละบท ผู้วิจัยได้ให้
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pretest) และ
หลังจากสอนจบบทจะให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลัง
เรียน (post-test) ด้วยการออกแบบลวดลายผ้า ซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การท าแบบทดสอบ โดยท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วย
ผลงานการทอผ้าด้วยมือ ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เอง 
และได้ท าแบบวัดเจตคติต่อรูปแบบการสอน หลังจากนั้นน าผลที่
ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
 นักศึกษาได้ท าแบบวัดความพึงพอใจ และด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลหลังจากผู้เรียนเรียนตามขั้นตอนจบแล้ว น าแบบวัด
เจตคติ มาหาค่าและแปลความหมายให้การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.4.1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการ
เรียนรู้แบบตกผลึก เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือ
ด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาช้ัน
ปีที่ 4 หาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ
ตามแนวการเรียนรู้แบบตกผลึก เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะ
ลวดลายผ้าทอมือด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
 

ใช้สูตร E1/E2 = 80/80 [8] ดังนี ้
E1 =  1    X 100 

              A1 
เมื่อ E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอย 
     1 คือ คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในห้องเรียนนั้นๆระหว่างเรียน 
     A1 คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดหรือค าถามระหว่างเรียน 

 
 

E2 =  2    X 100 
  A2 

เมื่อ E2 คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
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      2 คือ คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในห้องเรียนนั้นๆเมื่อเรียนจบ 
      A2 คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบท้ายบทเรียนหรือท้ายเรื่อง 

 
  3.4.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการเรียนรู้แบบตกผลึก  
เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือด้วยฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 โดยใช้
สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยใช้เกณฑ์แปลค่า ดังนี้ [9] 
 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนปาน
กลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนน้อย 
ค่าเฉลี่ย 0.51-1.50 หมายถงึ ความพงึพอใจท่ีมีต่อการเรียนน้อยที่สดุ 
 

3.4.3 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับจุดประสงค์ ค านวณได้จาก 
สูตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item – Objective 
Congruence : IOC) [10] 

 

                 IOC  =   
N

R  

 IOC         หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง 
  R       หมายถึง ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N          หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
 3.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบโดยใช้สถิติ T-Test 
 
4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการหาประสทิธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้
ศิลปะตามแนวการเรียนรู้แบตกผลึก เรื่องการสร้างสรรค์ศิลปะ
ลวดลายผ้าทอมือด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี 
ส าหับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 จากการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมพบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ศท 
0022014 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย ของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน  

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดการ
เรียนรู้นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน คะแนน
หลังเรียนสูงกว่าเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
 

การ
ทดสอบ 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

 S.D. t 

ก่อนเรียน 50 30 15.34 2.07 
15.27 

หลังเรียน 50 30 26.10 2.90 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการเรียนรู้แบบตก
ผลึก  เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือด้วยฝ้ายย้อม
สีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
  จากตารางที่  2 ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการ
เรียนรู้แบบตกผลึก  เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือ
ด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 4  ( =4.68) 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการเรียนรู้แบบตกผลึก  
เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือด้วยฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4  
 

รายการประเมินความพึงพอใจ  S.D. แปลผล 
1. กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.38 0.18 มากที่สุด 
2. ค ว าม ส นุ ก ส น าน ใน ก ารท า
กิจกรรม 

4.80 0.40 มากที่สุด 

3. ดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก
ยิ่งข้ึน 

4.84 0.25 มากที่สุด 

4. เสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน 4.75 0.53 มากที่สุด 
5. เนื้อหาเหมาะสมกับบทเรียน 4.54 0.17 มากที่สุด 
6. ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 4.44 0.54 มากที่สุด 
7. กระตุ้นการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 4.62 0.53 มากที่สุด 
8. แบบทดสอบสอดคล้องกับเนื้อหา 4.68 0.41 มากที่สุด 
9. ท่านมีความพึงพอใจสื่อโดยรวม
เป็นอย่างไร 

4.64 0.50 มากที่สุด 

                   รวม 4.63  มากที่สุด 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการ
เรียนรู้แบบตกผลึก  เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือ
ด้วยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 4 

รายวิชา ศท 0022014 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย  ผู้วิจัยได้
อภิปราย ดังนี้ 
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           5.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการเรียนรู้แบบ
ตกผลึก  เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือด้วยฝ้าย
ย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ 80/80 ทั้งนี้เพราะชุดกิจกรรมที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีการหาประสิทธิภาพ มีแผนการด าเนินการ ศึกษา
เอกสารวิชาการ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยผู้เช่ียวชาญ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้สมบูรณ์ จน
ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพให้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรีวรรณ ชัยเพชร [11] ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม
การเขียนสะกดค าภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเขียนสะกดค าภาษาไทยส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ของผลผลิตตามเกณฑ์ 80/80  

5.2 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนที่
จัดการเรียนรู้นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องนวลลออ ทินานนท์ [5] ลักขณา และ
คณะ [6] ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพ
ระบายสี  กลุ่ ม ส าระการเรี ยน รู้ ศิ ล ปะ  ส าห รับนั ก เรี ยน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 เห็นความส าคัญคล้ายกัน คือ การพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยได้จัดท านวัตกรรม
ที่ใช้ในการวิจัยในรูปแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพ
ระบายสี โดยใช้กระบวนการการฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ 
อย่างมีนัยส าคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .05  
  5.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้ 
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 รายวิชา ศท 0022014 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด พบว่า ความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุดคือ ดึงดูดความ
สนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ควรเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ห้องเรียนให้พร้อม
ก่อนการจัดการเรียนการสอนเพื่อความสะดวกในการเรียน 
           6.2 ควรมีการศึกษาลวดลายผ้าพื้นถิ่นโดยละเอียดเพื่อการ
เปลี่ยนลวดลายให้ร่วมสมัยมากข้ึนและให้มีประสิทธิภาพและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสร้างนวัตกรรมทางด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและด าเนินการจัดท าคู่มือ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ตามกระบวนการได้อย่างมีคุณภาพสูงสุดตาม
เป้าหมายที่ต้องการ 
           6.3 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยน าแบบทดสอบการสร้างสรรค์
ลวดลายผ้าด้วยวิถีการทอมือไปทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ เพื่อ

ศึกษาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบทเรียนว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์หรือแตกต่างไปจากการทดลองที่ผู้วิจัยท าหรือไม่ 
   6.4 ความมีการเสริมทักษะเพิ่มการประยุกต์ของใช้สอยใน
ชีวิตประจ าวันให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อดึงดูดความสนใจมาก
ขึ้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

The Factors Affecting the Happiness at Work of the Supporting Personnel of 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ประชากร ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 301 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 169 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า 1 ) ระดับความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความพึงพอใจในการท างาน และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือความพึงพอใจในชีวิต และ 2) 
ครอบครัวและสุขภาพ ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน สัมพันธภาพในที่ท างาน และการเป็นที่ยอมรับอธิบายการผันแปรระดับ
ความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนได้ร้อยละ 46.2 
ค าส าคัญ : ปัจจัย, ความสุขในการท างาน, บุคลากรสายสนับสนุน 
 

Abstract 
 This purpose of this research were as follows: 1) to study the happiness at work of the supporting personnel of 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University and 2) to study the factors influential to the happiness at work of the 
supporting personnel of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The population was 301  the supporting personnel 
of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The sample group was 169  the supporting personnel of Phranakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat University selected by simple random sampling method. The tool for research was the questionnaire. 
The statistical analysis were percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis at the significant level 
of .05. The research finding were as follows: 1)  the happiness at work of the supporting personnel of Phranakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat University was found at high level. The highest average was job satisfaction and the lowest average 
was life satisfaction. And 2) family and health, job and working environment, human relations of organization, and  
acceptance showed the variation of the happiness at work of supporting personnel of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University accounting for 46.2. percent. 
Keywords : the factors, the happiness at work, the supporting personnel 
 
 

1. บทน า 
ความส าเร็จในองค์กรจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยทรัพยากร

มนุษย์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ดังนัน้การท างานของบุคลากรอย่างมีความสุข
ย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กร  ความสุข 
หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุขอันเป็นผลมาจากการมีความสามารถใน
การจัดการปัญหาในการด าเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ 

ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป [1] ส าหรับ
ความสุขในการท างานเป็นผลที่เกิดจากการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อ
การท างานหรือความรู้สึกพึงพอใจในงาน มีความปลาบปลื้มใจในงาน
ที่ตนรับผิดชอบและสิ่งแวดล้อมที่ตนท างาน รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
สนุกกับการท างาน มีความผูกพัน มีความพอใจที่ได้ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีในการท างาน พยายามที่จะท างานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายและให้องค์กรคงอยู่ต่อไป [2]  ซึ่งความสุขใน
การท างานเป็นสิ่งท่ีพึงปรารถนาของบุคลากรทุกระดับในองค์กร  
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ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการท างานจึง
เป็นบทบาทหนึ่งของผู้บริหารที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ
สนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง การศึกษาเกี่ยวองค์ประกอบของ
ความสุขในการท างาน  พบว่าองค์ประกอบของความสุขในการ
ท างานต้องเริ่มต้นจากตัวบุคคลและครอบครัว เช่น การมีสุขภาพท่ีดี 
การพักผ่อนที่เพียงพอ เป็นต้น ซึ่งเป็นพลังส าคัญส่งผลให้การท างาน
เกิดความสุข รวมทั้ งองค์ประกอบทางด้ านองค์การ ได้แก่  
ค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรมและเพียงพอ  สภาพการท างานที่
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  การพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน การบูรณาการทางสังคม  สิทธิ
ส่วนบุคคล ภาวะอิสระจากงาน และความสัมพันธ์กับสังคม [3]   

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า เ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการให้
การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ท าการสอน  วิจัย  
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง  ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี  ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และผลิตครูและส่งเสรมิ
วิทยฐานะครู  จากพันธกิจข้ างต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา การจะบรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจ ปัจจัยส าคัญที่
ผลักดันคือการที่บุคลากรมีความสุขในการท างาน อย่างไรก็ตาม
พบว่าในบางหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบุคลากรลาออกบ่อยครั้ง 
และมีบุคลากรขอโยกย้ายระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ท า งานของบุคลาการสายสนับสนุน มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งศึกษาระดับความสุขในการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความสขุในการ
ท า ง านของบุ คลากรสายสนับสนุ น  มหาวิ ทยาลั ย ร าชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นแนวทางการสร้างความสุข
ในการท างานแก่บุคลากร และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  2.1 เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 ครอบครัวและสุขภาพ ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน สัมพันธภาพในที่ท างาน โอกาสความก้าวหน้าในการ
ท างาน และการเป็นท่ียอมรับส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
 
4. ขอบเขตการวิจัย 

4.1 ขอบเขตด้านประชากร   ศึกษาเฉพาะบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 301 คน 
กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจ านวน 169 คนซึ่งผู้วิจัยค านวณหาขนาดที่

เหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ตารางของเครจซี่และมอร์แกนที่
ระดับความเช่ือมั่น 95%   
 4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาระดับความสุขในการ
ท างานของบุคลากรสายสนับสนุน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ ปัจจัยครอบครัวและ
สุขภาพ ปัจจัยลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัย
สัมพันธภาพในที่ท างาน ปัจจัยโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน 
และปัจจัยการเป็นที่ยอมรับ 
    4.3 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 
     4.4 ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – 
เดือนเมษายน 2561 
 
5. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเรื่องการ
เสริมพลังอ านาจการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 50 ข้อ  
     การสร้างแบบสอบถาม  โดยสร้างข้อค าถามจากตัวแปรที่ได้มา
จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการและความคาดหวังด้านงานบริการวิชาการ
ของนักศึกษา ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 50 ข้อ น า
แบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงด้าน
เนื้อหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจ แล้วค านวณดัชนีความสอดคล้องภายใน (Index 
of Item Objective Congruency : IOC) รวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ เ ช่ียวชาญ  ปรับปรุงแบบสอบถามแก้ไขให้
เหมาะสม ถูกต้องและพัฒนาให้เป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตาม
วิธีของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) ซึ่ งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .907 ซึ่งสามารถน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
จริงได้ 
 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้
 6.1 ร้อยละ  (percentage) 
 6.2  ค่าเฉลี่ย  (mean) 
 6.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard deviation) 
 6.4 การวิ เ ค ร าะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ  (multiple 
regression analysis) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เกณฑ์การแปลผล 
  ระดับ    ความหมาย 
  4.51 - 5.00    มีความสุขระดบัมากที่สดุ 
  3.51 - 4.50    มีความสุขระดบัมาก 
  2.51 - 3.50   มีความสุขระดบัปานกลาง 
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  1.51 - 2.50   มีความสุขระดบัน้อย 
  1.00 - 1.50   มีความสุขระดบัน้อยที่สุด 
 
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

7.1 การศึกษาเอกสาร (Documentary Study)  เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิภูมิ  ซึ่งผูว้ิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารที่เกีย่วข้อง บทความ วิทยานิพนธ์ต่างๆ เพื่อน ามาเปน็
สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการวจิัยในครั้งน้ี 

7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) 
เป็นการเก็บรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยที่ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามด้วย
ตนเองแก่กลุ่มตัวอย่างตามคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืน 169 ชุด จาก 
169  ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 
8. ผลการศึกษา 
  8.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 อายุ 25-35 ปีจ านวน 86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 133 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.7 สังกัดสถาบันหรือส านักฯ จ านวน 120 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.0  และระยะเวลาการปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัยฯ ไม่
เกิน 5 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 
  8.2 ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.81 และ S.D. =.786)    ประกอบด้วยความพึง
พอใจในชีวิตอยู่ในระดับมาก ( X =3.69 และ S.D. = .760)   และ
ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมาก ( X =3.94 และ S.D. = .812)   
  ด้านความพึงพอใจในชีวิต เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรี ยงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่าครอบครั วของท่านมี
สัมพันธภาพที่ดีอยู่ ในระดับมาก ( X =4.15 และ S.D. = .801) 
รองลงมาท่านพอใจในชีวิตปัจจุบันอยู่ในระดับมาก ( X = 3.81 และ 
S.D. = .723) ชีวิตในปัจจุบันของท่านเป็นไปตามเป้าหมายที่ท่าน
คาดหวังไว้อยู่ในระดับ ( X = 3.66 และ S.D. = .669) ท่านมีสุขภาพ
ที่ดีอยู่ในระดับมาก ( X = 3.62 และ S.D. = .686) และเงินเดือนของ
ท่านเพียงกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.21 
และ S.D. = .921) 
  ด้านความพึงพอใจในงาน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่าท่านรู้สึกรักและผูกพันกับงานท่ี
ท าอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19 และ S.D. = .693) รองลงมาท่าน
ภูมิใจในงานที่ท าปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.15 และ S.D. = 
.768) ท่านมีเพื่อนร่วมงานที่ดีที่ช่วยเหลือในการท างานอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.13 และ S.D. = .712) ท่านมีอิสระในการตัดสินใจใน
การท างานอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70 และ S.D. = .863)  และท่าน
มีความมั่นคงในการท างานอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.56 และ S.D. = 
1.025) 
  8.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ท า ง านของบุ คลากรสายสนับสนุ น  มหาวิ ทยาลั ย ร าชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังน้ี  

  ปัจจัยครอบครัวและสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
3.49 และ S.D. = .884)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า ท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่านอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.13 และ S.D. = .817) รองลงมาสมาชิกในครอบครัว
ภูมิใจในงานท่านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12 และ S.D. = .660) 
ท่านมีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง ( X
= 3.48 และ S.D. = 1.022) ท่านพอใจกับสุขภาพที่แข็งแรงของท่าน
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.08 และ S.D. = .879) และท่านออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมออยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.66 และ S.D. 
= 1.046) 
  ปัจจัยลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.92 และ S.D. = .727) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่าท่านได้ใช้ความรู้ที่หลากหลายใน
การปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จอยู่ในระดับมาก ( X = 4.15 และ 
S.D. =.664 ) รองลงมาท่านได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ท างานอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.01 และ S.D. =.739) ท่านได้รับ
มอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาก ( X
=3.99 และ S.D. = .835) สถานท่ีท างานของท่านมีความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยอยู่ ในระดับมาก  ( X =3.78 และ S.D. =.670) และ
หน่วยงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการท างานอยู่เสมอ
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.68 และ S.D. =.728) 
 ปัจจัยสัมพันธภาพในที่ท างาน อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.84และ S.D. = .879) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย พบว่าเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการท างานกับท่าน
เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก ( X = 4.08 และ S.D. =.734) รองลงมา
เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่รับฟังเรื่องส่วนตัวของท่านอยู่ในระดับมาก (
X = 3.94 และ S.D. =.810) ท่านและหัวหน้างานมีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกันอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86 และ S.D. =.973) หัวหน้างานเปิด
โอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานอยู่ในระดับมาก 
( X =และ 3.67 และ S.D. =.894) และเมื่อท่านท างานผิดพลาด 
หัวหน้างานของท่านให้อภัยและให้ข้อเสนอแนะ อยู่ในระดับมาก (
X = 3.66 และ S.D. =.985) 
  ปัจจัยโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.63 และ S.D. = .795) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย พบว่า ท่านมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานที่
ส าคัญ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.75 และ S.D. =.809) รองลงมาท่าน
มีโอกาสท างานที่มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานเพิ่ม
มากขึ้น อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69และ S.D. =.798) ท่านได้รับผล
การประเมินที่เป็นธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.67 และ S.D. 
=.706) ท่านได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.64 และ S.D. =.836) และงานที่ท่านท าอยู่มี
โอกาสก้าวหน้า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.43 และ S.D. =.826) 
 ปัจจัยการเป็นที่ยอมรับ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82และ 
S.D. = .700) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ทุกคนในหน่วยงานยอมรับในผลการท างานของท่านอยู่ใน
ระดับมาก มาก ( X = 3.96 และ S.D. =.708)  รองลงมาเพื่อน
ร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของท่านอยู่ในระดับมาก (
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X = 3.88 และ S.D. =.558)  หัวหน้างานไว้วางใจท่านโดยการ
มอบหมายงานที่ส าคัญ อยู่ ในระดับมาก ( X = 3.87 และ S.D. 
=.774)  ข้อเสนอแนะในการท างานของท่านมักได้รับการยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72 และ 
S.D. =.738)   และท่านได้รับการยกย่องเมื่อท างานส าเร็จ อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.67และ S.D. =.722)   
 8.3 ผลการวิ เคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ ในการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติต้องมีการทดสอบความเป็นอิสระต่อ
กันของตัวแปรอิสระ เนื่องจากตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็นอิสระ
จากกันและกัน ส าหรับตัวแปรอิสระทั้งหมดในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ครอบครัวและสุขภาพ ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
สัมพันธภาพในที่ท างาน โอกาสความก้าวหน้าในการท างาน และการ
เป็นที่ยอมรับฯ ผู้ วิจัยได้น าตัวแปรอิสระทั้ งหมดไปทดสอบ
ความสัมพันธ์กันเอง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ ได้แก่  ครอบครั วและสุขภาพ ลักษณะงานและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน สัมพันธภาพในที่ท างาน โอกาส
ความก้าวหน้าในการท างาน และการเป็นท่ียอมรับ พบว่าไม่มีตัวแปร
ใดเลยที่มีค่าความสัมพันธ์เกิน .08 จึงสามารถน าตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดไปวิเคราะห์ตัวแปรตามได้ 
 ผลจากการวิ เคราะห์พบว่าครอบครัวและสุขภาพ 
ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน สัมพันธภาพในที่
ท างาน และการเป็นที่ยอมรับ สามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับ
ความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนไดร้้อยละ 46.2 (R2 
= .462)  
 
9. อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยที่ด้านความพึงพอใจในชีวิต และด้านความพึงพอใจ
ในงานอยู่ในระดับมาก ความสุขในการท างานเป็นการรับรู้ของ
บุคลากรที่มีต่อการท างานหรือความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน 
รวมถึงอารมณ์ที่แสดงออกทั้งทางด้านบวกและด้านลบจากการใช้
ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท างาน รู้สึกตนเองมีคุณค่า  สนุกสนาน
กับการท างาน พยายามที่จะท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย [4]    
ทั้งนี้จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานให้ความส าคัญต่อการ
สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในการท างาน โดยปัจจัยส าคัญได้แก่ 
ผลตอบแทนค่าจ้างและเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การบังคับ
บัญชา และลักษณะงาน[5]    สอดคล้องกับกับการศึกษาของบูรินทร์
ภัฏ พรหมมาศ และคณะ[6]   พบว่าระดับความสุขในการท างานของ
บุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และอดิศร คันธรส และคณะ [7]   ศึกษา
ความสุขในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ สถานที่ท างาน สังคมและสิ่งแวดล้อมในที่ท างาน 
ผู้บังคับบัญชา งานและองค์กร และผลตอบแทน 
  ผลจากการวิเคราะห์พบว่าครอบครัวและสุขภาพ ลักษณะ
งานและสภาพแวดล้อมในการท างาน สัมพันธภาพในที่ท างาน และ

การเป็นที่ยอมรับสามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับความสุขในการ
ท างานของบุคลากรสายสนับสนุนได้  
   ครอบครัวและสุขภาพสามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับ
ความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่
กล่อมเกลาหรือให้ความรักความเอาใจใส่แก่สมาชิกในครอบครั ว 
หากคนในครอบครัวมีความเข้าใจ รักใคร่ ปรองดอง มีครอบครัวที่
อบอุ่น มีความสัมพันธ์ที่มั่นคง ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีความ
มั่นใจ มองเห็นคุณค่าในตนเอง มองโลกในแง่ดี และย่อมส่งผลต่อการ
ท างานที่เกิดความสุข สอดคล้องกับการศึกษาของอารดา บุญเลิศ[8]     
ที่พบว่าองค์ประกอบสัมพันธภาพภายในครอบครัวเป็นปัจจัยส่งเสริม
ให้ เ กิ ดความสุข ในการท า ง านของบุคลากรสายสนับสนุ น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง เช่นเดียวกันสุขภาพ หากบุคคลเป็นผู้ที่มี
สภาวะของร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก็
ย่อมจะสามารถปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมต่างๆได้อย่างราบรื่น 
ก่อให้เกิดความสุขในการท างาน 
  ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างานสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ระดับความสุขของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้  ส าหรับลักษณะงานจาก
หากบุคลากรได้ท างานที่ตนเองมีความถนัด มีความเช่ียวชาญ มี
อิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีความพึงพอใจในงานท่ีท า ย่อม
ก่อให้เกิดความสุขในการท างาน อย่างไรก็ตามบุคคลมีความแตกต่าง
กัน ดังนั้นเนื้องานที่เป็นน่าสนใจส าหรับบุคคลจึงแตกต่างกันออกไป 
แต่ก็มีลักษณะงานบางประการ อาทิ งานที่มีความเป็นอิสระ งานที่
ไม่จ าเจน่าเบื่อ มีการพบปะผู้คน หรือเป็นงานท่ีต้องคิดและแก้ปัญหา 
(สร้อยตระกูล)สอดคล้องกับการศึกษาของปิยรัตน์ นิคมรัตน์[9]     
พบว่าปัจจัยด้านลักษณะงาน ค่านิยมร่วมขององค์กร สัมพันธภาพใน
ที่ท างาน และคุณภาพชีวิตในการท างานสามารถพยากรณ์ความสุข
ในการท างานของบุคลากรสังกัดส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้  
  ในขณะที่สภาพแวดล้อมในการท างานก็ส่งผลต่อความสุข
ในการท างานของบุคลากรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เช่นเดียวกัน สภาพแวดล้อมในการ
ท างานเป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวผู้ปฏิบัติงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน สถานท่ีท างาน เป็นต้น ซึ่งเอ้ืออ านวยให้การท างาน
เกิดประสิทธิภาพ  หากสถานที่ท างานดี มีอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกในการท างาน มีบรรยากาศการท างานที่ดี จะส่งผลท าให้
บุคลากรมีสภาพจิตใจ สอดคล้องกับการศึกษาของธญา เรืองเมธีกุล
[10]     พบว่าปัจจัยเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมในการท างานมีอิทธิพล
ต่อ ความสุขในการท างานของพนักงานกสิกรไทย ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ 
  สัมพันธภาพในที่ท างานสามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับ
ความสุขของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาได้ เมื่อวิเคราะห์ตามทฤษฎีล าดับช้ันความ
ต้องการของมาสโลว์[11]      ในประเด็นความต้องการในทางสังคม 
เห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่จึงชอบการกระท า
ตอบโต้และอยู่ร่วมกับคนอื่นในสถานการณ์ที่เขารู้สึกว่ามีส่วนร่วม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 152

hp-pc3
Stamp



และเป็นท่ียอมรับ ในองค์การความต้องการมีความสัมพันธ์อันอบอุ่น
กับเพื่อนร่วมงาน ความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็น
คนท่ีมีคุณค่าของกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการ
มีสัมพันธภาพที่ดีก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่มี
คุณภาพ มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถร่วมกันท างาน 
แก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันได้ และท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆที่
สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับ
การศึกษาของนภัสจันท์ มงคลพันธ์ และคณะ [12]  พบว่าปัจจัย
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สามารถร่วมกันท านายความสุขใน
การท างานของบุคลากรโรงพยาบาลตติยภูมิได้  และชินกร น้อยค า
ยางและ ปภาดา น้อยค ายาง[4] พบว่าสัมพันธภาพในที่ท างานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท างานของบุคลากรส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  การเป็นที่ยอมรับสามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับความสุข
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้ การเป็นที่ยอมรับหมายถึงการที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองได้รับความ
เช่ือถือ ความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ได้รับความยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา การเป็นที่ยอมรับท าให้บุคคลเกิดความมั่นใจใน
ตนเอง  เห็นคุณค่ า  รู้ สึ กว่ าตนเองมี ศั กยภาพ ทักษะ และ
ความสามารถที่จะท าให้การท างานของมหาวิทาลัยบรรลุผล มีขวัญ
ก าลังใจในการท างาน และเกิดความพึงพอใจในงาน สอดคล้องกับ
การศึกษาของนฤมล แสวงผล[13] พบว่าการเป็นที่ยอมรับเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
10. ข้อเสนอแนะ 

10.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 10.1.1 หน่วยงานควรสนับสนุนการเรียนรู้และ

การศึกษาเพิ่มเติมให้แก่บุคลากร เพื่อให้น าความรู้มาใช้ในงานต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 10.1.2 หน่วยงานควรจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เหมาะสม สะอาด มีสถานที่ผ่อนคลายจากการท างาน มี
สิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการท างาน  

 1.0.1.3 หน่วยงานควรวางแผนความก้าวหน้าใน
อาชีพแก่ต าแหน่งงานต่างๆ และช้ีแจงแก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้
สั่งสมประสบการณ์และผลงานที่จ าเป็นส าหรับการด ารงต าแหน่ง
เป้าหมาย 

 10.1.4 หน่วยงานควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบทีมงานระหว่างคณะ สถาบัน ส านัก 

 10.1.5 หน่วยงานควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ยก
ย่องชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ และสร้างความสุขในการท างานแก่บุคลากร 

 10.1.6 หน่วยงานควรพัฒนาหัวหน้างานให้มี
เทคนิคการบริหารโดยเป็นผู้น าท่ีดี ให้การสนับสนุนแก่บุคลากร และ

ช่วยแก้ปัญหาอย่างเต็มใจ เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 
  10.1.7 หน่วยงานควรช้ีแจงให้บุคลากรทราบ

เรื่องความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง  เพ่ือท าให้บุคลากรมี
ความมั่นใจว่าตนเองจะสามารถประกอบอาชีพนั้นได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนดหรือตรงกับความต้องการ 
  10.1.8 หน่วยงานควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพให้แก่บุคลากรที่หลากหลาย   เช่น กิจกรรมแอโรบิคหลังเลิก
งาน กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี  การให้ความรู้สุขภาพ  เป็น
ต้น 

 10.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครั้งต่อไป 
  10.2.1 ควรศึกษาตัวแปรในด้านอืน่ ๆ เพิ่มเตมิ 
เช่น สุขภาวะจติ ที่คาดว่าน่าจะมผีลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากร  
  10.2.2 ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ 
เพิ่มเตมิ เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม
มากขึ้น 

 

11. กิตติกรรมประกาศ 
     ผู้ วิ จั ยขอขอบคุณสาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์  คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมสี่วนร่วมการจัดการขยะของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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บทคัดย่อ 
               
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 2) เพื่อ
ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการ
จัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มตัวอย่างที่ใข้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้อยู่อาศัยในองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยเชิงพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการใช้ซ  า รองลงมา คือ ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ และ
ด้านการซ่อมแซม ตามล าดับ 2) การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการได้รับผลประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านการท าให้บัง
เกิดผล และด้านการใช้ประโยชน์ ตามล าดับ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านการใช้ซ  า การน ากลับมาใช้ใหม่ การซ่อมแซม อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา อายุ 31-40ปี 
และรายได้ต่ ากว่า 10,000บาทต่อเดือน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยได้ร้อยละ 88.70 
  
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ, องค์การบริหารส่วนต าบล, การใช้ซ  า, การน ากลับมาใช้ใหม่, การซ่อมแซม 

 
ABSTRACT 

 

             The objectives of this research were 1) to study the level of Factors the participation in waste 
management peoples in subdistrict administrative organization 2) to study the level of participation in waste 
management peoples in subdistrict administrative organization 3) to study the Factors that affect the participation in 
waste management peoples in subdistrict administrative organization. Samples were 400 peoples living in subdistrict 
administrative organization muang chachoengsao, chachoengsao province. The research instruments used for the data 
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collection were questionnaires of five rating. The statistics used for data analysis were percentages, frequency, mean, 
standard-deviation and multiple regression analysis.    

The research revealed that; 1) The level of factors the participation in waste management peoples in 
subdistrict administrative organization muang chachoengsao as a whole were found to be at the highest level.  When 
considering each item, the highest point was reuse, the second was recycle and repair respectively. 2) The level of 
participation in waste management peoples in  subdistrict administrative organization muang chachoengsao as a whole 
were found to be at the highest level. When considering each item, the highest point was the obtaining benefits, the 
second was implemention and utilization respectively. 3) The result of the enter multiple regression analysis showed 
that independent variables that influence the participation in waste management peoples in subdistrict administrative 
organization included reuse, recycle, repair, student/college student, age 31-40 years and lower income 10,000 baht per 
month. The level of statistical significance .05 can predict the participation in waste management peoples in subdistrict 
administrative organization was 88.70 percent. 

 
Keywords: participation in waste management, Subdistrict Administrative Organization, reuse, recycle, repair 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ

ขยายตัวของชุมชน และการเพิ่มขึ นของจ านวนประชากร ก่อให้เกิด
ปัญหาปริมาณขยะ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิง่แวดล้อมของ
ชุมชน การจัดการขยะจึงเป็นเรื่องส าคัญและเร่งด่วนที่ต้องเร่ง
ด าเนินการในทุกภาคส่วน ทั งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุก
คน ที่ต้องร่วมมือกันในการจัดการกับปัญหาขยะ ในชุมชนของตน 
และจากข้อมูลสถานการณ์ขยะที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ นท่ัวประเทศ มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ นในทุกปี ทั งนี  จังหวัดที่มี
วิกฤตปัญหา การจัดการขยะสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม[1]) 

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณขยะตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะที่
ด าเนินการไม่ถูกต้อง จ านวน 1,242,000 ตัน เป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศ และยังมีปริมาณขยะเกิดขึ นประมาณ 481 ตันต่อวัน ซึ่ง
มากเป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกรองจากชลบุรี และระยอง มี
การเก็บขนไปก าจัดเพียง 269 ตันต่อวัน หรือประมาณ 54% เท่านั น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อม และ
ศักยภาพในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ  ยังไม่มีระบบก าจัด
ขยะที่ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่เทกองกับพื น มีการไถกลบบางเป็นครั ง
คราว (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่   1-16 และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[1]) และอีกประการหนึ่ง การ
เพิ่มขึ นของจ านวนประชากร  เป็นปริมาณมาก จากการขยายตัวของ
เมือง การเพิ่มขึ นของจ านวนหมู่บ้านจัดสรร และชุมชน จึงเป็น

สาเหตุที่สร้างขยะจ านวนมาก เกิดปัญหาปริมาณขยะ ปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมทั งปัญหาทางด้านสุขภาพท่ีตามมา เราจึงต้องหันมา
ให้ความส าคัญกับตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ผลิตขยะ เพราะประชาชนทุก
คนเป็นผู้ที่สร้างขยะขึ นมา ต้องให้ความส าคัญตั งแต่แหล่งก าเนิดขยะ         
ซึ่งคือ ตัวเราทุกคน สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และสร้าง
จิตส านึกของคนในชุมชนให้เห็นถึงความส าคัญของเรื่องขยะที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวต้อง
อาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ซึ่งมี
ความส าคัญมาก หากว่าประชาชนทุกคนมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
ในเบื องต้น และสามารถคัดแยกขยะจนสามารถน าขยะ มาใช้
ประโยชน์ได้ในบางส่วน เป็นวิธีการที่จะลดปัญหาขยะได้ในระดับ
หนึ่ง ซึ่งจะท าให้ปริมาณขยะลดลงได้ โดยผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาขยะ
เป็นปัญหาที่ส าคัญ เร่งด่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา หากปล่อยให้
สถานการณ์เรื่องขยะเป็นอย่างนี ต่อไป อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมา และการด าเนินการกับผู้ที่สร้างขยะหรือประชาชนทุกคนเป็น
หนทางหนึ่งที่จะช่วยท าให้ปัญหาเรื่องขยะดีขึ นได้ ดังนั น ผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของ
ประชาชน ในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครั งนี  มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี  

1.1.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของ
ประชาชนในองค์การบริหาร ส่วนต าบล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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1.1.2 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของ
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.1.3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ
ของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.2 สมมติฐานการวิจัย  

การวิจัยครั งนี  มีสมมติฐานการวิจัยดังนี  
1.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานภาพ และรายได้ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของ
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระดับมาก 

1.2.2 การจัดการขยะ 7Rs  ได้แก่ การปฏิเสธ (Refuse) การใช้
สินค้าชนิดเติม (refill) การใช้สินค้าคืนได้ (return) การซ่อมแซม 
(repair) การใช้ซ  า (reuse) การน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle) ลดการ
ใช้ (reduce) ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของประชาชน
ในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของประชาชนในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล อ า เภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ก าหนดขอบเขตจากการศึกษาตาม
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการขยะ โดยมีตัวแปร
อิสระ คือ ข้อมูลส่วนบุคคล และแนวคิด 7Rs ในการจัดการขยะ 
ได้แก่ การปฏิเสธ (Refuse) การใช้สินค้าชนิดเติม (refill) การใช้
สินค้าคืนได้ (return) การซ่อมแซม (repair) การใช้ซ  า (reuse) การ
น ากลับมาใช้ใหม่ (recycle) ลดการใช้ (reduce) (กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.[3]) ตัวแปร
ตาม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน (Planning) ด้านการท าให้บัง
เกิดผล (Implemention) ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้าน
การได้รับผลประโยชน์ (Obtaining Benefits) (แนวคิดขององค์การ
อนามัยโลก [4]) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 18 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล รวมมีประชาชนทั งสิ น 116,292 คน (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.[2]) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
การค านวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane T., 1973, p. 125 
[5]) ได้กลุ่มตัวอย่างทั งสิ น 400 คน ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ( Simple Random Sampling )  

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

สร้างแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 5 
ท่าน เพื่อตรวจความสอดคล้องของความตรงเชิงเนื อหา ( index of 
Item objective congruence: IOC) และน าแบบสอบถามที่สร้าง
เสร็จไปทดลองใช้ (try out) กับประชาชนในอ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 30 คน จากนั นน าผลจากการตอบ
แบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแล้วที่ระดับ 0.5 ซึ่งถือว่าเชื่อถือได้ และน าแบบสอบถาม
ทีไ่ด้น าไปเก็บข้อมูลจริง 
2.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้งานการเก็บข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการ
ศึกษาทั งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี  

ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ และรายได้ 

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการ
จัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ  ด้านการ
ปฏิเสธ ด้านการลดการสินค้าชนิดเติม ด้านการใช้สินค้าที่คืนบรรจุ
ภัณฑ์ได้ ด้านการซ่อมแซม ด้านการใช้ซ  า ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ 
และด้านลดการใช้ 

ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการ
จัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการ
วางแผน ด้านการท าให้บังเกิดผล ด้านการใช้ประโยชน์ และด้านการ
ได้รับผลประโยชน์ 
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

แจกแบบสอบ และน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจ สอบ
ความสมบูรณ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตรวจสอบจ านวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน
มาทั งหมด และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทาง
สถิติด้วยโปรแกรมวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยเชิงพหุคูณ แล้วน า
ผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การ
วิจัยที่ตั งไว้ โดยน าเสนอผลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง น า
ผลการศึกษาวิจัยที่วิเคราะห์ได้มาสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล 
และเขียนข้อเสนอแนะ 
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3.สรุปผลและอภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของ

ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ได้ดังนี  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของประชาชน
ในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับหนึ่ง คือ การ
ใช้ซ  า (reuse) มีการใช้ซ  า รองลงมาคือ มีการน ากลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) อันดับสามคือ การซ่อมแซม (repair) อันดับสี่คือ ลดการ
ใช้ (reduce) มีการลดการใช้ อันดับห้าคือ การใช้สินค้าชนิดเติม 
(refill) อันดับหกคือ การใช้สินค้าคืนได้ (return) และอันดับสุดท้าย
คือ การปฏิเสธ (refuse) ทั งนี  เห็นได้ว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมใน
การท าสิ่งที่ตนเองได้ประโยชน์ และสามารถท าได้ง่าย เช่น การน า
สิ่งของที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ซ  าอีก การน าสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ โดย
การแยกขยะที่สามารถน ามาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น มีการเก็บ
ขวดพลาสติกไว้ขายท าให้มีรายได้เพิ่มขึ น หรือมีการซ่อมแซมวัสดุ
สิ่งของเครื่องใช้ให้สามารถยังใช้งานได้อีก และมีการใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด การมีส่วนร่วมการจัดการขยะของประชาชน ในองค์การ

บริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยอันดับหนึ่ง คือ ปัจจัยด้านการท าให้บัง
เกิดผล เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตั วของชุมชน มีจ านวน
ประชากร และครัวเรือนมากขึ น มีการจัดการขยะจากภาครัฐที่
ให้บริการในเกอืบทุกพื นที่ จึงท าให้การทิ งขยะ เผาขยะหรือเศษก่ิงไม้ 
ใบไม้แห้ง นั นน้อยลง และหันมาใช้บริการจัดเก็บขยะจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลแทน โดยเสียค่าธรรมเนียมให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการจัดเก็บขยะ รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการได้รับ
ผลประโยชน์ เนื่องจากทุกคนในชุมชนใช้ประโยชน์จากพื นที่
สาธารณะภายในชุมชน มีความต้องการให้ชุมชนมีความสะอาด และ
ประชาชนให้ความส าคัญในเรื่องการประหยัด จึงมีการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนก่อนท่ีจะทิ ง แล้วน าขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น 
ขวดพลาสติก กระดาษ เก็บเพื่อน าไปขายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง 
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ด้านการวางแผน ที่เป็น
เช่นนี เนื่องจากประชาชนได้เห็นความส าคัญเรื่องของขยะมากขึ น จึง
ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆของผู้น าชุมชน และทางองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือหมู่บ้าน ในการวางแผน วิเคราะห์ปัญหา และ
หาทางแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเกีย่วกับปัจจัยทีส่่งผลต่อการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 *P<.05 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของประชาชนใน
องค์การบริหารส่วนต าบล อ า เภอเมืองฉะเ ชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย การใช้ซ  า (reuse)  การน ากลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) การซ่อมแซม (repair) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา อายุ 
ระหว่าง 31 - 40 ปี และรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท ทุกรายการ
สามารถร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการจัดการ 
ขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  

 
.05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .942 ค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .887 ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .39915 ตัวแปรอิสระทั ง 6 ตัว สามารถ
พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของ
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 88.7 

ทั งนี  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยด้านการใช้ซ  า 
(reuse) ประชาชนมีการใช้สิ่งของที่ใช้แล้ว น ากลับมาใช้ซ  าอีก เพื่อ

ตัวแปร b S.E.b ß t sig 

ค่าคงท่ี a (constant)  .053 .017  3.095 .002* 

1. การใช้ซ  า (reuse) (c5) .184 .007 .216 27.541 .000* 

2. การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) (c6) .193 .006 .212 31.417 .000* 

3. การซ่อมแซม (repair) (c4) .126 .007 .158 18.838 .000* 

4. อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา (ac4) .207 .006 .243 35.140 .000* 

5. อายุ ระหว่าง 31 - 40 ปี (ag3) .166 .006 .210 30.041 .000* 

6. รายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท (r1) .110 .005 .139 17.634 .000* 

R = .942, R2 = .887, S.E.est = .39915, F-Change = 372.239,  p-value = .000* 
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ลดรายจ่ายในการซื อ เป็นการประหยัด มีการน ากลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) ประชาชนมีการแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ ให้ง่ายต่อ
การจัดเก็บและส่งแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น บรรจุภัณฑ์ 
พลาสติก แก้ว กระป๋องเครื่องดื่มต่าง ๆ ปัจจัยด้านการซ่อมแซม 
(repair) ประชาชนให้ความส าคัญในการดูแลรักษา และซ่อมแซม
สิ่งของที่ยังสามารถน ากลับมาใช้ได้อีก เพื่อลดการใช้จ่าย เนื่องด้วย
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทย ประชาชนที่มีอาชีพ
แตกต่างกันมีการจัดการขยะแตกต่างกัน ประชาชนที่มีอาชีพเป็น    
นักเรียน/นักศึกษา จะมีการจัดการขยะมากกว่าอาชีพอื่นๆ เพราะ
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการขยะ ประชาชนที่มีอายุ
ต่างกัน มีการจัดการขยะแตกต่างกัน โดยเราจะเห็นได้ว่า ประชาชน
ที่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี  จะมีการจัดการขยะที่ดีกว่าช่วงอายุ
อื่นๆ เพราะมีความเข้าใจ มีวิธีการ และให้ความส าคัญเรื่องขยะ
มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ และผู้ที่มีรายได้ต่างกันมีการจัดการขยะ
แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท จะเห็นความส าคัญ
เรื่องการจัดการขยะมากกว่า มีการดูแลรักษา การซ่อมแซมสิ่งของ  
มีการน าสิ่งของกลับมาใช้ซ  าอีก ซึ่งปัจจัยทั งหมดนี เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการจัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั งไว้ สรุปได้ว่าผลการการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั งไว้  

4. ข้อเสนอแนะการวิจัย 

4.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการใช้ซ  า (reuse) การน า

กลับมาใช้ใหม่ (recycle) การซ่อมแซม (repair) การลดการใช้ 
(reduce) กันอยู่แล้ว โดยการน าสิ่งของที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ซ  าอีก 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้คุ้มค่า มีการคัดแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ 
ให้ง่ายต่อการจัดเก็บและส่งแปรรูป เช่น บรรจุภัณฑ์ พลาสติก แก้ว 
กระป๋องเครื่องดื่มต่างๆ มีการซ่อมแซมวัสดุสิ่งของที่ช ารุดให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานต่อได้ ไม่ต้องทิ งเป็นขยะ และลดการบริโภคสินค้า
ฟุ่มเฟือย ใช้อย่างประหยัด ใช้เท่าที่จ าเป็น สิ่งที่ควรเพิ่มเติม คือ   
ควรมี การส่ ง เส ริ มจากภาครั ฐหรื อภาค เอกชน  ทั ง ในการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมให้
ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่า ประโยชน์ของสิ่งของ และตะหนักถึง
ปัญหาเรื่องขยะในชุมชน รวมทั งสร้างจิตส านึกในการทิ งขยะของ
ประชาชนด้วย ด้านการใช้สินค้าชนิดเติม (refill) การใช้สินค้าคืนได้ 
(return) และการปฏิเสธ (refuse) หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม โครงการต่างๆ ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เริ่มจากการรู้จักท่ีจะปฏิเสธหรอืหลีกเลี่ยงสิง่ของหรือบรรจุภณัฑท์ี่จะ

กลายเป็นขยะและสร้างปัญหาขยะ รวมทั งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือ ขยะมีพิษอื่นๆ มีการเลือกใช้สินค้า
ชนิดที่สามารถเติมใส่บรรจุภัณฑ์เดิมได้ มีการเลือกใช้สินค้าที่
สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวดเครื่องดื่มประเภท
ต่าง ๆ ที่สามารถส่งคืนร้าน หรือผู้จ าหน่ายได้ 
4.2 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

4.2.1 ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมการจัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
และเพื่อที่จะน าไปพัฒนาการจัดการขยะของประชาชนและ
หน่วยงาน 

4.2.2 ควรมีการศึกษาถึงแนวทางและวิธีการการจัดการขยะ
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้มีแนวทางและวิธีการจัดการขยะให้กับ
ประชาชนและหน่วยงาน 

4.2.3 ควรมีการขยายขอบเขตของการวิจัยไปยังองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในอ าเภอ และจังหวัดต่างๆ และน าข้อมูลที่ได้รับจากการ
วิจัยมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สรุปผล เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการ
ช่วยพัฒนาการจัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ดียิ่งขึ นไป 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษารูปแบบ 2)ศึกษาความหมาย 3)ศึกษาพัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างอยุธยา ที่เขียน
ข้ึนระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังจ านวน 6 
แห่ง ผลการวิจัยพบว่า  
 1) รูปแบบ จิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดเขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมกาวบนพ้ืนที่มีการท ารองพ้ืน โครงสีเป็นแบบพหุรงค์ ที่ใช้สีแดงเป็น
หลัก และมีแนวโน้มการใช้สีที่เพ่ิมมากข้ึนและเข้มข้ึน การก าหนดสีของตัวภาพเป็นไปตามสถานะ มีการตัดเส้นอย่างอิสระ การจัดพ้ืนที่ใช้
เส้นแนวนอน แนวต้ัง และสินเทาแบบฟันปลา ที่มีความสัมพันธ์ทั้งในระดับพ้ืนที่ใหญ่และพ้ืนที่ย่อยได้อย่างดีเย่ียม 
 2) ความหมาย จิตรกรรมส่วนใหญ่เขียนเน้ือหาตามคัมภีร์ในพุทธศาสนาเถรวาท เช่น อดีตพุทธ ชาดก พุทธประวัติ ไตรภูมิ เทพ
ชุมนุม รวมไปถึงเน้ือหาอื่น เช่น ภาพสิบสองภาษา รามเกียรต์ิ และภาพสะท้อนสภาพสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย ในส่วนของการล าดับเน้ือหา
เน้นการให้ความส าคัญกับพระประธานเป็นหลักและยังไม่ปรากฏเป็นแบบแผนที่ชัดเจน   
 3) พัฒนาการ จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างอยุธยาฯได้แสดงให้เห็น “ช่วงเวลาของการทดลอง” ที่สามารถอธิบายพัฒนาการของ
จิตรกรรมฝาผนังในช่วงเวลาดังกล่าวได้ จากการรับรูปแบบและเน้ือเรื่องของจิตรกรรมที่เคยเขียนในกรุพระปรางค์ในสมัยอยุธยาตอนต้น มาสู่
การสร้างสรรค์จิตรกรรมในอาคารเปิดโล่ง ที่มีบริบทต่างๆแตกต่างไปจากเดิม จิตรกรรมจึงแสดงให้เห็นถึงอิสระในการสร้างสรรค์ได้อย่าง
หลากหลาย ภายใต้แนวคิดของพุทธศาสนาเถรวาทร่วมกัน ท าให้เกิด “โครงสร้าง”ของจิตรกรรมฝาผนังที่ไม่ซ้ าแบบกัน เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
ในการเลือกสรรรูปแบบที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด แล้วประกอบข้ึนเป็น “แบบแผน” ที่ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์
อันเป็นช่วงเวลาของการสถาปนาราชธานีแห่งใหม่น่ันเอง 
 ค าส าคัญ : จิตรกรรมฝาผนัง  สกุลช่างอยุธยา   ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงพุทธศตวรรษที่ 23 
 

Abstract 
 This research aims to 1) study styles 2) study meanings 3) study the development of the mural paintings of 
Ayutthaya School created during the end of the 22nd Buddhist Century to the 23rd Buddhist Century. It is a qualitative 
research of Art History which the researcher studied the mural paintings of six sites. The results are as follows:  

1) Styles All mural paintings were created with tempera techniques on the surfaces prepared by various 
methods. The color structures are the multi-colors whose main color is red and there is a tendency of applying more 
colors and stronger shades. The composition is created with the horizontal lines, vertical lines, and zigzagged Sinthao 
(Thai art separating lines) yielding a well-organized relation of both large and small spaces.  
 2) Meanings Nearly all mural paintings were created in accordance with Theravada Buddhist scriptures such as 
Buddha reincarnation, Jataka tales, Buddha history, Tri-phum (the concept of three worlds), angel assembly, and other 
contents such as pictures of foreigners, Ramayana, and the pictures depicting contemporary culture and societies.  The 
sequence of the content order emphasizes on the main Buddha image, but there is not the precise sequence. 
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 3) Development The mural paintings of Ayutthaya School created during the end of the 22nd Buddhist Century 
to the 23rd Buddhist Century represent “the period of experiment” which can explain the development of the mural 
paintings of the period from the influences of the styles and contents of the mural paintings used to be painted on the 
inside of a pagoda in the early period of Ayutthaya to the creation of the mural paintings in the open-air buildings 
which various different contexts. Therefore, the paintings illustrate a variety of freedom of creativity under the 

Theravada Buddhist concepts resulting in a diversity of painting “structures” to shape the methodology in selecting the 
most accredited styles and construct the distinguishable “norms” in the early period of Rattanakosin which was the 
time of the inauguration of a new capital city.  
 Keywords: mural paintings, Ayutthaya School, the end of the 22nd Buddhist Century to the 23rd Buddhist Century  

 
1. บทน า 

จิตรกรรมฝาผนังได้รับการยกย่องให้เป็นหน่ึงในเอกลักษณ์ของ
ศิลปกรรมไทย ที่สามารถแสดงออกถึงความโดดเด่นทางความงาม
และความสูงส่งทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงสภาพทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา  และคติความเชื่อ ใน
ฐานะแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าย่ิง  

รูปแบบของจิตรกรรมฝาผนังของไทยเริ่มปรากฏหลักฐาน
ชัดเจนข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 ในสมัยอาณาจักรสุโขทัย เช่น 
จิตรกรรมฝาผนังที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย สืบเน่ือง
ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 จึงปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังในระยะ
เริ่มแรกของสมัยราชธานีอยุธยา [1] เช่น จิตรกรรมฝาผนังภายใน
ปรางค์มุมวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา จิตรกรรมฝาผนังในกรุ
ปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา  จากน้ันการ
สร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนังโดดเด่นข้ึนอย่างมากต้ังแต่ช่วงครึ่งหลัง
ของพุทธศตวรรษที่ 22 พบการเขียนจิตรกรรมฝาผนังภายในพระ
อุโบสถและวิหาร เช่น  จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญ่
สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี  จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดปราสาท 
จ.นนทบุรี    จิตรกรรมฝาผนังในต าหนักพระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุท
ไธศวรรษ์ จ.พระนครศรีอยุธยา [1] เป็นต้น  ซึ่งได้มีการสร้างสรรค์
รูปแบบ เน้ือหา และมีพัฒนาการจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง ท่ีได้รับการถ่ายทอดสู่สมัยรัตนโกสินทร์ต่อมา 

จิตรกรรมฝาผนังภายในอาคารพระอุโบสถและพระวิหาร เริ่ม
ปรากฏเป็น “แบบแผน” ประเพณีนิยมอย่างชัดเจนในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มีการก าหนดของรูปแบบ  เน้ือหา การจัดวาง
ต าแหน่งภาพ [2] ที่ใช้ร่วมกัน กล่าวคือ  

 - ผนังด้านหน้าพระประธาน นิยมเขียนภาพจิตรกรรม 
เรื่องพุทธประวัติตอนมารผจญ 
 - ผนังด้านหลังพระประธาน นิยมเขียนภาพจิตรกรรมเรื่อง
ไตรภูมิ 
 

 
 
 - ผนังด้านข้างบริเวณคอสอง นิยมเขียนจิตรกรรมภาพเทพ
ชุมนุม    
 - ผนังระหว่างห้อง นิยมเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องทศชาติ
ชาดก มหาชาติชาดก และพุทธประวัติเป็นต้น 
 ซึ่งแบบแผนการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นประเพณี
นิยมน้ี ได้ใช้อย่างสืบเน่ืองจนเริ่มคลี่คลายไปในช่วงปลายรัชกาลที่ 3 
ถึงรัชกาสที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

ประเด็นการศึกษาที่น่าสนใจจึงอยู่ที่ว่า  แบบแผนประเพณี
นิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในสมัยต้นรัตนโกสินทร์น้ี 
เริ่มมีการก่อรูปและพัฒนาการข้ึนอย่างไรในสมัยอยุธยา การพัฒนา
รูปแบบจากจิตรกรรมฝาผนังในคูหาปรางค์ที่เป็นพ้ืนที่ปิด มาสู่
จิตรกรรมฝาผนังในอาคารโถงหลังคาคลุมที่เป็นพ้ีนที่สาธารณะ จน
กลายเป็นหน่ึงในศิลปกรรมที่มีบทบาทและความส าคัญควบคู่กับ
พุทธสถานของไทย 

การวิจัยเรื่อง “จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างอยุธยา : ระหว่าง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงพุทธศตวรรษที่ 23” เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เพ่ือศึกษารูปแบบ เน้ือหา 
และพัฒนาการที่เกิดข้ึน โดยให้ความส าคัญกับบริบทแวดล้อม เช่น
งานสถาปัตยกรรมควบคู่ไปด้วย  ภายใต้ข้อจ ากัดของข้อมูลและ
สภาพปัจจุบันของจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างอยุธยาท่ียังปรากฏอยู่ ซึ่ง
ผู้วิจัยเชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการน าไปสู่ความเข้าใจ
ในจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างอยุธยาท่ีมีความชัดเจนย่ิงข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบของจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างอยุธยา   

ที่เขียนข้ึนระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงพุทธศตวรรษที่ 23 
2.2 เพ่ือศึกษาความหมายของจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างอยุธยา  

ที่เขียนข้ึนระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงพุทธศตวรรษที่ 23 
2.3 เพ่ือศึกษาพัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างอยุธยา 

ที่เขียนข้ึนระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงพุทธศตวรรษที่ 23 
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3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
3.1 จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างอยุธยา หมายถึง ภาพที่วาดหรือ

ระบายลงบนฝาผนังของอาคารเครื่องก่อในวัด ที่มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์หรือมีข้อสันนิษฐานทางวิชาการว่าเขียนข้ึนในสมัย
อยุธยา ระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 หรือช่วงสมัยราชวงศ์
ปราสาททองและราชวงศ์บ้านพลูหลวง (พ.ศ.2172 - 2301) ที่
ปรากฏทั้งภายในและภายนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.3 รูปแบบ หมายถึง การศึกษาเทคนิคทางจิตรกรรม  
โครงสร้างสี และการจัดพ้ืนที่ของภาพจิตรกรรมภายในอาคาร  

3.4 ความหมาย หมายถึง เน้ือหา และการล าดับเน้ือหาของ
วรรณกรรมที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง  

3.5 พัฒนาการ หมายถึง ลักษณะของรูปแบบ และเน้ือหาที่
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่าง
อยุธยากับแบบแผนจิตรกรรมฝาผ นังที่ ปร ากฏในสกุลช่ า ง
รัตนโกสินทร์ 

 

4. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การศึกษารูปแบบ เน้ือหา และพัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนัง

สกุลช่างอยุธยาฯ สามารถศึกษาและอธิบายได้ด้วยวิธีวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์ศิลปะ เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจในพัฒนาการและ
กระบวนการสร้างแบบแผนของจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย 

 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีใช้ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิที่ได้จากการลงพ้ืนที่

ภาคสนาม และแหล่งทุติยภูมิโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง , กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยจิตรกรรมฝาผนัง จ านวน 6 แห่ง  (2) เครื่องมือการ
วิจัย ได้แก่ แบบส ารวจภาคสนาม และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง  (3) การรวบรวมข้อมูล  (4) การวิเคราะห์ข้อมูล (5) การ
น าเสนอผลการวิจัย, ด้วยการเขียนแบบพรรณนาวิเคราะห์และ
ภาพประกอบ 

 

6. ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยแบ่งจิตรกรรมฝาผนังออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1)จิตรกรรม

ฝาผนังในอาคารแบบไม่มีช่องหน้าต่าง 2)จิตรกรรมฝาผนังในอาคาร
แบบมีช่องหน้าต่าง เน่ืองจากการวิจัยเรื่องน้ีต้องการศึกษารูปแบบ
ของจิตรกรรมฝาผนังที่ต้องเขียนไปตามลักษณะของพ้ืนที่ผนังภายใน
อาคาร ดังน้ันเมื่ออาคารมีช่องหน้าต่าง จึงมีผลโดยตรงต่อรูปแบบ
และเน้ือหาของภาพจิตรกรรมทีต้่องปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะพ้ืนที่
อย่างมีนัยส าคัญ ดังน้ี 

1. จิตรกรรมฝาผนังในอาคารแบบไม่มีช่องหน้าต่าง 
จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม 
ต้ังอยู่ที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างข้ึน

เมื่อใด ปรากฏเพียงเรื่องราวเล่าสืบ ต่อกันมาว่าพระภิกษุนาม 
“สมเด็จเจ้าแตงโม” ได้มาบูรณะวัดแห่งน้ีในรัชกาลสมเด็จพระเจ้า
เสือ (พ.ศ.2245 - 2251) [3] พระอุโบสถเป็นอาคารเครื่องก่อ ฐาน
แอ่นแบบโค้งส าเภาเล็กน้อย ด้านหน้ามีช่องประตู 3 ช่อง ด้านหลังมี
ช่องประตู 2 ช่อง ด้านข้างไม่มีช่องหน้าต่างปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนัง
อยู่ในสภาพช ารุด มีการหลุดล่อนกระจายโดยทั่วไป (รูปที่ 1)   

จิตรกรรมเขียนด้วย เทคนิค สีฝุ่นผสมกาวบนผนังที่มีการท า
รองพ้ืนสีขาว โครงสร้างสี เป็นแบบพหุรงค์ที่ใช้สีแดงสลับพ้ืนสีขาว
อย่างเด่นชัด สีค่อนข้างสว่าง ปรากฏการใช้สีแดง สีขาว สีด า สีคราม 
สีเขียว สีเหลือง และปิดทองตัดเส้น การก าหนดสีตัวภาพ ภาพ
พระพุทธเจ้าปิดด้วยทองค าเปลวแล้วตัดเส้น ตัวภาพชั้นสูงใช้สีขาว 
ส่วนตัวภาพอืน่ๆใช้สีที่หลากหลายและหม่นลง วิธีการตัดเส้น ตัดเส้น
ด้วยสีแดงและด า ตัดเส้นเล็ก ประณีต และสะบัดปลายเส้นอย่าง
ช านาญ การจัดพ้ืนที่  มีการแบ่งผนังด้านข้างด้วยเส้นแนวนอน
ออกเป็น 5 ชั้นยาวตลอดผนัง แต่ละชั้นวางเส้นสินเทาแบบฟันปลา
เป็นฉากรับตัวภาพที่หันทิศทางเข้าสู่ด้านในอาคารหรือพระประธาน 

เน้ือหาของภาพจิตรกรรม ผนังด้านหน้าพระประธานเขียน
พุทธประวัติตอนมารผจญ ผนังด้านหลังพระประธานเขียนลายพุ่ม
ข้าวบิณฑ์และลายพันธ์ุพฤกษา ผนังด้านข้างทั้งสองข้างเขียนภาพ
เทพชุมนุมตลอดทั้งผนัง ด้านในของบานประตูทุกบานเขียนทวาร
บาล มีท้ังเทพบุตร เทพธิดา และเสี้ยวกางแบบจีน 

การล าดับเน้ือหา เน่ืองจากเน้ือหามีเพียงภาพมารผจญและ
เทพชุมนุม การล าดับภาพจึงเป็นการก าหนดทิศทางของเทพชุมนุม
ทุกองค์ทีห่ันเข้าสู่ศูนย์กลางของพระอุโบสถคือประประธาน  

จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดปราสาท 
ต้ังอยู่ที่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่มีหลักฐานว่าสร้างข้ึนเมื่อใด โดย

พระอุโบสถมีซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าทรง “มณฑป 5 ยอด” ที่มี
ความโดดเด่นและงดงาม [4] พระอุโบสถเป็นอาคารเครื่องก่อ ฐาน
แอ่นแบบโค้งส าเภา ด้านหน้ามีช่องประตู 3 ช่อง ด้านหลังก่อทึบ 
ด้านข้างไม่มีช่องหน้าต่าง ปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนังอยู่ในสภาพช ารุด 
เหลือเพียงผนังด้านข้างบางส่วน (รูปที่ 2)   

จิตรกรรมเขียนด้วย เทคนิค สีฝุ่นผสมกาวบนผนังที่มีการท า
รองพ้ืนสีขาว โครงสร้างสี เป็นแบบพหุรงค์ที่ใช้สีแดงสลับพ้ืนสีขาว สี
ค่อนข้างสว่าง ปรากฏการใช้สีแดง สีขาว สีด า สีคราม สีเขียว สี
เหลือง และปิดทองตัดเส้น การก าหนดสีตัวภาพ ภาพพระพุทธเจ้า
ปิดด้วยทองค าเปลวแล้วตัดเส้น ตัวภาพชั้นสูงใช้สีขาว ส่วนตัวภาพ
อื่นๆใช้สีหม่นลง วิธีการตัดเส้น ตัดเส้นด้วยสีแดงและด า ตัดเส้นเล็ก 
ประณีต และสะบัดปลายเส้นอย่างช านาญ การจัดพ้ืนที่ มีการแบ่ง
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ผนังด้านข้างด้วยภาพเทพพนมยืนในกรอบเส้นแนวต้ังเพ่ือแบ่งผนัง
ออกเป็น 5 ห้องส าหรับบรรจุเน้ือหา ภายในแต่ละห้องแบ่งย่อยพ้ืนที่
ด้วยเส้นสินเทาแบบฟันปลาและแนวต้นไม้หรือโขดหิน ตอนบนสุด
ของผนังด้านข้างตัดเส้นแนวนอนตลอดผนังเพ่ือบรรจุภาพอดีตพุทธ 

เน้ือหาของภาพจิตรกรรม ผนังด้านหน้าและด้านหลังพระ
ประธานช ารุดถูกทาสีทับ ผนังด้านข้างทั้งสองข้างเขียนเรื่องทศชาติ
ชาดก ผนังฝั่งขวาเริ่มจากด้านในพระประธานเหลือช่องที่ 3, 4, 5 
เขียนเรื่องสุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก และมโหสถชาดก
ตามล าดับ ผนังฝั่งซ้ายเริ่มจากด้านในพระประธานเหลือช่องที่ 3, 4, 
5  เขียนเรื่องพรหมนารถชาดก วิธูรชาดก และเวสสันดรชาดก
ตามล าดับ ตอนบนสุดของผนังทั้งสองด้านเขียนเรื่องอดีตพุทธ ซึ่ง
สามารถสันนิฐานได้ว่าหากอยู่ในสภาพสมบูรณ์จะมีทั้งสิ้น 28 องค์ 

การล าดับเน้ือหา จิตรกรรมเขียนเรื่องทศชาติชาดก เริ่มต้น
เรื่องจากฝั่งขวามือด้านในพระประธานเขียนชาดกต้ังแต่เรื่องที่หน่ึง
ถึงเรื่องที่ห้า แล้วกลับมาเริ่มใหม่ที่ฝั่งซ้ายมือเริ่มจากด้านในพระ
ประธาน เขียนชาดกเรื่องที่หกถึงเรื่องที่สิบตามล าดับ  

จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม 
ต้ังอยู่ที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี พบจารึกที่จิตรกรรมฝาผนังด้านทิศ

ใต้ ระบุว่าเขียนข้ึนเมื่อปี จ.ศ. 1096 ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2277 ในรัชกาล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ [5] พระอุโบสถเป็นอาคารเครื่องก่อ 
ฐานแอ่นแบบโค้งส าเภา ด้านหน้ามีช่องประตู 2 ช่อง ด้านหลังมีช่อง
ประตู 2 ช่อง ด้านข้างไม่มีช่องหน้าต่าง ปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนังอยู่
ในสภาพช ารุดบางส่วน มกีารหลุดลอกทีต่อนล่างของผนัง (รูปที่ 3)   

จิตรกรรมเขียนด้วย เทคนิค สีฝุ่นผสมกาวบนผนังที่มีการท า
รองพ้ืนสีขาว โครงสร้างสี เป็นแบบพหุรงค์ที่ใช้สีแดงและน้ าตาลแดง
ในปริมาณมาก ปรากฏการใช้สีแดง สีน้ าตาลแดง สีขาว สีด า สีคราม 
สีเขียว สีเหลือง และปิดทองตัดเส้น การระบายสีแบบไม่เรียบ สร้าง
รอยฝีแปรงสลับการตัดเส้นได้อย่างดีเย่ียม การก าหนดสีตัวภาพ 
ภาพพระพุทธเจ้าปิดด้วยทองค าเปลวแล้วตัดเส้น ตัวภาพชั้นสูงใช้สี
ขาว ส่วนตัวภาพสามัญและตัวกากใช้สีหม่นลง วิธีการตัดเส้น ตัดเส้น
ด้วยสีแดงและด า ตัดเส้นด้วยเส้นเล็กสลับเส้นใหญ่ได้อย่างอิสระและ
ช านาญจนเป็นเอกลักษณ์ของจิตรกรรมแห่งน้ี การจัดพ้ืนที่ มีการ
แบ่งผนังด้านข้างด้วยเส้นสินเทาแบบฟันปลาขนาดใหญ่ตลอดความ
สูงของผนังด้านละ 8 ช่องหลัก ระหว่างช่องมีการสลับฟันปลาอีก
หน่ึงชั้นทั้งสองด้าน ภายในช่องฟันปลาบรรจุภาพไว้ทุกช่อง ผนัง
ด้านหน้าและด้านหลังพระประธานเขียนภาพเต็มผนัง 

เน้ือหาของภาพจิตรกรรม ผนังด้านหน้าพระประธานเขียน
เรื่องไตรภูมิ พุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพ ภาพอดีต
พุทธ และเทพชุมนุม ผนังด้านหลังพระประธานเขียนพุทธประวัติ
ตอนมารผจญ รอยพระพุทธบาท และเทพชุมนุม ผนังด้านข้างฝั่งขวา
พระประธานเขียนภาพเจดีย์สลับฉัตร ใต้ภาพฉัตรเขียนเรื่องพุทธ

ประวัติที่เกิด ณ สถานที่ส าคัญ 8 แห่ง ที่เรียกว่า “อัฏฐมหาสถาน” 
ส่วนฝั่งซ้ายมือเขียนเรื่องในพุทธประวัติ เขียนเรื่องสถานที่ส าคัญที่
พระพุทธเจ้าประทับหลังจากทรงตรัสรู้แล้ว 7 แห่ง เรียกว่า “สัตตม
หาสถาน” เหนือช่องฟันปลาของผนังทั้งสองด้าน เขียนภาพนักสิทธ์ิ 
วิทยาธร และคนธรรพ์  

การล าดับเน้ือหา ผนังด้านหน้าและด้านหลังพระประธานเขียน
ภาพเต็มผนัง มีการใส่เน้ือหาตามกรอบที่เกิดจากแนวเส้นต้ังของช่อง
ประตู ส่วนผนังฝั่งขวามือเริ่มต้นเขียนเรื่อง “อัฏฐมหาสถาน” 
ตามล าดับจากด้านในพระประธานไปจนถึงผนังด้านหน้า ส่วนผนังฝั่ง
ซ้ายมือเริ่มเขียนเรื่อง “สัตตมหาสถาน” ไปตามล าดับจากด้านใน
พระประธานไปจนถึงผนังด้านหน้าเช่นเดียวกัน  

2. จิตรกรรมฝาผนังในอาคารแบบมีช่องหน้าต่าง 
จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดใหม่ประชุมพล 
ต้ังอยู่ที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่มีหลักฐานด้าน

เอกสารว่าสร้างข้ึนเมื่อใด แต่เดิมเรียกสั้นๆว่า “วัดใหม่” มีค าบอก
เล่ากันว่า พระเจ้าทรงธรรมทรงโปรดให้สร้างวัดน้ีข้ึนเมื่อคราวเสด็จ
ไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรี [2] พระวิหารเป็นอาคารเครื่อง
ก่อยกพ้ืนสูง ฐานแอ่นแบบโค้งส าเภา ผนังช่วงล่างยกพ้ืนเจาะช่อง
โค้งแหลม ใต้ถุนโปร่ง ด้านหน้ามีช่องประตู 3  ช่อง ด้านหลังมีช่อง
ประตู 2 ช่อง ด้านข้างมีหน้าต่างฝั่งละ 7 ช่อง ปัจจุบันจิตรกรรมฝา
ผนังอยู่ในสภาพช ารุด เหลือเพียงผนังด้านหลังพระประธาน ผนังคอ
สองและผนังระหว่างห้องฝั่งขวาพระประธาน ผนังฝั่งซ้ายมีภาพเพียง
บางส่วน ส่วนผนังด้านหน้าพระประธานฉาบปูนเป็นผนังขาว(รูปที่ 4)    

จิตรกรรมเขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมกาวบนผนังที่มีการขัด
เรียบเป็นมัน โครงสร้างสี เป็นแบบพหุรงค์ที่ใช้สีแดงและน้ าตาลแดง
ในปริมาณมาก ปรากฏการใช้สีด า สีขาว สีเขียว และปิดทองตัดเส้น
การก าหนดสีตัวภาพ ภาพพระพุทธเจ้าปิดด้วยทองค าเปลวแล้วตัด
เส้น ตัวภาพชั้นสูงใช้สีขาว ส่วนตัวภาพอื่นๆใช้สีหม่นลง วิธีการตัด
เส้น ตัดเส้นด้วยสีแดงและด า ตัดเส้นเล็ก ประณีต การจัดพ้ืนที่ ผนัง
ด้านหลังพระประธานเขียนภาพเต็มผนัง ผนังด้านข้างฝั่งขวาบริเวณ
คอสองแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยเส้นสินเทาแบบฟันปลา แต่ช่วงแรกของ
ผนังคอสองด้านริมพระประธานแบ่งพ้ืนที่ไว้ส าหรับเขียนภาพซึ่งเป็น
การจัดองค์ประกอบที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากท่ีอื่นๆ 

เน้ือหาของภาพจิตรกรรม จิตรกรรมเหลืออยู่เฉพาะผนัง
ด้านหลังพระประธานเขียนลายพันธ์ุพฤกษาแบบช่อกระหนก
ประกอบภาพสัตว์บนพ้ืนสี น้ าตาลแดง กลางผนัง เ ขียนภาพ
พระพุทธเจ้าปางนาคปรก จึงอาจเป็นไปได้ที่จะสื่อความหมายถึง 
“สัตตมหาสถาน” ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับ ณ สระ        
มจุลินทร์ ผนังด้านคอสองฝั่งขวาพระประธานส่วนบนสุดเขียนภาพ
นักสิทธ์ิ วิทยาธร และคนธรรพ์ ข้ันด้วยเส้นสินเทา ภายในเส้นสินเทา 
เขียนภาพเทพชุมนุมหันหน้าเข้าหาพระประธาน ข้ันด้วยพระเจดีย์
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และพุ่มข้าวบิณฑ์ โดยเทพชุมนุมองค์แรกระบายด้วยสีเขียวจึง
สันนิษฐานได้ว่าหมายถึงพระอินทร์ สุดผนังด้านพระประธาน เขียน
เรื่องพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ผนังระหว่างห้อง
เขียนลายกระบวนจีน ภาพเครื่องบูชาและภาพสัตว์ ผนังด้านคอสอง
ฝั่งซ้ายมีภาพเพียงบางส่วนเรื่องพระมหาเจดีย์จุฬามนี ซึ่งภาพน้ีอาจ
เขียนข้ึนต้ังแต่สมัยอยุธยาหรือเป็นภาพทีเ่ขียนข้ึนใหม่ [1] ก็เป็นได้  

การล าดับเน้ือหา เน่ืองจากภาพหลักมีเพียงภาพเทพชุมนุม 
การล าดับภาพจึงเป็นไปตามทิศทางของเทพชุมนุมทุกองค์ที่หันเข้าสู่
ศูนย์กลางน้ันคือประธานในพระอุโบสถ   

จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดช่องนนทรี 
ต้ังอยู่ที่ เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร ไม่มีหลักฐานด้าน

เอกสารว่าสร้างข้ึนเมื่อใด พระอุโบสถเป็นอาคารเครื่องก่อ ฐานแอ่น
แบบโค้งส าเภา ด้านหน้ามีช่องประตู 1  ช่อง ด้านหลังมีช่องประตู 1 
ช่อง ด้านข้างมีหน้าต่างแบบโค้งแหลมฝั่งละ 2 ช่อง ปัจจุบัน
จิตรกรรมฝาผนังอยู่ในสภาพช ารุด (รูปที่ 5)   

จิตรกรรมเขียนด้วย เทคนิค สีฝุ่นผสมกาวบนผนังสีขาว 
โครงสร้างสี เป็นแบบพหุรงค์ ค่อนข้างสว่าง ด้วยการระบายสีและ
เปิดพ้ืนสีขาว มีใช้สีแดง สีชมพู สีขาว สีด า สีคราม สีเขียว สีเหลือง 
และปิดทองตัดเส้น การก าหนดสีตัวภาพ ภาพพระพุทธเจ้าปิดด้วย
ทองค าเปลวแล้วตัดเส้น ตัวภาพชั้นสูงใช้สีขาว ส่วนตัวภาพสามัญ
และตัวกากใช้สีหม่นลง วิธีการตัดเส้น ตัดเส้นด้วยสีแดงและด า ตัด
เส้นเล็ก ประณีต และสะบัดปลายเส้นไม่มากนัก การจัดพ้ืนที่ 
ถึงแม้ว่าพระอุโบสถจะมีช่องหน้าต่างแต่การเขียนจิตรกรรมไม่ได้มี
การแบ่งแบบส่วนคอสองและผนังระหว่างห้อง แต่ใช้วิธีการใช้
เส้นแนวต้ังแบ่งผนังเป็นส่วนๆ แล้วจึงใช้เส้นแนวนอนตัดผนังส่วนบน
ส าหรับเขียนภาพอดีตพุทธ ส่วนพ้ืนที่ที่เหลือจะใช้เส้นสินเทาแบบฟัน
ปลาซ้อนเป็นชั้นๆส าหรับบรรจุภาพเป็นตอนๆ มีความน่าสนใจที่ช่าง
เขียนมีการใช้สีระบายเป็นพ้ืนของสินเทาแต่ละชั้น ต้ังแต่สีแดง สี
ชมพู หรือสีขาวได้อย่างบางเบาและน่าสนใจ 

เน้ือหาของภาพจิตรกรรม ผนังด้านหน้าพระประธานช่วงบน
เขียนพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ตอนล่างเขียนเรื่องพุทธประวัติตอน
มาญผจญ ผนังด้านหลังพระประธานช่วงบนเขียนพระพุทธรูปปาง
ไสยาสน์ ผนังส่วนล่างเขียนเรื่องพุทธประวัติหลายตอน แต่ค่อนข้าง
ลบเลือน เห็นเพียงตอนมหาภิเนษกรม ผนังด้านข้างทั้งสองฝั่งเขียน
เรื่องทศชาติชาดกเรียงต่อกันตามล าดับทั้งสิบเรื่อง 

การล าดับเน้ือหา จิตรกรรมเน้นการเขียนเรื่องทศชาติชาดก 
โดยภาพเริ่มจากผนังฝั่งซ้ายมือด้านผนังหน้าพระประธานแล้ว
เรียงล าดับภาพเข้าสู่ด้านใน ต้ังแต่เตมีย์ราชชาดก มหาชนกชาดก 
สุวรรณสามชาดก เนมีราชชาดก และมโหสถชาดก แล้วกลับมาเริ่ม
ใหม่ที่ผนังฝั่งขวาริมพระประธานออกไปสู่ผนังด้านหน้าตามล าดับ 

ต้ังแต่ภูริทัตชาดก จันทกุมารชาดก พรหมนารถชาดก วิทูรบัณฑิต
ชาดก และมหาเวสสันดรชาดก  

จิตรกรรมฝาผนังในต าหนักพระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธ-
ศวรรย ์

 ต้ังอยู่ที่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ปรากฏ
หลักฐานในพระราชพงศาวดารว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ
พระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนาวัดน้ีข้ึนเมื่อปี พ.ศ.1896  ส่วนต าหนัก
พระพุทธโฆษาจารย์ ต้ังอยู่นอกเขตพุทธาวาส มีผู้สันนิษฐานว่า
อาคารหลังน้ีสร้างในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ.2231 - 
2245) เพ่ือถวายสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ผู้เป็นอาจารย์ของ
พระองค์ [6] ต าหนักฯเป็นอาคารเครื่องก่อ 2 ชั้น ปูพ้ืนด้วยไม้ ไม่มี
หลักฐานว่าในอดีตเคยมีการประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายในอาคาร
หรือไม่ มีประตูเข้าอาคารทางด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก ผนังด้านข้างมี
หน้าต่างด้านละ 7 ช่อง (ทางด้านทิศตะวันตกมีประตู 1 ช่อง) ด้าน
สกัดมีหน้าต่างด้านละ 1 ช่อง ปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนังอยู่ในสภาพ
ช ารุด (รูปที่ 6)   

จิตรกรรมเขียนด้วย เทคนิค สีฝุ่นผสมกาวบนรองพ้ืน โครงสี 
แบบพหุรงค์ ระบายด้วยสีที่มีน้ าหนักเข้ม มีการใช้สีแดง สีน้ าตาล สี
ด า สีขาว สีเขียว สีน้ าเงิน และปิดทองตัดเส้น การก าหนดสีตัวภาพ 
ภาพรอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้าปิดด้วยทองค าเปลวแล้วตัดเส้น 
ตัวภาพชั้นสูงใช้สีขาว ส่วนตัวภาพสามัญและตัวกากใช้สีหม่นลง 
วิธีการตัดเส้น ตัดเส้นด้วยสีแดงและด า ตัดเส้นด้วยเส้นใหญ่และเส้น
เล็กเพ่ือให้สมดุลย์กับสีของจิตรกรรมที่เข้มข้ึน การสะบัดปลายเส้น
ไม่มากนัก การจัดพ้ืนที ่ถึงแม้ว่าพระอุโบสถจะมีช่องหน้าต่าง แต่ช่าง
ใช้วิธีการเขียนแบบต่อเน่ืองเต็มผนัง ใช้เส้นสินเทาแบบฟันปลาเพ่ือ
แบ่งพ้ืนที่ในบางส่วนและเพ่ิมความโดดเด่นของภาพเป็นหลัก 

เน้ือหาของภาพจิตรกรรม ผนังสกัดฝั่งทิศเหนือเขียนเรื่องไตร
ภูมิ ผนังสกัดฝั่งทิศใต้เขียนเรื่องพุทธประวัติตอนมารผจญ ตอนล่าง
ของผนังมีภาพยักษ์คล้ายอินทรชิต ผนังด้านข้างฝั่งทิศตะวันตกเขียน
เรื่องทศชาติชาดกเหลือภาพที่ยังจับใจความได้ทางมุมทิศเหนือเพียง 
4 เรื่องคือ เตมีย์ราชชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก มโหสถ
ชาดก ผนังด้านข้างฝั่งทิศตะวันออกเขียนเรื่องพระพุทธโฆษาจารย์ไป
ลังกา เรื่องพระพุทธบาทที่เขาสัจจพันธ์คีรี และพระเจดีย์จุฬามณี 
ด้านในของบานหน้าต่างมีภาพทวารบาล และภาพชาวต่างชาติ(สิบ
สองภาษา) 

การล าดับภาพ เน่ืองจากภายในอาคารไม่พบหลักฐานว่าใน
อดีตเคยมีการประดิษฐานพระพุทธรูปหรือไม่ จิตรกรรมเขียนหลาย
เรื่อง และอยู่ในสภาพช ารุด จึงไม่สามารถอธิบายการล าดับภาพได้
ชัดเจน พบเพียงการเรียงของภาพเรื่องทศชาติชาดกที่ผนังข้างฝั่งทิศ
ตะวันตกที่ล าดับภาพจากมุมทิศเหนือมาทางทิศใต้เท่าน้ัน  
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7. สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังน้ี 
1) รูปแบบ จิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วย เทคนิค สีฝุ่นผสมกาว

เหมอืนกันทั้งหมด แต่มีความต่างที่กระบวนเตรียมพ้ืน มีทั้งแบบขัด
ผนังให้เรียบและแบบมีรองพ้ืน ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ในการทดลองเพ่ือหาเทคนิคที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะเมื่อ
เข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์จะมีการท ารองพ้ืนก่อนเขียนจิตรกรรมฝาผนัง  
โครงสร้างสี ส่วนใหญ่เป็นแบบพหุรงค์ที่ใช้สีแดงเป็นหลัก (รูปที่ 7) 
ซึ่งมาจากการสืบทอดรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนในกรุหรือคูหา
พระปรางค์ในศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น ท่ีมีโครงสร้างสีแบบเอกรงค์
ที่ใช้สีแดงเป็นหลัก ต่อมาเมื่อมีการค้ากับต่างประเทศมากข้ึน มีการ
น าเข้าสีที่หลากหลายข้ึน ท าให้จิตรกรรมในระยะต่อมาพัฒนา
โครงสร้างสีเป็นแบบพหุรงค์ที่ ในระยะแรกยังคงใช้สีแดงเป็นหลัก 
ระยะต่อมาจึงมีแนวโน้มการใช้สีที่หลากหลายข้ึนและใช้สีที่มีน้ าหนัก
มากข้ึน โดยเฉพาะในอาคารที่มีช่องหน้าต่างและแสงสว่างมาก 
จิตรกรรมฝาผนังจะใช้สีที่มีความหม่นและเข้มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 
ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังในต าหนักพระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุท
ไธศวรรย์ เป็นต้น การก าหนดสีตัวภาพ การเลือกลงสีภาพ
พระพุทธเจ้าด้วยทองค าเปลวแล้วตัดเส้น เป็นวิธีการที่ปรากฏแล้วใน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังก่อนหน้าน้ี แต่สิ่งที่น่าสนใจคือการก าหนดสีตัว
ภาพบุคคลอื่นๆ เช่นภาพบุคคลชั้นสูงมักใช้สีขาว ภาพบุคคลสามัญ
ใช้สีที่มีความเข้มข้ึน จนถึงตัวกากที่มีความเข้มมาก ซึ่ งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง “สีกับสถานะ” ของตัวภาพบุคคล การตัดเส้น 
ใช้เส้นสีแดง แดงเข้ม และด า ตัดอย่างประณีต ด้วยเส้นขนาดต่างๆ 
โดยมีความเป็นไปได้ที่ในระยะแรกจิตรกรรมจะตัดเส้นอย่างมั่นใจ 
รวดเร็ว และสะบัดปลายเส้นอย่างอิสระ ต่อมาจึงเริ่มลดการสะบัด
เส้นลง เส้นตัดอย่างชัดเจนและเป็นระเบียบแบบแผนย่ิงข้ึน การจัด
พ้ืนที่ พบการใช้เส้นแนวนอน และเส้นแบ่งแนวต้ังที่สืบทอดมาจาก
จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น เส้นเหล่าน้ีมีบทบาทส าคัญในการแบ่ง
ผนังขนาดใหญใ่ห้สามารถรองรับเน้ือหาที่มีรายละเอียดมากได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้เส้นแบ่งที่เรียกว่า “เส้นสินเทา” 
แบบฟันปลาที่สามารถใช้ได้ยอดเย่ียม ตัวอย่างเช่นที่ปรากฏใน
จิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดช่องนนทรี เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามบทบาทของการใช้เส้นแบ่งแบบต่างๆมีแนวโน้มลดลง 
แต่เพ่ิมหน้าที่ใหม่ในการเน้นจุดเด่นในส่วนประธานของภาพ เช่นที่
ปรากฏอย่างชัดเจนในจิตรกรรมฝาผนังทีต่ าหนักพระพุทธโฆษาจารย์ 
วัดพุทไธศวรรย์ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหน่ึงในเอกลักษณ์ของการใช้
เส้นสินเทาในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รูปที่ 8) 

2) ความหมาย จิตรกรรมส่วนใหญ่เขียนเน้ือหาตามคัมภีร์ใน
พุทธศาสนาเถรวาท โดยเฉพาะการเขียนภาพอดีตพุทธซึ่งเป็นแบบ
แผนที่สืบทอดจากสมัยอยุธยาตอนต้น ปรากฏในภาพจิตรกรรม

ระยะแรกและต่อมาจึงเริ่มลดความนิยมลงตามล าดับ การเขียนเรื่อง
ชาดกได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสิบพระชาติสุดท้ายที่
เรียกว่า “ทศชาติชาดก” ภาพเรื่องพุทธประวัติตอนมารผจญแม้จะ
ไม่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังก่อนหน้าน้ี แต่กลับมีความโดดเด่น
ต้ังแต่ช่วงแรกของสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา ส่วนหน่ึงอาจเป็น
เพราะมีความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์กับพระประธานที่เป็นปางมาร
วิชัย [7] ส่วนภาพไตรภูมิที่อาจปรากฏก่อนหน้าน้ีแล้วในการเขียน
สมุดภาพไตรภูมิ  ก็เริ่มได้รับความส าคัญควบคู่กับภาพมารผจญ
เพ่ิมข้ึนตามล าดับ นอกจากน้ีการพบจิตรกรรมเรื่องรามเกียรต์ิ 
ปรากฏที่ต าหนักพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธศวรรย์ แม้ก่อนหน้าน้ีจะ
พบการใช้ตัวละครจากเรื่องรามเกียรต์ิมาประกอบในภาพมารผจญ 
แต่การเขียนภาพเรื่องรามเกียรต์ิโดยตรงควบคู่กับเน้ือเรื่องพุทธ
ศาสนาในจิตรกรรมฝาผนังอาจเป็นสิ่งที่เริ่มต้นข้ึนในช่วงเวลาน้ี รวม
ไปถึงการเขียนภาพชาวต่างชาติที่เรียกว่า “สิบสองภาษา” ซึ่ง
สามารถสะท้อนบทบาทของชาวต่างชาติและสังคมพหุวัฒนธรรม 
รวมไปถึงการสอดแทรกภาพวิถีชีวิตร่วมสมัยที่ไม่ปรากฏอย่างเด่นชัด
ก่อนหน้าน้ี ก็ได้รับการเขียนอย่างแพร่หลาย และถ่ายทอดสู่สมัย
รัตนโกสินทร์ในเวลาต่อมา 

ในส่วนของการล าดับเน้ือหา ไม่พบแบบแผนที่แน่นอน พบ
เพียงการล าดับเน้ือหาและมุ่งจุดสนใจเข้าสู่พระประธานที่ศูนย์กลาง
ของอาคารเป็นส าคัญ ส่วนการวางต าแหน่งของภาพไตรภูมิและภาพ
มารผจญที่ได้รับความส าคัญ ให้อยู่ในต าแหน่งผนังด้านหน้าพระ
ประธานและผนังด้านหลังพระประธาน ในระยะแรกยังมีการสลับ
ต าแหน่งกันบ้าง แต่เมื่อเข้าสู่ปลายสุดของสมัยอยุธยาและต้นสมัย
รัตนโกสินทร์แล้ว ภาพไตรภูมิจะต้องอยู่ที่ผนังด้านหลังพระประธาน 
และภาพมารผจญอยู่ผนังด้านหน้าพระประธานเป็นส าคัญ 

3) พัฒนาการ จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น จิตรกรรมฝา
ผนังสกุลช่างอยุธยาฯได้แสดงให้เห็นถึง “ช่วงเวลาของการทดลอง” 
ที่สามารถใช้อธิบายพัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้ จากการรับรูปแบบ เน้ือเรื่อง และแนวคิดของจิตรกรรมที่
เคยเขียนภายในกรุหรือคูหาพระปรางค์  มาสู่การสร้างสรรค์
จิตรกรรมในอาคารเปิดโล่ง ทีเ่ป็นพ้ืนที่สาธารณะ ประกอบกับสภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากเดิม การเข้ามาของคนและ
องค์ความรู้จากต่างชาติต่างวัฒนธรรม สีทีม่มีากข้ึน รวมไปถึงความรู้
และวิทยาการด้านต่างๆที่พัฒนาข้ึน จิตรกรรมฝาผนังจึงได้รับการ
สร้างสรรค์และแสดงออกอย่างอิสระ แต่ยังคงอยู่ภายใต้แนวคิดของ
พุทธศาสนาเถรวาทและบริบททางสังคมร่วมกัน จนอาจกล่าวได้ว่า 
ความเป็นอิสระในการสร้างสรรค์ คือเอกลักษณ์ที่ส าคัญย่ิง ของ
จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างอยุธยาตามกรอบเวลาของการวิจัย  

เหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2310 อาจเป็น
จุดเปลี่ยนส าคัญที่ผลักดันให้เกิดกระบวนการในการเลือกสรรค์
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รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดที่ได้รับการสืบทอดจากจิตรกรรมฝาผนังสมัย
อยุธยา แล้วพัฒนาข้ึนเป็น “แบบแผน” ที่ได้รับการ “ยอมรับ” 
อย่างชัดเจนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์  อันเป็นช่วงเวลาของการ
สถาปนาราชธานีแห่งใหม่น่ันเอง 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทยในช่วงเวลา

และประเด็นอื่นๆอย่างกว้างขวางเพ่ือเป็นการขยายขอบเขตทาง
วิชาการที่มีความลึกซึ้งและกว้างขวางย่ิงข้ึน 

2. หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนควรเข้ามา 
 

 
รูปที่ 1  จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณนาราม 
 

 
รูปท่ี 2  จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดปราสาท 

 

 
รูปที่ 3  จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม 

มีบทบาทและส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทยอย่างเร่งด่วน 

3. ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังสู่
สังคมในระดับต่างๆ 

4. ควรมีการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในเชิงศิลปกรรม รวมไปถึง
ใช้จิตรกรรมฝาผนังเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือสร้างศิลปินและช่าง
เขียนจิตรกรรมไทยรุ่นใหม่ ซึ่งจะมีบทบาทอย่างย่ิงในการศึกษา สืบ
สาน และสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยในฐานะศิลปะประจ าชาติ ให้ร่วม
สมัยต่อไปในอนาคต 

 
 

 
รูปที่ 4  จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดใหม่ประชุมพล 
 

 
รูปที่ 5  จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดช่องนนทรี 
 

 
รูปที่ 6  จิตรกรรมฝาผนังในต าหนักพระพุทธโฆษาจารย์ 
วัดพุทไธศวรรย์ 
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รูปที่ 7  สี และโครงสีหลักของจิตรกรรมฝาผนัง 
 

รูปที่ 8  องค์ประกอบ ต าเหน่ง และชื่อเรียกพ้ืนที่ภายในอาคาร   
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 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการเป็นผู้น าเที่ยวท้องถิ่น 
The Development of Chinese Communication Skills for Local Tourism Leaders 

 
สุธินี  วงศ์วัฒนานุกุล1และภัทราพร โชคไพบูลย์2 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเพื่อการเป็นผู้น าเที่ยวท้องถิ่นกรณีศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยวภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 คน โดยมีเนื้อหากิจกรรมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ 1. กิจกรรมสถานที่ “พระ
นารายณ์ราชนิเวศ”2. กิจกรรมสถานที่ “พระปรางค์สามยอด”3. กิจกรรมสถานที่ “ศาลพระกาฬ”4. กิจกรรมสถานที่ “บ้านวิชาเยนทร์”5. 
กิจกรรมสถานที่ “ชุมชนชาวไทยเบิ้งโคกสลุง” จากกระบวนการการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการเป็นผู้น าเที่ยวท้องถิ่น พบว่า
ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ตาม
โครงสร้างภาษา เนื้อหาครบถ้วนและและมีความพึงพอใจในระดับมากในกระบวนการการพัฒนาทักษะอีกด้วย 

 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, ทักษะการสื่อสารภาษาจีน, ผู้น าเที่ยวท้องถิ่น 
 

Abstract 
 The development of the Chinese skills for local tourism leaders was particularly provided for 28 students who 
were registered for Chinese for Tourists in Semester 1/2018. The principle contents were related to Lopburi and the 
tourist attractions in Lopburi such as King Narai’s Palace, Phra Prang Sam Yot, Phrakal Shrine, Luang Wichayen House and 
tourist activities in BanThaibung Khok Salung Community. According to the developmental process of the Chinese 
Communication skills for Local tourism leaders, it was found that all the participants significantly developed their skills 
in terms of structures and contents that could be used to communicate with foreign tourists naturally and their 
satisfactory on the developmental process was at a high level.  
 
Keywords: The development, Chinese Communication skills, Local tourism leaders 
 
1. บทน า 

 ภาษาจีนนับเป็นอีกภาษาหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมและ
ส าคัญมากขึ้น  ซึ่งล่าสุดได้รับการรับรองให้เป็นภาษาทางการใน
องค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nations World Tourism 
Organization: UNWTO) เป็น 1 ใน 6 ภาษาทางการขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations: UN) ขณะเดียวกันรัฐบาลมี
นโยบายให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีความสามารถใน
การสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะมีการ
เดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประเทศ จากการศึกษาพบว่าธุรกิจการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจาก
ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนจากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักการ
เรียนรู้ตนเอง โดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะน าความรู้ในเรื่องต่างๆ 
น าเสนอเป็นประเด็นให้มีการคิด ติดตามและแนะน าให้มีการศึกษา
หาความรู้ เพิ่มเติม  การเรียนในระดับอุดมศึกษานี้ ผู้ เรียนจึง
จ าเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานการเรียนรู้หลายด้าน ทั้งทักษะการฟังพูด
อ่านเขียน ค้นคว้า ทดลองและการฝึกปฏิบัติ ดังนั้นไม่ว่าจะเรียนรู้

วิชาใดก็ควรเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาความรู้จนถึงการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ได้ในที่สุด สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ดังกล่าว จึงได้
เปิดสอนในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวขึ้นซึ่งมีการจัดการ
เรียนการสอนทั้งการบรรยายเนื้อหาในช้ันเรียน การศึกษาค้นคว้า
เพื่อท ารายงานและน าเสนอผลงานเกี่ยวกับประวัติสถานท่ีท่องเทีย่ว
ที่ตนเองสนใจ การเรียนแบบปฏิบัติในสถานท่ีท่องเที่ยวในท้องถิ่น  

จากการศึกษาการพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัด
ลพบุรีของประทุม ศรีรักษา[2]และสุธินี วงศ์วัฒนานุกุล[3] ที่เรื่อง 
การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กล่าวว่า การพัฒนา
ทักษะการฟังและการพูดอย่างเป็นระบบและการได้เรียนรู้จาก
สถานที่จริงจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ดีขึ้น ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการเป็นผู้น าเที่ยวท้องถิ่นแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม 
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ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีให้เป็นที่รู้จักในระดับ
สากลมากยิ่งขึ้น 
 

2.ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาที่พ้ืนฐานระดับปาน 

กลางจ านวน 9 คน นักศึกษาที่มีพื้นฐานระดับดีจ านวน7 คนและ
นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานระดับดีมากจ านวน 12 คนรวมทั้งหมด 28 คน  

3.เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
3.1 แบบประเมินก่อนและหลังการพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภาษาจีนเพื่อการเป็นผู้น าเที่ยวท้องถิ่น 
3.2กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาทักษะเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวส าคัญในตัวเมืองลพบุรีและชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ได้แก่ 1) กิจกรรมสถานที่ “พระนารายณ์ราชนิเวศ” 2) กิจกรรม
สถานที่ “พระปรางค์สามยอด” 3) กิจกรรมสถานที่ “ศาลพระ

กาฬ” 4) กิจกรรมสถานที่ “บ้านวิชาเยนทร์” และ 5) กิจกรรม
สถานท่ี “ชุมชนชาวไทยเบิ้งโคกสลุง” 
 
3.วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1.ทดสอบความรู้ผู้เข้ารับการอบรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยการสัมภาษณ์ด้วยภาษาจีนเพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน
ของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อทดสอบในเบื้องต้นว่ามีความสามารถ
โดยเน้นด้านการฟังและการพูด 
 2.ฝึกทักษะผู้เข้ารับการอบรมพร้อมกันทั้ง 5 กิจกรรม
แต่ละกิจกรรมจะถูกฝึกซ้ ากัน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงโดยจะมี
การทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งก่อนเริ่มกิจกรรมและ
หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ใช้ในการอบรมจะมีแบบฝึก
ทักษะการฟัง การอ่านและการเขียนและการพูดโดยใช้เกณฑ์ 
Ogden Speaking Rubric 
 3.ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม10 ด้าน
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ  

 

4. ผลการวิจัย 
4.1ผลการประเมินความสามารถการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการเป็นผู้น าเที่ยวท้องถิ่น 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินก่อนและหลังการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการเป็นผู้น าเที่ยวท้องถิ่นทุกกิจกรรม 

จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการประเมินก่อนรับ
การอบรมและหลังจากผ่านการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาจีน
เพื่อการเป็นผู้น าท่องเที่ยวท้องถิ่น ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุก
กิจกรรมและทุกกลุ่ม โดยพบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนรับการอบรมของ
กลุ่มพื้นฐานระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (2.84) กลุ่มพื้นฐานระดับดีมี
คะแนนค่าเฉลี่ยรองลง (2.65) และกลุ่มพื้นฐานระดับปานกลางมีคะแนน
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (2.46) และเมื่อผู้เข้ารับการอบรมผ่านการพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาจีนเพื่อการเป็นผู้น าท่องเที่ยวชุมชนพบว่า กลุ่มพื้นฐาน
ระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.11) กลุ่มพื้นฐานระดับดีมีคะแนนค่าเฉลี่ย
รองลง (3.59) และกลุ่มพื้นฐานระดับปานกลางมีคะแนนค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
(3.32) ส าหรับคะแนนเฉลี่ยการประเมินของกลุ่มที่เข้ารับการอบรม 
หลังจากผ่านการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการเป็นผู้น า
ท่องเที่ยวท้องถิ่นในทุกกิจกรรมแสดงในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินหลงัจากผ่านการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการเป็นผู้น าท่องเที่ยวท้องถิ่นทุกกิจกรรม 

2.8 3
3.2 3.4 3.47

3.6 3.73
4.2 4.2

4.67

2.93
3.13

3.53 3.6 3.67

0
0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

4.5
5

นกัศึกษาท่ีมี
พืน้ฐานระดบัปาน
กลาง

นกัศึกษาท่ีมี
พืน้ฐานระดบัดี

นกัศึกษาท่ีมี
พืน้ฐานระดบัดีมาก

ที่ กิจกรรม ก่อนเรียน หลังเรียน ค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น พื้นฐาน

ปาน
กลาง 

พื้นฐาน
ระดับด ี

พื้นฐาน
ระดับดีมาก 

คะแนน
เฉลี่ย 

พื้นฐาน
ปาน
กลาง 

พื้นฐาน
ระดับด ี

พื้นฐาน
ระดับดีมาก 

คะแนน
เฉลี่ย 

1 พระนารายณ์ราชนิเวศ 2.3 2.5 2.89 2.56 3.75 3.93 4.5 4.06 1.5 
2 พระปรางค์สามยอด 2.4 2.47 2.53 2.47 3.15 3.25 3.89 3.43 0.96 
3 ศาลพระกาฬ 2.6 2.73 2.89 2.74 3.15 3.5 4.05 3.51 0.77 
4 บ้านวิชาเยนทร์ 2.27 2.75 2.93 2.65 3.3 3.5 3.89 3.56 0.91 
5 ชุมชนชาวไทยเบิ้งโคกสลุง 2.75 2.8 2.97 2.84 3.27 3.75 4.2 3.74 0.90 
 คะแนนเฉลี่ย 2.46 2.65 2.84 2.65 3.32 3.59 4.11 3.67 1.01 
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ภาพที่ 2 แสดงผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลังจากผ่าน
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการเป็นผู้น าเที่ยวท้องถิ่นทุก
กิจกรรม 
 

4.2ความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน
เพื่อการเป็นผู้น าเที่ยวท้องถิ่นทุกกิจกรรม 

 จากการประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมหลังจาก 
ผ่านการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการเป็นผู้น าท่องเที่ยว
ท้องถิ่นทุกกิจกรรมแล้วพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจใน
ความมั่นใจในการใช้ภาษามากที่สุด รองลงมาได้แก่ แบบฝึกทักษะ
หลากหลาย การอบรมมีประโยชน์  มีความสามารถแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยว มีความพึงพอใจในกระบวนการพัฒนาทักษะ สถานที่และ
บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ เนื้อหาที่ใช้เหมาะสม กระบวนการฝึก 
4 ทักษะเหมาะสม ภาษาเข้าใจง่ายและระยะเวลาเหมาะสม     ได้โดย
มีคะแนนเฉลี่ยตามล าดบัต่อไปนี้ 4.89, 4.85, 4.84, 4.79, 4.75, 4.60, 
4.57, 4.54 4.50และ  4 . 31  ตามล าดั บ แต่ อย่ า ง ไ รก็ ต าม เมื่ อ
เปรียบเทียบกับมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
พบว่าผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจระดับมากที่สุด (แสดงในภาพท่ี 2) 
 
5. อภิปรายผล 

จากการพัฒนาทักษะการการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการเป็น
ผู้น าเที่ยวท้องถิ่นทุกกิจกรรมของผู้เข้าอบรมทั้งหมด 5 กิจกรรมพบว่า
ผู้เข้ารับการอบรมในกลุ่มพื้นฐานระดับดีมากมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการเป็นผู้น า
ท่องเที่ยวท้องถิ่นในภาพรวมสูงสุด (4.11) อาจเนื่องมาจากผู้เข้ารับ
การอบรมในนีเ้ป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่สอบผ่านการวัดระดับ
ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ4 ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในระดับ
ที่ดีมากประกอบกับมีการเรียนการสอนภาษาจีนทุกวันท าให้มีการ
ฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนและสถานที่จริง
เป็นแบบมีส่วนร่วม จึงมีการพัฒนา รองลงมาคือกลุ่มพื้นฐานระดับดี

(3.59)ผู้เรียนกลุ่มนี้สอบผ่านการวัดระดบัภาษาจีน (Hanyu Shuiping 
Kaoshi) ระดับ3 กลุ่มนี้ยังมีการใช้โครงสร้าง ภาษาผิดและเมื่อผิด
ผู้สอนจะท าการแก้ไขให้ทันที ท าให้ผู้ เรียนได้รู้ข้อผิดพลาดและ
ปรับปรุงในการใช้ครั้งต่อๆไปและกลุ่มพื้นฐานระดับปานกลาง กลุ่มนี้
คือผ่านการวัดระดับภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi)c แต่ยังไม่
ผ่านระดับ3 (3.32) ซึ่งจากการสังเกตการณ์เรียนรูข้องผู้เรียนกลุม่นีจ้ะ
เป็นการท่องจ า ไม่เป็นธรรมชาติจึงต้องให้มีการฝึกฝนซ้ าๆอย่าง
สม่ าเสมอ และจับคู่ฝึกซ้อมกับผู้เรียนกลุ่มพื้นฐานระดับดีมากแต่เมื่อ
น าไปเปรียบเทียบกับมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ยังอยู่ในระดับ
มาก 

เมื่อพิจารณากิจกรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาทักษะผู้เข้ารับ
การอบรมพบว่าทุกกิจกรรมผู้เข้าอบรมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่าง
ชัดเจน กิจกรรมที่มีพัฒนาการมากที่สุดคือ กิจกรรมสถานที่  “พระ
นารายณ์ราชนิเวศ” มีค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบก่อนและหลังการท า
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 โดยมีคะแนนเฉลี่ยตามล าดับคือ 0.96, 
0.77, 0.91และ0.90 การที่กิจกรรม“พระนารายณ์ราชนิเวศ” “พระ
ปรางค์สามยอด” และ“บ้านวิชาเยนทร์”มีค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบก่อน
และหลังการท ากิจกรรมสูงสามอันดับแรกอาจเป็นเพราะสถานท่ีทั้ง 3 
แห่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคุน้เคย  และจากกระแสความนิยมของ
ละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส ท าให้เกิดความพยายาม ความ
สนใจที่จะเรียนรู้ให้มากขึ้น ส าหรับกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยเป็น
กิจกรรม “ศาลพระกาฬ”และ “ชุมชนชาวไทยเบิ้งโคกสลุง”อาจ
เพราะค าศัพท์เฉพาะด้านสถาปัตยกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยเบิ้งโคกสลุงค่อนข้างมาก
อาจท าให้ผู้เรียนเก็บรายละเอียดของเนื้อหาไม่ครบถ้วน ท าให้ผลการ
ประเมินทักษะในกิจกรรมเหล่านี้น้อย 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมทุกคน
มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะมีความมั่นใจในการใช้ภาษา
มากที่สุด (4.74) อาจเพราะในทุกๆกิจกรรมจะมีการฝึกทักษะการ
สื่อสารภาษาจีนในสถานที่ท่องเที่ยวจริง ท าให้ผู้เรียนได้เห็นในสิ่งที่
ผู้เรียนก าลังจะอธิบาย จึงท าให้เกิดการเรียนรู้เร็วและเกิดความเข้าใจ 
มีความเป็นธรรมชาติการอธิบาย สื่อสารและเมื่อพบปัญหาก็จะมีการ
ให้ค าแนะน าทันทีท าให้การพัฒนาทักษะเป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับผลการพัฒนาทักษะการฟัง -พูด
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
ของประทุม ศรีรักษา [2]พบว่าเมื่อผ่านกระบวนการพัฒนาการพูด 
การท าแบบฝึกหัด การฝึกฝนด้วยตนเองและฝึกฝนแบบร่วมแรงร่วม
ใจกัน ท าให้พัฒนาการการเรียนรู้สูงขึ้น มีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกัน
และกันท าให้เกิดความมั่นใจและกล้าแสดงออก และสอดคล้องกับการ
พัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของสุธินี วงศ์วัฒนานุกุล 
[3]พบว่าการเรียนทฤษฏีในห้องและปฏิบัติในสถานที่จริงสามารถช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการสื่อสารและเข้าใจ มั่นใจในข้อมูลที่จะ
สื่อสาร 
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6. สรุป   

 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการเป็นผู้น า
ท่องเที่ยวท้องถิ่นให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาจีน
จ านวน 28 คน โดยมีเนื้อหากิจกรรมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ 
1. กิจกรรมสถานที่ “พระนารายณ์ราชนิเวศ”2. กิจกรรมสถานที่ 
“พระปรางค์สามยอด”3. กิจกรรมสถานที่  “ศาลพระกาฬ”4. 
กิจกรรมสถานที่ “บ้านวิชาเยนทร์”5. กิจกรรมสถานที่ “ชุมชนชาว
ไทยเบิ้งโคกสลุง”ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนที่
เน้นการพูดโดยใช้กระบวนการการพัฒนาทักษะแบบมีส่วนร่วมและ
พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีพัฒนาการใช้ภาษาที่ถูกต้องตาม
โครงสร้างภาษา เนื้อหาครบถ้วนและมีความเป็นธรรมชาติ สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริง  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
ก่อนเริ่มพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการเป็นผู้น าท่องเที่ยว
ท้องถิ่นควรเชิญผู้เช่ียวชาญในท้องถิ่นให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ทั้ง 6 กิจกรรมโดยบรรยายเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ
และความเข้าใจในเนื้อหา และควรมีการบันทึกภาพระหว่างการฝึก
พูดเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ จากนั้นน าการบันทึกภาพให้ผู้เรียนได้ดูและ
พิจารณาข้อบกพร่องพร้อมทั้งค าแนะน าจากผู้สอน จะช่วยกระตุ้นให้
เกิดความกล้าแสดงออก สร้างความมั่นใจและฝึกทักษะควรจะใช้
สถานท่ีจริง จะเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเข้าใจมากข้ึน 
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การศึกษาวิชากฎหมายลักษณะพยาน โดยวิธีการเรียนรู้จากโครงงาน  
The Use of Project-Based Learning in teaching The Laws of Evidence 
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บทคัดย่อ 

        การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาของผู้เรียนวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐานที่มีผลกระทบใน
ชีวิตประจ าวันในสังคมและฝึกการแสดงออกซึ่งความเห็นทางกฎหมายโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้วิชากฎหมายลักษณะพยานโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน   ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาค
ปกติ ช้ันปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายลักษณะพยาน (รศ 2208401) จ านวน 104 คน โดยเป็นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการณ์ มีแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชากฎหมายลักษณะพยาน (รศ 2208401) แบบบันทึกของผู้เรียน แบบบันทึกของ
ผู้วิจัยแบบประเมินผลโครงงาน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นเครื่องมือ  
            ซึ่งผลของการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การสร้างเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหาทางกฎหมายลักษณะพยานที่มีผลกระทบใน
ชีวิตประจ าวันในสังคมและฝึกการแสดงออกซึ่งความเห็นทางกฎหมายโดยใช้โครงงานนั้น ท าให้นักศึกษามีความตระหนักรับรู้ถึงปัญหา
ทางกฎหมายลักษณะพยานในสังคมใกล้ตัวของนักศึกษามากขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นในทางกฎหมายภายใต้ข้อเท็จจริงที่ศึกษามา
อย่างมีเหตุมีผลและสามารถปรับใช้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแนวทางการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นและมีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดถึงร้อยละ 100 และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการสอนรายวิชากฎหมายลักษณะพยาน (รศ 2208401) โดยใช้
โครงงานเป็นฐานนั้นนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดมีาก 
ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรูด้้วยโครงงาน , กฎหมายลักษณะพยาน 
 

Abstract 
This Research aims to 1) simulate the students to realize about the problem of the laws in everyday life 

and to promote the students to express their opinions  about law using Project-Based Learning 2) To investigate 
students’ outcome by using the Project-Based Learning 3) To investigate students’ satisfaction towards the 
studying of Law of Evidence using Project-Based Learning The population of the research is fourth year students 
from  Public Administration major,  Faculty of Humanities and Social Sciences who enrolled Principles of Legal  
Profession The research instruments were the knowledge management plan for the Couse, student’s record, 
research record the project evaluation forms, and the students evaluation form. The result showed that  students 
realized more about the problem of the law in daily life, the students were able to give opinion more logically 
and the students were able to apply to use the laws more correctly students outcome was at there were 104 
students (100%) 
Keywords : Project Based Learning , Law of evidence 
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1. บทน า 
           การศึกษาในปัจจุบันเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษ 21 โดยเน้น
ไปที่ผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่ งยืนตลอดชีวิต
จากความสนใจ ข้อมูลและความรู้ซึ่งสามารถหาได้รอบตัวเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน  
 การเรียนในวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐานเป็นรายวิชา
ที่เน้นทฤษฎี มีเนื้อหามาก และภาษาที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นเรื่องยากหาก
นักศึกษามิได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติด้วยตนเองที่จะท าความเข้าใจในตัว
กฎหมายอย่างถ่องแท้ เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
 ดังนั้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานจึงเป็นการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกที่จะศึกษา ก าหนดเรื่องที่จะศึกษา
หรือโครงการที่ตนใจจะท า เป็นการศึกษาด้วยตนเองในสิ่งที่มีคล้ายคลึง
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงหรือสภาพปัญหาที่เป็นจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ ความคิดที่ลึกซึ้ง เช่ือมโยงสัมพันธ์กันจนได้ความรู้ใหม่ที่มี
ความหมายสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความ
รับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเองและความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเช่ือและการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง ทั้งยังเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้หลักการจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
กล่าวคือ 1) ผู้เรียนได้เลือกเรื่องหรือประเด็นหรือปัญหาที่ต้องการจะ
ศึกษาด้วยตนเอง 2) ผู้เรียนเลือกและหาวิธีการตลอดจนแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายด้วยตนเอง 3) ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) 
ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะ ประสบการณ์ความรู้และสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ตามสภาพจริง 5) ผู้เรียนเป็นผู้สรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 6 ) 
ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 7) ผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้จริง 
ประกอบกับการศึกษาในรายวิชากฎหมายลักษณะพยานนั้นเป็น
การศึกษาซึ่งมุ่งเน้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติที่ดี
ต่อกฎหมาย ดังนั้น การสร้างให้นักศึกษาซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจทาง
กฎหมาย สามารถน ากฎหมายไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง ควรเกิดจากการตระหนักรับรู้จากตัวนักศึกษามากกว่าการ
เรียนรู้แบบใช้การท่องจ าหรือการเรียนกฎหมายแต่ในต าราเหมือนใน
วิธีการเรียนโดยทั่ว ๆ            
 อีกทั้งการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการหรือโครงงานเป็นฐาน 
ยังสามารถน าไปใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ อพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนโดยการค้นหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการท า
โครงการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับสามารถพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนที่เรียกว่า 
การศึกษาตลอดชีวิต (Life-Long Education) (ลัดดา ศิลาน้อย, และ
อังคณา ตุงคะสมิต, 2553) จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงตระหนักว่าการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานนั้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้

ความรู้ความสามารถของตนเอง วิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ปรับเข้า
กับข้อกฎหมายที่ได้เป็นอย่างดี 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1. เพื่อศึกษาปัญหาในทางกฎหมายพยานหลักฐานที่เป็นอยู่
อันส่งผลให้ผู้เรียนตระหนักถึงผลกระทบในชีวิตประจ าวันในสังคมและ
ฝึกการแสดงออกซึ่งความเห็นทางกฎหมายโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
      2. เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
     3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้
วิชากฎหมายลักษณะพยาน (รศ 2208401) โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 ประชากร ที่ศึกษามาจากการเลือกอย่างจ าเพาะเจาะจง 
(purposive sampling) คือ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ช้ันปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  1/2560  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
กฎหมายลักษณะพยาน (รศ 2208401) จ านวน 104 คน 

3.2 รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ในเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การณ์ (Kemmis & Mc Taggart, 1982 อ้างถึงใน ยาใจ พงษ์บริบูรณ์, 
2537) 4 ขั้น คือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการณ์  (Act) ขั้น
สังเกตการณ์  (Observe)  และขั้นสะท้อนผลการปฏิบั ติ การณ์ 
(Reflect) ซึ่งในแต่ละขั้นใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามวงจรเดม
มิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน 
(Plan : P) การปฏิบัติตามแผน (Do : D) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ 
(Check : C) และการปรับปรุงแก้ไข (Action : A)  

3.2 .1 ขั้นวางแผน (Plan) เป็นการวางแผนในการท า
โครงงาน โดยเตรียมข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งการสร้างเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้ระยะเวลาด าเนินงาน 3 สัปดาห์ โดยด าเนินการ
ดังนี ้

(Plan : P) ทดสอบความรู้ก่อนเรียนของนักศึกษาในการ
วิเคราะห์ปัญหากฎหมายพยานหลักฐานใกล้ตัวกับการปรับหลัก
กฎหมายให้ถูกต้องและเหมาะสมโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จ านวน 30 ข้อ ให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการท าโครงงาน ขอบเขต
ของการท าโครงงาน เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผล 

(Do : D) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มโดยการคละกลุ่ม กลุ่มละ 10-
11 ค น  และร่ วม กั น พิ จ ารณ าป ระ เด็ น ปั ญ ห าท างก ฎ ห มาย
พยานหลักฐานในสังคมใกล้ตัวท่ีจะจัดท าเป็นโครงงานโดยพิจารณาจาก
ความสนใจของนักศึกษา 

(Check : C) ให้นักศึกษารับฟังข้อเสนอแนะ ความเป็นไปได้
และก าหนดขั้นตอนการท างาน 
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            (Action : A) ให้กลุ่มร่วมกันปรับปรุงแก้ไขแนวทางที่จะท า
โครงงานจากข้อเท็จจริงและปัญหาที่ต้องการศึกษาตามข้อเสนอแนะ  

3.2.2 ขั้นปฏิบัติการณ์ (Act) ทุกกลุ่มไปด าเนินการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลในพื้นที่ที่ตนก าหนดไว้ตามโครงงานโดยใช้ระยะเวลา 8 
สัปดาห์ 

(Plan:P) วางแผนเพื่อก าหนดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือใน
การลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อเท็จจริง สภาพปัญหา ประสานงานและนัด
หมายกับบุคคลที่จะท าการเก็บข้อมูล 

(Do:D) ลงพื้นที่ไปตามโครงงานท่ีได้นัดหมาย                     
(Check:C) ผู้วิจัยติดตามเพื่อประเมินข้อขัดข้อง ปัญหาใน

การลงพื้นที่ของนักศึกษาขอบเขตของโครงงานเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข
ในคราวต่อไป 

(Action:A)  แก้ไขปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
            3.2.3 ขั้นสังเกตการณ์  (Observe) การประเมินผลก่อน 
ระหว่างและหลังการปฏิบัติการเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรค์ของการด าเนินงานใช้ระยะเวลา 14 สัปดาห์ 
            (Plan:P) ผู้วิจัยศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โครงงาน 
            (Do:D) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการท าโครงงานในพ้ืนที่
ตามแผน 
            (Check:C) น าผลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
วิจารณ์ทั้งในด้านการเก็บข้อมูล การเตรียมตัว การสอบข้อเท็จจริงการ
ลงพื้นที่เพ่ือท าโครงงาน 
            (Action : A) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ได้มาให้เห็น
มุมมองทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย  
            3.2.4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการณ์ (Reflect) การเขียน
สรุปผลโครงงาน น าเสนอในช้ันเรียนการประเมินผลการท าโครงงานใน
ช้ันเรียน ร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์และการสรุปการปรับบทกฎหมาย
ลักษณะพยานให้ถูกต้องใช้เวลา 3 สัปดาห์ 
          (Plan:P) นักศึกษาวางแผนโดยการร่วมกันน าเสนอข้อมูลที่ได้
จากการลงพื้นที่มารวบรวมระดมความคิดเห็นเพื่อเตรียมสรุปโครงงาน
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
          (Do:D) เขียนรายงาน พร้อมการปรับปรุงแก้ไขโครงงานพร้อม
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
          (Check:C) รวบรวมความเห็นและข้อกฎหมายที่บกพร่องจาก
ข้อเสนอแนะของอาจารย์และเพื่อในช้ันเรียน 
           (Action:A) ปรับปรุงแก้ไขรายงานการท าโครงงานให้สมบูรณ์ 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
กฎหมายลักษณะพยาน (รศ 2208401) แบบบันทึกของผู้เรียน แบบ
บันทึกของผู้วิจัย แบบประเมินผลโครงงาน เพื่อใช้ในการประเมินผล
สัมฤทธ์ิจากการท าโครงงานของนักศึกษา แบบประเมินผลการเรียนรูใ้น

รายวิชากฎหมายลักษณะพยานและแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

3.4  การเก็บรวมรวมข้อมูล โดยน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ไปใช้เก็บจากนักศึกษา 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ โดยเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาซึ่งได้รวบรวมจาก แผนจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกของ
ผู้เรียน แบบบันทึกของผู้วิจัย แบบประเมินผลโครงงาน เชิงปริมาณเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ ย ง เบ น ม าต ร ฐ าน  (Standard Deviation) แ ล ะ ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage)  

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
          จากการวิจัยเรื่องการเรียนรู้ด้วยโครงงานสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้ เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหาทาง
กฎหมายลักษณะพยานที่มีผลกระทบในชีวิตประจ าวันในสังคมและฝึก
การแสดงออกซึ่งความเห็นทางกฎหมาย พบว่านักศึกษามีความสนใจ
ในปัญหาทางกฎหมายในสังคมมากขึ้นโดยสามารถด าเนินโครงงาน
ทั้งสิ้นจ านวน 10 โครงงาน คือ  
 1. โค ร งงาน ปั ญ ห าการ เข้ าถึ ง  เข้ า ใจ  แล ะการ เก็ บ
พยานหลักฐานในคดีครอบครัวของป้าน้อยในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดลพบุรี 
 2. โครงงานการเอาผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาลงโทษโดย
ใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนที่มีความ
เสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอ  
 3. โครงงานปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานทาง
กฎหมายของบุตรนอกสมรส ศึกษาเฉพาะกรณี นางทัศนีย์  
 4. โครงงานการจัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านกฎหมาย
พยานหลักฐานในชีวิติประจ าวัน ส าหรับนักเรียน ในเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 5. โครงงานปัญหาการรวมรวมพยานหลักฐานในคดีจราจร
ของผู้เสียหาย  
 6. โครงงานการเรียนรู้ข้อมูลด้านพยานหลักฐานก่อนขึ้นศาล
ในภาคประชาชน 
 7. โครงงานการวิเคราะห์พยานหลักฐานในฐานะพนักงาน
สอบสวนคดีลหุโทษ 
 8. โครงงานการศึกษาปัญหาในการรวบรวมพยานบุคคลใน
คดีความผิดเฉพาะหน้า ศึกษาเฉพาะกรณี การทะเลาะวิวาทในโรงงาน
จังหวัดสระบุรี 
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 9. โครงงานการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในคดีของ
ผู้เสียหายในการไกล่เกลี่ยคดีนอกศาล ศึกษาเฉพาะกรณีการกู้ยืมนอก
ระบบของนางไฉไล 
 10. โครงงานปัญหาการเตรียมพยานหลักฐานในคดีรถชน
(ละเมิด)ของนายแดนไทย 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ โดยมีลักษณะเป็นการสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Riting Scale) 5 ระดับคะแนน ดังนี ้
 มากที่สุด    5    คะแนน 
 มาก     4 คะแนน 
 ปานกลาง   3 คะแนน 
 น้อย     2 คะแนน 
 น้อยที่สุด    1 คะแนน 

การแปลผลข้อมูล ในการแปลความหมายของข้อมูลแปลผล
จากค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅� ) โดยใช้หลักเกณฑ์ของศึกษาวิธีสร้าง
เครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Riting Scale) ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท ( Likert) จากตารางของบุญชม ศรีสะอาด (2553:120-121) 
โดยหาค่าเฉลี่ย( 𝑥 ̅)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปแปล
ผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ระดับปาน

กลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ระดับน้อย

ที่สุด 
 

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยจากการท าโครงงาน 
กิจกรรม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. ก าร ศึ กษ าข้ อ มู ล และการ
วางแผน 

4.53 0.51 

2. การวิเคราะห์ปัญหา 4.10 0.57 
3. การมีส่วนร่วม 4.61 0.48 
4. การแสดงความคิดเห็นและรับ
ฟังความคิดเห็น 

3.18 0.63 

5. แนวทางการแก้ปัญหา 4.51 0.56 
    จากตาราง 1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า การมีส่วนร่วมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.61)รองลงมาคือการศึกษาข้อมูลและการวางแผนมีค่าเฉลี่ย 
(�̅�= 4.53) ในขณะที่ การแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด  (�̅� = 3.10)    

ตารางท่ี 2 แสดงผลระดับการเรียนของประชากรจ านวน 104 คน 
ระดับ
การ

เรียนรู้ 

ก่อนการท า
โครงงาน
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ
(Percent) 

 

ภายหลังท า
โครงงาน
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ
(Perce

nt) 

A - 0 40 38.46 
B+ 5 4.80 22 21.15 
B 0 0 22 21.15 

C+ 7 6.73 10 9.61 
C 6 5.76 11 10.57 

D+ 12 11.53 0 0 
D 15 14.42 0 0 
E 59 56.73 0 0 

        จากตาราง 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน นักศึกษามีคะแนนระดับการเรียนรู้ A ก่อนการท าโครงงาน ไม่มี  ภายหลังท า
โครงการมีร้อยละ 38.46  และ นักศึกษามีคะแนนระดับการเรียนรู้ E ก่อนการท า
โครงงานมีร้อยละ 56.73  ภายหลังท าโครงการ ไม่มี 

 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของนักศึกษา  

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.ความคิดเห็นในเร่ืองรูปแบบการสอน 4.95 0.38 
2.สื่อการเรียนการสอน 4.55 0.57 
3.ระยะเวลาในการท าโครงงาน 4.41 0.76 
4.การให้ค าปรึกษาและการช่วยเหลือ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

4.93 0.43 

5.การพัฒนาตนเองจากรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

4.80 0.47 

      จากตาราง 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้รายวิชากฎหมาย
ลักษณะพยาน (รศ 2208401) โดยใช้โครงงานเป็นฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า นักศึกษาพึงพอใจในการพัฒนาตนเองจากรูปแบบการสอนมากที่สุด (�̅�= 
4.95) (S.D. 0.38)  รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในการให้ค าปรกึษาและการ
ช่วยเหลือของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน(�̅� = 4.93) (S.D. 0.43) ในขณะที่
ระยะเวลาในการท าโครงงานนักศึกษาพงึพอใจมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  (�̅� = 4.41) 
(S.D. 0.76)      
 

5. การอภิปรายผลการวิจัย 
          1.  เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหาทางกฎหมาย
ลักษณะพยานและฝึกการแสดงออกซึ่งความเห็นทางกฎหมายโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วยการท าแบบทดสอบก่อนเรียน การ
วางแผนจัดท าโครงงานการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ก าหนดและการเขียน
รายงานผลการด าเนินโครงงานน าเสนอในช้ันเรียน ซึ่งการเรียนรู้ใน
รูปแบบดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษามีความตื่นตัวต่อการพิจารณาปัญหา
ในสังคมรอบตัว ฝึกการท างานร่วมกัน การวางแผนประสานงาน การ
เก็บข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์ ปรับกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
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น าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนถูกต้องและเหมาะสม 
ท าให้นักศึกษามีความภูมิใจในตนเองต่อความรู้ที่ได้ศึกษามามากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับการวิจัยของ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. (2545) ที่กล่าวว่า 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรื่องประเด็นหรือปัญหาที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง สามารถ
เลือกวิธีการศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน
รู้จักการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับผู้อื่น  รู้ จัดบู รณ าการทักษะ 
ประสบการณ์ ความรู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตน เองและสามารถน าค าตอบหรื อองค์ ค วามรู้ ที่ ได้ ไป ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง สอดคล้องกับสุวัฒน์ นิยมไทย. (2553) ที่กล่าวว่า
การเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญที่ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการเลือกในสิ่งที่
สนใจ ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีขั้นตอนการท างานเป็นขั้นตอดเพื่อน าไปสู่
ความรู้ใหม่ๆ สามารถบูรณาการการเรียนรู้แบบโครงงานในรูปแบบการ
เรียนรู้แบบกลุ่มได้ โดยมีผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิดและสอดคล้องกับแนวคิดของ Hargis (2005) ที่ระบุว่า การ
สอนแบบโครงงานเป็นวิธีการสอนเชื่อมโยงผู้เรียนเข้ากับการค้นพบจาก
ค าถาม ข้อสงสัยตามความสนใจ ซึ่งผู้เรียนใช้การคิดกระบวนการค้นหา
และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้เรียนด้วยกันและสอดคล้องกับสิทธิพล 
อาจอินทร์และธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์. (2554) ที่ระบุว่ากระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษามากข้ึนโดยทราบ
ปัญหาและอุปสรรค นอกจากนี้นักศึกษายังได้ฝึกและพัฒนาทักษะ
หลายด้าน เช่น ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้าสารสนเทศ ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม ท าให้เกิดความภาคภูมใจในตนเอง สามารถตัดสินใจ
และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
          2. เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน พบว่านักศึกษามีคะแนนระดับการเรียนรู้ A ก่อนการท า
โครงงาน ไม่มี ภายหลังท าโครงการมีร้อยละ 38.46  นักศึกษามี
คะแนนระดับการเรียนรู้  E ก่อนการท าโครงงานมีร้อยละ 56.73  
ภายหลังท าโครงการ ไม่มี และท าให้นักศึกษาได้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ตามหลักสูตรจ านวน  104  คน คิดเป็นร้อยละร้อย ที่ผลเป็นเช่นนี้
เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษา
ในเรื่องที่ตนเองตนใจท าให้มีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายให้สอดคล้องตรงต่อความ
ต้องการ ทั้งการศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐานท าให้นักศึกษาตระหนัก
ถึงความส าคัญของระบบกฎหมายพยานหลักฐานและการเรียนรู้
หลักการทางกฎหมาย รวมถึงความรู้ความสามารถของตนเองและ
สมาชิกในกลุ่มเพื่อร่วมกันในการน ามาใช้วางแผน ลงมือปฏิบัติ การ
แก้ปัญหา สร้างความรับผิดชอบของนักศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนภายใต้
การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ท าให้นักศึกษากล้าและ
มั่นใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตนในการแสวงหาแนวทางที่

ถูกต้องและเหมาะสมในการใช้กฎหมาย เป็นการพัฒนาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืนสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรตที่ 21 ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถ
หาได้อย่างกว้างขวาง แต่ความใฝ่รู้ต้องเป็นเรื่องที่นักศึกษาควรได้รับ
การกระตุ้นและพัฒนา เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอรัญญา โชคสวัสดิ์(2550),มะลิวรรณ ทองค า(2551) ซึ่งได้จัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
           3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้วิชากฎหมาย
ลักษณะพยานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนในระดับดีมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาพึงพอใจในรูปแบบการสอนมาก
ที่สุด คือ (�̅� = 4.95)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  (S.D. 0.38)  
รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษาและการช่วยเหลือของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (�̅� = 4.93) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
(S.D. 0.43) ในขณะที่ระยะเวลาในการท าโครงงานนักศึกษาพึงพอใจมี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (�̅� = 4.41) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. 
0.76)   
 นอกจากนี้นักศึกษามีความเห็นว่าการเรียนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานนั้นเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การน าความรู้ของตนที่มีอยู่มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม
ได้อย่างภาคภูมิใจ สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองได้อย่างไร้ขีดจ ากัด 
 ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการเรียน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเป็นการแสวงหาความรู้อย่างยั่งยืนด้วย
ตนเอง ท าให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองในการรับผิดชอบ
ดูแลสังคม เนื่องจากเป็นความรู้ที่นักศึกษาได้เป็นผู้ลงมือค้นคว้า
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมาด้วยตนเองและยังก่อให้เกิดความจ าใน
ระยะยาวเนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาโดยตรงสร้าง
ความพึงพอใจในวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมากและมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานอาจารย์

ผู้สอนต้องมีความเข้าใจการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นอย่างดี 
ต้องมีความเข้าใจในกระบวนการ ข้ันตอน ปัญหาและอุปสรรคของการ
ท าโครงงาน มีการก าหนดการและวิธีการการให้คะแนนอย่างชัดเจน มี
ความพร้อมที่จะให้ค าปรึกษาแกน่ักศึกษาอย่างรอบด้าน  

2) การประสานงานกับหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลผู้ให้
ข้อมูลซึ่งนักศึกษาต้องน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท าโครงงาน โดย
อาจารย์ผู้สอน ลักษณะการแนะน าช่วยเหลือของอาจารย์ผู้สอนซึ่งต้อง
ระมัดระวังในการให้ความช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าที่เหมาะสมตาม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 177

hp-pc3
Stamp



ความต้องการของนักศึกษาเท่าน้ันท้ังยังต้องรักษาความปลอดภัยให้แก่
นักศึกษาในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ในแต่ละครั้งด้วย 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
1) ควรมีการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพิ่ม

มากขึ้นในรายวิชาอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยอาจพิจารณาจากเนื้อหา
รายวิชา จ านวนนักศึกษาและความสนใจของนักศึกษา 

2) ควรใช้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียน
อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลท าให้นักศึกษาสามารถหาและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 
    การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการออกเสียงค าควบกล้ าของนักศึกษารายวิชา ดน 2107311 
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม  และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชาปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยมต่อ
การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียงค าควบกล้ า กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ดน 2107311 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ แบบทดสอบการออกเสียงค าควบกล้ าก่อนและหลังเรียน แบบฝึกทักษะการออกเสียงค าควบกล้ า และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ  วเิคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t – test แบบ Dependent 
               ผลการวิจัยพบว่า  ทักษะการออกเสียงค าควบกล้ าของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาดน 2107311ปฏิบัติขับร้องเพลง
ไทยตามสมัยนิยม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
แบบฝึกทักษะการออกเสียงควบกล้ าโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด    
ค าส าคัญ:  ค าควบกล้ า, แบบฝึกทักษะ,วิชาปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม 
 

Abstract 
              The objectives of this research were to develop the skills of Cluster Pronunciation to students 
of Thai Popular Singing Course and to study the learning satisfaction of students of Thai Popular Singing 
Course through Cluster Pronunciation Drill. The population was 17 students of who studied Thai Popular 
Singing Course in the second semester of academic year 2017. The research instruments were Cluster 
Pronunciation pretest and posttest, Cluster Pronunciation drill and satisfaction assessment form.             
The data were statistically analyzed by mean, standard deviation and Dependent t-test. 
              The results of this research were as followed: the students who studied Thai Popular Singing 
Course gained more knowledge and their ability after developing the skill of Cluster Pronunciation.  
According to the data analysis through the application of t-test to compare the pre-test and posttest 
scores, it found that the average scores between before and after studying have statistically significant 
difference at .05 level and the students are satisfied to Cluster Pronunciation Drill the most.        
Keywords: Cluster word, Drill, Thai Popular Singing Couse    
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บทน า 
 กา รสื่ อ ส า ร ร ะห ว่ า ง มนุ ษย์ กั บ ม นุ ษ ย์ จ ะ มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  ย่อมขึ้นอยู่กับการใช้ภาษาใน
การสื่อสาร การสื่อสารด้วยภาษาพูดส าคัญที่การออกเสียง 
ถ้าออกเสียงได้ถูกต้อง คล่องแคล่วและชัดเจนจะสื่อ
ความหมายได้ดีตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นที่เข้าใจตรงกัน
ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง  ถ้าออกเสียงไม่ชัดเจนหรือผิดพลาด
เพี้ยนไป ก็ท าให้ภาษาไม่บริสุทธิ์ การสื่อความหมายไม่ได้ผล
เท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเลยและยังเป็นการไม่รักษาภาษาไทย
อันเป็นวัฒนธรรมของชาติด้วย ดังที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงมีพระราชด ารัสถึง
ความส าคัญของภาษาไทยว่า “… ภาษาไทยเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งของชาติ คนไทยโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่
โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่ต้องรักษาเอาไว้ ปัญหา
เฉพาะหน้าด้านการรักษาภาษามีหลายประการ อย่างหนึ่ง
ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือการออกเสียงให้
ถูกต้องชัดเจน …” 
              การร้องเพลงก็เช่นเดียวกัน การออกเสียงให้
ถูกต้องตามอักขรวิธีก็นับว่ามีความส าคัญ การขับร้องเป็น
ศิลปะที่แยกไม่ออกกับวิชาภาษาศาสตร์ เพราะเพลงนั้นมี
เนื้อร้องด้วย ดังนั้น การออกเสียงภาษาให้ถูกต้องนั้น จึง
เป็นปัจจัยส าคัญในการขับร้อง การออกเสียงค าต่าง ๆ ใน
การขับร้องต้องประสานกับการฝึกหายใจ การเปล่งเสียง 
การออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์อย่างไม่ถูกต้อง 
บางครั้งท าให้ความหมายของบทเพลงเปลี่ยนไป  ในทาง
กลับกัน  ถ้าผู้ขับร้องออกเสียงภาษานั้น ๆ ให้ถูกต้องตาม
อักขรวิธี ก็จะเพิ่มความประทับใจให้แก่ผู้ฟังได้ (ดุษฎี พนม
ยงค์ บุญทัศนกุล, 2547, หน้า 28)  
              ปั จ จุ บั น  ส า ข า วิ ช าด น ต รี ศึ ก ษ า  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี  เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และได้จัด
รายวิชาดน 2107311 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัย
นิยม 3 (2–2-5) ไว้ในกลุ่มวิชาปฏิบัติทั่วไป  และสาขาวิชา
ได้เปิดสอนรายวิชานี้เป็นวิชาเลือกเสรีเพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่มีความสนใจในเรื่องของการ
ร้องเพลง สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ได้  และจาก
การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ที่ผ่านมา พบว่า 
นักศึกษามีปัญหาในเรื่องการออกเสียงค าควบกล้ าในขณะ
ขับร้องเพลงไม่ถูกต้อง ท าให้ความหมายของเพลงไม่ตรง
ตามเจตนาท่ีผู้ประพันธ์เพลงต้องการถ่ายทอดสู่ผู้ฟัง  
              ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาจากประสบการณ์
ในการสอนรายวิชาดังกล่าว ซึ่งการออกเสียงค าควบกล้ า
ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง พบว่า มีงานวิจัยของสมพร หลิมตระกูล (2541)  
เรื่อง การสร้างแบบฝึกการออกเสียงค าควบกล้ าส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบางบัวทอง  อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   ซึ่งผลการศึกษาพบว่า  
นักเรียนที่ได้รับการฝึกโดยการใช้แบบฝึกการออกเสียงค า
ควบกล้ ามีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าที่
สูงขึ้น  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสามารถน าแบบฝึกการออกเสียงค า
ควบกล้ านี้ มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยมในเรื่อง การออกเสียง
ค าควบกล้ าให้ถูกต้องได้  และยังสามารถน าผลการฝึกนี้ไป
ใช้ประโยชน์ในการขับร้องเพลงประเภทต่าง ๆ ได้ 
             ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการพัฒนาทักษะ
การออกเสียงค าควบกล้ า โดยใช้แบบฝึกทักษะการออก
เ สี ย ง ค า ค วบ ก ล้ า ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ที่ เ รี ย น ร า ย วิ ช า                   
ดน 2107311 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม ใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยต้องการทราบ
ผลจากการใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียงค าควบกล้ า ท า
ให้ผลสัมฤทธ์ิในการออกเสียงค าควบกล้ าของนักศึกษาเพิ่ม
สูงขึ้นหรือไม่  และต้องการทราบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียงค าควบกล้ าเช่นไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1. เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงค าควบกล้ า  โดย
ใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียงค าควบกล้ าของนักศึกษา
รายวิชาดน 2107311 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัย
นิยม 
        2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชา 
ดน 2107311 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยมต่อการ
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียงค าควบกล้ า           
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
            ค าควบกล  า หมายถึง ค าท่ีมีพยัญชนะต้นควบ
กับ ร ล ว มีทั้งหมด 15 เสียง ได้แก่ กร  กล  กว  ขร ขล  
ขว  คร  คล คว ตร ปร ปล ผล พร พล 
            แบบฝึกทักษะ หมายถึง แบบฝึกหัดในการออก
เสียงค าท่ีใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ า  
            ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม หมายถึง 
รายวิชาที่อยู่ในโครงสร้างของหลักสูตรดนตรีศึกษาในกลุ่ม
ปฏิบัติทั่วไปที่สาขาวิชาเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรี ช่ือวิชา
คือ ดน 2107311 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม 3 
(2 - 2 -5)      
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3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
        ประชากร 
         ประชากร ที่ ใ ช้ในการวิจัย ได้แก่  นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ดน 2107311 ปฏิบัติขับร้อง
เพลงไทยตามสมัยนิยม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 17 คน 
           
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        1. ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของสมพร หลิมตระกูล 
(2541) ซึ่งได้สร้างแบบทดสอบการออกเสียงเป็นรอ้ยกรอง
ประเภทกลอนสักวา 3 เรื่อง ครูภาษาไทย ยาบ้า และตา
ปรุงกับยายมา จ านวน 60 ค า ส่วนแบบฝึกทักษะการออก
เสียงค าควบกล้ ามีทั้งหมดจ านวน 31 แบบฝึก ซึ่งผู้วิจัยได้
เลือกน ามาปรับปรุงเหลือเพียงจ านวน 15 แบบฝึก เพื่อให้
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของผู้เรียน แล้วน าไปให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม น าไปทดลองกับ
นักศึกษาจ านวน 3 คน และ 10 คน ตามล าดับ เพื่อหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการออกเสียงค าควบกล้ า  
ส าหรับผลการหาประสทิธิภาพแบบฝกึทักษะการออกเสยีง
ค าควบกล้ าโดยใช้สูตรE1 : E 2  ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
(2556,หน้า 7- 11) ได้ค่าเท่ากับ 81.50 :81.20 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80 : 80   
         2. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการ
ออกเสียงค าควบกล้ า ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาปฏิบัติ
ขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม เป็นแบบวัดความพึงพอใจ
ที่สร้างขึ้นตามแบบของลิ เคอร์ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อ  ซึ่งผู้วิจัยได้น าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงน ามาใช้กับกลุ่ม
ประชากรที่เรียนในรายวิชา ดน 2107311 ปฏิบัติขับร้อง
เพลงไทยตามสมัยนิยม 
           3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
               1.ทดสอบก่ อน เ รี ย น  ( Pretest)  โ ด ย ใ ช้
แบบทดสอบการออกเสียงค าควบกล้ า แล้วบันทึกผลลง
แบบการให้คะแนน 
               2.ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้แบบฝึก
ทักษะไปฝึกกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม จ านวน 17 
คน ซึ่งฝึกในช่ัวโมงเรียนจ านวน 5 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ช่ัวโมง  
               3. ทดสอบหลั ง เรี ยน (Posttest)  โดยใ ช้
แบบทดสอบการออกเสียงค าควบกล้ า ซึ่งเป็นชุดเดียวกับ
ก่อนเรียน 

           4. หลังจากนั้นให้นักศึกษาท าแบบวัดความพึงพอใจ
ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการออกเสียงค าควบกล้ า  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
              1.น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest) และหลังเรียน (Posttest) มาเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนที่ได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในครั้งนีห้าค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  
และทดสอบด้วยค่า t - test แบบ Dependent  
              2. คะแนนท่ีได้จากการวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
แบบฝึกทักษะการออกเสียงค าควบกล้ า ที่ใช้ 
น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) 
 
สรุปผลการวิจัย                
    ตาราง 1 ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลงัใช้
แบบฝึกทักษะการออกเสียงค าควบกล้ า  

การทดสอบ    
จ านวน         

(N) 

ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

t 

ก่อนเรียน       
17 

หลังเรียน       
17 

22.12 
27.65 

2.05 
1.61 31.778 * 

   * .05   
        จากตาราง 1 แสดงว่าผลของทักษะการออกเสียง
ค าควบกล้ า ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาปฏิบัติขับร้อง
เพลงไทยตามสมัยนิยมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง  2  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทักษะการออกเสียงค าควบกล้ า 

ประเด็นการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
     1. หลังจากการฝึกออกเสียงควบกล้ าตามแบบฝึกทักษะแล้ว ท าให้       

   นักศึกษาชอบการฝึกออกเสียงควบกล้ ามากขึ้น  
4.71 0.23 มากที่สุด 

     2. การฝึกออกเสียงควบกล้ าตามแบบฝึกทักษะช่วยให้นักศึกษาสามารถ     ออก
เสียงควบกล้ าไดด้ีขึ้นกว่าเดมิ 

4.64 0.37 มากที่สุด 

     3. การฝึกออกเสียงควบกล้ าตามแบบฝึกทักษะ มีประโยชน์ต่อการเรยีนใน
รายวิชาอื่นๆ ด้วย  

4.75 0.31 มากที่สุด 

     4. นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกการออกเสียงควบกล้ าตามแบบฝึกไดห้ลากหลายขึ้น 
     5. นักศึกษาคิดว่าการท ากิจกรรมในการออกเสียงควบกล้ าตาม   
แบบฝึกทักษะท าให้นักศึกษาสนุกและได้ความรู้   

4.58 
 
4.29 

0.42 
 
0.31 

มากที่สุด 
 

มาก 
   6. นักศึกษาไม่ชอบกิจกรรมการออกเสียงควบกล้ าตามแบบฝึกทักษะ 1.82 0.22 น้อย 
   7. นักศึกษาคิดว่ากิจกรรมการฝกึออกเสียงควบกล้ าตามแบบฝึกทักษะ 
จะช่วยท าให้นักศึกษาสามารถออกเสียงควบกล้ าในการร้องเพลงได้ด ีและถูกต้อง
มากกว่าเดิม           

4.74 0.33 มากที่สุด 

   8. ขณะที่นักศึกษาได้ฝึกออกเสยีงควบกล้ าตามแบบฝึกทักษะการออก 
เสียงควบกล้ ารูส้ึกว่าเวลาหมดไปอย่างรวดเร็ว       

4.67 0.24 มากที่สุด 

   9. นักศึกษาชอบวิธีการฝึกออกเสียงควบกล้ าตามแบบฝึกทักษะที่  
อาจารย์น ามาสอน           

4.50 0.50 มากที่สุด 

  10. กิจกรรมในแบบฝึกทักษะการออกเสียงควบกล้ า ท าให้นักศึกษามี 
โอกาสได้ฝึกการออกเสยีงควบกล้ าอย่างเต็มความสามารถ                                     

4.53 0.41 มากที่สุด 

  11. การฝึกออกเสียงควบกล้ าตามแบบฝึกทักษะ ช่วยท าให้นักศึกษา             
สามารถร้องเพลงที่มีการออกเสียงควบกล้ าที่ถูกต้องในบทเพลงไดด้้วย 
ความมั่นใจมากขึ้น 

4.59 0.40 มากที่สุด 

  12. นักศึกษาชอบแบบฝึกทักษะที่มีลักษณะของการออกเสียงควบกล้ าที่ 
ให้ในแบบฝึกทักษะที่หลากหลายรปูแบบ  

4.69 0.30 มากที่สุด 

  13. การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการออกเสยีงควบกล้ า ท าให้นักศึกษา 
รู้สึกชอบรายวิชาขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยมมากข้ึน                    

4.73 0.32 มากที่สุด 

  14. นักศึกษามีความรู้สึกมั่นใจในการออกเสียงควบกล้ าที่ถูกต้องมากข้ึน        เมื่อ
เรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะ 

4.24 0.60 มาก 

  15. การเรียนด้วยการฝึกทักษะ ท าให้สามารถพัฒนาทักษะการออกเสียง         ใน
การร้องเพลงได้ดีขึ้น 

4.10 0.45 มาก 
 

  16. การออกเสียงตามแบบฝึกทักษะ ท าให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์   
ในการเรียนวิชาปฏบิัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนยิมได้จริง 

4.79 
 

0.60 
 

มากทีสุ่ด 

  17. นักศึกษาคิดว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกเสยีงควบกล้ า เพราะได้เรียนรู้
ทางทฤษฎี  แล้วมีการฝึกปฏิบัติดว้ย 

4.29 0.36 มาก 

  18. การฝึกออกเสียงควบกล้ าตามแบบฝึกทักษะที่ได้ศึกษามีความเหมาะสมกับ
ผู้เรยีน    

4.75 0.12 มากที่สุด 

  19. นักศึกษาสามารถฝึกแบบทักษะไดด้้วยตนเองและสามารถท าให้มีทักษะในการ
ออกเสียงควบกล้ าในบทเพลงที่ขับร้องได้ดีขึ้น 

4.72 0.29 มากที่สุด 

  20. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรยีนด้วยแบบฝึกทักษะการออกเสียงควบกล้ า  4.68 0.42 มากที่สุด 
รวม 4.68 0.35 มากที่สุด 
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จากตาราง  2 แสดงว่าความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการออกเสียงค าควบกล้ าใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.35 ) 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ การออกเสียงตามแบบ
ฝึกทักษะ ท าให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนวิชาปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยมได้จริง 
( X = 4.79, S.D. = 0.60) รองลงมาได้แก่ การฝึกออก
เสียงควบกล้ าตามแบบฝึกทักษะ มีประโยชน์ต่อการเรียน
ในรายวิชาอื่น ๆ ด้วย ( X  = 4.75, S.D. =0.31)          
มีคะแนนเท่ากับการฝึกออกเสียงควบกล้ าตามแบบฝึก
ทักษะที่ได้ศึกษามีความเหมาะสมกับผู้เรียน ( X = 4.75, 
S.D.= 0.12) และที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ 
นักศึกษาไม่ชอบกิจกรรมการออกเสียงค าควบกล้ าตาม
แบบฝึกทักษะ ( X = 1.82, S.D. = 0.22) ตามล าดับ 
 
การอภิปรายผล  
               1. การพัฒนาทักษะการออกเสียงค าควบกล้ า 
โดยการใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียงค าควบกล้ าของ
นักศึกษาที่เรียนวิชาปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการใช้แบบฝึกทักษะการ
ออกเสียงค าควบกล้ านั้น นักศึกษาสามารถฝึกออกเสียงได้
บ่อย ๆ และมีล าดับขั้นตอนการฝึกที่ชัดเจนจากง่ายไปหา
ยาก  จนกระทั่งนักศึกษาเกิดความเคยชินและสามารถ
ออกเสียงค าควบกล้ าได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กรณิศ  เกิดสืบมา (2557, หน้า บทคัดย่อ) 
การใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนมาตราตัวสะกดเพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการเขียนมาตราตัวสะกด ของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 สาขาการขาย 
ซึ่งพบว่า การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนมาตรา
ตัวสะกด ท าให้นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3  
สาขาการขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระ
อุปถัมภ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนมาตราตัวสะกดสูงขึ้น 
แสดงว่านักศึกษามีทักษะการเขียนมาตราตัวสะกดหลัง 
การทดสอบสูงกว่าก่อนการทดสอบ ดังนั้น ชุดแบบฝึก
เขียนมาตราตัวสะกด จึงมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ 80/80 เหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องด้าน
การเขียนมาตราสะกด สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมพร 
หลิมตระกูล (2541, หน้า บทคัดย่อ) พบว่า การใช้แบบฝึก
ออกเสียงค าควบกล้ าทั้ง 31 แบบฝึกที่สร้างขึ้น เมื่อน าไป
ทดลองฝึกกับกลุ่มตัวอย่างแล้ว ท าให้มีพัฒนาการดีขึ้นหลัง

การฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยได้คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มจากเดิมร้อยละ 68.22 เป็น 83.12 แสดงว่าแบบ
ฝึกนี้มีประสิทธิภาพ  ส่วนผลการวิจัยของ รัตนาภรณ์  
เนียมจันทร์ (2553, หน้า 16) การพัฒนาการอ่านออก
เสียงค าควบกล้ าแท้และค าควบกล้ าไม่แท้  โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านช้ันประถมปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม พบว่า คะแนนทดสอบหลังใช้ชุดแบบฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าแท้และค าควบกล้ าไม่
แท้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/7 มีคะแนนสูงจาก
ก่อนใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ 50.5 เป็นร้อยละ 84 ซึ่ง
แสดงว่า การใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียง
ควบกล้ าแท้และค าควบกล้ าไม่แท้  ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยังสอดคล้องกับวิไล  
พิพัฒน์มงคลพร (2554,หน้า 42) กล่าวว่า การน าแบบฝึก
ทักษะมาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้
นักเรียนเกิดการรอบรู้ รู้จักเหตุและผล รู้จักแก้ปัญหา
เ ฉ พ าะ ห น้ า  ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ให้ นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษะ แ ล ะ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การ
ให้แบบฝึกที่เหมาะสมกับความสามารถจะท าให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จมากขึ้น 
                2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการออกเสียงค าควบกล้ า พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะนักศึกษามีความสุขขณะปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้
แบบฝึกทักษะ นักศึกษาบางส่วนได้อธิบายกับผู้วิจัยว่าไม่
เคยได้ฝึกทักษะในลักษณะเช่นนี้มาก่อนจึงเกิดความสนใจ  
และตั้ งใจฝึกปฏิบัติ ในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับ วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2551,หน้า 111) ได้
กล่าวถึงความส าคัญของแบบฝึกว่าเป็นการสอนที่สนุกอีก
วิธีหนึ่งคือ การให้นักเรียนท าแบบฝึกมาก ๆ สิ่งที่จะช่วยให้
นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น
คือ แบบฝึก  เพราะนักเรียนมีโอกาสน าความรู้ที่เรียน
มาแล้วมาฝึกให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้น และ กอง
สิน อ่อนวาด (2550 ,หน้า 70) ได้ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนแบบร่วมมือหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี และ
ผลการวิจัยของโสรญา  สมานมิตร (2558 , หน้า , 
บ ทคั ด ย่ อ  )  ก า ร พัฒน า แ บ บ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร อ่ า น
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6 
 

ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจและการคิดแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนถาวรานุกูล พบว่า 1) 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากับ  
75.35/75.05  ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่ก าหนดไว้คือ 75/75 2) 
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
4) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์อยู่ในระดับดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
          1. ควรน าแบบฝึกทักษะการออกเสียงค าควบ
กล้ านี้ไปทดลองใช้กับรายวิชาอื่นที่นักศึกษาต้องมีการออก
เสียงควบกล้ าให้ถูกต้อง  เช่น วิชาปฏิบัติขับร้องเพลงไทย
ในหลักสูตรประถม – มัธยม วิชาการขับร้องเพลงไทย 
             2. การน าแบบฝึกทักษะไปใช้การจัดกิจกรรม
การพัฒนาทักษะการออกเสียงค าควบกล้ า ครูผู้สอน 
ต้องมีความเข้าใจในแนวคิด  หลักการและวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ชัดเจน  ต้องคอยแนะน าและ 
ช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษามีปัญหา  และควรส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  นอกเหนือจากการ
เรียนรู้ตามปกติในช้ันเรียน 
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คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพ้ืนบ้านชาวไทยทรงด า 
กรณีศึกษา : หมู่บ้านแหลมมะค่า ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

Nutritional values of Thai Song Dam local foods 
A case study : Laemmaka village, Pansao subdistrict, Bangrakam district, 

Phitsanulok province 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต ารับมาตรฐานและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด า หมู่บ้านแหลมมะค่า       
ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มแม่บ้านที่เช่ียวชาด้านอาหารพื้นบ้าน จ านวน 10 คนและมีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า อาหารพื้นบ้านจ านวน 20 ต ารับ แบ่งประเภทแกงจ านวน 6 ต ารับ ประเภทน้ าพริก 
จ านวน 3 ต ารับ ประเภทอาหารหวาน จ านวน 5 ต ารับและประเภทอื่นๆจ านวน 6 ต ารับ  เนื้อสัตว์และผลิ ตภัณฑ์ของสัตว์ที่นิยมน ามา
ประกอบอาหาร ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อปลาและเนื้อไก่  ส่วนผักและสมุนไพรที่นิยมน ามาใช้เพื่อดับกลิ่นคาว ได้แก่ กระเทียม ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด 
เป็นต้นและเครื่องปรุงรสส่วนใหญ่นิยมใช้กะปิ ปลาร้าและเกลือ  อาหารหวานส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบหลักจากข้าวเหนียว ส่วนประกอบของอาหาร
พื้นบ้านชาวไทยทรงด าพบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง 5  หมู่รวมทั้งวิตามนและเกลือแร่ ได้แก่ พลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต 
แคลเซียม เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซีและไนอะซิน 
ค าส าคัญ: อาหารพื้นบ้าน, ไทยทรงด า, คุณค่าทางโภชนาการ  
 

Abstract 
 The purpose of this study was to investigate and collect the local food recipe and analysis of nutritional values of Thai Song Dam 
local dishes, Laemmaka village, Panson sub district, Bangrakam district, Phitsanulok province. The samples were consisted of 10 villagers who 
expertise in local dishes of the area, 60 years and older were interviewed. The finding showed that after their classification, there were 6 curry 
recipes, 3 dips (Nam Prik) recipes, 5 desserts recipes and 6 others recipes. Meat and its products were used in Thai Song Dam local dishes. 
These included pork, fish and chicken. Also, garlic, galingale, lemon grass and kaffer lime leaves were used to remove fishy odor. In addition, 
shrimp pasted, fermented fish and salt were used as seasoning .Most local desserts were cooked by using glutinous rice. Base on ingredients   
of Thai Song Dam local dishes provide the main 5 nutrients and some specific important vitamins and minerals, i.e., energy, protein, fat, 
carbohydrates, calcium, iron, vitamin A,B,C and niacin. 
Keywords : local food , Thai Song Dam, Nutritional value  
 

1.บทน า 
กลุ่มชุมชนชาวไทยทรงด า หมู่บ้านแหลมมะค่า ต าบลพันเสา 

อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก เดิมเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์อาศัยอยู่
บริเวณมณฑลกวางสี ยูนาน ตังเกี๋ย ลุ่มแม่น้ าด าและแม่น้ าแดง จนถึง
แคว้นสิบสองจุไทยในประเทศเวียดนามตอนเหนือ ได้อพยพเข้ามา     
ในประเทศไทย สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ.2322 ถูกกวาดต้อนเพิ่มอีก ในรัชสมัย
รัชกาลที่ 1 พ.ศ.2335 และในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2377 ชาวไทยทรงด า 

ยังคงด ารงเอกลักษณ์โดยมีภูมิปัญญาของตนเอง [1]  ทั้งทางด้านอาหาร 
ภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่งกาย และวัฒนธรรม รวมทั้งการด ารงชีวิต
ประจ าวันท่ีผูกพันกับประเพณีและความเชื่อ [2] โดยพิธีกรรมต่างๆ เช่น 
พิธีปาดตงข้าวใหม่ เป็นพิธีการลงแขกเกี่ยวข้าวตามประเพณี จัดขึ้นปีละครั้ง  
เจ้าของบ้านเป็นผู้ท าพิธี โดยจะต้องท าให้เสร็จภายในวันเดียว พิธีปาดตงข้าวใหม่ 
จะท าต่อในช่วงเดือนอ้าย อาหารที่ใช้ในการประพิธี คือ กบโอ๋ ปลาปิ้งต๊บ    
ย าผักจุ๊บ แกงหน่อไม้ส้ม ข้าวเม่า เผือก มัน และผลไม้ต่างๆ [3]  
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ชาวบ้านจะจัดส ารับ ทั้งคาวและหวาน  ไปไว้ที่กะล่อหอง วางไว้บนเสื่อ
ที่ปูเตรียมไว้ จากนั้นก็เรียกผีปู่ย่ามากิน ถือเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมา 
การด ารงชีวิตประจ าวันของชาวไทยทรงด า  ส่วนมากมีอาชีพ ท านา ท าไร่ 
เลี้ยงสัตว์  ทอผ้า [4] ด้านการบริโภคอาหาร ชาวบ้านนิยมอาหารรสจัด
ที่มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจ าชนเผ่า เช่น  
พริกพราน(มะแข่น) เป็นเครื่องเทศ ทีใ่ช้เป็นส่วนประกอบในการท าน้ าพริก
เพราะมีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว ชาวไทยทรงด ายังมีอาหารท้องถิ่นประเภทแกง 
ทีน่ิยม ได้แก่ แกงหน่อไม้ส้ม แกงผ า แกงโฮเฮ แกงบอน [5] ซึ่งเป็นอาหาร
หลักท่ีใช้วัตถุดิบหาได้ในท้องถิ่น จากแหล่งน้ าในหมู่บ้านหรือตามทุ่งนา
เพราะอาชีพหลักของคนในหมู่บ้าน คือ การปลูกพืชผักสวนครัวและข้าว 
ชาวไทยทรงด ายังมีอาหารที่นิยมอีกมาก เช่น ผักจุ๊บ ปลาปิ้งต๊บ และ
อาหารหวาน  เป็นต้น [6]   ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญที่จะศึกษาอาหาร
พื้นบ้านและหาคุณค่าโภชนาการอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด า โดย
คัดเลือกอาหารที่นิยมบริโภคในหมู่บ้านแหลมมะค่า ต าบลพันเสา 
อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 20 ต ารับ เพื่อส่งเสริมการ
รับประทานอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด าในชุมชน นอกชุมชน เพื่ออนุรักษ์
และสืบทอดภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่น 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.1.1 เพื่อศึกษาอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด า หมู่บ้านแหลมมะค่า     
ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  
1.1.2 เพื่อศึกษาคุณค่าโภชนาการอ าหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด า  
หมู่บ้านแหลมมะค่า  ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

2.วัสดุ-อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
2.1วัสดุ-อุปกรณ์ 

แบบสอบถาม เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป เครื่องช่ังดิจิตอล 2 ต าแหน่ง 
ถ้วยตวง ช้อนตวง อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร และโปรแกรม INMUCAL   
ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.2 วิธีการวิจัย 
2.2.1 การศึกษาอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด า  หมู่บ้านแหลมมะค่า  
ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก มีการศึกษาเอกสาร 
ค้นคว้า ต าราวิชาการ และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ โดยใช้
แบบสอบถามในการสัมภาษณ์เพื่อที่จะได้รู้เกี่ยวกับรายการอาหาร 
วัตถุดิบ โดยให้ชาวบ้านสอนวิธีการท าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการท าและ  
รู้รสชาติที่แท้จริงของอาหารต้นต ารับชาวไทยทรงด า  
2.2.2 การศึกษาคุณค่าโภชนาการอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด า 
หมู่บ้านแหลมมะค่า  ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก      
โดยการหาต ารับมาตรฐาน ของอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด า ท าการ 
ช่ังตวง ส่วนประสมอาหารก่อนปรุงและเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกภาพ
ขั้นตอนการปรุง และเปรียบเทียบสัดส่วน ของอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด า 
จ านวน 20 ต ารับ และได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลการหาคุณค่าทางโภชนาการ 
จากโปรแกรม  INMUCAL ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.ผลการวิจัย 
3.1 การศึกษาอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด า หมู่บ้านแหลมมะค่า  
ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดยการสัมภาษณ์  
กลุ่มตัวอย่าง จัดตามประเภทของอาหาร ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1 การศึกษาอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด า ที่จัดตามประเภท
ของอาหาร จ านวน 20 ต ารับ 

ประเภท ต ารับ ส่วนผสม 
1.ประเภทแกง 1.แกงบอน 

 

1. ต้นบอน  
2. เนื้อหมู  
3. ใบมะกรูด  
4. น้ ากะทิ  
5. น้ ามะขาม  
6. น้ าปลาร้า. 
7. น้ าตาลปี๊บ  
8. น้ าปลา   
9. พริกแกงเผด็   
10.น้ าเปล่า  

600 กรัม 
200 กรัม 

4 กรัม 
97 กรัม 
40 กรัม

100 กรัม
90 กรัม 
4  กรัม
50 กรัม

100 กรัม 
 2.แกงโฮเฮ 

 

1. ปลาซิว  
2. น้ าปลาร้า  
3. ใบกะเพรา   
4. น้ าเปล่า  
5.พริกแกงเผ็ด  

500 กรัม

100 กรัม 
3 กรัม 

800 กรัม 
50 กรัม 

 3.แกงหน่อไม้ ส้มใสไ่ก ่

 

1. หน่อไม้ดอง  
2. เนื้อไก่   
3. น้ ากะทิ  
4. น้ าปลาร้า  
5. น้ าปลา   
6. น้ าเปล่า   
7. พริกแกง   

500 กรัม 
350 กรัม 
400 กรมั 
100 กรัม 

4  กรัม

800 กรัม 
50 กรัม 

 4.แกงหอยขม 

 

1. หอยขม  
2. ข้าวคั่ว.     
3. น้ าปลาร้า  
4. กะท ิ 
5. ใบชะพลู   
6. น้ าเปล่า   
7. น้ าปลา  
8. พริกแกง  

 1000 กรัม 
300 กรัม 
100  กรัม 
 97 กรัม 

7 กรัม 
800 กรัม 

4  กรัม 
50 กรัม 

 5.แกงฟกัทองใส่ไก ่

 

1. ฟักทอง    
2. เนื้อไก่     
3. น้ ากะทิ    
4. น้ าปลา       

500 กรัม 
400 กรัม 
97 กรัม 
4 กรัม 
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ประเภท ต ารับ ส่วนผสม 
  5. ใบแมงลัก    

6. น้ าเปล่า    
7. น้ าปลาร้า  
8. พริกแกง    

5 กรัม

800 กรัม 
100 กรัม 
50  กรัม 

 6.แกงผ า 

 

1. ไข่ผ า  
2. เนื้อหมูสับ  
3. ใบมะกรูด   
4. น้ ากะทิ    
5. น้ าปลาร้า  
6. น้ าปลา   
7. น้ าเปล่า   
8. พริกแกง  

500 กรัม

200 กรัม   
4 กรัม 

100 กรัม 
109 กรัม 

4 กรัม 
140 กรัม 
50 กรัม 

2.แจ่ว(น้ าพริก) 1.แจ่วเอือดด้าน 

 

1. พริกแห้ง    
2. หัวหอม    
3. กระเทียม   
4. มะแข่น      
5.มะขามเปยีก   
6. น้ าปลาร้า     

7 กรัม 
14 กรัม 
60 กรัม 
2 กรัม 
4 กรัม          

40 กรัม 
 2.ซุปมะเขือ 

 

1. มะเขือเปราะ  
2. หัวหอมแดง  
3. กระเทียม      
4. พริกสด        
5. น้ าปลาร้า   

300 กรัม 
10 กรัม 
50 กรัม 
8  กรัม

109 กรัม 
 3. แจ่วปลาแหระ 

 

1. พริกสด    
2. หัวหอม   
3. กระเทียม   
4. เนื้อปลา    
5. น้ าปลาร้า    

  16 กรัม 
18  กรัม 
50  กรัม 
100 กรัม

40 กรัม 
3.ย า 1.ย าหมูใส ่ใบมะกอก 

 

1. หมูสามชั้น 
2.ยอดมะกอก  
3. พริกแกง     
4. น้ าปลาร้า   

350 กรัม      
60 กรัม

80 กรัม    
109 กรัม 

 2.ผักจุ๊บ 

 

1. ผักแว่น  
2. ถ่ัวฝักยาว   
3. ถ่ัวพู       
4. ต าลึง       
5. ผักบุ้ง     
6. พริกแกง   
7. น้ าปลาร้า   

5  กรัม 
 85 กรัม 

24 กรัม  

40 กรัม 
38  กรัม

30 กรัม

130 กรัม 
4.ป้ิง 1.ปลาปิ้งต๊บ 1. ปลาช่อน    500 กรัม 

ประเภท ต ารับ ส่วนผสม 
 

 

2. พริกแกง   
3. เนื้อปลาสับ 

150 กรัม

100 กรัม 

 2.กบโอ ๋

 

1. กบ    
2. พริกแกง   
3. เนื้อปลาสับ  

500 กรัม

150 กรัม

100 กรัม 

5.ลาบลู่ 1.ลาบลู ่

 

1. เครื่องในหมู  
2. หมูสับ        
3. เลือดหมู      
4. พริกลาบ      
5. ใบมะกรูด      
6. ต้นหอม       
7. ผักชี           
8. ข้าวคั่ว       
9. น้ าปลา       
10.น้ ามะนาว    

300 กรัม

200 กรัม

300 กรัม 
200 กรัม 
  3 กรัม 
17 กรัม 
12 กรัม 

 150 กรัม 
24 กรัม 
10 กรัม 

6.ผัดเผ็ด 1.ผัดเผ็ดไส้หม ู

 

1. ไส้หมู     
2. ถั่วฝักยาว  
3. พริกอ่อน   
4. น้ าปลา     
5. พริกแกง   

500 กรัม 
120 กรัม 
100 กรัม 
12  กรัม 
 50 กรัม 

7.อาหารหวาน 1.ข้าวเหนียวแดง 

 

1. ข้าวเหนียว 
เขี้ยวงู (เก่า)    
2. หัวกะทิ     
3. น้ าตาลปี๊บ   
4. งาขาวคั่ว      
5. น้ าเปล่า    

500 กรัม 
 

300 กรัม 
350 กรัม 
30  กรัม 

1900 กรัม 
 2.ข้าวจี่ 

 

1. ข้าวเหนียว  
2. ไข่ไก่        
3. กะทิ         
4. เกลือ         

200 กรัม 
45  กรัม 
10 กรัม 
1 กรัม 

 3.ขนมควายลุย  
(ขนมเปียกปูน) 

 

1. แป้งข้าวเจ้า  
2. แป้งมัน    
3. น้ าปูนใส    
4. เกลือ    
5.น้ าตาลทราย
แดง   
6. น้ าตาลปี๊บ 

1000 กรัม 
 30 กรัม 

 200 กรัม 
  1  กรัม 

  40 กรัม 
 

120 กรัม 
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ประเภท ต ารับ ส่วนผสม 
 4.ขนมก้อน (ขนมต้ม) 

 

1. มะพร้าว
ทึนทึกขาว  
2. น้ าตาลปี๊บ  
3. น้ าลอยดอก
มะล ิ 

 4.แป้งข้าวเหนียว  
5. หัวกะทิ   

90  กรัม 
 

200 กรัม 
65  กรัม 

 
200 กรัม 

140 กรัม 

 5.ขนมเทียน 

 

1.แป้งข้าวเหนยีว 
2. หมูสับ 
3. น้ าเปล่า 
4. ถ่ัวเหลือง 
5. น้ าตาลปี๊บ 
6. รากผักชี 
7. พริกไทย 
8. น้ าตาลทราย 
9. เกลือ 

 1000  กรัม 
200 กรัม 
400 กรัม 
500 กรัม

800 กรัม    

12 กรัม 
7  กรัม 

180 กรัม 
15 กรัม 

จากตารางที่ 1 พบว่าอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด า 20 ต ารับ     
แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ อาหารประเภทแกง จ านวน 6 ต ารับ อาหาร
ประเภทน้ าพริก จ านวน 3 ต ารับ อาหารประเภทย า จ านวน 2 ต ารับ 
อาหารประเภทปิ้ง จ านวน 2 ต ารับ อาหารประเภทลาบลู่ จ านวน 1 ต ารับ 
อาหารประเภทผัดเผ็ด จ านวน 1 ต ารับ อาหารหวาน จ านวน 5 ต ารับ  
3.2 การศึกษาคุณค่าโภชนาการอาหารพื้นบ้ านชาวไทยทรงด า   
หมู่บ้านแหลมมะค่า ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
โดยการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ  ต่อ 1 คน จ านวน 20 ต ารับ 
ด้วยโปรแกรม  INMUCAL ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี ้   
1. อาหารประเภทแกง จ านวน 6 ต ารับ   ดังตารางที่ 2  
2. อาหารประเภทแจ่ว “น้ าพริก” จ านวน 3 ต ารับ ดังตารางที่ 3 
3 .อาหารประเภทย า จ านวน 2 ต ารับ  ดังตารางที่ 4 
4. อาหารประเภทป้ิง จ านวน 2 ต ารับ  ดังตารางที่ 5 
5. อาหารประเภทลาบลู่ จ านวน 1 ต ารับ  ดังตารางที่ 6 
7. อาหารหวาน  จ านวน 5 ต ารับ  ดังตารางที่ 7 
6. อาหารประเภทผัดเผ็ด  จ านวน 1 ต ารับ  ดังตารางที่ 8  
ตารางที่ 2 อาหารประเภทแกง 

ต ารับ 

แก
งบ

อน
 

แก
งผ

 า 

แก
งฟ

ักท
อง

 
ใส

่ไก
 ่

แก
งห

น่อ
ไม

 ้
ส้ม

ใส
ไ่ก

 ่

แก
งห

อย
ขม

 

แก
งโฮ

เฮ
 

Energy (Kcal.) 267.01 258.27 395.5 383.54 607.32 220.80 

Carbohydrate(g.) 30.98 5.40 20.81 10.43 53.30  3.33 

Fat (g.) 8.03 18.38 23.25 27.35 22.92 12.22 

ต ารับ 

แก
งบ

อน
 

แก
งผ

 า 

แก
งฟ

ักท
อง

 
ใส

่ไก
 ่

 แ
กง

หน
่อไ

ม้ 
 ส

้มใ
สไ่

ก่ 

แก
งห

อย
ขม

 

แก
งโฮ

เฮ
 

Protein (g.) 17.74 17.85 25.79 23.97 46.99  24.36 

Calcium (mg.) 135.93 135.36 66.09 81.65  2670.00 1592.75 

Iron (mg.) 5.56 10.44 2.93 2.62 19.79 1.09 

Vitamin 

A(I.U.) 7.74 43.99  80.96 3.81 4.91 2.33 

B1 (mg.) 1.10 0.88 0.17 0.11 0.04 0.02 

B2 (mg.) 0.17 0.29 0.33 0.29 0.73 0.09 

C (mg.) 19.57 17.09 21.28 3.81 3.23 2.89 

B3 (mg.) 5.14 5.80 8.21 8.21 2.91 1.28 
หมายเหตุ : ค านวณโดยโปรแกรม  INMUCAL ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จากตารางที่ 2 พบว่าการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ต่อ 1 คน     
แกงหอยขม คุณค่าทางโภชนาการสูงสุด โดย Energy 607.32  Kcal. 
Carbohydrate 53.30 gm. Fat 22.92 gm. Protein 46.99 gm. 
Calcium 2670.00 mg. Iron 19.79 mg. Vitamin A 4.91 I.U. 
Vitamin B1 0.04 mg. VitaminB2 0.73 mg. Vitamin C 3.23 mg.
และ Vitamin B3 2.91 mg.  
ตารางที่ 3 อาหารประเภทแจ่ว (น้ าพริก) 

ต ารับ 
แจ

่วป
ลา

แห
รา

ะ 

แจ
่วเอ

ือด
ด้า

น 

ซุป
มะ

เข
ือ 

 

Energy (Kcal.) 67.76 39.01 49.05  
Carbohydrate  (g.) 6.36 6.76 9.00  
Fat (g.) 0.71 0.71 0.41  
Protein (g.) 6.44 1.38 2.32  
Calcium (mg.) 27.79 19.94 49.16  
Iron (mg.) 0.83 0.66 1.45  

Vitamin 

A (I.U.) 0.20 0.20 14.10  
B1 (mg.) 0.06 0.06 0.08  
B2 (mg.) 0.04 0.02 0.06  
C (mg.) 2.76 1.98 6.67  
B3 (mg.) 0.61 0.08 0.63  

หมายเหตุ : ค านวณโดยโปรแกรม  INMUCAL ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จากตารางที่ 3 พบว่าการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ต่อ 1 คน        

ซุปมะเขือ คุณค่าทางโภชนาการสูงสุด  โดย Energy 49.05 Kcal. 
Carbohydrate 9.00 gm. Fat 0.41 gm. Protein 2.32 gm. Calcium 
49.16 mg. Iron 1.45 mg. Vitamin A 14.10 I.U. Vitamin B1 0.08 mg. 
Vitamin B2 0.06 mg. Vitamin C 6.67 mg. และ Vitamin B3 0.63 mg.  
ตารางที่ 4 อาหารประเภทย า 
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ต ารับ 

ย า
หม

ูใส
่

ใบ
มะ

กอ
ก 

ผัก
จุ๊บ

 

 

Energy (Kcal.) 588.53 137.38  
Carbohydrate  (g.) 7.49 5.91  
Fat (g.) 51.82 3.75  
Protein (g.) 23.03 20.15  
Calcium (mg.) 59.85 40.74  
Iron (mg.) 3.19 4.24  

Vitamin 

A (I.U.) 18.15 311.89  
B1 (mg.) 0.61 0.35  
B2 (mg.) 0.28 0.60  
C (mg.) 10.20 41.39  
B3 (mg.) 5.98 6.02  

หมายเหตุ : ค านวณโดยโปรแกรม  INMUCAL ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จากตารางที่ 4 พบว่าการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ต่อ 1 คน   

ย าหมูใส่ใบมะกอก คุณค่าทางโภชนาการสูงสุด  โดย Energy 588.53 Kcal. 
Carbohydrate 7.49 gm. Fat 51.82 gm. Protein 23.03 gm. Calcium 
59.85 mg. Iron 3.19 mg. Vitamin A 18.15 I.U. Vitamin B1 0.61 mg. 
Vitamin B2 0.28 mg. Vitamin C 10.20 mg. และ Vitamin B3 5.98 mg.  
ตารางที่ 5 อาหารประเภทปิ้ง 

ต ารับ 

ปล
าป

ิ้งต
๊บ 

กบ
โอ

 ๋

 

Energy (Kcal.) 204.61 215.43  
Carbohydrate  (g.) 7.05 6.82  
Fat (g.) 6.19 2.73  
Protein (g.) 30.15 40.88  
Calcium (mg.) 75.48 121.05  
Iron (mg.) 2.28 4.22  

Vitamin 

A (I.U.) 15.03 3.04  
B1 (mg.) 0.12 0.16  
B2 (mg.) 0.32 0.44  
C (mg.) 8.30 8.26  
B3 (mg.) 6.8 12.40  

หมายเหตุ : ค านวณโดยโปรแกรม  INMUCAL ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จากตารางที่ 5 พบว่าการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ต่อ 1 คน   

กบโอ๋ คุณค่าทางโภชนาการสูงสุด โดย Energy 204.61 Kcal. 
Carbohydrate 7.05 gm. Fat 6.19 gm. Protein 40.88 gm. Calcium 
121.05 mg. Iron 4.22 mg. Vitamin A 3.04 I.U. Vitamin B1 0.16 mg. 
Vitamin B2 0.44 mg. Vitamin C 8.26 mg.และ Vitamin B3 12.40  mg.  
ตารางที่ 6 อาหารประเภทลาบลู่ 

ต ารับ 

ลา
บล

ู ่

 

Energy (Kcal.) 576.64  
Carbohydrate  (g.) 57.11  
Fat (g.) 21.63  
Protein (g.) 38.71  
Calcium (mg.) 56.73  
Iron (mg.) 41.02  

Vitamin 

A (I.U.) 112.01  
B1 (mg.) 0.99  
B2 (mg.) 0.35  
C (mg.) 14.53  
B3 (mg.) 7.57  

หมายเหตุ : ค านวณโดยโปรแกรม  INMUCAL ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จากตารางที่ 6 พบว่าการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ต่อ 1 คน 

ซึ่ ง ล าบลู่ มี คุ ณ ค่ า ท า ง โ ภชน ากา ร  โ ด ย  Energy 576.64 Kcal. 
Carbohydrate 57.11 gm. Fat 21.63 gm. Protein 38.71 gm. 
Calcium 56.73mg. Iron 41.02 mg. Vitamin A 112.01 I.U. 
Vitamin B1 0.35 mg. Vitamin B2 14.53 mg. Vitamin C 14.53 mg.
และ Vitamin B3 7.57 mg. 
ตารางที่ 7 ประเภทอาหารหวาน 

ต ารับ 

ข้า
วเห

นีย
วแ

ดง 

ขน
มค

วาย
ลุย

   
(ขน

มเป
ยีd

ปูน
) 

ข้า
วจ

ี่ 

ขน
มก

้อน
    

 
ขน

มต
้ม 

ขน
มเ

ทีย
น 

Energy (Kcal.)   989.95 268.35 101.74 438.30 2289.86 
Carbohydrate  (g.) 196.84 64.72 18.79 92.26 457.42 
Fat (g.) 16.73 0.24 1.49 5.76 28.18 
Protein (g.) 13.00 1.81 3.28 4.345 4.345 
Calcium (mg.) 101.00 44.84 7.23 49.60 305.17 
Iron (mg.) 17.94 4.23 0.30 6.54 28.07 

 A (I.U.) 4.2 4.23 27.76 7.00 29.98 
 B1 (mg.) 0.03 4.2 0.01 0.07 1.21 

Vitamin B2 (mg.) 0.01 0.03 0.04 0.02 0.20 
 C (mg.) 0.79 0 0.02 1.27 0.90 
 B3 (mg.) 1.48 0.84 0.27 1.66 11.72 

หมายเหตุ : ค านวณโดยโปรแกรม  INMUCAL ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จากตารางที่ 7 พบว่าการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ต่อ 1 คน   

ขนมเทียนคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด โดย Energy 2289.86 Kcal. 
Carbohydrate 457.42 gm. Fat 28.18 gm. Protein 4.345 gm. Calcium 
305.17 mg. Iron 28.07 mg. Vitamin A 29.98 I.U. Vitamin B1 1.21 mg. 
Vitamin B2 0.20 mg. Vitamin C 0.90 mg. และ Vitamin B3 11.72 mg. 
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4.อภิปรายผล 
4.1 การศึกษาอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด า หมู่บ้านแหลมมะค่า  
ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก พบว่าชาวไทยทรงด า  
มีอาหารพื้นบ้านที่รับประทานในชีวิตประจ าวันและใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ เช่น แกงหอยขม กบโอ๋ ผักจุ๊บ แกงหน่อไม้ดอง         
ย าใบมะกอก ปลาปิ้งต๊บ ฯลฯ [3] รวบรวมได้ทั้งหมดจ านวน 20 ต ารับ       
แบ่งออกเป็น 7 ได้แก่ อาหารประเภทแกง จ านวน 6 ต ารับ ประกอบด้วย 
แกงบอน แกงโฮเฮ แกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่  แกงหอยขม แกงฟักทองใส่ไก่  
แกงผ า อาหารประเภทแจ่ว “น้ าพริก” จ านวน 3 ต ารับ ประกอบด้วย 
แจ่วเอือดด้าน ซุปมะเขือ แจ่วปลาแหระ อาหารประเภทย า จ านวน 2 ต ารับ 
ประกอบด้วย  ย าหมูใส่ใบมะกอก  ผักจุ๊บ อาหารประเภทปิ้ง จ านวน 2 ต ารับ 
ประกอบด้วย ปลาปิ้งต๊บ  กบโอ๋ อาหารประเภทลาบลู่ จ านวน 1 ต ารับ 
ประกอบด้วย ลาบลู่  อาหารประเภทผัดเผ็ด จ านวน 1 ต ารับ 
ประกอบด้วย ผัดเผ็ดไส้หมู อาหารหวาน จ านวน 5 ต ารับประกอบด้วย 
ข้าวเหนียวแดง ขนมควายลุย(ขนมเปียกปูน) ข้าวจี่  ขนมก้อน (ขนมต้ม) 
ขนมเทียน [6] 
4.2 การหาคุณค่ าทาง โภชนาการของอาหารชาวไทยทรงด า       
หมู่บ้านแหลมมะค่า  ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อน าอาหารพื้นบ้านมาวิเคราะห์ตามแนววิทยาแล้วพบว่าการประกอบ
อาหารพื้นบ้านไทยทรงด า ขึ้นอยู่กับขนบท าเนียมประเพณี โดยมีสังคม
เป็นตัวก าหนด วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร [3] รวบรวมได้ทั้งหมด 
20 ต ารับ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท [6] ได้แก่ ประเภทแกงพบว่า      
แกงหอยขมให้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ โดยมีค่าทางโภชนาการสูงสุด 

ประเภทแจ่ว “น้ าพริก”พบว่า  ซุปมะเขือ ให้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ 
โดยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด ประเภทย า พบว่า ย าหมูใส่ใบมะกอก 
ให้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ โดยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด ประเภทเภทปิ้งพบว่า 
กบโอ๋ ให้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ โดยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด 

ประเภทลาบพบว่าลาบลู่ให้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  จึงมีคุณค่า      
ทางโภชนาการ ประเภทอาหารหวาน พบว่า ขนมเทียนให้สารอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู่ โดยมีค่าทางโภชนาการสูงสุด เทียบจากอาหารหวาน
ต ารับอื่น ค านวณโดยใช้โปรแกรม  INMUCAL ของสถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5.สรุปผลการท าวิจัย 
  การศึกษาครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาอาหารพื้นบ้ านและ       
ค านวณค่าโภชนาการของอาหารชาวไทยทรงด า  ในหมู่บ้านแหลมมะค่า  
ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก ค านวณโดยโปรแกรม  
INMUCAL ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน  20 ต ารับ 
แบ่งออกเป็น อาหารประเภทแกง จ านวน 6 ต ารับ  อาหารประเภทน้ าพริก 
จ านวน 3 ต ารับ อาหารหวาน จ านวน 5 ต ารับ  และประเภทอื่นๆ         
จ านวน 6 ต ารับ  

จากส่วนประกอบของอาหารอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด า พบว่า 
ให้คุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ รวมทั้งวิตามินและเกลือแร่ 
พลังงาน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน แคลเซียม วิตามินเอ วิตามินบี1 
วิตามินบี2 วิตามินซี และวิตามินบี3 เมื่อน าไปวิเคราะห์หาปริมาณ
ส่วนประกอบหลักต่อน้ าหนักอาหาร 100 กรัมของทุกต ารับ ค านวณโดยใช้
โปรแกรม INMUCAL ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

6.ข้อเสนอแนะ 
 การส่งเสริมการรับประทานอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด าในชุมชนและ
นอกชุมชนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่น 

7.กิตติกรรมประกาศ 
 ขอกราบขอบพระคุณชาวไทยทรงด า หมู่บ้านแหลมมะค่า ต าบลพันเสา 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ข้อมูลในการท าอาหารพื้นบ้าน 
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ผลของวัสดุปูนต่อผลผลิตข้าวโพดหวานท่ีปลกูในดินกรดจัดมาก 
Effect of Lime Materials on Yield of Sweet Corn  

Grown on Extremely Acid Soil  
 
 

สายชล สุขญาณกิจ1 และ วุฒิพงษ์ แปงใจ2 
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บทคัดย่อ 
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวัสดุปูนแต่ละชนิดและอัตราการใช้ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต

ข้าวโพดหวานที่ปลูกในดินกรดจัดมาก วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ์ (CRD) จ้านวน 7 ต้ารับทดลอง 3 ซ้้า ผลการ
ทดลองพบว่า การใส่วัสดุปูนในดินกรดจัดมากมีผลให้ข้าวโพดหวานมีการเจริญเติบโตและผลผลิตเพิ่มขึ้น การใส่แคลเซียม
คาร์บอเนตอัตรา 3.75 กรัมต่อกระถางร่วมกับหินฟอสเฟตอัตรา 3.75 กรัมต่อกระถาง ท้าให้ข้าวโพดหวานมีน้้าหนักสดและ
น้้าหนักแห้งฝักสูงที่สุด (109.33 และ 32.80 กรัมต่อฝัก) ขณะที่การใส่แคลเซียมคาร์บอเนตอัตรา 14.98 กรัมต่อกระถาง และ
การใส่หินฟอสเฟตอัตรา 7.49 กรัมต่อกระถาง ให้ค่าน้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งส่วนต้นและใบสูงที่สุด (85.00 และ 26.90 
กรัมต่อต้น ตามล้าดับ) ดังนั้นการใส่วัสดุปูนลงสู่ดินกรดมีผลให้ข้าวโพดหวานมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 
ค าส าคัญ: แคลเซียมคาร์บอเนต หินฟอสเฟต ข้าวโพดหวาน ดินกรดจัดมาก 
 

Abstract 
 The objective of experiment was studied effect of lime materials and rates on growth and yield 
of sweet corn grown on extremely acid soil. The experimental design was arranged in a completely 
randomized design (CRD) with 7 treatments and 3 replications. The result showed that the application of 
lime materials in extremely acid soil increased growth and yield of sweet corn. The application of calcium 
carbonate at 3.75 g/pot combined with rock phosphate at 3.75 g/pot gave the highest fresh and dry 
weight of ear (109.33 and 32.80 g/ear). In addition, the application of calcium carbonate at 14.98 g/pot 
and application of rock phosphate at 7.49 g/pot had the highest fresh and dry weight of stubble corn 
(85.00 and 26.90 g/plant). In conclusion, the application of lime materials can improve growth and yield 
of sweet corn.  
Keywords: Calcium carbonate, Rock phosphate, Sweet corn, Extremely acid soil 
 

บทน า 
สืบเนื่องจากสถานการณ์ราคาข้าวตกต่้าในปัจจุบัน 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีประสบปัญหาขาดทุนในการท้านา เนื่องจาก
ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ขณะที่สามารถขายข้าวได้ใน
ราคาเพี ยง 7,000  – 7,500 บาทต่ อตันเท่ านั้ น [1] การ
ปรับเปลี่ยนพืชปลูกจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้ พืชเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มทางการตลาดดีในปัจจุบันมี
หลายชนิด เช่น กลุ่มผักสลัด กลุ่มพืชไร่ เช่น อ้อย หรือข้าวโพด 
ข้าวโพดหวานเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศที่มีความส้าคัญชนิด
หนึ่งและสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี มีฤดูกาลผลิตสั้น และ
สามารถปลูกได้ทั่วภูมิภาคของประเทศ พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด

หวานในปี 2558 มีประมาณ 226,743 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 
468,828 ตัน ราคาขายข้าวโพดหวานฝักสดอยู่ที่ประมาณ 17 
ถึง 20 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ผลผลิตของข้าวโพดหวานยัง
ถูกน้าไปแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานกระป๋อง และ
ส่งออก ผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศถึง 100,152 ตัน คิดเป็น 
มูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาท [2], [3] 

ข้าวโพดหวานเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารค่อนข้าง
สูง เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ ดังนั้นดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์จะช่วยส่งเสริมให้ข้าวโพดหวานมีผลผลิตทั้งด้าน
คุณภาพและปริมาณที่ดีตรงตามความต้องการของท้องตลาด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขตพื้นที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดม
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สมบูรณ์สูงเนื่องจากมีวัตถุต้นก้าเนิดเป็นตะกอนน้้าพา [4] แต่มี
ข้อจ้ากัดอยู่บ้างคือดินจัดอยู่ในกลุ่มดินกรดจัดมีก้ามะถันเป็น
องค์ประกอบสะสมในดินสูง [5] เมื่อพื้นดินถูกยกระดับให้สูงขึ้น 
มีการระบายน้้าและถ่ายเทอากาศดี แร่ pyrite จะถูกเปลี่ยนเป็น
แร่ jarosite ซึ่งเป็นแร่ต้นก้าเนิดของดินกรด ส่งผลให้ดินใน
บริเวณนั้นเป็นกรดจัด ซึ่งนับว่าเป็นดินที่เป็นปัญหาส้าคัญของ
ประเทศ ชุดดินท่ีส้าคัญในพ้ืนที่ ได้แก่ ชุดดินเสนา และชุดดิน
อยุธยา แต่ถูกจ้าแนกอยู่ในกลุ่ม PII ตามการจัดสมรรถนะความ
เหมาะสมในการปลูกพืชของกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องจากพบจุด
ประของแร่ jarosite ที่ระดับความลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร 
[6] ในเชิงของความอุดมสมบูรณ์แล้วถือว่าเป็นดินที่มีความอุดม
สมบู รณ์ สู ง เนื้ อดิ นมี ลักษณะเป็นดินเหนียว มีปริมาณ
อินทรียวัตถุสูง [7] ท้าให้สามารถดูดซับธาตุอาหารไว้ได้มาก 
อาจมีปัญหาบ้างในแง่ของการเป็นดินกรดจัด ซึ่งจะมีผลให้จุล
ธาตุบางชนิด เช่น เหล็ก และอลูมินัม ละลายออกมามากจนเป็น
พิษต่อพืชที่ปลูก ดังนั้นการแก้ปัญหาความเป็นกรดของดินจะ
เป็นการลดข้อจ้ากัดในการปลูกพืชของดินเหล่านี้ วิธีการจัดการ
ปัญหาดินกรดจัดมีหลากหลายวิธี เช่น การแกล้งดิน การใช้วัสดุ
ปูนชนิดต่างๆ เพื่อสะเทินปฏิกิริยาความเป็นกรดของดิน โดย

วัสดุปูนที่นิยมใช้กันได้แก่  ปูนมาร์ล ปูนขาว ปูนโดโลไมต์ 
หินปูนบด หรือหินฟอสเฟต เนื่องจากปูนเหล่านี้มีองค์ประกอบ
ของธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งสามารถสะเทินความเป็น
กรดในดินได้ นอกจากนี้ธาตุทั้ง 2 ชนิดยังจัดเป็นธาตุอาหารพืช
ซึ่งช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นด้วย การใช้ปูนเพื่อ
ยกระดับค่าปฏิกิริยาดินนั้นช่วยให้การละลายได้ของธาตุอาหาร
หลัก เช่น ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินกรดมีเพิ่มขึ้น อีกท้ัง
ช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้สูงขึ้น [6] ดังนั้น
การปรับเปลี่ยนชนิดพืชปลูกจากข้าวเป็นข้าวโพดหวานจึงถือ
เป็นทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรในพื้นที่ แต่ทั้งนี้จ้าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงสภาพดินในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก
เสียก่อน จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นท่ีมาของงานวิจัย 
เพื่อหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรดินในพื้นที่ให้มีความ
เหมาะสม และช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานซึ่งอาจเป็นพืช
ทางเลือกให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถปลูกทดแทนพืชเศรษฐกิจ
หลักซึ่ งประสบปัญหาราคาตกต่้าในขณะนี้  โดยงานวิจัยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของชนิดและปริมาณวัสดุปูนต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดหวานที่ปลูกในดินกรดจัดมาก 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 1. แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จ้านวน 3 ซ้้า 7 ต้ารับทดลอง ดังนี ้(ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 รายละเอียดต้ารับการทดลอง 
ต ารับที่ สัญลักษณ ์ อัตราการใช้วัสดุปูน 

1 C ไม่ใส่ปูน (ต้ารับควบคุม)  
2 CaCO3 7.49 ใส่แคลเซียมคาร์บอเนตอัตรา 7.49 กรัมต่อต่อกระถาง (เทียบเท่า 250 กิโลกรัมต่อไร่)  
3 RP 7.49 ใส่หินฟอสเฟตอัตรา 7.49 กรัมต่อกระถาง (เทียบเท่า 250 กิโลกรัมต่อไร่) 
4 CaCO3 3.75 

+ RP 3.75 
ใส่แคลเซียมคาร์บอเนตอัตรา 3.75 กรัมต่อกระถาง + หินฟอสเฟต 3.75 กรัมต่อกระถาง 
(เทียบเท่าการใช้ แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับหินฟอสเฟต 250 กิโลกรัมต่อไร่) 

5 CaCO3 14.98 ใส่แคลเซียมคาร์บอเนตอัตรา 14.98 กรัมต่อต่อกระถาง (เทียบเท่า 500 กิโลกรัมต่อไร่) 
6 RP 14.98 ใส่หินฟอสเฟตอัตรา 14.98 กรัมต่อกระถาง (เทียบเท่า 500 กิโลกรัมต่อไร่) 
7 CaCO3 7.49 

+ RP 7.49 
ใส่แคลเซียมคาร์บอเนตอัตรา 7.49 กรัมต่อกระถาง + หินฟอสเฟต 7.49 กรัมต่อกระถาง 
(เทียบเท่าการใช้ แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับหินฟอสเฟต 500 กิโลกรัมต่อไร่) 

  

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ท้ าก ารทดลอง ณ  แป ลงทดลองส าขาวิ ช า
เก ษ ต รศ าส ต ร์  ค ณ ะ วิท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ระหว่างเดือนมีนาคม 
ถึง เดือนมิถุนายน 2561 น้าตัวอย่างดินที่เก็บจากพื้นที่นา
ข อ ง เก ษ ต ร ก ร ใน พื้ น ที่ อ้ า เภ อ บ า ง ไท ร  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา มาตากให้แห้งเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
จากนั้นช่ังตัวอย่างดินใส่ในกระถางพลาสติกขนาดกว้าง 30 
เซนติเมตร สูง 35 เซนติเมตร กระถางละ 10 กิโลกรัม ใส่

วัสดุปูนตามอัตราที่ก้าหนดไว้ตามแผนการทดลองในแต่ละ
กระถาง แล้วรดน้้าพอให้ดินช้ืน วางกระถางไว้ในที่โล่งแจ้ง 
(open air) หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ ท้าการปลูกข้าวโพดหวาน
พันธุ์ไฮ-บริกซ์ 3 โดยหยอดเมล็ดจ้านวน 3 เมล็ดต่อกระถาง 
หลังจากเมล็ดงอกแล้ว 1 สัปดาห์ ท้าการถอนแยกให้เหลือ 1 
ต้นต่อกระถาง ให้น้้าทุกวันในอัตราที่พอท้าให้ดินช้ืนเท่านั้น 
ด้านการใส่ปุ๋ยจะแบ่งใส่ 3 ครั้ง ดังนี้ คือ 1) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 เป็นปุ๋ยรองพื้นพร้อมปลูกอัตรา 1.49 กรัมต่อ
กระถาง (เทียบเท่า 50 กิโลกรัมต่อไร่) 2) เมื่อข้าวโพดอายุได้ 
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20 วันหลังปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 0.74 กรัมต่อ
กระถาง (เทียบเท่า 25 กิโลกรัมต่อไร่) และ 3) ใส่ปุ๋ยสูตร 
46-0-0 อีกครั้งอัตรา 0.74 กรัมต่อกระถาง เมื่อข้าวโพดอายุ 
40 วันหลังปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อข้าวโพดหวานอายุ 
90 วันหลังปลูก 
 3. การเก็บข้อมูล 
 ท้าการวิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนการทดลอง ได้แก่ 
พีเอชดิน ค่าการน้าไฟฟ้าของสารละลายดิน ค่าความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจน
ทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่ เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ ยนได้  ตามวิธีการของ National Soil Survey 
Center [8] ด้านข้อมูลพืช ท้าการเก็บข้อมูล ความสูงที่ระยะ
เก็บเกี่ยว น้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งต้นและใบ น้้าหนักสด
ฝักพร้อมเปลือก น้้าหนักสดฝักหลังปอกเปลือก น้้าหนักแห้ง
ฝักหลังปอกเปลือก ความยาวฝักหลังปอกเปลือก และค่า
ดัชนีการเก็บเกี่ยว 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 น้ าข้ อมู ลที่ ได้ ม าวิ เค ราะห์ ค วามแป รปรวน 
(Analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของต้ารับ
ท ด ล อ ง โด ย วิ ธี  Duncan’s new multiple range test 
(DMRT) ที่ระดับนัยส้าคัญ P<0.05 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. สมบัติของดินก่อนการทดลอง 
 จากการวิเคราะห์สมบัติดินเบื้องต้นก่อนปลูกพบว่า 
ดินมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ค่าพีเอชดินเป็นกรดจัดมาก (พี
เอชเท่ากับ 3.76) ไม่เป็นดินเค็ม ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคต
ไออน และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ในระดับสูง ปริมาณ
อินทรียวัตถุและโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีค่าอยู่ในระดับต่้า  
(ตารางที่ 2)

 
ตารางที่ 2 สมบัติของดินที่ใช้ในการทดลอง 

สมบัติดิน ค่าวิเคราะห์ การแปลผล 1/ 
เนื้อดิน ดินเหนียว - 
พีเอชดิน (1ดิน:1น้้า) 3.76 กรดจัดมาก 
ค่าการน้าไฟฟ้า (dS/m) 1.14 ไม่เคม็ 
ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออน (me/ 100 g) 22.54 สูง 
ปริมาณอินทรียวัตถ ุ(%) 2.10 ปานกลาง 
ไนโตรเจนท้ังหมด (%) 0.13 สูง 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (mg/kg) 2.42 ต่้า 
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได ้(mg/kg) 66.35 ปานกลาง 
1/ FAO Project Staff and Land Classification Division [9] 
 
2. การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดหวาน 
 ค่าการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดหวานแสดง
ในตารางที่ 3 และรูปที่ 1 จากผลการทดลองพบว่า ความยาว
ฝักหลังปอกเปลือก น้้าหนักฝักพร้อมเปลือก มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญยิ่ งทางสถิติ  (P<0.01) น้้ าหนักสดและ
น้้าหนักแห้งส่วนต้นและใบ น้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งส่วน
ฝัก พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) ส่วนค่าความสูง 
จ้านวนฝักต่อต้น และค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว พบว่าไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ต้ารับทดลองใช้หินฟอสเฟต
อัตรา 7.49 กรัมต่อกระถาง (RP 7.49) ให้ค่าความยาวฝัก
หลังปอกเปลือกสูงที่สุด (15.67 เซนติเมตร) ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับต้ารับทดลอง CaCO3 3.75 + RP 3.75, 
CaCO3 14.98 และ RP 14.98 ส่วนน้้ าหนักฝักหลังปอก
เปลือกนั้น ต้ารับทดลองใช้แคลเซียมคาร์บอเนตอัตรา 14.98 
กรัมต่อกระถาง (CaCO3 14.98) ให้ค่าน้้าหนักฝักพร้อม

เปลือกสูงที่สุด 131.00 กรัมต่อฝัก) ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับ
ต้ารับทดอง RP 7.49 และ CaCO3 3.75 + RP 3.75 น้้าหนัก
สดส่วนต้นและใบของข้าวโพดหวาน พบว่าต้ารับทดลองใช้ 
แคลเซียมคาร์บอเนตอัตรา 14.98 กรัมต่อกระถาง (CaCO3 
14.98) ให้ค่าน้้าหนักสดส่วนต้นและใบสูงที่สุด (85.00 กรัม
ต่อต้น) ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับต้ารับทดอง RP 7.49 และ 
CaCO3 3.75 + RP 3.75 ส่วนน้้าหนักแห้งส่วนต้นและใบ 
ต้ารับทดลองใช้หินฟอสเฟตอัตรา  7.49 กรัมต่อกระถาง (RP 
7.49) ให้น้้าหนักแห้งส่วนต้นและใบสูงที่สุด (26.09 กรัมต่อ
ต้น) ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับต้ารับทดลองที่ใช้ CaCO3 
3.75 + RP 3.75, CaCO3 14.98, RP 14.98 แล ะ  CaCO3 
7.49 + RP 7.49 ด้านน้้าหนักฝักข้าวโพดหวานทั้งน้้าหนักสด
และน้้าหนักแห้งให้ผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกัน ต้ารับ
ทดลองใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับหินฟอสเฟตอัตรา 
3.75 กรัมต่อกระถาง (CaCO3 3.75 + RP 3.75) ให้ ค่ า
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น้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งสูงที่สุด (109.33 และ 32.80 
กรัมต่อต้น ตามล้าดับ) ซึ่งค่าที่ได้นี้ไม่มีความแตกต่างทาง

สถิติกับต้ารับทดลอง RP 7.49 และ CaCO3 14.98  

 

ตารางที่ 3 ผลของวัสดุปูนต่อความสูง จ้านวนฝัก ความยาวฝักหลังปอกเปลือก น้้าหนักฝักพร้อมเปลอืก และค่าดัชนีการเก็บ
เกี่ยวของข้าวโพดหวานท่ีปลูกในดนิกรดจัดมาก 

ต ารับทดลอง 
ความสูง 
(ซม.)1/ 

จ านวนฝักต่อ
ต้น1/ 

ความยาวฝัก
หลังปอกเปลือก 

(ซม.)1/ 

น้ าหนักฝัก
พร้อมเปลือก 
(กรัม/ฝัก)1/ 

ค่าดัชนีการเก็บ
เกี่ยว1/ 

C 154.67 0.67 11.33 c 94.50 bc 1.26 
CaCO3 7.49 138.00 0.67 12.33 bc 79.33 c 0.98 

RP 7.49 165.67 1.00 15.67 a 129.00 a 1.25 
CaCO3 3.75 + RP 3.75 158.67 1.00 15.00 ab 126.67 ab 1.35 

CaCO3 14.98 154.33 1.00 14.66 ab 131.00 a 1.16 
RP 14.98 162.00 0.67 12.67 abc 74.00 c 0.97 

CaCO3 7.49 + RP 7.49 155.67 1.00 10.00 c 76.00 c 0.70 
F-test ns ns ** ** ns 
CV (%) 8.51 35.96 12.26 18.13 29.90 

1/ค่าเฉลี่ยที่ตามหลังด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติโดยใช้วิธี DMRT; ** ค่าเฉลี่ยมีแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 99%; ns ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 

 
 

รูปที่ 1 ผลของวัสดุปูนต่อน้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งส่วนต้นและใบ (A) และส่วนฝัก (B) ของข้าวโพดหวาน 
 

 การใช้ปูนในการแก้ปัญหาดินกรดถือเป็นวิธีการ
จัดการดินที่มีการปฏิบัติอย่างแพร่หลาย มีรายงานทดลอง
หลายฉบับที่ให้ผลการทดลองเชิงบวกเมื่อมีการใส่วัสดุปูนใน
ดินกรด [10], [11], [12] ศิราณี [11] ศึกษาการใช้ปูนและปุ๋ย
หมักต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดที่ปลูกในชุดดินคอหงส์ 
พบว่าการใส่ปูนในอัตราเทียบเท่าความต้องการปูนของดิน
ร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมัก6 ตันต่อไร่ ท้าให้ต้นข้าวโพด มีการ
เจริญเติบโตสูงที่สุด โดยมีความสูงของต้น น้้าหนักสด และ
น้้าหนักแห้งเฉลี่ยมากที่สุด และท้าให้ค่าพีเอชดินมีค่าเพิ่ม
สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีควบคุม การใส่ปูนนั้นมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืชทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจาก
เป็นวัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบ เช่น แคลเซียม
คาร์บอเนตมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ ส่วนหินฟอสเฟตจะ

มีองค์ประกอบของแคลเซียมและฟอสฟอรัส การใส่ปูนจะมี
ผลในการสะเทินปฏิกิริยาความเป็นกรดของดิน เนื่องจาก
สารประกอบไบคาร์บอเนต (HCO-

3) จากปูนจะท้าปฏิกิริยา
กับไฮโดรเจนไอออน (H+) ท้าให้การดูดซับไฮโดรเจนไอออน
ของดินลดลง ค่าพีเอชของดินจึงเพิ่มสูงขึ้น [10] ซึ่งจากผล
การทดลองที่ได้มีแนวโน้มว่าการใช้หินฟอสเฟตอัตรา 7.49 
กรัมต่อกระถาง หรือการใช้แคลเซียมคาร์บอเนต 3.75 กรัม
ต่อกระถางร่วมกับหินฟอสเฟต 3.75 กรัมต่อกระถาง 
สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานท่ีปลูกในดินกรดจัดได้ 

 

บทสรุป 
 การใช้วัสดุปูนในการปรับปรุงดินกรดจัดเพื่อการ
ผลิตข้าวโพดหวานนั้นให้ผลการทดลองไปในเชิงบวก การใช้
แคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินฟอสเฟตมีแนวโน้มในการเพิ่ม
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ผลผลิตข้าวโพดหวานทั้งน้้าหนักต้นและใบ น้้าหนักฝัก และ
จ้านวนฝัก การใช้แคลเซียมคาร์บอเนตอัตรา 3.75 กรัมต่อ
กระถาง และหินฟอสเฟตอัตรา 3.75 กรัมต่อกระถาง ซึ่ง
เทียบเท่าการการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตและหินฟอสเฟต
อย่างละ 250 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้้าหนักผลผลิตทั้งน้้าหนักสด
และน้้าหนักแห้งฝักสูงที่สุด ขณะที่การใช้หินฟอสเฟตอัตรา 
7.49 กรัมต่อกระถาง ซึ่งเทียบเท่าการใช้หินฟอสเฟตอัตรา 
500 กิโลกรัมต่อไร่ให้ค่าน้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งฝัก
รองลงมา 
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การมีส่วนร่วมในโครงการวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน 
ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Melon Farmers Participation of Community Enterprise Project  
In Lat Bua Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. 

 
ณัฐวุฒิ จั่นทอง1 และ อัณธิกา เสงี่ยมใจ2 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน 2) การมีส่วนร่วม              
ในโครงการวิสาหกิจชุมชน 3) ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วม และ 4) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการวิสาหกิจชุมชน 
ในโครงการวิสาหกิจชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ เกษตรกรที่ปลูกเมล่อน จ านวน 79 คน ในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ ์ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในโครงการวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.71) ซึ่งด้านการวางแผน และ ด้านการด าเนินงาน เกษตรกรมีส่วนร่วมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96 และ 3.92 
ตามล าดับ) ส่วนด้านการได้รับผลประโยชน์ และ ด้านการติดตามและประเมินผล เกษตรกรมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 
3.45 ตามล าดับ) โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ รายได้ พ้ืนที่ถือครอง และการรับการฝึกอบรม 
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม เกษตรกร เมล่อน วิสาหกิจชุมชน 
 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate 1) The personal, economic, and social factors of the melon 

farmers. 2) Participation of community enterprise project. 3) The problems and difficulties encountered. and 4) factors 
related to the participation of community enterprise project. The sample of the research includes 79 melon farmers in 
Lat Bua Luang district, Phranakhon Si Ayutthaya province. Data were collected using interview form. Results revealed 
that melon farmers participation of community enterprise project was high ( total average 3.71) .  The planning and 
operations. Farmers participate in high levels (average 3.96 and 3.92 respectively) . The beneficiaries and tracking and 
evaluation. Farmers participate in the moderate level ( average 3.49 and 3.45 respectively) . Factors related to the 
participation in the community enterprise project were income, size of land holding and training in last years. The 
correlation between factors and participation was significant at the 0.05 level.   
Keywords : participation, farmer, melon, community enterprise 
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บทน า 
 ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 ประเทศไทยเริ่มมีสัญญาณภัยแล้ง        
มากขึ้น จากปริมาณน้ าฝนที่ตกน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ดังนั้น
ด้วยเหตุข้างต้นจึงมีข้อเสนอให้มีการส ารองน้ าไว้เพื่อการอุปโภค
บริโภค ผลักดันน้ าเค็ม และรักษาระบบนิเวศ เท่านั้น ขณะที่การ        
ใช้น้ าเพื่อการเพาะปลูกอาจจะต้องชะลอไว้ก่อน [1] สถานการณ์
วิกฤติภัยแล้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เช่นเดียวกัน พืชทุกชนิด
ของเกษตรกรหลายแห่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะภัยแล้ง 
โดยเฉพาะการท านาซึ่งเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา บางพื้นที่ขาดน้ าบ ารุงผลผลิตต้องปล่อยให้         
ต้นข้าวหรือพืชชนิดอื่นแห้งเหี่ยวตายและส่งผลให้เกษตรกรขาด
รายได้ [2] ซึ่งในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น
ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพท านาเป็นหลักก็ประสบปัญหาภัย
แล้งเป็นบริเวณกว้าง [3] ทางส านักงานเกษตรอ าเภอลาดบัวหลวง
และส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้ท าการส่งเสริม
ให้เกษตรกรหันมาปลูกเมล่อนแทนการท านา เพราะเหตุนี้เองจึงได้
เกิดการจัดตั้งโครงการวิสาหกิจชุมชนปลูกเมล่อนปลอดสารรายใหญ่
ของจังหวัด ภายใต้ช่ือ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจ
พัฒนา” ที่อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
เกษตรกรเริ่มจากการปลูกในพื้นที่โล่ง ซึ่งเป็นที่นาเก่า แต่ก็ประสบ
ปัญหาโรคและแมลงท าลาย จากนั้นก็พัฒนามาปลูกในระบบ
โรงเรือน จนประสบความส าเร็จ เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลผลิตเกือบทั้งหมดจะส่งให้
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ สัปดาห์ละประมาณ 1.5-2.0 ตัน ในราคา
ขายส่งกิโลกรัมละ 85 บาทขึ้นไป [4] โดยที่การด าเนินงานของ
โครงการวิสาหกิจชุมชนจะมีโครงสร้างดังนี้ 1) คณะกรรมการบริหาร
โครงการวิสาหกิจชุมชน 2) ผู้อ านวยการโครงการวิสาหกิจชุมชน  
3) ฝ่ายบริหารทั่วไป 4) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม และ 
5) กลุ่มงานเรียนรู้และแปลงสาธิต ซึ่งในแต่ละกลุ่มงานจะมีเจ้าหน้าที่
ภาครัฐคอยดูแลและให้เกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ โดยเกษตรกรผู้ที่ เข้าไปร่วมบริหารโครงการต้อง
ประสานงานระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับเจ้าหน้าภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด ฯลฯ โดยการมีส่วนร่วมใน
โครงการวิสาหกิจชุมชนมีขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังนี้ การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ [5] 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการวิสาหกิจชุมชน
ของเกษตรกรในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีได้
มีการก่อตั้งโครงการวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาประมาณเกือบ 3 ปีแล้ว 
โดยการบริหารงานในโครงการส่วนใหญ่เป็นการบริหารงานโดย
หน่วยงานของภาครัฐร่วมกับกลุ่มเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มี
หน่วยงานใดศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
โครงการด้านปัจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
โครงการวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องการทราบข้อมูลว่าเกษตรกรผู้
ปลูกเมล่อนในอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มี
ส่วนร่วมในบริหารจัดการโครงการดังกล่าวหรือไม่และมีส่วนร่วมใน

ขั้นตอนใดบ้าง เพื่อให้ผลการวิจัยที่ได้น าใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
งานด้านการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์
กับชุมชน บ้านเมือง และประเทศชาติมากที่สุด อีกท้ังยังสามารถน า
ผลการวิจัยไปส่งเสริม แนะน า หรือเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์หรือความส าเร็จที่จะได้รับหลังจากการเข้าร่วมโครงการ
แก่เกษตรกรรายอื่นที่ยังลังเลหรือยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
ดังเช่นโครงการดังกล่าว 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรเป้าหมายในการวิจัย คือ เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนที่เข้า
ร่วมโครงการวิสาหกิจชุมชนและมีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอลาดบัว
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวนทั้งหมด 79 คน โดยท าการ
คัดเลือกเกษตรกรทั้งหมด เพราะมีขนาดที่เหมาะสมในการวิจัย และ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรแบบรายบุคคล  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย 
ค าถามเป็นปลายเปิดและค าถามแบบปิด โดยแบ่งแบบทดสอบเป็น 
3 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ 
และสังคม  
  ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโครงการ
วิสาหกิจชุมชน  
  ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการมี
ส่วนร่วมในโครงการวิสาหกิจชุมชน  
 จากนั้นน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช้เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน จ านวน 20 ราย แล้วน าเอาข้อมูลที่
ได้มาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ตามแบบ
ของ Cronbach [6] เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าเท่ากับ 0.83 ซึ่งมี
ค่าค่อนข้างสูงพอท่ีจะเช่ือถือว่าแบบสัมภาษณ์มีความน่าเชื่อถือ และ
สามารถน าไปใช้ในงานวิจัยได้ 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และการวิเคราะห์พหุถอดถอย 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ผลการวิจัย
พบว่า เกษตรกรผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 75.36) มี
อายุเฉลี่ย 45 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ร้อยละ 42.10) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 80.36) มีรายได้เฉลี่ย 
289,964.45 บาท/ปี มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 5.42 ไร่ มีแรงงานเฉลี่ย 
2.80 คน มีประสบการณ์ในปลูกเมล่อนเฉลี่ย 2.42 ปี ได้รับการ
ฝึกอบรมในปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 2.50 ครั้ง และเคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐและเอกชนในรอบปีท่ีผ่านมาเฉลี่ย 5.65 ครั้ง  
 ตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในโครงการวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกร
ผู้ปลูกเมล่อน ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีส่วนร่วมในโครงการ
วิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดคือ 3.71 โดยที่ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ที่ค่าเฉลี่ย 3.96 และ 3.94 
ตามล าดับ) ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการไดร้ับผลประโยชน์และด้าน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 200

hp-pc3
Stamp



การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ท่ีมีค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.45 ตามล าดับ) (ตารางที ่1) 
 ตอนที่  3 ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในโครงการ
วิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน ผลการวิจัยพบว่า 
เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในโครงการโรงเรียน
ชาวนาอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดคือ 2.36 โดยสรปุ
ได้ว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดมาจาก ไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการ เกษตรกรขาดความรู้และความเข้าใจในการด าเนิน
โครงการ และการแบ่งพรรคแบ่งพวกของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ  
 ตอนที่  4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
เศรษฐกิจ และสังคมกับการมีส่วนร่วมในโครงการวิสาหกิจชุมชน 
การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์พหุถอดถอย เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวมี
ความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใดกับตัวแปรตาม โดยเลือกตัวแปรอิสระ
จ านวน 10 ตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
รายได้ ขนาดพื้นที่ถือครอง แรงงาน ประสบการณ์ในปลูกเมล่อน 
การได้รับการฝึกอบรมในปีท่ีผ่านมา และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ

รัฐและเอกชนในรอบปีที่ผ่าน ส่วนตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมใน
โครงการวิสาหกิจชุมชน (ค่าเฉลี่ยของการยอมรับรวม) 
 ตัวแปรอิสระทั้งหมดได้รับการตรวจสอบว่า แต่ละคู่ไม่มีค่า
สหสัมพันธ์สูงกว่า 0.65 ที่จะก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระด้วยกันเอง (multicollinearity) อันเป็นการละเมิดข้อ
สมมติฐานที่ก ากับเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุ [7] 
 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ โดยการน าเอาตัวแปรอิสระทั้ง 10 
ตัวแปร เข้าไปในสมการแล้วค านวณด้วยวิธีปกติ (enter) พบว่า ค่า 
F = 2.834 Sig of F = 0.000 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่ง
ตัวที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับตัวแปรตาม (การมี
ส่วนร่วมในโครงการวิสาหกิจชุมชน) และเมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิ
ของการตัดสินใจในเชิงพหุ พบว่า R2 = 0.393 หมายความว่า ตัว
แปรอิสระทั้งหมดอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ร้อยละ 
39.3 ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัวแปร มีจ านวน 3 ตัวแปร ที่มีผลต่อ
ตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ รายได้ 
พื้นที่ถือครอง และการได้รับฝึกอบรมในรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่งตัวแปรทั้ง 
3 ตัวแปร มีผลเป็นบวก ดังแสดงใน (ตารางที่ 2) 
  

 
ตารางที ่1 การมีส่วนร่วมในโครงการวิสาหกิจชุมชน 

การมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 
1. ด้านการวางแผน 3.96 0.10 มาก 
2. ด้านการด าเนินงาน 3.92 0.19 มาก 
3. ด้านการติดตามและประเมินผล 3.45 0.25 ปานกลาง 
4. ด้านการได้รับผลประโยชน์ 3.49 0.32 ปานกลาง 

Total 3.71 0.16 มาก 
 
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม กับการมสี่วนร่วมในโครงการวสิาหกิจชุมชน 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ ์(b) t P-value 
1. เพศ -0.030 -0.493 0.623 
2. อายุ (ปี) 0.002 0.854 0.109 
3. ระดับการศึกษา  -0.085 -0.833 0.111 
4. สถานภาพสมรส 0.048 1.142 0.231 
5. รายได ้(บาท) 0.007 2.185 0.049* 
6. ขนาดพื้นท่ีถือครอง (ไร)่ 0.111 0.412 0.772 
7. แรงงานr (คน) -0.102 -1.002 0.322 
8. ประสบการณ์ในการปลูกเมล่อน (ไร)่ 0.002 2.276 0.033* 
9. การฝึกอบรมในปีท่ีผ่านมา (ครั้ง) 0.018 2.288 0.029* 
10. การตดิต่อกับเจา้หน้าท่ีของรัฐและเอกชนในรอบปีท่ีผ่านมา (ครัง้) -0.009 -1.232 0.098 

Constant 2.032 18.345 0.000 
R2  0.393 (39.3%) 
F  2.834  

Sig. F  0.000  
* มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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วิจารณ์และอภิปรายผล 
 จากสมมุติฐานของงานวิจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และ
สังคม ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ ขนาด
พื้นที่ถือครอง แรงงาน ประสบการณ์ในการปลูกข้าว การได้รับการ
ฝึกอบรมในรอบปีที่ผ่านมา และติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
เอกชนในรอบปีที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
โครงการวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน ของเกษตรกรใน
อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่ามี  
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการวิสาหกิจ
ชุมชน ได้แก่ รายได้ พื้นที่ถือครอง และการได้รับฝึกอบรมในรอบปีที่
ผ่านมา มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนตัวแปรอื่น พบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการมีส่วนร่วมในโครงการ
วิสาหกิจชุมชน 
 4.1 รายได้ จากผลการศึกษาพบว่า รายได้มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการมีส่วนร่วมในโครงการวิสาหกิจชุมชน 
เนื่องจาก เกษตรกรที่มีส่วนร่วมในโครงการส่วนใหญ่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจในระดับปานกลางขึ้นไป ท าให้แนวโน้มที่เกษตรกรเข้าไปมี
ส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ของโครงการเพิ่มมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ [8] 
ที่พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการโรงเรียน
ชาวนาของเกษตรกรในอ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เนื่องจาก 
การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนชาวนา จะท าให้เกษตรกรได้รับความรู้
ในด้านการบริหารจัดการมากขึ้น และท าให้รายได้จากการปลูกข้าว
เพิ่มขึ้นไปด้วย  
 4.2 พื้นที่ถือครอง จากผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ถือครองมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการมีส่วนร่วมในโครงการ
วิสาหกิจชุมชน เนื่องจาก จ านวนพื้นที่ถือครองเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยเกษตรกรที่มีพื้นที่ถือ
ครองมากจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการมากกว่าเกษตรกรที่มีพื้นที่
ถือครองน้อย ซึ่ งสอดคล้องกับ  [9] ที่พบว่า พื้ นที่ ถือครองมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน
การส่งเสริมปลูกพืชผักและผลไม้ภายใต้ระบบเกษตรที่ดีและ
เหมาะสมในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จังหวัด
ล าพูน เนื่องจาก เกษตรกรที่มีจ านวนพื้นที่ถือครองในครัวเรือนมาก 
โดยเฉพาะพื้นที่ท าการเกษตรที่เป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือน 
จะมีความสนใจและให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมทางการเกษตรมากกว่าเกษตรกรที่มีพื้นที่ถือครองน้อยกว่า 
หรือไม่มีพื้นท่ีถือครองในครัวเรือนเลย 
 4.3 การได้รับฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา จากผลการศึกษาพบว่า 
การได้รับฝึกอบรมในปีที่ผ่านมามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับการมีส่วนร่วมในโครงการวิสาหกิจชุมชน เนื่องจาก 
เกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะเข้า
ร่วมโครงการมากขึ้น เพราะความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการท า
ให้เกษตรกรได้ใช้ความรู้และความสามารถของตนเองที่มีอยู่ได้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ [10] ที่พบว่า การได้รับการ
ฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนของ
ประชาชน ต าบลเสริมซ้าย อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง เนื่องจาก
การได้รับการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ป่าชุมชน ในด้านการด าเนินการด้านผลประโยชน์ ด้านการติดตาม
ประเมินผล และในภาพรวม กล่าวคือ ประชาชนท่ีได้รับการฝึกอบรม
มากจะมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนมาก 
 
บทสรุป 
 เกษตรกรผู้ ปลู ก เมล่อน ในอ าเภอลาดบั วหลวง จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 45 ปี มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีสถานภาพสมรสแล้ว มี
รายได้เฉลี่ย 289,964.45 บาท/ปี มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 5.42 ไร่ มี
แรงงานเฉลี่ย 2.80 คน มีประสบการณ์ในปลูกเมล่อนเฉลี่ย 2.42 ปี 
ได้รับการฝึกอบรมในปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 2.50 ครั้ง และเคยติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนในรอบปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 5.65 ครั้ง  ใน
ด้านการมีส่วนร่วมในโครงการวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับที่มาก เนื่องจากขั้นตอนการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ขั้นตอน 
เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการจัดการและบริหารโครงการวิสาหกิจ
ชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี
จุดหมายเพื่อให้โครงการวิสาหกิจชุมชนประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งเกษตรกรได้รับ
การดูแลและได้รับค าปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้
โครงการวิสาหกิจชุมชนประสบผลส าเร็จได้ การมีส่วนร่วมใน
โครงการวิสาหกิจชุมชนแต่ละขั้นตอนนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัว
เกษตรกรเอง รวมไปถึงเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติด้วย 
และการมีส่วนร่วมในโครงการวิสาหกิจชุมชนยังสามารถท าให้
เกษตรกรพัฒนาทักษะและความรู้เรื่องการบริหารจัดการโครงการ 
รวมทั้งยังท าให้เกษตรกรสามารถท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้  อีกทั้ง
เกษตรกรได้ใช้เวลาที่ว่างเว้นจากการท าการเกษตรมาท าประโยชน์
ในกับชุมชนได้มากข้ึน ในส่วนปัญหาและอุปสรรค ส่วนใหญ่เกิดจาก
การไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ เกษตรกรขาด
ความรู้และความเข้าใจในการด าเนินโครงการ และการแบ่งพรรค
แบ่งพวกของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวนั้นเกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเองก่อน ถ้าหากปัญหานั้นใหญ่เกินไป จึงขอความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ ยวข้องให้ ช่วยเหลือดูแลต่อไป ทั้ งนี้ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องควรเพิ่มช่องทางในการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับโครงการให้
มากขึ้นและมีการจัดอบรมให้ความรู้มากข้ึนกว่าเดิม เพื่อให้เกษตรกร
รายอื่นที่สนใจแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงประโยชน์และ
สิทธิต่าง ๆ จากการเข้าร่วมโครงการว่ามีประโยชน์ต่อตนเองมาก
น้อยเพียงใด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
โครงการวิสาหกิจชุมชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ 
คือ รายได้ พื้นที่ถือครอง และการได้รับฝึกอบรมในรอบปีท่ีผ่านมา 
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 จังหวัดล าพูน”, วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีท่ี 34, 
 ฉบับท่ี 1, หน้า 69-80, 2560. 
[10] ศุภชัย พันธ์ทอน , พหล ศักดิ์คะทัศน์ , นคเรศ รังควัต และ          
 สายสกุล ฟองมูล. “การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนของ
 ประชาชนต าบลเสริมซ้าย อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง”, 
 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, หน้า 
 32-39, 2555. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณ คุณลักษณะทางกายภาพ และเคมีของขยะอินทรีย์จากครัวของมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต และการน้าใช้ประโยชน์ด้วยการท้าน้้าหมักชีวภาพ ผลการศึกษาปริมาณของขยะอินทรีย์ เท่ากับ 17.6 กิโลกรัมต่อวัน ความหนาแน่น 
เท่ากับ 0.28 ± 0.10 กิโลกรัมต่อลิตร ค่าความช้ืน เท่ากับ 42.42% ± 0.56 ปริมาณของแข็งรวม เท่ากับ 57.58% ± 0.56 ปริมาณสารที่เผา
ไหม้ได้ เท่ากับ 54.09% ± 0.40 ปริมาณเถ้า เท่ากับ 3.49% ± 0.22 ปริมาณความร้อน เท่ากับ 4,600.05 ± 9.89 แคลอรี่ต่อกรัม ปริมาณ
คาร์บอน เท่ากับ 30.05% ± 0.22 ปริมาณไฮโดรเจน เท่ากับ 3.61% ± 0.26 ปริมาณไนโตรเจน เท่ากับ  0.65% ± 4.26 ปริมาณโพแทสเซียม 
เท่ากับ 0.65% ± 0.12 ปริมาณคลอรีน เท่ากับ 0.02% ± 6.05 ปริมาณความฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.04% ± 1.26 และปริมาณซัลเฟอร์ เท่ากับ 
0.19% ± 0.05 ขยะอินทรีย์มีความชื้นสูงเหมาะกับการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ และประกอบด้วยธาตุอาหารของพืชจึงเหมาะกับการก้าจัดด้วย
การท้าน้้าหมักชีวภาพ หมักเป็นเวลา 15 วัน มีปริมาณธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) เท่ากับ 
1.283% ±0.216, 0.091% ±0.021% และ 0.535% ±0.012 ตามล้าดับ ส่วนธาตุอาหารรอง คือ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) ก้ามะถัน 
(S) เท่ากับ 0.693% ±0.065, 0.134% ±0.008 และ 3.4% ±0.2 ตามล้าดับ 
ค าส าคัญ : ขยะอินทรีย์, น้้าหมักชีวภาพ, ค่าความช้ืน, ปริมาณไนโตรเจน 

 
Abstract 

The objectives of this research were to study of organic waste quantity, physical and chemical characteristics 
of organic waste from Suan Dusit university’s kitchen and ways to dispose of organic waste using microorganism 
activated solution. The results of the organic waste quantity was 17.6 kilogram/day, density 0.28 ±0.10 kg/l, moisture 
content 42.42% ±0.56, total solid 57.58% ±0.56, volatile solid 54.09% ±0.40, ash 3.49% ±0.22, calorific value 4,600.05 
±9.89 cal/g, Carbon content 30.05% ±0.22, Hydrogen content 3.61% ±0.26, Nitrogen content 0.65% ±4.26, Potassium 
content 0.65% ±0.12, Chlorine content  0.02% ±6.05, Phosphorus content 0.04% ±1.26, and Sulfur content 0.19% 
±0.05. Organic waste had high moisture and plant nutrients content, tended to make good microorganism activated 
solution. The microorganism activated solution was fermented 15 days. It showed the amount of major plant nutrients. 
Nitrogen Phosphorus and Potassium contents were 1.283% ±0.216, 0.091% ±0.021 and 0.535% ±0.012, respectively. The 
minor plant nutrients such as Calcium, Magnesium and Sulfur contents were 0.693% ±0.065, 0.134% ±0.008 and 3.4% 
±0.2, respectively.   
Keywords : Organic waste, Effective microorganism solution, Moisture content, Nitrogen content 
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1. บทน า (Introduction) 
การจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่ในเขตชุมชนเมือง เนื่องจาก

สภาวะปัจจุบันที่ประชากรอยู่อย่างแออัด ท้าให้ปริมาณขยะมีมาก 
แต่ภาครัฐสามารถจัดเก็บได้แค่บางส่วน อีกทั้งกระบวนการก้าจัด
ขยะยังไม่สามารถก้าจัดได้หมด ท้าให้ส่วนที่เหลือก่อเกิดปัญหาด้าน
สุขภาพ และทัศนียภาพท่ีดูแล้วไม่สบายตา  

สถาบันการศึกษาก็จัดเป็นแหล่งก้าเนิดขยะมูลฝอยที่ส้าคัญแห่ง
หนึ่ง เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีการท้ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆของ
นักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีจ้านวนมาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการ มี
การเปิดรับสมัครนักศึกษา และเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมมากมาย เพื่อ
รองรับนักศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมต่างๆ 
เหล่านั้นท้าให้ปริมาณของขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น
ตามล้าดับ โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่เหลือจากการกระบวนการปรุง
อาหาร ประกอบอาหาร และเศษอาหารจากการบริโภค ขยะอินทรีย์
เหล่านี้มีความช้ืนสูง เน่าเสียง่าย จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ และแพร่ 
กระจายของเช้ือโรค ตลอดจนก่อให้เกิดความร้าคาญต่างๆ จากกลิ่น 
น้้าชะขยะ ซึ่งเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  

ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความจ้าเป็น และความส้าคัญของการก้าจัด
ขยะอินทรีย์จากแหล่งก้าเนิด  เพื่ อ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ด้าเนินการเก็บรวบรวม การขนส่ง และลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้อง
น้าไปก้าจัดในขั้นสุดท้ายยังสถานที่ฝังกลบ อันส่งผลทางอ้อมให้
สถานที่ฝังกลบใช้งานได้นาน ประหยัดงบประมาณของรัฐที่จะต้อง
ลงทุนเพื่อการก้าจัดขยะ แนวทางในการก้าจัดขยะอินทรีย์จาก
ห้องครัวของมหาวิทยาลัยฯ แนวทางหนึ่งคือ การน้ามาท้าน้้าหมัก
ชีวภาพ อาศัยการท้างานของจุลินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจน จนได้
น้้าหมักท่ีอุดมไปด้วยธาตุอาหารของพืช อาจน้ากลับมาท้าปุ๋ยน้้าเพื่อ
ใช้ในการเกษตรของมหาวิทยาลัย 
 

2. วิธีการทดลอง (Materials and Methods) 
2.1 การศึกษาปริมาณ องค์ประกอบทางกายภาพ และเคมี

ของขยะอินทรีย์จากห้องครัวของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
การเก็บตัวอย่างมูลฝอยจากห้องครัวของมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต ในเวลาที่ห้องครัวรวบรวมมูลฝอยก่อนน้ามูลฝอยไปทิ้งที่จุดพัก
ขยะของมหาวิทยาลัย ท้าการแยกขยะอินทรีย์ และช่ังน้้าหนัก สุ่ม
ตัวอย่างวันละ 1 ครั้งด้วยวิธีแบ่งกองมูลฝอยออกเป็น 4 ส่วน 
(Quartering) จ้านวน 1 ตัวอย่างต่อครั้ง ท้าการส้ารวจ 3 วันในวัน
ท้าการ วิเคราะห์หาความหนาแน่นของมูลฝอย (Density) ความช้ืน 
(Moisture content) ปริมาณของแข็งรวม (Total solid) ปริมาณ
สารที่ เผาไหม้ ได้  (Volatile solid) ปริมาณ เถ้า (Ash content) 

ปริมาณความร้อน (Calorific Value) ปริมาณคาร์บอน (Carbon, C) 
ปริมาณไฮโดรเจน (Hydrogen, H) ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen, 
N) ป ริม าณ โพ แทส เซี ยม  (Potassium, K) ป ริม าณ คลอไรด์ 
(Chloride, Cl) ปริมาณฟอสฟอรัส (Phosphorus, P) และปริมาณ
ซัลเฟอร์ (Sulfur, S) [1]  

2.2 การท าน  าหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์จากห้องครัวของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

น้ามูลฝอยอินทรีย์มาตัดย่อยให้มีขนาดเล็ก ประมาณ 1 เซน
ต ิเมตร เติมกากน้้าตาลในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 [2] หมักในถังมีฝาปิด 
เก็บตัวอย่างน้้าหมักเพื่อน้าไปวิเคราะห์ธาตุอาหารในวันที่ 15 ของ
การหมัก 

2.3 การวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองในน  า
หมักชีวภาพ 

น้าน้้าหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์จากห้องครัว มาวิเคราะห์
ธาตุอาหารหลัก  และธาตุอาหารรอง 6 ชนิด คือ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และก้ามะถัน [1] 
 

3. ผลการทดลอง (Results) 
 ปริมาณขยะอินทรีย์จากครัวของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี
ปริมาณเท่ากับ 17.6 กิโลกรัมต่อวัน ประกอบด้วยเศษผัก เปลือก
ผลไม้ 16.4 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 93.3% และเศษเนื้อสัตว์ 1.2 
กิโลกรัมต่อวัน หรือ 6.7% 

ผลการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ และเคมีของขยะอินทรีย์
จากครัว มีค่าความหนาแน่น เท่ากับ 0.28 ±0.10 กิโลกรัมต่อลิตร 
ค่าความช้ืน เท่ากับ 42.42% ±0.56 ปริมาณของแข็งรวม เท่ากับ 
57.58% ±0.56 ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ เท่ากับ 54.09% ± 0.40 
ปริมาณเถ้า เท่ากับ 3.49% ±0.22 และปริมาณความร้อน เท่ากับ 
4,600.05 ±9.89 แคลอรี่ต่อกรัม ปริมาณคาร์บอน เท่ากับ 30.05% 
±0.22 ปริมาณไฮโดรเจน เท่ากับ 3.61% ±0.26 ปริมาณไนโตรเจน 
เท่ากับ  0.65% ±4.26 ปริมาณโพแทสเซียม เท่ากับ 0.65% ±0.12 
ปริมาณคลอรีน เท่ากับ 0.02% ±6.05 ปริมาณความฟอสฟอรัส 
เท่ากับ 0.04% ±1.26 และปริมาณซัลเฟอร์ เท่ากับ 0.19% ±0.05 
ดังตารางที่ 1 

ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองในน้้าหมัก
ชีวภาพ  พบว่า มีปริมาณธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N) 
ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) เท่ากับ 1.283% ±0.216 
0.091% ±0.021% และ 0.535% ±0.012 ตามล้าดับ  ส่วนธาตุ
อาหารรอง คือ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) ก้ามะถัน (S) 
เท่ า กั บ  0.693% ±0.065, 0.134% ±0.008 แ ล ะ  3 .4 % ±0.2 
ตามล้าดับ 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ และเคมีของ
ขยะอินทรีย์จากครัว 

 

ค่าดัชน ี
ปริมาณ
เฉลี่ย 

S.D. 

ความหนาแน่น  
(กิโลกรัมต่อลติร) 

0.28 0.1 

ความช้ืน (%) 42.42 0.56 

ปริมาณของแข็งรวม (%) 57.58 0.56 

ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ (%) 54.09 0.40 
ปริมาณเถ้า (%) 3.49 0.22 

ปริมาณความร้อน  
(แคลอรี่ต่อกรมั) 

4,600.05 9.89 

คาร์บอน (%) 30.05 0.22 
ไฮโดรเจน (%) 3.61 0.26 
ไนโตรเจน (%) 0.65 4.26 

โพแทสเซียม (%) 0.65 0.12 
คลอรีน (%) 0.02 6.05 

ฟอสฟอรัส (%) 0.04 1.26 
ซัลเฟอร์ (%) 0.19 0.05 

 
4. วิจารณ์ผลการทดลอง (Discussion) 

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ และทางเคมีของขยะ
อินทรีย์จากห้องครัวของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่าขยะอินทรีย์มี
ความช้ืนสูง 42.42% ±0.56 เหมาะกับการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ 
อันเป็นสาเหตุของการเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น แต่เป็นปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการน้ามาการท้าน้้าหมักชีวภาพ เมื่อพิจารณาธาตุอาหารหลักของ
พืชในขยะอินทรีย์ ได้แก่ ไนโตรเจน มีปริมาณเท่ากับ  0.65% ±4.26 
ฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.04% ±1.26 และโพแทสเซียม เท่ากับ 0.65% 
±0.12 พบว่าปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัส มีค่าต่้ากว่าค่า
มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
1.00 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.50  ตามล้าดับ แต่มีปริมาณ
โพแทสเซียมสูงกว่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร คือ 
มีโพแทสเซียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.50 อีกทั้งพบธาตุอาหารรอง 
และธาตุอาหารเสริม ซึ่งจ้าเป็นต่อการเจริญของพืช เช่น คาร์บอน 
คลอรีน และซัลเฟอร์ ปริมาณธาตุอาหารเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส้าหรับแนวทางก้าจัดด้วยการท้าน้้าหมักชีวภาพ [2]  

น้้าหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์มีปริมาณไนโตรเจนเท่ากับ 
1.283% ±0.216 สูงกว่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการ
เกษตร คือ มีไนโตรเจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.00 ปริมาณฟอสฟอรัส 

0.091% ±0.021% ต่้ากว่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการ
เกษตร คือ มีฟอสฟอรัส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.50 และปริมาณ
โพแทสเซียม 0.535% ±0.012 สูงกว่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรม
วิชาการเกษตร คือ มีโพแทสเซียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.50 ส่วนธาตุ
อาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และก้ามะถัน ยังไม่มีค่า
มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร [3]  

น้้าหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์มีปริมาณธาตุอาหารหลักสูงกว่า
น้้าหมักชีวภาพจากมูลวัว ซึ่งมีปริมาณไนโตรเจน เท่ากับ 0.02 % 
ปริมาณฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.01% และปริมาณโพแทสเซียม เท่ากับ 
0.11 % [4] 

ปริมาณไนโตรเจนในน้้ าหมักชีวภาพจากการทดลองมีค่า 
1.283% ±0.216 ต่้ากว่าปริมาณไนโตรเจนในน้้าหมักชีวภาพจาก
เศษอาหารจากการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์มูลฝอยอินทรีย์ใน
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา [5]  ที่มีปริมาณไนโตรเจนเท่ากับ 
2.83% เนื่องจากในองค์ประกอบของขยะอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นเศษ
ผัก เปลือกผลไม้ ส่วนของเศษเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นแหล่งไนโตรเจน มีอยู่
เพียงร้อยละ 6.6  
 

5. บทสรุป (Conclusion) 
ขยะอินทรีย์จากครัวของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีปริมาณ 17.6 

กิโลกรัมต่อวัน มีค่าความช้ืน เท่ากับ 42.42% ±0.56 มีธาตุอาหาร
พืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม คลอรีน และปริมาณ
ซัลเฟอร์ เป็นองค์ประกอบ สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ด้วยการท้าน้้า
หมักชีวภาพได้ โดยมีปริมาณไนโตรเจน และโพแทสเซียมสูงกว่า
มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร และยังพบธาตุอาหาร
รอง และธาตุอาหารเสริมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 
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การผลิตโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากเชื้อ Herbaspirillum huttiense ด้วยไฮโดรไลเสท 
จากฟางข้าว 

Production of Polyhydroxyalkanoate from Herbaspirillum huttiense using  
rice straw hydrolysate 
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บทคัดย่อ 

 พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (Polyhydroxyalkanoates, PHAs) เป็นสารกลุ่มพอลเิมอร์ทางชีวภาพท่ีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากคุณสมบัติในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพและมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพลาสติกสังเคราะห์ที่ใช้กันในปัจจุบัน ในงานวิจัยนี้จึงมีความ
สนใจในการศึกษาการผลิตและสะสม PHA ในเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ Herbaspirillum huttiense ซึ่งแยกได้จากน้้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม 
จากการย้อมเซลล์ด้วยสีย้อม Nile Blue A เมื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ พบว่าเช้ือแบคทีเรียสามารถสะสม PHA ได้ใน
ปริมาณสูงเมื่อเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ MSM medium ที่มีน้้าตาลกลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอน นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาประสิทธิภาพการใช้
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในการผลิต PHA โดยเลือกใช้ไฮโดรไลเสทจากฟางข้าวเพื่อทดแทนการใช้น้้าตาลกลูโคส จากการวัดค่าการดูดกลืน
แสงฟลูออเรสเซนต์พบว่าเช้ือ H. huttiense สามารถเจริญได้ในอาหารเลี้ยงเช้ือ MSM medium ที่มีการใช้ไฮโดรไลเสทจากฟางข้าวเป็นแหล่ง
คาร์บอนและสามารถสะสม PHA ได้สูงสุดที่ค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์เท่ากับ 14.35 ในอาหารเลี้ยงเช้ือ MSM-3 ท่ีมไีฮโดรไลเสทจากฟาง
ข้าวเป็นองค์ประกอบร้อยละ 10 (ปริมาตรต่อปริมาตร) จากผลการทดลองพบว่าการศึกษาเพื่อพัฒนาให้เชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ H. huttiense 
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะน้าไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต, ไฮโดรไลเสทจากฟางข้าว, สีย้อม Nile Blue A, เทคนิคการย้อมด้วยสารเรืองแสง, Herbaspirillum 

huttiense  
 

Abstract 
 Nowadays, the intensive attention regarding to Polyhydroxyalkanoates (PHAs), the group of biopolymer since 
they possess biodegradable efficiency as well as highly similar characteristic to petrochemical plastic. In this study, PHA 
producing bacteria, Herbaspirillum huttiense isolated from industrial wastewater using Nile Blue A fluorescent staining 
technique and exhibited the high level of intracellular PHA in MSM medium supplemented with glucose as a sole 
carbon source.  Moreover, the effective PHA accumulation in the culture medium supplemented with agricultural 
waste, rice straw hydrolysate was proposed through the intensive fluorescence intensity. The result revealed the 
highest PHA amount with 14.35 fluorescent intensity value was absolutely identified by the culture of H. huttiense in 
MSM medium with 10 percent (V/V) rice straw hydrolysate. Therefore, the derived PHA producing bacteria H. Huttiense 
could be develop to enhance the effective bioplastic production as well as a considerable amount for further industrial 
PHA production yield.     
 
Keywords : Polyhydroxyalkanoate, Rice straw hydrolysate, Nile Blue A, Fluorescent staining technique, Herbaspirillum 

huttiense 
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1. บทน า 
 พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (Polyhydroxyalkanoates, PHAs) 
เป็นพอลเิอสเทอร์ของสารกลุ่มไฮดรอกซีอัลคาโนเอตที่ประกอบด้วย
มอนอเมอร์เรียงต่อกัน 103-104 โมเลกุล ส่วนใหญ่มักพบการ
สังเคราะห์ภายในเซลล์จุลินทรีย์เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานของเซลล์
ส้าหรับการเจริญในสภาวะจ้ากัดสารอาหาร [1, 2] PHAs สามารถ
แบ่งได้ เป็น 3 กลุ่มขึ้นอยู่กับความยาวของมอนอเมอร์ที่ เป็น
องค์ประกอบ ได้แก่ กลุ่ม short chain length PHAs (scl-PHAs) 
ประกอบด้วย PHAs ที่มีความยาว C3-C5 กลุ่มที่สอง medium 
chain length PHAs (mcl-PHAs) ประกอบด้วยคาร์บอนตั้ งแต่        
C6-C16 และกลุ่มสุดท้าย long chain length PHAs (lcl-PHAs) 
เป็นกลุ่มของ PHA ที่มีความยาวของมอนอเมอร์มากกว่า 16 
คาร์บอนอะตอม ซึ่งความแตกต่างของจ้านวนคาร์บอนในโครงสร้าง
เกิดจากชนิดสายพันธุ์ของจุลินทรีย์รวมทั้ งสารตั้ งต้นที่ ใช้ใน          
การสังเคราะห์ PHA [3, 4] นอกจากน้ียังพบว่าความหลากหลายของ
มอนอเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบของ PHAs ยังมีผลต่อคุณสมบัติของ
พลาสติกที่ผลิตได้อีกด้วย [5] ด้วยคุณสมบัติของ PHA ที่สามารถ
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (biodegradable material) และมีความ
เป็นพิษต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตต่้าจึงท้าให้ PHA ถูกน้ามาใช้ในอุตสาหกรรม
ที่หลากหลาย เช่น การน้าไปใช้เป็นสารตั้งต้นส้าหรับผลิตวัสดุเคลือบ
ผิวบรรจุภัณฑ์ เช่น ฟิล์ม ไฟเบอร์ รวมทั้งวัสดุประเภทโฟม เชื้อเพลิง
ชีวภาพ หรือใช้ในการสังเคราะห์วัสดุน้าส่งยา [6, 7] จากการศึกษา
พบว่าแบคทีเรียหลายสายพันธุ์ที่สามารถผลิต PHA ได้ทั้งในสภาวะ
ความไม่สมดุลและจ้ากัดสารอาหาร เช่น Ralstonia eutropha, 
Pseudomonas oleovorans และ Alcaligenes latus เป็นต้น 
[8–10] เนื่องจากการผลิต PHA ยังมีต้นทุนค่าใช้จ่ายของสารตั้งต้นที่
มีราคาสูง ในงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการใช้ฟางข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบ
เหลือทิ้งทางการเกษตรในการใช้เป็นแหล่งคาร์บอนส้าหรับการผลิต 
PHA ของเช้ือแบคทีเรีย Herbaspirillum huttiense ที่มีรายงาน
เกี่ยวกับการสังเคราะห์ PHA ได้ในปริมาณค่อนข้างสูง [11] ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการศึกษาแนวทางการผลิต PHA ที่มีประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้
ในระดับอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 
 
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
2.1 การศึกษาการผลิต PHA ของเชื้อแบคทีเรีย H. huttiense 
  ศึกษาการเจริญของเช้ือแบคทีเรียสายพันธุ์ H. huttiense โดย
ใช้อาหารเลี้ยงเช้ือ Mineral Salt Medium [MSM; ส่วนประกอบ 
(กรัม/ลิตร): agar 15, K2HPO4 1.8 g, NaCl 0.1 , KH2PO4 1.2 , 
NH4Cl 4.0, MgSO4•7H2O 0.2, FeSO4•7H2O 0.01] ที่มีการเติม
น้้าตาลกลูโคส 5 กรัม บ่มจานเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั้นศึกษาการสะสม PHA ด้วยเทคนิค Nile 
Blue A staining โดยการย้ อม เซลล์ ด้ วยสี ย้ อม  Nile Blue A 
(Sigma-Aldrich, USA) เป็นเวลานาน 10 นาที ล้างด้วยน้้าสะอาด 
แล้วหยดสารละลายกรดแอซิติกความเข้มข้นร้อยละ 8 จนท่วมรอย
เสมียร์ เป็นเวลา 1 นาที ก้าจัดสารละลายกรดแอซิติกส่วนเกินออก 
จากนั้นจึงศึกษาการติดสีย้อม Nile Blue A ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ฟลูออเรสเซนต์ (Olympus BX51, USA) [12] 

2.2 การเตรียมไฮโดรไลเสทจากฟางข้าว 
  ท้าความสะอาดตัวอย่างฟางข้าวโดยล้างในน้้าสะอาด หัน่ให้มีมี
ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ท้าให้แห้งในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 65 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 - 48 ช่ัวโมง แล้วจึงน้ามาปรับสภาพ
ด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริกที่ระดับความเข้มข้น 0.2, 0.1 และ 
0.05 นอร์มัล โดยใช้ฟางข้าวอบแห้งน้้าหนัก 5 กรัมต่อปริมาตร
สารละลายกรดซัลฟิวริก 100 มิลลิลิตร ท้ิงไว้เป็นเวลา 60 นาที แล้ว
จึงกรองผ่านกระดาษกรองเพื่อแยกส่วนของแข็งกับของเหลวที่เป็น
ไฮโดรไลเสท [13] วิเคราะห์ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ของไฮโดรไลเสท 
ด้วยวิธี DNS method [14] เปรียบเทียบความเข้มข้นของน้้าตาล
รีดิวซ์ด้วยกราฟมาตรฐานสารละลายน้้าตาลกลูโคส และเลือก
ไฮโดรไลเสทฟางข้าวที่มีน้้าตาลรีดิวซ์ปริมาณสูงไปใช้เป็นแหล่ง
คาร์บอนในอาหารเลี้ยงเช้ือทดแทนการใช้น้้าตาลกลูโคส 
2.3 การศึกษาสังเคราะห์ PHA ของเชื้อ H. huttiense ในอาหาร
เลี้ยงเชื้อที่ใช้ไฮโดรไลเสทจากฟางข้าว  
  ศึกษาการผลิต PHA และการเจริญของของเช้ือแบคที เรีย            
H. huttiense ในอาหารเหลว MSM-1 , MSM-2 , MSM-3, MSM-4 
และ MSM-5 ที่ทดแทนน้้าตาลกลูโคสด้วยไฮโดรไลเสทจากฟางข้าว 
(จากการปรับสภาพด้วยกรดซัลฟิวริก 0.05 นอร์มัล) ในอาหารเลี้ยงเช้ือ 
ร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 (ปริมาตรต่อปริมาตร) ตามล้าดับ ซึ่งมีการ
เติมสารเรืองแสง Nile Red (Sigma-Aldrich, USA) ที่ละลายในตัว
ท้าละลายไดเมทิลซัลฟอกไซด์  (dimethyl sulfoxide, DMSO) 
จากนั้นจึงเพาะเลี้ยงเช้ือในตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าที่อุณหภูมิ    
30 องศาเซลเซียส 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง แล้ว
ตกตะกอนเซลล์ด้วยการปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 8,000 รอบต่อ
นาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที (Eppendorf 
Centrifuge 5430R, Germany)  แล้วล้างตะกอนเซลล์สองครั้งด้วย
สารละลาย phosphate buffer saline pH 7.0  ตามด้วยละลาย
ตะกอนเซลล์ด้วยสารละลาย glycine-HCl pH 3.0 บ่มสารละลาย
เซลล์ในที่มืดเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการเรืองแสงได้ดียิ่งขึ้น จากนั้นจึงน้าสารละลายเซลล์ไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงฟลูออเรสเซนต์ (PerkinElmer LS-55 Fluorescence 
Spectrometer, USA) โด ย ก้ าห น ด ช่ ว งค ว าม ย าวค ลื่ น ข อ ง 
excitation แ ล ะ  emissison ที่  5 43  แ ล ะ  5 98  น า โน เม ต ร 
ตามล้าดับ และก้าหนดค่า slit of excitation and emission เป็น 
10 นาโนเมตร และ 900 โวลต์ ซึ่งค่าความเข้มแสงที่วัดได้จะแสดง
ถึงปริมาณ PHA ที่สะสมภายในเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย [15] 

 
3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 
 3.1 การศึกษาการผลิต PHA ของเชื้อแบคทีเรีย H. huttiense 
       การศึกษา PHA ที่สังเคราะห์ภายในเซลล์แบคทีเรียสายพันธุ์        
H. huttiense ในอาหารเลี้ยงเช้ือ MSM ที่มีการเติมน้้าตาลกลูโคส  
5 กรัมต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเช้ือที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
48 ช่ัวโมง จากการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ พบการ
เรืองแสงสีส้มเกิดขึ้นภายในเซลล์แบคทีเรีย เนื่องจากการติดสีย้อม 

Nile Blue A ของแกรนูล PHA (PHA granule) ที่สะสมภายในเซลล์ 
(รูปที่ 1)  [12, 16] 
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รูปที่ 1 ลักษณะการติดสีย้อมฟลูออเรสเซนต์ Nile Blue A  ของ
แกรนูล PHA ภายในเซลล์ของแบคทีเรีย H. huttiense   
 
 3.2 การเตรียมไฮโดรไลเสทจากฟางข้าว 
   ไฮโดรไลเสทจากฟางข้าวสามารถเตรียมได้โดยการปรับสภาพ
ตัวอย่างฟางข้าวด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริกท่ีความเข้มข้น 0.2, 0.1 
และ 0.05 นอร์มัล  จากนั้นจึงน้าไฮโดรไลเสทที่ได้ไปวิเคราะห์ปริมาณ
น้้าตาลรีดิวซ์เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานน้้าตาลกลูโคส พบว่าการใช้
สารละลายกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 0.05 นอร์มัล ให้ปริมาณน้้าตาล
รีดิวซ์สูงสุดที่ 456.16 มิลลิกรัมต่อกรัม และมีปริมาณลดลงเมื่อเพิ่ม
ความเข้มข้นของสารละลายกรดซัลฟิวริก ดังนั้นจึงเลือกไฮโดรไลเสท
ฟางข้าวที่ ให้ค่ าน้้าตาลรีดิวซ์สู งสุดไปใช้ในการเพาะเลี้ ยงเช้ือ
แบคทีเรียเพื่อศึกษาการสังเคราะห์ PHA เป็นล้าดับต่อไป 
3.3 การศึกษาการเจริญของเชื้อ H. huttiense ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่
ใช้ไฮโดรไลเสทจากฟางข้าว 

 เมื่อเพาะเลี้ยงเซลล์แบคทีเรีย H. huttiense ในอาหารเลี้ยงเช้ือ 
MSM-1, MSM-2, MSM-3, MSM-4 และ MSM-5 ที่ ทดแทนน้้ าตาล
กลูโคสด้วยไฮโดรไลเสทจากฟางข้าวในสัดส่วนร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 
20 ปริมาตรต่อปริมาตร ตามล้าดับ ในตารางที่ 1 แสดงผลการเจริญ 
ของเช้ือแบคทีเรียสูงสุดที่ 9.20 กรัมต่อลิตร (น้้าหนักเซลล์แห้ง) และ
การสะสม PHA ของเชื้อแบคทีเรีย โดยสามารถวัดค่าความเข้มแสง
ฟลูออเรสเซนต์ได้สูงสุด 14.35 เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ   
MSM-3 ที่ ใช้ไฮโดรไลเสทจากฟางข้าว ร้อยละ 10 และเมื่อเพิ่ม
อัตราส่วนไฮโดรไลเสทจากฟางข้าว พบว่าการเจริญของเช้ือลดลง
เพียงเล็กน้อย ในขณะที่ความสามารถในการสะสม PHA ภายใน
เซลล์ลดลงเป็นอย่างมาก  

 
ตารางที่ 1 การเจริญและการสะสม PHA ภายในเซลล์ H. huttiense ใน
อาหารเลี้ยงเช้ือ MSM ที่มไีฮโดรไลเสทจากฟางข้าว 
 

อาหารเลี้ยงเชื้อ การเจริญของเซลล ์
(กรัมต่อลิตร) 

     การสะสม PHA 
 (fluorescent intensity) 

MSM-1 2.23 0.15 
MSM-2 5.52 7.24 
MSM-3 9.20 14.35 
MSM-4 8.95 9.74 
MSM-5 8.42 8.95 

 

ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณไฮโดรไลเสทจาก    
ฟางข้าวในอาหารเลี้ยงเช้ือมีผลให้ปริมาณการสะสมพอลิเมอร์ภาย 
ในเซลล์เพิ่มขึ้นจนถึงที่ระดับความเข้มข้นหนึ่ง ค่าการสะสม PHA 
ภายในเซลล์จะลดลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับการเจริญของเซลล์ที่
ลดลงด้วย ซึ่งอาจเนื่องมาจากสารยับยั้งหรือสารพิษที่เกิดจากการ
ปรับสภาพวัตถุดิบกลุ่มลิกโนเซลลูโลส (lignocellulosic material) 
ด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริก และมีผลต่อการสังเคราะห์พอลิเมอร์
ภายในเซลล์ เช่น สารประกอบเฟอฟูรัล (furfural) และอนุพันธ์ [17] 
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาลักษณะการเจริญรวมทั้งการสะสม PHA 
ของเช้ือแบคทีเรียที่ เกิดจากปัจจัยอื่นๆ ในการเพาะเลี้ยง เช่น 
อุณ หภู มิ  ความ เร็ วรอบของการเขย่ า  ห รืออั ต ราส่ วนของ
องค์ประกอบอื่นๆ ในอาหารเลี้ยงเชื้อนอกเหนือจากแหล่งคาร์บอนก็
ยังเป็นสิ่งส้าคัญที่ต้องศึกษาเนื่องจากอาจส่งผลต่อรูปแบบการเจริญ
ของเชื้อ นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีการปรับสภาพฟางข้าวด้วยเทคนิคอ่ืน
ร่วมกับการใช้สารละลายกรดซัลฟิวริกอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของ    
การสะสม PHA ภายในเซลล์แบคทีเรีย ตัวอย่างเช่น การศึกษา        
การสังเคราะห์พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (Polyhydroxylbutyrate, 
PHB) ของเช้ือแบคทีเรีย Bacillus firmus  จากการใช้ไฮโดรไลเสท
ฟางข้าวที่ได้จากการปรับสภาพด้วยกรดซัลฟิวริกร่วมกับการใช้ความ
ร้อนที่ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที ซึ่งพบว่าเช้ือแบคทีเรีย  
B. firmus สามารถสะสม PHB สูงสุดร้อยละ 89 ของน้้าหนักเซลล์ [18]   

นอกจาการใช้ฟางข้าวเป็นแหล่งคาร์บอนในอาหารเลี้ยงเช้ือเพื่อ
สังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพในกลุ่ม PHA แล้วนั้นยังพบว่ามีรายงาน
เกี่ยวกับการใช้วัสดุเหลือทิ้งชนิดอื่นที่สามารถน้ามาประยุกต์เป็น
องค์ประกอบในอาหารเลี้ยงเช้ือทดแทนการใช้น้้าตาลกลูโคสหรือ
แหล่งคาร์บอนบริสุทธ์อื่นๆ ดังเช่น การผลิต PHA ของเชื้อแบคทีเรีย 
A. latus โดยใช้ liquid bean curd ทดแทนการใช้น้้าตาลกลูโคส 
ในอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่าเช้ือสามารถสังเคราะห์ PHA ได้ในปริมาณ
สูง แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเมื่อเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ระยะเวลามากกว่า 
60 ช่ัวโมง อัตราการเจริญของเซลล์และการสะสม PHA ลดน้อยลง 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปริมาณสารอาหารในอาหารเลี้ยงเชื้อเริ่มจ้ากัด 
และการเจริญของเช้ือเข้าสู่ระยะพัก [19] นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
การใช้ของเสียจากการผลิตน้้าตาลซูการ์บีท (sugarbeet juice) โดย
การทดแทนการใช้น้้าตาลทั้งหมดและทดแทนบางสว่นในอาหารเลีย้ง
เช้ือ ผลการศึกษาพบว่าการทดแทน sugarbeet juice เพี ยง
บางส่วนในอาหารเลี้ยงเชื้อมีผลให้เช้ือแบคทีเรีย A. latus สามารถ
ผลิตและสะสม PHB ภายในเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [20]  

จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าควรมีการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการสังเคราะห์และสะสม PHA ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
ซึ่งสามารถท้าได้โดยการสกัดพอลิเมอร์และศึกษาปริมาณการผลิต
เปรียบเทียบสัดส่วนกับมวลเซลล์ที่เกิดขึ้น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
การสังเคราะห์ PHA โดยเชื้อแบคทีเรีย และยังพบว่าการศึกษาชนิด
ของมอนอเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบของ PHA ที่เช้ือแบคทีเรียผลิตขึ้น
นั้น เป็นสิ่งจ้าเป็นที่ควรด้าเนินการศึกษาเป็นล้าดับต่อไป ท้ังนี้เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้ อัน
จะน้าไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมทดแทน
การใช้พลาสติกจากปิโตรเคมีต่อไป 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 211

hp-pc3
Stamp



4. สรุปผลการทดลอง 
 ปัจจุบันพลาสติกชีวภาพเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากประสิทธิภาพในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพจึงท้าให้มี
การศึกษาเกี่ยวกับแหล่งของพลาสติกชีวภาพกันอย่างกว้างขวางมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาเช้ือแบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์
พลาสติกชีวภาพ จึงท้าให้การทดลองในครั้งนี้ได้สนใจศึกษาการผลิต
และสะสม PHA ซึ่งเป็นพอลิเมอร์พลาสติกชีวภาพของเชื้อแบคทีเรีย  
ส าย พั น ธุ์  H. huttiense ที่ ได้ รั บการศึ กษามาก่ อนหน้ านี้ ถึ ง
ความสามารถในการสะสม PHA และยังเป็นสายพันธุ์ที่ไม่พบการศึกษา
เกี่ยวกับการสังเคราะห์ PHA ในระดับอุตสาหกรรมมาก่อน จึงท้าให้
การศึกษาในครั้งนี้พิจารณาถึงแนวทางที่มีประสิทธิภาพต่อการผลิต 
PHA เพื่อขยายผลสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยการพิจารณา
เลือกใช้ฟางข้าวซึ่ งเป็นวัตถุดิบราคาถูกและเป็นของเหลือทิ้ งทาง
การเกษตรที่มีมากในประเทศไทย น้ามาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร
เลี้ยงเช้ือเพื่อทดแทนการใช้น้้าตาลกลูโคส ซึ่งเป็นแหล่งคาร์บอนบริสุทธิ์
และอาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิตเมื่อมีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมใน
อนาคต ซึ่งในการเตรียมฟางข้าวให้เป็นไฮโดรไลเสทที่เหมาะสมส้าหรับ
เตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือท้าได้โดยการปรับสภาพฟางข้าวด้วยวิธีการทาง
เคมี โดยการใช้สารละลายกรดซัลฟิวริกที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ และ
พบว่าที่ความเข้มข้น 0.05 นอร์มัล ท้าให้ได้ไฮโดรไลเสทที่มีน้้าตาลรีดิวซ์
สูงสุด 456.16 มิลลิกรัมต่อกรัม จึงเลือกไฮโดรไลเสทจากสารละลายกรด
ที่ความเข้มข้น 0.05 นอร์มัล ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเลี้ยงเช้ือ 
MSM ทดแทนการใช้น้้าตาลกลูโคสบริสุทธิ์  โดยได้ศึกษาสัดส่วนที่
เหมาะสมของไฮโดรไลเสทตั้งแต่ 0, 5, 10, 15 และ 20 ปริมาตรต่อ
ปริมาตร ผลการทดลองพบว่าการเจริญและการสะสมแกรนูลของ PHA 
ภายในเซลล์แบคทีเรีย H. huttiense พบมากที่สุดในอาหารเลี้ยงเช้ือ 
MSM-3 ที่ใช้ไฮโดรไลเสทจากฟางข้าวร้อยละ 10 (ปริมาตรต่อปริมาตร) 
จากการทดลองในครั้งนี้พบว่าเป็นแนวทางส้าคัญในการศึกษาเพื่อ      
หาแหล่งของ PHA ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และยังสามารถ
ประยุกต์กระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล์ไปสู่การผลิต PHA ให้ได้ปริมาณ
มาก รวมทั้งการศึกษาเพื่อลดต้นทุนการผลิต PHA เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการพลาสติกชีวภาพที่มีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ตามหลัก CIA Triad และ (2) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย ด้านการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิธีด าเนินการมีดังนี้ (1) ศึกษามาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (2) ประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภา  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามหลัก CIA Triad โดย (2.1) ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ (2.2) ประเมินความเสี่ยงของสินทรัพย์ และ (3) พัฒนาเว็บ 
แอปพลิเคชันระบบควบคุมความมั่นคงปลอดภัย ด้านการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เครื่องมือใน
การวิจัย ได้แก่ (1) รายการบัญชีด้านความมั่นคงปลอดภัยอ้างอิงตามความเสี่ยงในแต่ละองค์ประกอบด้วยมาตรฐาน ISO 27001 (2) ตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพ (KPI) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแสดงระดับความเสี่ยงโดยน าเสนอในรูปแบบของสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ตามล าดับความเสี่ยงจากน้อย
ไปมาก (3) PHP เป็นภาษาโปรแกรมส าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน และ (4) MySQL ใช้เป็นฐานข้อมูล ผลการด าเนินงานพบว่า  (1) สถานะ
ความเสี่ยงของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง และ (2) ระบบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านการ
เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ที่พัฒนาขึ้นทดสอบการใช้งานพบว่าเนติบัณฑิตยสภา 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

 
ค าส าคัญ: ประเมินความเสี่ยง, ความมั่นคงปลอดภัย, ISO/IEC 27001:2013 

 
Abstract 

  The objectives of this independent study were: (1) to assess the information technology risk under the CIA 
Triad of the Thai Bar under the Royal Patronage; and (2) to develop the web application for access control security 
system based on ISO/IEC 27001:2013.  The research methodology were as follows: (1) The study of the information 
technology security for ISO / IEC 27001:2013; (2) The assessment of the information technology risk under the CIA Triad 
by (2.1) assessing the assets value and (2.2) assessing risk of assets; (3) The development of a web application for access 
control security system based on ISO/IEC 27001:2013; Research tools were (1) a checklist of risk-based security in each 
component using ISO 27001; (2) the KPI to indicate level of risk in each component in green, yellow and red to 
represent the risk level as low, medium and high respectively; (3) PHP as a programming language for the development 
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application; and (4) MySQL used for database The research result showed that (1) risk status of the Thai Bar under the 
Royal Patronage was between low to medium level; (2) the developed system based on ISO/IEC 27001:2013 was field 
trialed at the Thai Bar under the Royal Patronage. Resulting of overall security system of information technology in 
access control in good level. 
 

Keywords: Risk assessment, Access control security system, ISO/IEC 27001:2013 

 
1. บทน า 
 ปัจจุบันองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรมากขึ้น  
เพื่อใช้อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร 
เมื่อมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแพร่หลายมากข้ึนความเสี่ยง
ในการใช้งาน ซึ่งเกิดจากพนักงานขององค์กรที่ ยังขาดความรู้  
ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเกิดจากจ านวน 
ผู้ไม่ประสงค์ดีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น อาจ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและภาพลักษณข์ององค์กร องค์กรจึง
ควรน ามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร 
เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในองค์กร และเป็นการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับการ
ด าเนินงานขององค์กรได้ 
  ISO/IEC27001 [1] เป็นมาตรฐานการรักษาความมั่ นคง
ปลอดภั ยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Security 
Management System) (ISMS) เป็นมาตรฐานการจัดการข้อมูลที่
ส าคัญเพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินภารกิจไปอย่างต่อเนื่อง 
  ในประเทศไทยมีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ [2]  
ที่ก าหนดขึ้นตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 
2551) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอ านาจหน้าที่ใน
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดแนวทาง
ของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จึงพัฒนาเป็นมาตรฐาน “การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย 
พ.ศ. 2555” ซึ่งมีองค์ประกอบการครอบคลุม 3 ด้าน (CIA Triad)
ดังนี้ 1. การรักษาความลับ (Confidentiality) 2. การรักษาความ
ถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และ 3. การรักษาสภาพพร้อมในการใช้
งาน (Availability) [3] ที่ เผยแพร่กันอย่างแพร่หลาย ทางด้าน
กฎหมายได้มีการน ามาตรฐานมาประยุกต์ใช้ดังนี้  (1) พระราช
กฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 [4] (2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
วิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

2553 [5]  (3) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศขององค์กรของรัฐ พ.ศ. 2553 [6] 
  เนติบัณฑิตยสภา เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมความรู้และ
ก ากับดูแลการประกอบอาชีพของนักกฎหมายให้มีคุณภาพกอปร
ด้วยจริยธรรมและเกียรติศักดิ์ตามมาตรฐานสากล มุ่งเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ในหมู่นักกฎหมายและความเช่ือถือศรัทธาของ
ประชาชนที่มีต่อวิชาชีพกฎหมายให้มั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งจะเน้นบทบาท
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้เป็นที่เห็นอย่าง
เด่นชัด ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับพนักงานภายในองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับให้บริการบุคคลภายนอก ปัจจุบันเนติบัณฑิตยสภามี
มาตรการจัดการความมั่นคงปลอดภัย ด้านการควบคุมเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Access Control) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ISO/IEC 
27001:2005) แต่เนื่องจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 มีการ
ปรับปรุงใหม่ คือ มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 [7]   
  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงสินทรัพย์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภาตามหลัก CIA Triad 
[8] เพื่อจัดการความมั่นคงปลอดภัย ด้านการควบคุมเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการยกระดับมาตรฐานการท างานของเนติบัณฑิตยสภา
ให้มีศักยภาพน าไปสู่การปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่ อพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามหลัก 
CIA Triad 
 2.2 เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการควบคุมความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เจ้าหน้าที่ของเนติบัณฑิตยสภา 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบคลุมสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยแบ่งกลุ่มตามแผนกและลักษณะงานในการศึกษานี้ แบ่งเป็น 3 
แผนกและ 3 ลักษณะงาน คือ (1) สินทรัพย์ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศเกี่ยวกับงานทะเบียนสมาชิกและทนายความ (กองกลาง) 
(2) สินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับงานการเงิน (กอง
คลัง) และ (3) สินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับงาน
บริหารจัดการนักศึกษา (กองบริการ) จ านวน 72 คน 
3.1. เคร่ืองมือในการประเมินความเสี่ยง 
 3.1.1 แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วย 
3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ อายุ  
ต าแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ จ านวน 3 ข้อ ตอนที่ 2 ส ารวจ
สินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ดูแล
รับผิดชอบ ได้แก่  กระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes 
Assets)  ข้อมูล (Information Assets)  ซอฟต์แวร์ (Software Assets)  
ฮาร์ ดแวร์  (Hardware Assets)  บุ คลากร (People Assets) และ 
โครงสร้างพื้ นฐานที่ สนับสนุนการด าเนินงาน ( Infrastructure 
Assets) จ านวน 6 ข้อ ตอนที่ 3 ค่าของสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแยกตามประเภทความเสียหาย ได้แก่ เมื่อสินทรัพย์ การ
สูญ เสียความลับ (Loss of Confidentiality) การสูญ เสียความ
ถูกต้องครบถ้วน (Loss of Integrity) และการสูญเสียสภาพความ
พร้อมในการใช้งาน (Loss of Availability) จ านวน 3 ข้อ  
 3.1.2 ทะเบียนสินทรัพย์และมูลค่าของสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยี
ส ารสน เทศของเน ติ บั ณ ฑิ ต ยสภ า  (Asset Identification and 
Valuation) แบบสัมภาษณ์และทะเบียนสินทรัพย์และมูลค่าของ
สินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภาโดยผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้ เช่ียวชาญ 2 ท่าน โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เนติบัณฑิตยสภาระหว่าง
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึง 25 มิถุนายน 2561 
3.2. ประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภา 
 3.2.1 จัดท าทะเบียนสินทรัพย์และก าหนดค่าของสินทรัพย์ 
จากผลกระทบหากเกิดความเสียหาย (Asset Identification and 
Valuation) ทะเบียนสินทรัพย์แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ (1) กระบวนการ
ทางธุรกิจ (Business Processes Assets) (2) ข้อมูล (Information 
Assets) (3) ซอฟต์แวร์ (Software Assets) (4) ฮาร์ดแวร์ (Hardware 
Assets) (5) บุคลากร (People Assets) และ (6) โครงสร้างพื้นฐานที่
สนับสนุนการด าเนินงาน (Infrastructure Assets) [9] 
 3.2.1.1 หามูลค่าของทรัพย์สิน (Asset Value) โดยวัดจากระดับ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งได้แก่ การสูญเสีย
ความลับ (Loss of Confidentiality) การสูญ เสียความถูกต้อง

ครบถ้วน (Loss of Integrity) และการสูญเสียสภาพความพร้อม 
ในการใช้งาน (Loss of Availability) ที่ส่งผลเสียหายกับองค์กร 
ดังนี้ (1) ท าให้เนติบัณฑิตยสภาไม่สามารถปฏิบัติงานตามปกติได้  
(2) ท าให้เนติบัณฑิตยสภาเสียช่ือเสียงและความเช่ือมั่น (3) ท าให้
เนติบัณฑิตยสภาละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญา 
(4) ท าให้ เนติบัณ ฑิ ตยสภามีความ เสี ยหาย เป็ นจ านวน เงิน  
และ (5) ท าให้เกิดอนัตรายต่อบุคลากรและผู้ใช้งานในเนติบัณฑิตยสภา 
 3.2.1.2 ประเมินค่าของสินทรัพยแ์ยกตามประเภทความเสียหาย   
 โดยพิจารณาแยกตามแต่ละมิติ ซึ่งประกอบด้วย Confidentiality, 
Integrity, และ Availability ตามประเภทและเกณฑ์ที่ก าหนดไวโ้ดย
ใช้ค่าของสินทรัพย์ที่มีค่าสูงสดุในแต่ละประเภทความเสียหายมาเปน็
ค่าของสินทรัพย์ในแต่ละมิต ิ
 3.2.2 ประเมินภัยคุกคามแต่ละรายการว่ามีผลต่อมิติของความ
มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ได้แก่ การสูญเสียความลับ (C) การสูญเสยีความถูกต้องครบถ้วน 
(I) และการสญูเสียความพร้อมในการใช้งาน (A) หากเกิดผลต่อในมติิ
ใดระบุค่า “Y” ลงในช่องของมิตินั้น หากไม่มีผลต่อในมิติระบุค า “N” 
โดยอ้างอิงรายการภัยคุกคามของ Supplement to BSI Standard 
100-3, Version 2.5 [10] 
 3.2.3 ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น (Likelihood) 
[11] โดยประเมินค่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นที่ภัยคุกคามอาจ
กระท าความเสียหายต่อสินทรัพย์ได้ส าเร็จ พิจารณาจากแนวโน้ม
การเกิดขึ้นของภัยคุกคาม ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจและสถิติที่เคยเกิดขึ้น
มีการบันทึกไว้ ซึ่งระดับโอกาสในการเกิดความเสี่ยงขึ้นแบ่งออกเป็น 
5 ระดับ จากต่ าถึงสูงมาก (ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก) 
 3.2.4 ประเมินผลกระทบ (Impact) [11] [12] จากภัยคุกคาม 
โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของมิติความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับความเสียหายจากภัยคุกคาม และค่า
ของสินทรัพย์ในแต่ละมิติ  ซึ่งได้แก่ การสูญเสียความลับ (Loss of 
Confidentiality) การสู ญ เสี ยความถู กต้ องครบถ้ วน  (Loss of 
Integrity) และการสูญเสียสภาพความพร้อมในการใช้งาน (Loss of 
Availability) 
  3.2 .5  ประเมิ นระดับความ เสี่ ย ง (Risk Exposure Level)  
[11] [12] พิจารณาจากผลกระทบ (Impact) แยกตามมิติของความ
มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ การสูญเสีย
ความลับ (Loss of Confidentiality) การสูญ เสียความถูกต้อง
ครบถ้วน (Loss of Integrity) และการสูญเสียสภาพความพร้อมใน
การใช้งาน (Loss of Availability) และใช้ระดับความเสี่ยงที่มาก
ที่สุดที่ประเมินได้ในแต่ละด้านเป็นความเสี่ยงของภัยคุกคามนั้นๆ 
ต่อสินทรัพย์   
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ระดับความเสี่ยง (Risk Exposure)   = ระดับผลกระทบ (Impact)  
x ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) 
 

ตารางที่ 1 ระดับความเสี่ยง (Risk Level) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย
ด้านการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 
 3.3.1 แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบ 

เว็บแอปพลิเคชันระบบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านการ
เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Access Control) พัฒนาตาม
สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันโดยมีการออกแบบระบบเป็น  
Three-Tier Architecture [13] 
 3.3.2 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 (1) ใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการพัฒนาระบบซึ่งเป็นภาษาที่มี
ประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูง (2) ใช้โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 ในการออกแบบและจัดการ User Interface 
(3) ใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ในการตกแต่งและ
ออกแบบเว็บไซต์ (4) ใช้ AppServ 8.6.0 [14] ในการเชื่อมโยงระบบ
และข้อมูล และ (5) ใช้ MySQL เป็น Database ส าหรับจัดเก็บข้อมลู 
3.4 โครงสร้างการท างานของระบบ 

(1) ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่าน Web Brower เช่น IE, Firefox, 
Opera, Chrome และ Safari โดยเป็นการใช้งานในส่วนของ Web 
Server และ (2) ระบบมีการประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลโดย
เรียกใช้งานไปที่ Application Server ข้อมูลจากฐานข้อมูลจะท าการ
ประมวลผลและส่งผลลัพธ์กลับไปยัง Web Server 
3.5 ฟังก์ชันการท างานของระบบ 

(1) ระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งานส าหรับผู้ใช้งานทั่วไปและ
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเข้าใช้งาน (2) ระบบความมั่นคงปลอดภัย ด้าน
การควบคุมเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Access Control) ของ 
เนติบัณฑิตยสภาตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (3) แสดงผล
และรายงานการประเมินความมั่นคงปลอดภัย ด้านการควบคุมเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  
(4) แสดงรายละเอียดแนวทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัย  

ด้านการควบคุมเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 (5) แสดงเอกสารและดาวน์โหลดแนวปฏิบัติการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.6 ระบบการควบคุมเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แสดงหน้าหลักท่ีส าคัญ 3 ส่วนคือ (1) Control List  ระบบแสดง
รายละเอียด ตามมาตรการควบคุมและเอกสารที่ เกี่ยวข้องที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยแบ่งหัวข้อการ
แสดงผลอย่างชัดเจนตามมาตรการควบคุมหลัก 14 หัวข้อ (A.5 ถึง 
A.18 ) (2 ) Assessment of Control ระบ บ แสด งความมั่ น ค ง
ปลอดภัยด้านการควบคุมเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 มีมาตรการควบคุมหลัก 4 ข้อ และมาตรการ
ควบคุมย่อย 14 ข้อ โดยผู้ใช้งานสามารถท าการ Checklist รายการ
สินทรัพย์ (กระบวนการทางธุรกิจ , ข้อมูล, ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์, 
บุคลากร และโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กร) และระดับความเสี่ยงท่ีได้จากการประเมิน ความเสี่ยง (Low, 
Moderate, High และ Very High) ซึ่งการควบคุมที่มีเอกสารระบุ
มาตรการควบคุมพร้อมแนวปฏิบัติ (ระบบสามารถแนบเอกสารได้) 
และพนักงานปฏิบัติตามมาตรการ เป็นส่วนของการคิดค่าคะแนนตาม
ระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านการควบคุมเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (3) Download ระบบแสดงรายละเอียด เอกสารตาม
มาตรการควบคุม ได้แก่ มาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 นโยบาย แนวปฏิบัติ  และ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลด และสามารถพิมพ์ออก
ทางเครื่องพิมพ์ได้ 
3.7 เกณฑ์การจัดการความมั่นคงปลอดภัย ด้านการควบคุมเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภากับตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 มี 4 ระดับ คือ (1) ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
(VH = Very High) คือ ปัจจุบันองค์กรไม่มีมาตรการควบคุมเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการควบคุม  0%  แสดงสีแดง  (2) ระดับ
ความเสี่ยงสูง (H = High) คือ ปัจจุบันองค์กรมีมาตรการควบคุม
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการผล
การควบคุม 80% แสดงสีแดง (3) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (M = 
Moderate) คือ ปัจจุบันองค์กรมีมาตรการควบคุมเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและพนักงานปฏิบัติตามบ่อยครั้งตามมาตรการ ผลการ
ควบคุม 40% แสดงสีเหลือง และ (4) ระดับความเสี่ยงที่ต่ า (L = 
Low) คือ ปัจจุบันองค์กรมีมาตรการควบคุมเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและพนักงานปฏิบัติตามมาตรการ ผลการควบคุม 100% 
แสดงสีเขียว 
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4. ผลการวิจัย 
หลังจากที่มีการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ จึงได้ท าการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเนติบัณฑิตยสภาทั้ง 6 ด้าน 
 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ของ
เนติบัณฑิตยสภา ตามหลัก CIA Triad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการควบคุมความมั่นคง
ปลอดภัยด้านการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 ที่จัดท าขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการประเมิน
มาตรการความมั่นคงปลอดภัย ด้านการควบคุมเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ได้ท าการทดลอง
ใช้งานโดยเจ้าหน้าที่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภา 
ระบบสามารถใช้งานได้และสามารถประมวลผลได้ตามความต้องการ 
แต่มีข้อจ ากัด ระบบสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า เมื่อทราบระดับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว ปัจจุบันเนติบัณฑิตยสภามีเอกสารระบุ
มาตรการความมั่นคงปลอดภัย และพนักงานของเนติบัณฑิตยสภา
ปฏิบัติตามมาตรการความมั่นคงปลอดภัยระดับใด ผู้บริหารต้องมี
การตรวจคุณภาพของเอกสารระบุมาตรการความมั่นคงปลอดภัย 
และการปฏิบัติตามมาตรการความมั่นคงปลอดภัยของพนักงานใน
ปัจจุบันอีกครั้ง 
    เมื่อได้ผลการประเมินความเสี่ยงแล้วจะมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งในการศึกษานี้ได้ก าหนดแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงที่มีระดับปานกลาง (Moderate) ขึ้นไป เป็นระดับ
ที่ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 

ตารางที่ 3  เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

5. อภิปรายผล 
จากผลการประเมินความเสี่ยงของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ตามหลัก CIA Triad พบว่าเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง โดยพบความเสี่ยง
ในแต่ละด้าน ดังนี้ ความเสี่ยงระดับที่ต่ ามี 4 ด้าน ได้แก่ (1) ซอฟต์แวร์ 
(Software) (2) ฮาร์ ดแวร์  (Hardware) (3 ) บุ ค ล าก ร  (People)  
(4) โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน ( Infrastructure) 
และความเสี่ยงระดับปานกลางมี 2 ด้าน ได้แก่ (1) กระบวนการทาง
ธุรกิจ (Business Processes) (2) ข้อมูล (Information) 

จากการทดลองใช้งานเว็บแอปพลิเคชันระบบการควบคุมความ
มั่นคงปลอดภัยด้านการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยเจ้าหน้าที่แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่าการ
ควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านการควบคุมเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในภาพรวม
อยู่ในระดับดี เมื่อระบบท าการสรุปผลเป็นรายงานท าให้เนติบัณฑิตยสภา 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ทราบความเสี่ยงในด้านใดที่ควรได้รับการ
บริหารจัดการอย่างเร่งด่วน สามารถวางแผนเพื่อก าหนดแนวทาง
ควบคุมความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยด้านการควบคุมเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความมั่นคงปลอดภัย ด้านการควบคุม
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต้องมีการก าหนดแผนการ

ประเมินความเสี่ยงเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทราบ
สถานะความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน 

2. การพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย ให้ครอบคลุมทุก
มาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 

3. เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ดังนั้น
นโยบายและแนวปฏิบัติการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
7. เอกสารอ้างอิง 
[1] บริษัท BSI Group (Thailand) จ ากัด. (2559). มาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 สารสนเทศเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัย. 
สืบค้นจาก https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/iso-
iec-27001/resources/BSI-ISO-IEC-27001-client-manual-UK-
EN.pdf 
 

[2] ส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2555). ความเป็นมา
ค ณ ะก รรม ก ารธุ ร ก รรม ท างอิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์ . สื บ ค้ น จ าก 
http://www.etcommission.go.th/etc-backgroud.html 
 

[3] ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). 
(2555). การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตาม
วิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555. สืบค้นจาก 
https://www.etda.or.th/files/1/files/129-191.PDF 
 

[4] ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). 
(2550). พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท า
ธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ .ศ. 2549. สืบค้นจาก 
https://www.etda.or.th/content_files/2/files/decree-
defines-rules-procedures-electronic-government-
transactions-2549.pdf 
 

[5] ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). 
(2553). พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท า
ธุ ร ก ร ร ม ท า ง อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  พ .ศ . 2 5 5 3 . สื บ ค้ น จ า ก 
https://www.etda.or.th/files/1/files/18.pdf 
 

[6] ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). 
(2553). ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
ส ารส น เท ศ ขอ งอ งค์ ก ร ขอ งรั ฐ  พ .ศ . 2 5 5 3 . สื บ ค้ น จ าก 
https://www.etda.or.th/files/1/files/16.pdf 
 

[7] บริษัท BSI Group (Thailand) จ ากัด. (2557). Moving from 
ISO/IEC 27001:2005  to ISO/IEC 27001:2013. สืบค้นจาก 
https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/iso-iec-
27001/resources/BSI-ISO27001-transition-guide-UK-EN-
pdf.pdf 
 

[8] ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). 
(2555). มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555. สืบค้นจาก 
https://www.etda.or.th/files/1/files/129-191.PDF 
 

[9] mahdi hashemitabar. (2 5 5 4 ). International Standard 
ISO/IEC27005. สืบค้นจาก http://mahdi.hashemitabar.com/ 
cms/images/Download/ISO/iso-iec-27005-2011-english.pdf 
 

[10] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. 
(2554). Supplement to BSI-Standard 100 -3 , Version 2 .5 
Application of the Elementary Threats from the IT-
Grundschutz Catalogues for Performing Risk Analyses. 
สืบค้นจาก https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/ 
Downloads/ EN/BSI/Grundschutz/download/ 
supplement_to_100-3.pdf? __blob=publicationFile&v=1 
 

[11] ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2560). 
คู่มือบริหารความเสี่ยง สวทช. ตามกรอบมาตรฐานบริหารความเสี่ยง 
ISO 3 1 0 0 0 :2 0 0 9  เว อ ร์ ช่ั น  5 .2  (2 5 6 1 ).  สื บ ค้ น จ า ก
http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2018 /2 0 180507 -
enterprise-risk-management-2561.pdf 
 

[12] ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 
(2559). แผนบริหารความเสี่ยง ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559. สืบค้น 
จาก http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/590816 
_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0
%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8
%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1
%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0
%B8%A2%E0%B8%87.pdf 
 

[13] ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. (2556). Introduction to Web 
Application Development. สบืค้นจาก 
http://www.cs.science.cmu.ac.th/course/204202/lib/ 
exe/fetch.php?media=lec04_intro_to_webapp.pdf 
 

[14] ภาณุพงศ์ ปัญญาดี. (2561). AppServ: Apache+PHP+MySQL. 
สืบค้นจาก https://www.appserv.org/th/ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 220

https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/iso-iec-27001/resources/BSI-ISO-IEC-27001-client-manual-UK-EN.pdf
https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/iso-iec-27001/resources/BSI-ISO-IEC-27001-client-manual-UK-EN.pdf
https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/iso-iec-27001/resources/BSI-ISO-IEC-27001-client-manual-UK-EN.pdf
http://www.etcommission.go.th/etc-backgroud.html
https://www.etda.or.th/files/1/files/129-191.PDF
https://www.etda.or.th/content_files/2/files/decree-defines-rules-procedures-electronic-government-transactions-2549.pdf
https://www.etda.or.th/content_files/2/files/decree-defines-rules-procedures-electronic-government-transactions-2549.pdf
https://www.etda.or.th/content_files/2/files/decree-defines-rules-procedures-electronic-government-transactions-2549.pdf
https://www.etda.or.th/files/1/files/18.pdf
https://www.etda.or.th/files/1/files/16.pdf
https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/iso-iec-27001/resources/BSI-ISO27001-transition-guide-UK-EN-pdf.pdf
https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/iso-iec-27001/resources/BSI-ISO27001-transition-guide-UK-EN-pdf.pdf
https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/iso-iec-27001/resources/BSI-ISO27001-transition-guide-UK-EN-pdf.pdf
https://www.etda.or.th/files/1/files/129-191.PDF
hp-pc3
Stamp



 

 

Noise Mapping of Science and Technology Building Group Burapha University 
 

*1 2  3 
 

1   

  

 

Email : nirun@buu.ac.th  ;  Email : Note_za@hotmail.com, Email : modskyrain@gmail.com 
 

 

 

 

IEC61672-1 Type 2) Leq,24 hr  L

ArcGIS  Leq,5 min   Leq,24 hr

Leq,24 hr 5 . 7  69. 5 dB(A 5 .    dB(A  

L9    dB(A 4 . 0   dB(A

 

 

:  
 

Abstract 

Noise pollution is one of the importance environmental problems in the community, which rapidly increases 

with the socio-economic growth. The objective of this research was on the environmental noise measurement and 

noise mapping in science and technology building group Burapha University, Bangsaen Campus, Chon Buri province.  

The environmental noise level was measurement from 14 stations by sound level meter (IEC61672-1 Type 2) to 

calculate the equivalent continuous sound pressure level in 24 hours (Leq, hr) and the statistical noise levels (L90).  

The noise contour map provide by ArcGIS program from the Leq,  min of 5  measurement points. The results show that 

the Leq,  hr from every measurement points were not higher than the noise standards. The Leq,  hr in working day and 

holiday was in range of 5   69. 5 dB(A and 5     dB(A , respectively. The L9 , the background noise, of  

the study area in working day and holiday was in range of    dB(A and 4 . 0   dB(A), respectively.  

The noise mapping show that the center of the study area, which is the academic and office building, has lower noise 

level than the edge of the study area. 

Keywords : Environmental Noise Level, Noise Mapping, Community Noise, Noise Pollution 
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การพัฒนาผลิตภัณฑวุนมะพราวผสมนํ้าใบบัวบก 
Product Development of Nata de Coco containing Pennywort (Centella 

asiatica (Linn.)) Juice 
 

ปุณยนุช  นิลแสง1 
 

1หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี
Email: suthasinee@vru.ac.th   

 
บทคัดยอ 

 
วุนมะพราวเปนเสนใยเซลลูโลสท่ีอยูในรูปเจลท่ีใหใยอาหารสูงและใหพลังงานต่ํา ไดจากกระบวนการหมักนํ้ามะพราว โดยแบคทีเรีย 
Acetobacter xylinum งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการผลิตวุน มะพราวผสม นํ้าใบบัวบก โดยมีการศึกษาอัตราสวน
ระหวางนํ้า ใบบัวบกและนํ้ามะพราว ท่ีเหมาะสม  โดยทําการศึกษาอัตราสวนนํ้าใบบัวบกตอนํ้ามะพราวท่ี 0 :1, 1:3, 1:1 และ 3:1 พบวา
อัตราสวนท่ี 1 :3 เปนสูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งให ความหนาของวุนเทากับ 1.15 + 0.01 เซนติเมตร และเมื่อวิเคราะหองคประกอบ ทางเคมี
พ้ืนฐาน ไดแก ความช้ืน เถา โปรตีน ไขมันและเยื่อใย พบวาวุนมะพราวผสมนํ้าใบบัวบกแตละสูตรไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) 
เมื่อทําการวิเคราะหสารตานอนุมูลอิสระพบวามีคาเพ่ิมข้ึนเมื่อมีปริมาณนํ้าใบบัวบกในสูตรมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p<0.05 เมื่อแปร
รูปผลิตภัณฑวุนมะพราวผสมนํ้าใบบัวบกบรรจุในขวดพรอมรับประทาน และทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานกลิ่น สี รสชาติ  เน้ือสัมผัส 
และการยอมรับรวม พบวาสูตรนํ้าใบบัวบกตอนํ้ามะพราวในอัตราสวนท่ี 1 :3 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเทียบ
กับวุนมะพราวสูตรควบคุม (อัตราสวน 0:1) แสดงใหเห็นวานํ้าใบบัวบกมีศักยภาพในการนําไปผลิตเปนวุนมะพราวโดยตองผสมนํ้ามะพราวให
อัตราสวนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียังพบวาคุณภาพทางดานกายภาพและจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑแปรรูปอยูในเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
วุนมะพราว มผช.341/2547  
 
คําสําคัญ :  วุนมะพราว, ใบบัวบก, Acetobacter xylinum 

 

Abstract 
 

Nata de coco is the cellulose microfiber. They are rich in high dietary and low calories which derived from the 
fermentation of coconut water by Acetobacter xylinum.  This research study was to investigate the possibility the Nata 
de coco production from Asiatic pennywort (Centella asiatica (Linn.)) juice and to optimize the ratio of Asiatic 
pennywort juice and coconut water including 0:1 (control), 1:3, 1:1 and 3:1, respectively. The results showed that the 
suitable ratio of Asiatic pennywort juice and coconut water was 1:3 which thickness was 1.15 + 0.01 cm. The proximate 
analysis such as moisture, ash, protein, fat and fiber of Nata de coco from Asiatic pennywort were investigated and 
revealed that their were not significantly different (p> 0.05) in all ratio. For antioxidant analysis, the result revealed that 
increasing amount of Asiatic pennywort juice was significantly increased % DPPH (p< 0.05) of the Nata. The sensory 
evaluation in terms of odor, color, taste, texture and overall acceptabiliy of the processed ready to eat product was 
conducted. It was found that Nata de coco produced from Asiatic pennywort at ratio of 1:3 was not significantly 
difference from 0:1 ratio (p> 0.05). Therefore, Asiatic pennywort juice has the potential to produce the Nata de coco by 
mixed with coconut water in appropriately ratio. Moreover, the physical and microbiological properties of the Nata de 
coco from Asiatic pennywort in this study were accepted base on the Thai community product standard (341/2547). 

Keywords : Nata de coco, Pennywort, Acetobacter xylinum 
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1. บทนํา 
วุนมะพราวหรือวุนสวรรค (Nata de coco) เปนผลิตภัณฑท่ีได

การหมักอาศัยกิจกรรมแบคทีเรียในสกุล  Acetobacter xylinum 
สรางข้ึนโดยใชนํ้ามะพราวและนํ้าตาลทรายเปนแหลงอาหาร ไดเสน
ใยละเอียดของเซลลูโลสท่ีอยูในรูปของเจลท่ีเรียกวา  cellulose 
microfiber ลักษณะของวุนท่ีไดเปนเยื่อเหนียว มีสีขาวหรือครีม 
ปจจุบันงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิต วุนมะพราวมีมากมายเพ่ือใหได
ผลผลิตมากข้ึน อีกท้ังยังมีการศึกษาหาแหลงคารบอนอ่ืนมาชดเชย
นํ้ามะพราว เชน เปลือกผลไม ไดแก นํ้าคั้นจากเปลือกและแกน
สัปปะรด [1] กากนํ้าตาล [2, 3] ผลิตผลทางการเกษตร [4] นํ้าผลไม 
[5] แกวมังกร [6] ฟกขาว [7] ของเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตร 
[8] เวย [9] และสาหรายทะเล [10, 11] เปนตน 

บัวบก (Centella asiatica (Linn.)) เปนผักสมุนไพรพ้ืนบานท่ีมี
ประวัติการใชประโยชนในดานยารักษาโรคมาเปนระยะเวลายาวนาน 
เปนท่ีรูจักท่ัวไปท้ังในประเทศทางตะวันตกและแถบเอเชีย ใบบัวบก
มีสารตานอนุมูลอิสระ ไดแกสารประกอบฟนอล (phenolic 
compounds) สารกลุมไตรเทอรปน  (triterpene) ในรูปของไกลโค
ไซด [12] บัวบกมีประวัติการใชในดานยารักษาโรคมาเปนเวลานาน 
โดยสวนท่ีมีคุณสมบัติพิเศษคือสวนของใบและราก สามารถนํามา
รักษาอาการชํ้าใน บํารุงหัวใจ บํารุงตับ ไต และสมอง บํารุงประสาท
และความจํา ชวยขับปสสาวะ รักษาบาดแผล และปองกันการเกิด
อนุมูลอิสระจากความเครียด [13]  ใบบัวบกนอกจากรับประทานใน
รูปแบบของนํ้าใบบัวบก ยังนํามารับประทานแบบสดแกลมกับ
อาหาร ซึ่งจะเห็นไดวาบัวบกเปนสมุนไพรท่ีนาสนใจมาก นอกจากจะ
มีสารท่ีมีประโยชนทางดานยารักษาโรคแลวยังมีคุณคาทาง
โภชนาการสูงอีกดวย งานวิจัยน้ีจึงนําความสําคัญของวุนมะพราวใน
ดานการเปนใยอาหารมาผนวกกับคุณสมบัติทางยารักษาโรคของใบ
บัวบกมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑแปรรูป วุนมะพราว ผสมนํ้าใบบัวบก
เพ่ือเปนทางเลือกหน่ึงแกผูบริโภคท่ีตองการผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ
รวมท้ังเปนการแปรรูปผลิตภัณฑจากบัวบกในรูปแบบใหมท่ีงายตอ
การรับประทาน 
 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 การเตรียมหัวเช้ือ  
 การเตรียมหัวเช้ือวุนมะพราว ดัดแปลงจากวิธีการของอรนุช 
สงวนนาม [14] นํานํ้ามะพราวแก  ปริมาตร 1 ลิตรกรองดวยผาขาว
บางผสมกรดอะซิติกรอยละ 1 ปรับคาความเปนกรด-ดางเทากับ 4.5  
นําไปตมใหเดือด เติมนํ้าตาลซูโครส รอยละ 5 และแอมโมเนียม
ซัลเฟตรอยละ  0.5 โดยปริมาตร แบงใสขวดปากแคบขวดละ 150 
มิลลิลิตร ปดปากขวดดวยจุกสําลี นําไปฆาเช้ือท่ีอุณหภูมิ 110 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 15 นาที  เมื่ออาหารเย็นตัวลง ใสหัวเช้ือวุน
มะพราว A. xylinum TISTR975 รอยละ 10 บมท่ีอุณหภูมิหองเปน
เวลา 3-5 วัน เมื่อสังเกตพบช้ันวุนลอยอยูดานบนของอาหาร สวนใส
ไปเปนหัวเช้ือในการผลิตวุนมะพราวตอไป 
 
 
 

 2.2  การเตรียมน้ําใบบัวบก 
นําใบบัวบก สดท้ังสวนใบและกาน หนัก  400 กรัม  ลางนํ้าให

สะอาดผึ่งใหแหง  หั่นเปนทอน สั้น นําไปปนในเครื่องปนใหละเอียด 
จากน้ันนํามาตมกับนํ้าปริมาตร 2 ลิตร กรองเอากากออกดวยผาขาว
บาง ตั้งท้ิงใหเย็นสําหรับใชในการเปนสวนผสมการทําวุนมะพราว 

 
2.3 ศึกษาอัตราสวนน้ําใบบัวบกตอน้ํามะพราวท่ีเหมาะสม  

ในการศึกษาการผลิตวุนมะพราวผสมนํ้าใบบัวบก  ในการทดลอง
ศึกษาอัตราสวนนํ้าใบบัวบกตอนํ้ามะพราวท่ีเหมาะสม โดยใชนํ้าใบ
บัวบกตอนํ้ามะพราวในอัตราสวน  0 :1, 1:3, 1:1 และ 3 :1 
ตามลําดับ โดย ตมนํ้ามะพราวแกและนํ้า ใบบัวบก ใหเดือดเปนเวลา 
15 นาที เติมนํ้าตาลทราย รอยละ 2.5 และแอมโมเนียมซัลเฟต รอย
ละ 0.25 โดยปริมาตร คนใหละลาย ท้ิงไวใหเย็นจึงเติมหัวเช้ือ  A. 
xylinum TISTR975  ท่ีเตรียมไวในอัตราสวน รอยละ 10 เทลงใน
ภาชนะพลาสติกท่ีลวกฆาเช้ือและปดดวยผาขาวบาง บมท่ี
อุณหภูมิหองเปนเวลา 10 วัน ทําสูตรละ 3 ซ้ํา เมื่อครบ 10 วันตัด
แผนวุนมะพราวเปนช้ินสี่เหลี่ยมขนาด  1.5 x 1.5 เซนติเมตร ตมใน
นํ้าเดือดนาน 30 นาที เพ่ือไลกลิ่นกรด แชไวในนํ้าเปลานาน 2-3 คืน
โดยหมั่นเปลี่ยนนํ้าทุกวัน เพ่ือใหกลิ่นเปรี้ยวหายไป เก็บแชตูเย็นเพ่ือ
นําไปแปรรูปและตรวจวิเคราะหในข้ันตอนอ่ืนตอไป 

 
2.4 การแปรรูปผลิตภัณฑวุนมะพราวผสมน้ําใบบัวบก 

เตรียมนํ้า ใบบัวบกโดย ปรับใหมีความหวานเทากับ 25 องศา  
บริกซดวยนํ้าตาลทราย นํา วุนมะพราวผสมนํ้าใบบัวบกท่ี หั่นเปน
ขนาดสี่เหลี่ยม บรรจุใสในขวดท่ีลวกฆาเช้ือ และเติมนํ้า ใบบัวบก ท่ี
เตรียมไวลงไปจนทวม โดยใหอัตราสวนขอ งวุนมะพราวผสมนํ้าใบ
บัวบกตอนํ้าใบบัวบกเทากับ 3:1 ปดฝาใหสนิทและนําไปแชในตูเย็น
เพ่ือนําไปทดสอบทางประสาทสัมผัส 

 
2.5 การวิเคราะห 

2.5.1 การวัดความหนาของวุน 
นําช้ินวุนมะพราวผสมนํ้าใบบัวบก มาตัดผากลางแลวใชเวอรเนีย

คารลิปเปอรวัดความหนาของแผนวุน โดยทําการวัด 3 จุด แลวหา
คาเฉลี่ย 

2.5.2 การตรวจสอบอง คประกอบ ทางเคมีพ้ืนฐาน ของ วุน
มะพราวผสมนํ้าใบบัวบก 

องคประกอบทางเคมีพ้ืนฐาน (Proximate analysis) ของวุน
มะพราวผสมนํ้าใบบัวบก ประกอบดวย ปริมาณความช้ืน ปริมาณ
เสนใย โปรตีน ไขมัน และปริมาณเถา วิเคราะหตามวิธีการของ 
AOAC [15]  

2.5.3 การวิเคราะหประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระ 
การวัดประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธีการทําลายดีพี

พีเอช ดัดแปลงตามวิธีการของ Nilsang [16, 17] ดังน้ี วุนมะพราว
ผสมนํ้าใบบัวบกแตละสูตร มาอยางละ 30 กรัม สับใหละเอียด นําไป
ใสเครื่องตีบดผสมตัวอยาง (stomacher) ดูดสวนท่ีเปนสารละลาย 
ปริมาตร 300 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลายอนุมูลดีพีพีเอช 2.7 
มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน บมไวในท่ีมืดเปนเวลา 30 นาทีเพ่ือให

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 228

hp-pc3
Stamp



เกิดปฏิกิริยา จากน้ัน นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 
515 นาโนเมตร โดยใชเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร และคํานวณฤทธ์ิ
ตานอนุมูลอิสระของตัวอยาง ดังน้ี 

 
DPPH% Radical Scavenging = (A0-A1)/A0  x 100 

 
เมื่อ  A0 = คาการดูดกลืนแสงท่ีวัดไดของสารละลาย DPPH 

A1 = คาการดูดกลืนแสงท่ีวัดไดของสารตัวอยางผสมกับ 
DPPH 

2.5.4. การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ วุนมะพราวแตละ

สูตรหลังจากแปรรูปโดยใช วิธีการใหคะแนนความชอบ 7 ระดับ ( 7- 
point hedonic scale) ชวงคะแนน 1 (ไมชอบมากท่ีสุด) ถึง 7 
(ชอบมากท่ีสุด) ในคุณลักษณะดานกลิ่น สี รสชาติ เน้ือสัมผัส และ
การยอมรับรวม โดยใชผูทดสอบท่ีไมผานการฝกฝน (Untrained 
panel) จํานวน 35 คน เพ่ือเลือกสูตรท่ีผูทดสอบยอมรับมากท่ีสุด 
วิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยโดยสถิติทดสอบ 

2.5.5. การวิเคราะหคุณภาพดานจุลชีววิทยา 
การตรวจสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑแปรรูปวุนนํ้ามะพราว

ผสมนํ้าใบบัวบกดานจุลชีววิทยาโดย นําตัวอยางช้ินวุนมะพราว แปร
รูปมาอยางละ 10 กรัม เติมนํ้ากลั่นท่ีปราศจากเช้ือ 90 มิลลิลิตร 
นําไปตีปนดวยเครื่องตีบดผสมตัวอยาง สารละลายท่ีไดนําไปทดสอบ
หาปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด ยีสตและรา Staphylococcus 
aureus และ Escherichia coli ตามวิธีการของ FDA-BAM [18] 

2.5.6. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of variance: 

ANOVA) สําหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส เปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test ท่ีระดับความ
เช่ือมั่น 95% 
 

3. ผลการวิจัยและวิจารณ 
3.1 ผลของอัตราสวนของน้ําใบบัวบกและน้ํามะพราวตอ

ความหนาของแผนวุนมะพราว 
ในการผลิตวุนมะพราวผสมนํ้าใบบัวบก โดยมีอัตราสวนของนํ้า

ใบบัวบกตอนํ้ามะพราวเปน 0 :1, 1:3, 1:1 และ 3:1 ตามลําดับปรับ
สารอาหารใหเหมาะสมตอการเจริญของเช้ือจุลินทรียดวยนํ้าตาล 
แอมโมเนียมซัลเฟต และกรดอะซิติก หมักท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 
10 วัน นํามาตรวจสอบความหน าของแผนวุน  ผลการทดลองแสดง
ดังภาพท่ี 1   ซึ่งแสดงใหเห็นวาความหนาของ แผนวุน แปรผันกับ
ปริมาณของนํ้าสมุนไพรท่ีเติม โดยท่ีความหนาของ วุนมะพราวผสม
นํ้าใบบัวบกท่ีอัตราสวน 0 :1 > 1:3 > 1:1 >3:1  โดยท่ีสูตรท่ีไมเติม
นํ้าใบบัวบกจะใหความหนาของวุนสูงท่ีสุดท่ีความหนาเทากับ 1.42 
+ 0.01 เซนติเมตร รองลงมาคืออัตราสวน 1 :3 มีความหนาของวุน
เทากับ1.15 + 0.01 เซนติเมตร  และอัตราสวน  1:1 ใหความหนา
ของวุนเทากับ 0.94 + 0.01 เซนติเมตร โดยท่ีอัตราสวนนํ้าใบบัวบก
ตอนํ้ามะพราวท่ี 3:1 จะใหความหนาของวุนต่ําท่ีสุด ( 0.66 + 0.03) 
ซึ่งในการผลิตวุนมะพราวน้ัน นํ้ามะพราวถือเปนปจจัยท่ีสําคัญในการ

ทําใหเกิดวุนซึ่งในนํ้ามะพราวจะมีคุณคาทางอาหารเหมาะสมแกการ
เจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย การเติมนํ้าใบบัวบกลงไปทําใหปริมาณ
อาหารท่ีเช้ือตองการลดลงจึงทําใหเกิดเปนแผนวุนไดบางกวา
สอดคลองกับงานวิจัยของกมลวรรณ ศรีปลั่งและ เดือนเต็ม เจริญกุล 
[19] ท่ีศึกษาการผลิตวุนมะพราวรสมะขามหวานโดยใชอัตราสวนนํ้า
มะขามตอนํ้ามะพราวเทากับ 1 :3 ใหความหนาของแผนวุนมากท่ีสุด 
เชนเดียวกับ เกรียงไกร พัทยากรและคณะ [6] ท่ีไดทําการศึกษา
คุณลักษณะของแบคทีเรียวุนมะพราวท่ีไดจากการผสมนํ้าแกวมังกร
กับนํ้ามะพราว พบวาท่ีสูตรเติมนํ้ามะพราวมากจะไดแผนวุนหนากวา
สูตรท่ีเติมนํ้ามะพราวนอย  กลาวคือท่ีอัตราสวนนํ้าแกวมังกรตอนํ้า
มะพราวท่ี อัตราสวน 1:2 ใหความหนาของแผนวุนอยูท่ี 1.01 +0.06  
ในขณะท่ีอัตราสวน 1 :1 ใหความหนาเทากับ 0.78 +0.28 
เซนติเมตร 

 

 
ภาพท่ี 1  ความหนาของแผนวุนมะพราวจากนํ้าใบบัวบก 

 
3.2 ผลการตรวจสอบองศประกอบทางเคมีพ้ืนฐานของวุน

มะพราวผสมน้ําใบบัวบก 
วุนมะพราวท่ีไดจากการผสมนํ้าใบบัวบกในแตละอัตราสวน จะ

นํามาตมในนํ้าเดือดนาน 30 นาที เพ่ือไลกลิ่นกรด แชไวในนํ้าสะอาด
นาน 2-3 คืนและโดยหมั่นเปลี่ยนนํ้าทุกวัน จนกระท่ังกลิ่นเปรี้ยว
หายไปแลวจึงนํามาวิเคราะหองคประกอบ ทางเคมีพ้ืนฐาน ซึ่ง
ประกอบดวย ปริมาณความช้ืน ปริมาณเสนใย โปรตีน ไขมัน และ
ปริมาณเถา  ผลการทดลองแสดงดังตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาคา
องคประกอบทางเคมีพ้ืนฐาน ของวุนมะพราว ผสมนํ้าใบบัวบกแตละ
สูตรไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และ
พบวามากกวารอยละ 90 ของวุนมะพราว มีนํ้าเปนองคประกอบ 
เชนเดียวกับงานวิจัยของ เกรียงไกร  พัทยากรและคณะ  [6] ท่ีไดทํา
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีพ้ืนฐานของวุนมะพราวผสมแกว
มังกร พบวาประกอบดวยความช้ืน เถา และเสนใย รอยละ 95.47  
0.26 และ 1.54 ตามลําดับ  นอกจากน้ี วิจิตรา ใหมจันทรและคณะ
[4] ไดทํา การศึกษาการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสจากผลผลิตทาง
การเกษตรเปนแหลงคารบอน  พบวาคุณสมบัติของแผนวุนจะข้ึนอยู
กับแหลงนํ้าผลไมท่ีมีนํ้าตาลรีดิวซเปนองคประกอบ  ซึ่ง A. xylinum 
จะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนนํ้าตาลในนํ้ามะพราวเพ่ือสรางเปน
วุนไดดีกวานํ้าตาลท่ีมีอยูในนํ้าใบบัวบก หรือแหลงคารบอนอ่ืน ๆ 
ฉะน้ันในการผลิตนอกจากจะมีการปรับปริมาณนํ้ามะพราวกับแหลง
คารบอนอ่ืน ๆ ในปริมาณท่ีเหมาะสมแลว จะตองมีการเติมสารเสริม
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ท่ีทําใหเกิดเจลเชน เพกติน  อะการ และอัลจิเนต เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการหมักและทําใหไดวุนท่ีมีคุณภาพดียิ่งข้ึน [20] 
 
3.3 ผลการ วิเคราะหประสิทธิภาพในการ ตานอนุมูลอิสระ ของวุน
มะพราวผสมน้ําใบบัวบก 

ภาพท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการ ตานอนุมูล
อิสระของวุนมะพราวผสมนํ้าใบบัวบกแตละสูตร พบวาประสิทธิภาพ
ในการตานอนุมูลอิสระของวุนมะพราวแตละสูตรมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยท่ีคาการตานอนุมูลอิสระ
แปรผันตามปริมาณนํ้าใบบัวบก เมื่อปริมาณนํ้าใบบัวบกเพ่ิมข้ึนจะมี
ผลใหประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระเพ่ิมข้ึนเชนกัน กลาวคือคา
ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระในวุนมะพราวสูตร 3:1 > 1:1 > 
1:3 > 0:1 ตามลําดับ อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพในการ

ตานอนุมูลอิสระของนํ้าใบบัวบกท่ีไมไดผานกระบวนการแปรรูป
นํามาทําเปนวุนมะพราวแลวน้ันนับวามีปริมาณต่ํา  เน่ืองจากใน
กระบวนการสุดทายของการทําวุนมะพราวจะตองผานการตมเพ่ือไล 
กรด ซึ่งความรอนท่ีใชในการตมไลกรดจะทําลายสารตานอนุมูล
อิสระ สอดคลองกับงานวิจัยของ Ploenkutham et al. [21] 
และนัทวุฒิ ผกาแดง [12] ท่ีอธิบายถึงกระบวนการแปรรูปดวยความ
รอนจะทําใหสูญเสียสารออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาในใบบัวบก ฉะน้ัน
จึงควรจะทําศึกษาระยะเวลาและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการตมไล 
หากมีการตมดวยความรอนสูงเปนเวลานานจะทําใหสารสําคัญในใบ
บัวบก เชน สารตานอนุมูลอิสระ สารในกลุมไตรเทอปนอยด ไกลโค
ไซด เชนกรดเอเชียติก สูญเสียไปได 

 

 
ตารางท่ี 1  องคประกอบเคมีพ้ืนฐานของวุนมะพราวผสมนํ้าใบบัวบก 

อัตราสวน 
น้ําใบบัวบก : น้ํา

มะพราว 

ความชื้น เถา โปรตีน ไขมัน เย่ือใย 
 (%) (%) (%) (%) (%) 

0 : 1 97.25+0.11a 0.05+0.00a 0.60+0.02a 0.55+0.07a 0.30+0.11a 

1 : 3 97.05+0.07a 0.05+0.11a 0.60+0.01a 0.55+0.08a 0.29+0.09a 

1 : 1 97.03+0.22a 0.05+0.13a 0.61+0.09a 0.54+0.24a 0.28+0.09a 

3 : 1 97.58+0.13a 0.05+0.00a 0.62+0.01a 0.54+0.11a 0.28+0.10a 

  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่  n=3 
  ตัวอักษร (a, b,.) ที่เหมือนกันในแนวต้ัง หมายถึง ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  p>0.05 

 
 

 
ภาพท่ี 2 คาสารตานอนุมูลอิสระในวุนมะพราวจากนํ้าใบบัวบก 
 
 
3.4 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของ ผลิตภัณฑแปรรูป
วุนมะพราวจากน้ําใบบัวบก 

ผลิตภัณฑวุนมะพราวจากนํ้าใบบัวบกท้ัง 4 สูตร นํามาแปร
รูปเปนผลิตภัณฑในนํ้าสมุนไพรและทําการทดสอบทางประสาท
สัมผัสโดยผู ประเมินท่ีไมไดผานการฝกฝน อายุระหวาง 18-25 ป
จํานวน 35 คน ดวยแบบทดสอบ 7 -point hedonic scale โดย
ใหคะแนนในดาน กลิ่น สี รสชาติ เน้ือสัมผัส และการยอมรับรวม 

ผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 3 พบวา วุนมะพราวผสมนํ้าใบ
บัวบกท้ัง 4 สูตรผูประเมินใหคะแนนดานรสชาติ ไมแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และพบวาอัตราสวนท่ี 3:1 ไดรับ
คะแนนการยอมรับรวมและเน้ือสัมผัสจากผูประเมินนอยท่ีสุด
แตกตางจากอัตราสวนท้ังสามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
เน่ืองจากท่ีอัตราสวนนํ้าใบบัวบกตอนํ้ามะพราวท่ี 3:1  จะไดแผน
วุนท่ีบาง ออนนุม เหลวคลายวุน เมื่อพิจารณาองคประกอบ
ท้ังหมดพบวาอัตราสวน 0 :1 หรือสูตรนํ้ามะพราว 100 % (สูตร
ควบคุม) มีคะแนนการยอมรับสูงท่ีสุด รองลงมาคือสูตรอัตราสวน 
1:3 ท่ีสามารถจะพัฒนาเปนผลิตภัณฑแปรรูปวุนมะพราวจากนํ้า
ใบบัวบกไดโดยท่ีคุณลักษณะดานกลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และ
การยอมรับรวมไมแตกตางจากวุนนํ้ามะพราวสูตรควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 
3.5 ผลการวิเคราะหคุณภาพดานจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑแปร
รูปวุนมะพราวจากน้ําใบบัวบก 

จากการวิเคราะหคุณภาพดานจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑแปร
รูปวุนมะพราวผสมนํ้าใบบัวบก โดยใชวุนมะพราวอัตราสวนท่ี
เหมาะสมคือ นํ้าใบบัวบก 1 สวน และนํ้ามะพราว 3 สวน นําวุน
มะพราวท่ีไดมาแปรรูปโดยบรรจุในขวดแกวใส เติมนํ้าใบบัวบกท่ี
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มีความหวาน 25 องศาบริกซ ในสัดสวนวุนมะพราวตอนํ้าใบ
บัวบก 3:1 จะไดเปนผลิตภัณฑแปรรูปพรอมรับประทาน  ท่ีมีรส
หวานของนํ้าใบบัวบกและมีเน้ือวุนมะพราว ซึ่งสามารถเปน
ผลิตภัณฑแปรรูปบรรจุขวดชนิดพรอมรับประทาน จากน้ันทําการ
ทดสอบคุณลักษณะดานจุลินทรียใหเปนไปตาม มาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑวุนมะพราว มผช.341/2547 [22] ผล
การตรวจวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 2  พบวา ผลิตภัณฑแปรรูป
วุนมะพราวผสมนํ้าใบบัวบกมีปริมาณแบคทีเรียรวมนอยกวา 100 
CFU/mL  ไมพบยีสตและรา ไมพบ S. aureus ซึ่งเปนแบคทีเรีย   

ท่ีกอโรคในระบบทางเดินอาหาร นอกจากน้ีการตรวจหา E. coli 
โดยวิธี MPN ผลการทดสอบพบวานอยกวา 2.2 MPN/100 mL 
ซึ่งผลการทดลองน้ีเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.
341/2547 ท่ีกลาวไววา ผลิตภัณฑวุนมะพราวจะตองมีเน้ือสัมผัส
ท่ีนุมเหนียว ไมเละเหลว  ปราศจากสิ่งแปลกปลอมและกลิ่นไมพึง
ประสงค ในดานจุ ลชีววิทยาตองไมพบ S. aureus ในตัวอยาง 1 
มิลลิลิตร  การตรวจหา E. coli ดวยวิธี MPN ตองนอยกวา 2.2 
ตอตัวอยาง 100 มิลลิลิตร และจํานวนยีสตและราตองนอยกวา 
100 โคโลนีตอตัวอยาง 1 มิลลิลิตร 
 

ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของวุนมะพราวผสมนํ้าใบบัวบก 

อัตราสวน 
น้ําใบบัวบก : น้ํามะพราว 

คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

กลิ่น ส ี รสชาติ เนื้อสัมผัส การยอมรับรวม 
0 : 1 4.37+1.11a 4.94+1.23a 4.51+1.50a 5.37+1.01a 5.54+0.92a   
1 : 3 4.23+1.11a 5.14+1.02b 4.22+0.67a 5.23+0.21a 5.39+0.48a 
1 : 1 3.61+1.35b 5.03+1.10b 4.24+1.05a 5.00+0.42a 5.21+0.19a 
3 : 1 3.23+1.42b 4.96+1.33b 3.50+1.27a 4.03+0.35b 4.52+0.10b 

   คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่  n=35 
   ตัวอักษร (a, b,.) ที่เหมือนกันในแนวต้ังของแตละชนิดน้ําสมุนไพร หมายถึง ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p >0.05 

 
ตารางท่ี 2  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพดานจุลชีววิทยาใน
ผลิตภัณฑแปรรูปวุนมะพราวจากนํ้าใบบัวบก 
คุณภาพของ
ผลิตภัณฑแปรรูป
วุนมะพราวจากน้ํา
ใบบัวบก 

ผลการ
วิเคราะห 

คามาตรฐานผลิตภัณฑ  
 วุนมะพราว มผช.

341/2547 

จํานวนจุลินทรีย
ท้ังหมด 

1.52 x 101 - 

ยีสตและรา ไมพบ นอยกวา 100 โคโลนีตอ
มิลลิลิตร 

E. coli <2.2 นอยกวา 2.2 ตอตัวอยาง 
100 มิลลิลิตร 

S. aureus ไมพบ ตองไมพบในตัวอยาง 1 
มิลลิลิตร 

ผลการทดลองจากการตรวจวิเคราะห n=3 

 

4. สรุป 
จากการศึกษาการผลิตวุนมะพราวผสมนํ้าใบบัวบกโดยปรับ

อัตราสวนท่ีเหมาะสมในการผลิต ผลการทดลองพบวาท่ีอัตราสวน
นํ้าใบบัวบก 1 สวนตอ นํ้ามะพราว 3 สวน  ใหคุณ ลักษณะไม
แตกตางจากวุนมะพราวปกติ  แสดงใหเห็นวานํ้าใบบัวบกมี
ศักยภาพในการนําไปผลิตเปนวุนมะพราวไดแตตองผสมกับนํ้า
มะพราวในอัตราสวนท่ีเหมาะสมจึงจะทําใหไดวุนมะพราวท่ีมี
ความหนาตามท่ีตองการ ท่ีเพ่ิมเติมคือวุนมะพราวผสมนํ้าใบ
บัวบกประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระซึ่งจะเปนประโยชนแก
ผูบริโภคเพ่ิมจากการรับประทานวุนมะพราวท่ัวไป เมื่อ นําวุน

มะพราวผสมนํ้าใบบัวบกมา ทําการแปรรูปผลิตภัณฑพบวามี
ปริมาณแบคทีเรียรวมนอยกวา 100 CFU/mL  ไมพบยีสตและรา 
ไมพบ S. aureus ซึ่งเปนแบคทีเรียท่ีกอโรคในระบบทางเดิน
อาหาร นอกจากน้ีการตรวจหา E. coli โดยวิธี  MPN ผลการ
ทดสอบพบวานอยกวา 2.2 MPN/100 mL เปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน มผช.341/2547  ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา
ผลิตภัณฑวุนมะพราวจากนํ้าใบบัวบกสามารถสงเสริมใหเปน
ผลิตภัณฑในระดับชุมชนไดตอไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและปัจจัยด้านคุณภาพน้ําผิวดินภายในมหา วิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างจาก 3 แหล่งน้ํา ในเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 โดยการ
ประเมินคุณภาพนํ้าทางกายภาพและเคมีบางประการ ร่วมกับการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ การแพร่กระจายและความชุกชุมของ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ผลการศึกษาพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินทั้งสิ้น 2 ไฟลัม 11 อันดับ 16 วงศ์ 21 สกุล จํานวนรวมทั้งสิ้น                    
1,294 ตัว โดยพบชนิดเด่น คือ หอยขม (Filopaludina sumatrensis polygramma) หอยขมจิ๋วเขียว (Wattebledia crosseana) และ             
ตัวอ่อนหนอนริ้นน้ําจืด (Chironomus sp.) นอกจากน้ีคุณภาพทางกายภาพและเคมีของตัวอย่างน้ําท้ัง 3 แหล่งน้ํา พบว่าค่าของแข็งละลายน้ํา
ทั้งหมด ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําและการนําไฟฟ้าในแต่ละแหล่งสํารวจมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) โดยเฉพาะ
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํายังมีความสัมพันธ์กับความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ดังนั้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง               
หน้าดินจึงสามารถนํามาใช้ในเป็นดัชนีบ่งช้ีทางชีวภาพสําหรับการประเมินคุณภาพน้ําผิวดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ 
 
ค้าส้าคัญ : ความหลากหลายทางชีวภาพ, สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน, คุณภาพน้ําผิวดิน, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

Abstract 
The study of biodiversity of benthic macroinvertebrates and surface water quality at Phranakhon Si Ayutthaya 

Rajabhat University was carried out. The samples were collected from 3 sampling sites during March, June and 
September 2017. Water quality was estimated using physiochemical parameters cooperate with biodiversity, distribution 
and abundance of benthic macroinvertebrates. Total of 1,294 benthic macroinvertebrates from 21 genera, 16 families, 
11 orders in 2 phyla were collected and identified. Most abundant species were Filopaludina sumatrensis polygramma, 
Wattebledia crosseana and Chironomus sp. Moreover, the physiochemical parameters of 3 sampling sites such as total 
dissolved solids, dissolved oxygen and conductivity were significantly different among sampling sites (P<0.05). 
Especially, the dissolved oxygen has also correlated with biodiversity of benthic macroinvertebrates. So, the benthic 
macroinvertebrates can be used to a biological indicator for the assessment of surface water quality at Phranakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat University. 

   
Keywords : Biodiversity, Benthic macroinvertebrates, Surface water quality, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

1. บทน้า (Introduction) 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน (benthic macroinvertebrates) 

เป็นกลุ่มสัตว์ขนาดเล็กที่มีแหล่งอาศัยและหากินบริเวณพื้นหน้าดิน
หรือดํารงชีวิตอยู่บริเวณพื้นท้องน้ํา รวมถึงสัตว์ที่ยึดเกาะหรืออาศัยอยู่
ตามโขดหิน กองหินและขอนไม้ใต้พื้นท้องน้ํา ทั้งนี้กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังหน้าดินนิยมนํามาใช้เป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพน้ําทางชีวภาพ 
(biological indicators) ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ 
เนื่องจากการมีวงจรชีวิตอยู่ ในแหล่งน้ํา ทําให้สามารถติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน้ําจากกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินได้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินแต่ละชนิดล้วนมี
ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้แตกต่างกัน 
บางชนิดต้องอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําสะอาดเท่านั้น แต่บางชนิดอาจ
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในแหล่งน้ําที่เน่าเสียได้ ซึ่งความหลากหลายด้าน
ชนิดและปริมาณของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่อาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนี้จึงสามารถนํามาใช้เป็นดัชนีบ่งช้ีถึง 
ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ําและคุณภาพน้ําได้ [1]  
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การตรวจสอบคุณภาพน้ําในอดีตนิยมใช้วิธีวิเคราะห์ทางเคมีและ
กายภาพ แต่หากเกิดการปนเปื้อนของสารมลพิษลงสู่แหล่งน้ํานั้น ๆ 
อาจไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ํามาตรวจวิเคราะห์ได้ทันที ดังนั้น            
การประยุกต์ใช้ดัชนีทางชีวภาพในการบ่งช้ีคุณภาพน้ํา โดยเฉพาะ            
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินจะทําให้ทราบถึงปริมาณสารมลพิษท่ี
สะสมอยู่ภายในแหล่งน้ําหรือระยะเวลาที่ได้รับการปนเปื้อนของ             
สารมลพิษนั้น [2] ดังนั้นความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
หน้าดินในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจึงนํามาใช้ในการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําผิวดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงไปของสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังหน้าดินยังบอกถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและแนวโน้มที่อาจ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต [3 – 4] เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ
และเฝ้าระวังคุณภาพน้ําผิวดิน  

 
2. วิธีด้าเนินการวิจัย (Materials and Methods) 
2.1 พ้ืนที่ศึกษา 
 การกํ าหนดพื้ นที่ ศึ กษา ณ บริ เวณแหล่ งน้ํ าผิ วดิ นภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น 3 จุดสํารวจ               
คือ จุดสํารวจที่ 1 แหล่งน้ําบริเวณคณะวิทยาการจัดการ (station 1)  
จุดสํารวจที่ 2 แหล่งน้ําบริเวณอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (station 2) 
และจุดสํารวจท่ี 3 แหล่งน้ําบริเวณวัดบรมพุทธาราม  (station 3)              
(รูปที่ 1) โดยได้ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างในเดือน
มีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 

 

 
รูปที ่1 จุดสํารวจแหล่งน้ําผิวดินทัง้ 3 แหล่ง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            

ที่มา: ดัดแปลงรูปจากมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [5]  
 
2.2 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้้า 
 ดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ําทั้ ง 3 แหล่งน้ํา จํานวน 3 ครั้ ง                 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 (ฤดูร้อน) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 
(ฤดูฝน) และเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 (ฤดูหนาว) ในช่วงเวลา  
7.30 – 12.00 น. โดยแต่ละจุดสํารวจได้ดําเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง
จํานวน 3 จุดย่อย ด้วยวิธีการจ้วงเก็บ (grab sampling) ณ                 
จุดกึ่งกลางความกว้างและที่ระดับกึ่งกลางความลึกของแหล่งน้ํา  
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อความหลากหลาย
ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน  

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของ
ตัวอย่างน้ํา ได้แก่ อุณหภูมิของน้ํา (water temperature) อุณหภูมิ
ของอากาศ (air temperature) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (dissolved oxygen; DO) และค่าของแข็ง
ละลายน้ําทั้งหมด (total dissolved solids; TDS) โดยใช้เครื่องมือวัด 
ณ จุดสํารวจ จากนั้นเก็บตัวอย่างน้ําในแต่ละจุดสํารวจ 1 ลิตร                 
ใส่ขวดโพลีเอทธิลีนและเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน้ําที่อุณหภูมิ                  
4 องศาเซลเซียส เพื่อนํากลับมาวิเคราะห์ค่าความขุ่นของน้ํา (turbidity) 

การนําไฟฟ้า (conductivity) ความเค็มของน้ํา (salinity) และ
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ 
(biochemical oxygen demand; BOD) ในห้องปฏิบัติการ [6-8] 

 
2.3 การเก็บและจ้าแนกชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน  

ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน
บริเวณเดียวกับจุดเก็บตัวอย่างน้ําที่ระยะห่างระหว่างจุดเก็บตัวอย่าง 
5 เมตร ด้วยวิธี Quadrate sampling ดัดแปลงจากวิธีของสุชาติ  
ผึ่งฉิมพลี [9] และเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่พบ
ในตารางสุ่มตัวอย่างขนาด 100 x 100 เซนติเมตร พร้อมทั้งเก็บ
ตัวอย่างดินในตารางสุ่มตัวอย่างที่ระดับความลึก 10 – 15 เซนติเมตร 
จากนั้นนํามาร่อนผ่านตะแกรงขนาดตา 0.5 มิลลิเมตร เพื่อคัดแยก
เฉพาะตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินมารักษาสภาพด้วย     
เอทธิลแอลกอฮอลที่ความเข้มข้นร้อยละ 70 แล้วนํามาจําแนกชนิด
ด้วยการตรวจสอบสัณฐานวิทยาของเปลือกหอย โดยพิจารณาจาก
รูปทรงเปลือก ลวดลายและลักษณะของฝาปิดเปลือกภายใต้กล้อง
จุลทรรศนก์ําลังขยายต่ํา [10-12] 
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2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลายด้านชนิด (Shannon-Weiner 

diversity index) ดัชนีความสม่ําเสมอทางชนิด (Evenness index) และ
ดัชนีความหลากชนิด (Richness index) [13-14] รวมทั้งวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation coeffcient) 
ระหว่างความชุกชุมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินกับปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Results and Discussion) 
3.1 คุณภาพน้้าทางกายภาพและเคมี 

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีบางประการของ
แหล่งน้ําผิวดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              
ทั้ง 3 แหล่ง (ตารางที่ 1) พบว่ามีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย แต่กลับพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ระหว่างปัจจัย
ด้านคุณภาพน้ําและจุดสํารวจตัวอย่าง โดยเฉพาะปริมาณของแข็ง
ละลายน้ําทั้งหมด (TDS) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในจุดสํารวจที่ 3 แหล่งน้ํา
บริเวณวัดบรมพุทธาราม โดยเฉพาะเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
เช่นเดียวกับค่าการนําไฟฟ้าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในจุดสํารวจที่ 2 แหล่งน้ํา
บริเวณอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเดือนมิถุนายน                
พ.ศ. 2560 ขณะทีป่ริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ณ 

จุดสํารวจที่ 2 แหล่งน้ําบริเวณอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนั้น
สามารถสรุปได้ว่าจุดสํารวจที่ 1 แหล่งน้ําบริเวณคณะวิทยาการจัดการ 
มีคุณภาพน้ําอยู่ในระดับเสื่อมโทรม ขณะที่คุณภาพน้ําในจุดสํารวจที่ 2 
และ 3 มีระดับปานกลาง  

 
3.2 ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน 

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน
ในแหล่งน้ํ าผิ วดินทั้ ง  3 แหล่ ง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา สามารถจําแนกได้ 2 ไฟลัม (Mollusca และ 
Arthropoda) 11 อันดับ 16 วงศ์ 21 สกุล รวมจํานวนทั้งสิ้น  
1,294 ตัว (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2) ผลสํารวจพบว่าแหล่งน้ําบริเวณ
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จุดสํารวจท่ี 2) มีความหลากหลายของ             
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินมากที่สุด (ร้อยละ 63.52) ตามด้วย
แหล่งน้ําบริเวณวัดบรมพุทธาราม (จุดสํารวจที่ 3) และแหล่งน้ําบริเวณ
คณะวิทยาการจัดการ (จุดสํารวจที่ 1) คิดเป็นร้อยละ 34.62 และ 
1.86 ซึ่งสอดคล้องกับผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี               
ที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ไฟลัม Mollusca พบทั้งกลุ่มหอยฝาเดียว 
(gastropod) และหอยสองฝา (bivalve) ซึ่งพบเพียงชนิดเดียว คือ
หอยกาบ (Ensidens ingallsianus ingallsianus) จํานวน 22 ตัว 
และพบแพร่กระจายเฉพาะในจุดสํารวจท่ี 2 และ 3 เท่านั้น 

 
ตารางที่ 1 คุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมีของแหล่งน้ําผิวดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนมีนาคม               

ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 (Mean ± SD) 
 

Water Quality Station 1 Station 2 Station 3 
Water temperature (°C) 28.55 ± 0.17 28.93 ± 0.35 28.98 ± 0.18 
Air temperature (°C) 27.70 ± 0.24 28.65 ± 0.28 28.83 ± 0.18 
Turbidity (NTU) 41.48 ± 0.40 15.37 ± 0.68 13.33 ± 0.69 
TDS (ppm) 372.72 ± 0.98b 428.77 ± 0.42ab 680.10 ± 0.79a 
pH 8.50 ± 0.13 8.53 ± 0.18 8.45 ± 0.11 
DO (mg/L) 1.37 ± 0.02b 3.41 ± 0.65a 2.87 ± 0.40ab 
BOD (mg/L) 1.23 ± 0.05 1.23 ± 0.06 1.31 ± 0.20 
Conductivity (µs/cm) 494.43 ± 0.25b 1,305.17 ± 0.30a 552.33 ± 0.30ab 
Salinity (psu) 1.24 ± 0.11 0.67 ± 0.02 1.16 ± 0.05 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

 ขณะที่ตัวอย่างกลุ่มหอยฝาเดียว สามารถจําแนกได้ 6 อันดับ              
8 วงศ์ 13 สกุล รวมจํานวนทั้งสิ้น 1 ,154 ตัว โดยกลุ่มหอยขม 
(Viviparidae) พบแพร่กระจายและมีจํานวนมากที่สุด (416 ตัว)           
ทั้งยังพบแพร่กระจายเกือบทุกจุดสํารวจ ยกเว้นจุดสํารวจที่ 1                
แหล่ งน้ํ าบริ เ วณคณะวิทยาการจัดการ โดยเฉพาะหอยขม 
(Filopaludina sumatrensis polygramma) พบเป็นหอยชนิดเด่น 
(จํานวน 238 ตัว คิดเป็นร้อยละ 18.39 ของจํานวนสัตว์ไม่มีกระดูก
สั นหลั งหน้ า ดิ น ทั้ ง ห มด )  ร อ งล งม าคื อ  ห อยขมจิ๋ ว เ ขี ย ว 
(Wattebledia crosseana) พบจํานวน 173 ตัว คิดเป็นร้อยละ
13.37 ของจํานวนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินทั้งหมด 

ผลการศึกษาการแพร่กระจายของหอยน้ําจืดที่พบในการศึกษานี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาความหลากชนิดของหอยน้ําจืดในแม่น้ําน้อย
และแม่น้ํ าป่าสักที่ ไหลผ่านพื้นที่ จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา 
โดยเฉพาะหอยฝาเดียวในวงศ์หอยขม (Viviparidae) สกุล 
Filopaludina ซึ่งจัดเป็นหอยชนิดสกุลเด่นในแม่น้ําน้อยและ                 
แม่น้ําป่าสัก นอกจากน้ียังพบหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) 
และหอยเจดีย์ (Adamietta housei) [9, 15] 
 ขณะเดียวกันยังพบกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในไฟลัม 
Arthropoda จําพวกตัวอ่อนแมลง ( insect larvae) ซึ่งพบ              
การแพร่กระจายเฉพาะจุดสํารวจที่ 2 และ 3 เท่านั้น โดยสามารถ
จําแนกกลุ่มแมลงน้ําออกเป็น 4 อันดับ ได้แก่ อันดับ Odonata     
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(วงศ์  Protoneuridae และ Libellulidae) Hemiptera (วงศ์ 
Belostomatidae และ Nepidae) Coleoptera (วงศ์ Hydrophilidae) 
และ Diptera (วงศ์ Chironomidae และ Culicidae) (ตารางที่ 2)
นอกจากนี้แมลงน้ําในวงศ์ Chironomidae เช่น ตัวอ่อนหนอนริ้นน้ําจืด 
(Chironomus sp.) ถูกจัดให้เป็นสัตว์ที่มีความทนทานต่อภาวะ
ออกซิเจนละลายน้ําในปริมาณต่ําและสามารถพบแพร่กระจายได้ใน

แหล่งน้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําเมื่อได้รับการปนเปื้อน
ของสารมลพิษ [15] ดังนั้นความหลากชนิดและความชุกชุมของ
แมลงน้ําที่สํารวจพบทั้ง 3 แหล่งน้ํานี้อาจขึ้นอยู่กับลักษณะของแหล่ง 
ที่อยู่อาศัยของแมลงน้ํา เช่น ชนิดและปริมาณของพันธุ์ ไม้ริมน้ํา 
คุณภาพน้ําและระดับความลึกของน้ํา ซึ่งจัดเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจส่ง 
ผลกระทบต่ อการแพร่ กระจายตั วของกลุ่ มแมลงน้ํ าได้  [16] 

 
ตารางที่ 2  ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่สํารวจพบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง                 

เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560  
 

Phylum Class Order Family Species 
Station 

1 2 3 
Mollusca Gastropoda Hygrophila Acroloxidae Acroloxus lacustris 18 0 6 
   Lymnaeidae Radix auricularia auricularia 0 22 4 
  Caenogastropoda Pachychilidae Sulcospira housei 0 50 10 
    Adamietta housei 0 44 16 
  Architaenioglossa Viviparidae Filopaludina sumatrensis polygramma 0 193 45 
    Filopaludina martensi martensi  0 103 64 
    Trochotaia trochoides 0 0 11 
   Ampullariidae Pomacea canaliculata 6 52 36 
  Littorinimorpha Bithyniidae Wattebledia crosseana 0 116 57 
  Hygrophila Bulinidae Indoplanorbis exustus 0 27 21 
  Caenogastropoda Thiaridae Tarebia granifera 0 82 49 
    Melanoides tuberculata 0 35 25 
    Thiara scabra 0 6 44 
    Sermyla riqueti 0 12 0 
 Bivalvia Unionoida Amblemidae Ensidens ingallsianus ingallsianus 0 16 6 
Arthropoda Hexapoda  Odonata Protoneuridae Agriocnemis sp. 0 8 4 
 (Insects)  Libellulidae Pantala sp. 0 6 4 
  Hemiptera Belostomatidae Sphaerodema sp. 0 5 1 
   Nepidae Laccotrephes sp. 0 1 2 
  Coleoptera Hydrophilidae Hydrous sp. 0 5 18 
  Diptera Chironomidae Chironomus sp. 0 24 14 
   Culicidae Aedes sp. 0 15 11 

Total Number of Families 2 20 21 
Total Number of Individuals 24 822 448 

    
3.3 ดัชนีความหลากหลาย ความสม่้าเสมอและความหลากชนิดของ

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน 
ผลวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลาย (Diversity index)               

ความสม่ําเสมอ (Evenness index) และความหลากชนิด (Species 
richness) ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่สํารวจพบทั้งหมด             
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.34, 0.10 – 0.35 และ 0.29 – 3.09 
ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งพบว่าทั้ง 3 แหล่งน้ําที่ได้ดําเนินการ
สํารวจมีความหลากหลายด้านชนิดค่อนข้างต่ํ า  ขณะที่ดัชนี                 
ความหลากชนิดมีค่าสูงสุด (3.09) ในจุดสํารวจที่ 2 แหล่งน้ําบริเวณ
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองลงมาคือ จุดสํารวจที่ 3 แหล่งน้ํา
บริ เ วณวัดบรมพุทธาราม (2 .91)  ซึ่ งพบว่ าปัจจัยที่มี ผลต่อ                 
การแพร่กระจายและความชุกชุมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน

นั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) 
เนื่องจากในจุดสํารวจที่ 2 มีการติดตั้งเครื่องตีน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ําและเปิดใช้งานเป็นประจําทุกวัน นอกจากนี้               
ยังเป็นบริเวณที่มีการเพิ่มของสารอินทรีย์ในปริมาณสูงจากน้ําทิ้งของ
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลสํารวจความหลากชนิด
ของกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่พบแพร่กระจายและ                  
มีความชุกชุมมากที่สุดคือ หอยขมในวงศ์ Viviparidae โดยเฉพาะ
สกุล Filopaludina sumatrensis polygramma ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ความทนทานต่อการปนเปื้อนของสารมลพิษและกรณีที่ได้รับ
สารอินทรีย์ในความเข้มข้นสูงได้ในระดับปานกลาง (moderately 
tolerant of organic enrichment) [9, 17] 
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รูปที ่2 ตัวอย่างสัตวไ์ม่มีกระดูกสนัหลังหน้าดินที่พบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            

(A) หอยฝาชี (Acroloxus lacustris) (B) หอยคัน (Radix auricularia auricularia) 

(C) หอยเจดีย์ (Sulcospira housei) (D) หอยขม (Filopaludina sumatrensis polygramma) 

(E) หอยขม (Filopaludina martensi martensi) (F) หอยเวียน (Trochotaia trochoides) 

(G) หอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) (H) หอยขมจิ๋วเขียว (Wattebledia crosseana) 

(I) หอยคัน (Indoplanorbis exustus) (J) หอยเจดีย์ตุ่มเล็ก (Tarebia granifera) 

(K) หอยเจดีย์ (Melanoides tuberculata) (L) หอยเจดีย์ (Thiara scabra) 

(M) หอยกาบ (Ensidens ingallsianus ingallsianus) (N) ตัวอ่อนแมลงปอเข็มธรรมดา (Agriocnemis sp.) 

(O) ตัวอ่อนแมลงปอบ้านปีกกว้าง (Pantala sp.) (P) แมลงดาสวน (Sphaerodema sp.) 

(Q) มวนแมงป่องเข็ม (Laccotrephes sp.) (R) ตัวอ่อนหนอนริ้นนํ้าจืด (Chironomus sp.) 

(S) ลูกน้ํายุงลาย (Aedes sp.)   
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ตารางที ่3  ดัชนีช้ีวัดความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ําที่สํารวจ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง
เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 

 

Station 
Diversity 

index  
Evenness 

index 
Species 
richness 

1 0.34 0.35 0.29 

2 0.30 0.10 3.09 

3 0.34 0.13 2.91 
 
4. บทสรุป (Conclusion) 

ผลการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง             
หน้าดินและปัจจัยด้านคุณภาพน้ําผิวดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา สามารถจําแนกได้เป็น 2 ไฟลัม 11 อันดับ               
16 วงศ์ 21 สกุล จํานวนทั้งสิ้น 1,294 ตัว โดยหอยน้ําจืดในวงศ์  
Viviparidae มีการแพร่กระจายและความชุกชุมสูงที่สุด โดยเฉพาะ
หอยขม (Filopaludina sumatrensis polygramma) พบเป็น
หอยชนิดเด่น ขณะที่หอยสองฝาพบเพียงชนิดเดียวคือ หอยกาบ 
(Ensidens ingallsianus ingallsianus) นอกจากนี้ปัจจัยด้าน
คุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมีและทางชีวภาพสรุปได้ว่าจุดสํารวจที่ 1 
แหล่งน้ําบริเวณคณะวิทยาการจัดการ มีคุณภาพน้ําอยู่ในระดับ 
เสื่อมโทรม ขณะที่จุดสํารวจที่ 2 และ 3 มีคุณภาพน้ําในระดับปานกลาง 
   
5. เอกสารอ้างอิง (References)  
[1] อิสระ ธานี, “การใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินขนาดใหญ่ 

เพื่อการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพ,” วารสารวิจัย มสด.,              
ปีท่ี 7, ฉบับท่ี 1, หน้า 125-137, 2557. 

[2] ณัฐธิดา คลังกลาง และ เรวดี โรจนกนันท์, “การใช้สัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดิน เพื่อเป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้ําทางชีวภาพ
โดยการประยุกต์ใช้ Belgian Biotic Index (BBI) กรณีศึกษา          
ลําน้ําใกล้โรงงานผลิตน้ํามันปาล์มในอําเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี,” การประชุมสัมมนาทางวิชาการการนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มกราคม 
2554, หน้า 765-773. 

[3] J. C. Morse, Y. J. Bae, G. Munkhjargal, N. Sangpradub, K. 
Tanida, T. S. Vshivkova, B. X. Wang, L. F. Yang and C. M. 
Yule, “Freshwater biomonitoring with macroinvertebrates 
in East Asia,” Frontiers in Ecology and the Environment, 
Vol. 5, No. 2, pp. 33-42, Feb. 2007. 

[4] J. Dauvin, G. Bellan and D. Bellan-Santini, “Benthic 
indicators: from subjectivity to objectivity-Where is 
the line?,” Marine Pollution Bulletine, Vol. 60, pp. 
947-953, Jul. 2010. 

[5] มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. (20 มกราคม 2560). 
แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. สืบค้นจาก  
http://2014.aru.ac.th/index.php/2014-06-20-06-44-
08/2014-10-29-02-53-17 

[6] Y. Peerapornpisal, C. Chaubol, J. Pekkoh, H. Kraibut, 
M. Chorum, P. Wannathong, N. Ngearnpat, K. Jusakul, 
A. Thammathiwat, J. Chuanunta and T. Inthasotti, 
“Monitoring of water quality in Ang Kaew reservoir of 
Chiang Mai University using phytoplankton as 
bioindicater from 1995-2002,” Chiang Mai Journal of 
Science, Vol. 31, No. 1, pp. 85-94, Mar. 2004. 

[7]   American Public Association (APHA, AWWA, WEF), 
Standard methods for the examination of water and 
wastewater, 21st ed. Washington D.C.: American 
Public Health Association, 2005. 

[8]   A. E. Greenberg, L. S. Clesceri and A. D. Eaton, 
Standard methods for the examination of water and 
wastewater, 20th ed. Washington DC: American 
Public Health Association (APHA), 2005. 

[9]   สุชาติ ผึ่งฉิมพลี, ชนิดและการแพร่กระจายของหอยน้ําจืด            
ในแม่น้ําป่าสักตอนล่าง, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด , 
กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550. 

[10] J. H. Thorp and D. C. Rogers, Filed guide to 
freshwater invertebrates of North America, 
Amterdam: Elsevier, 2011.  

[11] N. Sangpradub and B. Boonsoong, Identification of 
freshwater invertebrate of the Mekong River and its 
Tributaries, Mekong River Commission, Vientiane, 2006. 

[12] W. R. Merritt, W. K. Cummins and M. B. Berg, An 
introduction to the aquatic insects of North America, 
4th ed. Iowa: Kendall/Hunt Publishing, 2009. 

[13] K. R. Clarke and R. M. Warwick, (1994). Chang in 
marine community: an approach to statistical 
analysis and interpretation, Plymouth Marine 
Laboratory, Plymouth, 1994. 

[14] ซุกรี หะยีสาแม, นิเวศวิทยาของปลา: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้. 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2551. 

[15] ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, “ความหลากชนิดและการกระจายของหอย           
น้ําจืดในแม่น้ําป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, หน้า 604-618, 
2561. 

[16] R. Hazarika and M. M. Goswami, “Aquatic Hemiptera of 
Gauhati University, Guwahati, Assam, India,” Journal of 
Threatened Taxa, Vol. 12, No. 3, pp. 778-782, Mar. 2010. 

[17] B. Gautam, R. Maskey (Byanju), R. P. Sapkota and D. R. 
Dangol, “Aquatic macro-invertebrates as bio-indicators: 
An approach for Wetland Water Quality Assessment of 
Rampur Ghol, Chitwan, Nepal,” Journal of Institute of 
Science and Technology, Vol. 19, No. 2, pp. 58-64, Jan. 
2014. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 238

hp-pc3
Stamp



การพัฒนาแป้งทาหน้าจากสารสกัดกิ่งมะขวิด ข้าวไรซ์เบอรี่ เปลือกแก้วมังกรและบีทรูท 
ที่มีฤทธิ์ต้านอนมุูลอสิระ 

Development of Face powder from Wood Apple,s Twig, Riceberry, Dragon 
Fruit,s Peel and Beetroot Extracts as Antioxidant Activity 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดและหาประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกิ่งมะขวิด ข้าวไรซ์เบอรี่ โดยวิธี DPPH 

Radical Scavenging สกัดและหาปริมาณสารแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอรี่ เปลือกแก้วมังกร และบีทรูท ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี เพื่อ
น ามาเป็นสารสีในแป้งทาหน้า และพัฒนาแป้งทาหน้าจากสารสกัดกิ่งมะขวิด แป้งข้าวไรซ์เบอรี่ เปลือกแก้วมังกร บีทรูท และดินสอพองสะตุ 
และทดสอบคุณสมบัติบางประการของแป้งทาหน้า ผลการวิจัยพบว่าสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิดและข้าวไรซ์เบอรี่ที่สกัดด้วยเอทานอล ได้ร้อยละ
ผลผลิต(น้ าหนัก/น้ าหนัก) เท่ากับ 1.16 และ 1.02 ตามล าดับ สารสกัดหยาบกิ่งมะขวิดและข้าวไรซ์เบอรี่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยมีค่า EC50 

เท่ากับ 0.2611 และ 0.1904 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกับสารมาตรฐาน BHA และ BHT พบว่า มีค่า EC50 เท่ากับ 0.0409 และ 0.0275 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ผลการหาปริมาณแอนโทไซยานินในสารสกัดข้าวไรซ์เบอรี่ เปลือกแก้วมังกรและบีทรูท มีปริมาณแอนโทไซ
ยานิน เท่ากับ 0.3339, 1.5029 และ 4.3417 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ผลการพัฒนาแป้งทาหน้าจากสารสกัดกิ่งมะขวิด แป้งข้าวไรซ์เบอรี่ 
เปลือกแก้วมังกร บีทรูทและดินสอพองสะตุได้ แป้งทาหน้า 3 สี คือ สีเหลืองอ่อน สีน้ าตาลอ่อน และสีชมพูอ่อน ทดสอบคุณสมบัติบางประการ
ของแป้งทาหน้าพบว่ามีเนื้อละเอียด นุ่ม ติดผิวได้ดี มีสีคงทนไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อวางไว้ 8 สัปดาห์ที่อุณหภูมิห้อง 
ค าส าคัญ : แป้งทาหน้า  สารสกัดกิ่งมะขวิด สารสกัดข้าวไรซ์เบอรี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ แอนโทไซยานิน 
 

Abstract 
 
              The aims of this study were to extract Feronia limonia (L.)Swingle,s twig and  Oryza sativa, study antioxidant 
activity of ethanolic of Feronia limonia ( L.) Swingle,s twig and Oryza sativa crude extracts, analyze monomeric 
anthocyanin contents from Oryza sativa, Hylocercus undatus (Haw) Brit. & Rose,s peel and Beta vulgaris by 
spectroscopic technique and bring them for color in face poder, development of face powder from Feronia limonia 

(L.)Swingle,s twig crude extract, Oryza sativa starch, Hylocercus undatus (Haw) Brit. & Rose,s peel crude extract, Beta 
vulgaris crude extract, scabbard and test some physical properties of face powder.The results show that: the 
percentage yield (wt/wt)  of Feronia limonia (L.)Swingle,s twig and  Oryza sativa as 1.16 and 1.02; respectively. The 
ethanolic of Feronia limonia (L.) Swingle,s twig, Oryza sativa crude extracts, BHA and BHT have antioxidant activity with 
EC50 as 0.2611, 0.1904,0.0409 and 0.0275 µg/mL,respectively.The monomeric anthocyanin content of  Oryza sativa, 
Hylocercus undatus (Haw) Brit. & Rose,s peel and Beta vulgaris have 0.3339, 1.5029 and 4.3417 mg/L respectively.The 
Feronia limonia (L.) Swingle,s twig crude extract, Oryza sativ starch, Hylocercus undatus (Haw) Brit. & Rose,s peel crude 
extract, Beta vulgaris crude extract and scabbard were mixed into pale yellow, light brown and light pink face powder. 
The physical properties of face powder are fine, smooth, facial skin is good and durable color does not change in 8 
weeks at room temperature. 
Keywords : Face powder  Feronia limonia (L.)Swingle  Oryza sativa  Antioxidant activity  Anthocyanin 
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1. บทน า 
     ปัจจุบันผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการรักษาสุขภาพตนเองมากข้ึน 
จึงได้มีการท าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพขึ้นมา  ทั้งเพื่ออุปโภคและ
บริโภค  การใช้พืชสมุนไพรในผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพมีมากขึ้น
โดยเฉพาะในชุมชนที่มีการน าพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางชนิดต่างๆ เช่น แชมพูสมุนไพร สบู่สมุนไพร 
ครีมสมุนไพร ฯลฯ แต่ไม่ค่อยมีการน าพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นแป้ง
ทาหน้า ปัจจุบันแป้งทาหน้าส่วนใหญ่มีทัลคัม (talcum)เป็น 
ส่วนประกอบ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเป็นสารก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ใช้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะน าพืชในท้องถิ่นคือมะขวิด เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์
เดียวกับทานาคาของประเทศพม่า ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าทานาคามี
สรรพคุณที่ดีต่อผิว ช่วยปรับผิวหมองคล้ าให้ขาวผ่อง ท าให้หน้าเนียน 
นุ่ม และยังช่วยลดการอักเสบของสิว [1] จากการศึกษาพบว่ามะขวิด
มีสารอาร์บูตินเป็นสารช่วยให้  ผิวกระจ่างใส[2] และข้าวไรซ์เบอรี่ที่
มีสีม่วงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ [3] มาสกัดและศึกษาฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสนใจที่จะน าข้าวไรซ์เบอรี่ เปลือก
แก้วมังกร และบีทรูทมาสกัดและหาปริมาณสารแอนโทไซยานิน เพื่อ
น าสารสกัดมาเป็นสารสีในแป้งทาหน้า แล้วน าแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ สาร
สกัดกิ่งมะขวิด และสีที่ได้จากสารสกัดเปลือกแก้วมังกร และบีทรูท
มาพัฒนาแป้งทาหน้า และยังน าดินสอพองสะตุที่มีสรรพคุณดีต่อผิว 
ช่วยท าให้ผิวนุ่มเนียน [4]ให้มีสีเหลืองอ่อน สีน้ าตาลอ่อน และสีชมพู
อ่อน ให้ เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละคน  ผลการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นและเป็น
ทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคที่จะเลือกใช้แป้งทาหน้าที่ได้จากสาร
จากธรรมชาติแทนสารสังเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 มะขวิด 
ที่มา (https://www.pstip.com/สมุนไพร/สมุนไพร-มะขวิด
html,06 กันยายน 2560) 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 ข้าวไรซ์เบอรี่ 
ที่มา (https://www.honestdocs.co/riceberry-and-its-
benefits, 06 กันยายน 2560) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 แก้วมังกร 
ที่มา (http://halsat.com/,06 กันยายน 2560 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 บีทรูท 
ที่มา (http://halsat.com/บีรูท/,06 กันยายน 2560 ) 
 
2. ขอบเขตของการวิจัย 
     2.1 พืชสมุนไพรที่น ามาศึกษามี 5 ชนิด ได้แก่ 
           2.1.1 ข้าวไรซ์เบอรี่ ( Oryza sativa) วงศ์  Poaceae  
โดยใช้ส่วนของเมลด็ 
 2.1.2 มะขวิด (Limonia acidissima) วงศ์  Rutaceae
โดยใช้ส่วนของกิ่ง 

2.1.3 แก้วมังกร (Hylocercus undatus (Haw) Brit. & 
Rose) วงศ์  Cactaceae โดยใช้ส่วนของเปลือก 
            2.1.4 บีทรูท (Beta vulgaris) วงศ์ Amaranthaceae 
โดยใช้ส่วนของหัวสด 
     2.2 ทดสอบคณุสมบัติบางประการของแป้งทาหน้า ได้แก่ ความ
ละเอียดของเนื้อแป้ง การติดผิว สแีละความคงทนของสีเมื่อวางไว้ท่ี
อุณหภูมหิ้องเป็นเวลา 8 สัปดาห ์
     2.3 อุปกรณ์ สารเคมี  
         2.3.1 อุปกรณ์ 
                2.3.1.1 เครื่องแก้วพื้นฐาน 
                 2.3.1.2 เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน  
  2.3.1.3 ตะแกรงร่อน ขนาด 100 เมช 
  2.3.1.4 เครื่องช่ังวิเคราะห์ ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
  2.3.1.5 ตู้อบลมร้อน  
  2.3.1.6 เครื่องยูวี วิสิเบลิสเปกโทรโฟโตมิเตอร์  
  2.3.1.7 ไมโครปิเปต  
         2.3.2 สารเคม ี
  2.3.2.1 Ethanol) 
  2.3.2.2 Absoluste Ethanol 
  2.3.2.3 DPPH (2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl 
radical) 
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  2.3.2.4 BHT (Butylated hydroxyl toluene)  
  2.3.2.5 BHA (Butylated hydroxyl anisole) 
     2.3.2.6 KCl (Potassium choride) 
     2.3.2.7 CH3COONa (Sodium acetate) 
     2.3.2.8 Citric acid 
 
3.วิธีทดลอง 
     3.1 การสกัดสารจากกิ่งมะขวิด 

          น ากิ่งมะขวิดมาสับให้เป็นช้ินเล็กๆน าไปผึ่งแดดจนแห้ง ช่ัง
น้ าหนัก 900 กรัมห่อด้วยผ้าขาวบางใส่ในโหลปากกว้างเติมตัวท า
ละลายเอทานอล 95 % ปริมาตร 2,000 มิลลิลิตร ปิดภาชนะทิ้งไว้ 
5 วันท่ีอุณหภูมิห้อง เมื่อครบก าหนดน าไปกรองแยกกากออก น าสาร
สกัดที่ได้มาระเหยตัวท าละลายออกโดยใช้เครื่องระเหยสุญญากาศ
แบบหมุน จะได้สารสกัดหยาบช่ังน้ าหนักของสารสกัด ค านวณหา
ร้อยละผลิตผล (% Yield)ของสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิด  

            3.2 การสกัดสารจากจากข้าวไรซ์เบอร่ี 
                  น าข้าวไรซ์เบอรีบ่ดละเอียด ช่ังน้ าหนัก 200 กรัม ห่อ

ด้วยผ้าขาวบางใส่ในโหลปากกว้าง เติมตัวท าละลายเอทานอล 95 % 
ปริมาตร 1,300 มิลลิลิตร ปิดภาชนะทิ้งไว้ 5 วันที่อุณหภูมิห้อง เมือ่
ครบก าหนดน าไปกรองแยกกากออก น าสารสกดัที่สกดัไดม้าระเหย
ตัวท าละลายออกโดยใช้เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน จะได้สาร
สกัดหยาบช่ังน้ าหนักของสารสกดั ค านวณหาร้อยละผลิตผลของสาร
สกัดหยาบข้าวไรซ์เบอรี่  

            3.3 การหาประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกิ่ง
มะขวิดกับข้าวไรซ์เบอร่ี [5] 
           3.3.1 การเตรียมสารละลายตัวอย่าง 
       ช่ังสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิดและข้าวไรซ์เบอรี่อย่างละ 
0.010 กรัม ละลายด้วยเอทานอล 99.99 เปอร์เซ็นต์ 20 มิลลิลิตร 
เขย่า 30 นาที เพื่อช่วยการละลายน ามาเจือจางด้วยเอทานอล 
99.99 เปอร์เซ็นต์ ให้ได้ความเขม้ข้นต่างๆ (500,250, 125, 62.5 
และ 31.25 ไมโครกรัม/มลิลลิิตร) 
 3.3.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
                  ช่ังสารละลายมาตรฐาน (BHT และ BHA) 0.010 
กรัม ละลายด้วยเอทานอล 99.99 เปอร์เซ็นต์ 20 มิลลลิิตรเขย่า 30 
นาทีเพื่อช่วยการละลาย น ามาเจือจางด้วยเอทานอล 99.99 
เปอร์เซ็นต์ให้ไดค้วามเข้มข้นต่างๆ (500, 250, 125, 62.5 และ 
31.25. ไมโครกรมั/มลิลลิิตร) 
            3.3.3 การเตรยีมสารละลายอนุมูนอิสระ DPPH 
                   ช่ัง DPPH 0.0237 กรัมละลายด้วยเอทานอล 99.99 
เปอร์เซ็นต์ ปรับปรมิาตร 10 มิลลลิิตร จะได้ Stock Solution 
เข้มข้น 6 × 10-3 โมลาร์ เมื่อจะน ามาใช้ให้เจือจางให้เป็น 6 × 10-5 
โมลาร์ โดยปิเปตมา 0.1 มิลลิลิตร ปรับปริมาตร 10 มิลลิลติร 

3.3.4 การทดสอบประสิทธิภาพการต้านอนุมลูอิสระ 
                   น าสารละลายตัวอย่างความเข้มข้นต่างๆมาทดสอบ
ความสามารถในการจบักับอนุมูนอิสระ DPPH เทียบกับสารละลาย
มาตรฐาน BHT และ BHA โดยผสมสารละลายลงในหลอดทดลอง
ตามตารางที่ 1 (ท าการทดลอง 3 ซ้ า) 

ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบประสิทธิภาพการต้านอนุมลูอิสระของ
สารสกัดกิ่งมะขวิดและข้าวไรซ์เบอรี่ เทียบกับสารมาตรฐาน BHT 
และ BHA ด้วยวิธDีPP Radical Scavenging Assay  

 
ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสาร ดังสมการ   
 
% DPPH scavenging  =   Abscontrol  -  AbsSample    × 100 
                                           Abscontrol 
                         
Abscontrol =  ค่าการดดูกลืนแสงที่วัดได้จากสารละลาย DPPH 
Abssample =  ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้จากสารทดสอบ 

         ในการรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพการต้านอนุมูล
อิสระ จะรายงานด้วยค่า EC50 ซึ่งได้จากการสร้างกราฟความสมัพนัธ์
ระหว่างความเข้มข้นของสารทดสอบกับการตอบสนองที่เกิดขึ้นใน
รูปของ % DPPH Scavenging  
    3.4 การวิเคราะห์ปริมาณ monomeric anthocyanin [6] 
          โดยน าข้าวไรซ์เบอรี่ เปลือกแก้วมังกร และบีทรูทมาบดให้
ละเอียด ช่ังพืชแต่ละชนิดๆละ 20 กรัม ใส่บีกเกอร์เติมตัวท าละลาย
เอทานอล 80 เปอร์เซ็นต์ (80 % : ตัวอย่าง = 10 ml : 1g) แล้ว
ปรับให้เป็นกรดที่พีเอช 3 ด้วยกรดซิตริก เก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ
ประมาณ 4 ๐C เป็นเวลา 24  ช่ัวโมง กรองแยกกากออกและระเหย
ตัวท าละลายออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน จะได้สาร
สกัดหยาบข้าวไรซ์เบอรี่ เปลือกแก้วมังกรและบีทรูท 
         น ามาวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 และ 700 นาโน
เมตร แล้วค านวณปริมาณ monomeric anthocyanin โดยแสดง
ค่าเทียบเป็น cyaniding-3-glocoside equivalents (mg/L) ดงั
สมการ 

Monomeric anthocyanin =    
โดยที ่
 A   = ( A520nm – A700nm ) pH 1.0 – ( A520nm – A700nm ) pH 4.5  

Reagents 
Control 

(ml) 
Blank 
(ml) 

Sample 
(ml) 

STD 1 
(ml) 

STD 2 
(ml) 

สารสกัดกิ่ง 
มะขวิด/ 
ข้าวไรซ์เบอรี่ 

- 2 2 - - 

สารมาตรฐาน 
BHT 

- - - 2 - 

สารมาตรฐาน 
BHA 

- - - - 2 

99.99 % เอ
ทานอล 

2 2 - - - 

สารละลาย 
DPPH 

2 - 2 2 2 

ผสมสารทดสอบในแต่ละหลอดให้เข้ากนัดี บ่มที่อุณหภูมหิ้อง 30 นาทีในที่
มืดจากนั้นจึงวัดค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ที่ความยาวคลื่น 517  
นาโนเมตร 

Abscontrol – Abssample  
Abscontrol 
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MW = 449.2 g/mol 
    = molar extention coefficient = 26.900 M-1 CM-1 

 DF = dilution factor 
 1   = pathlength; cm 
    3.5 การพัฒนาแป้งทาหน้า 
        3.5.1 การพัฒนาแป้งทาหน้าจากสารสกัด 
              น าสารสกัดกิ่งมะขวิด แป้งข้าวไรซ์เบอรี่  สารสกัด
เปลือกแก้วมังกร สารสกัดบีทรูท และดินสอพองสะตุมาบดให้
ละเอียด น าไปร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 100 เมซ แล้วน ามาผสม
กันในอัตราส่วนต่างๆให้ได้สีเหลืองอ่อน สีน้ าตาลอ่อน และสีชมพู 
(เทียบสีกับแป้งในท้องตลาด) 
         3.5.2 การทดสอบสมบตัิบางประการของแป้งทาหน้า 
                 น าแป้งทาหน้ามาทดสอบความละเอียดของเนื้อแป้ง 
การติดผิว สีและความคงทนของสี 
 
4. ผลการวิจัยและอภิปราย 
    4.1 ผลการสกัดสารจากกิ่งมะขวิดและข้าวไรซ์เบอร่ี 
         พบว่าสารสกัดกิ่งมะขวิด และข้าวไรซ์เบอรี่ ได้สารสกัดคิด
เป็นร้อยละผลผลิต(น้ าหนัก/น้ าหนัก) เท่ากับ 1.16 และ 1.02 
ตามล าดับ 
    4.2 ผลการหาประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ 
         พบว่าสารสัดกิ่งมะขวิด และสารสกัดข้าวไรซ์เบอรี่ มีฤทธ์ิ
ต้านอนุมูลอสิระ แสดงดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่า EC50 ของสารสกัดกิ่งมะขวิด และข้าวไรซ์เบอรี ่
เทียบกับสารมาตรฐาน BHA และ BHT 
 

สาร
สกัด 

Conc. 
(µg/mL) 

LogConc. 
(µg/mL) 

% DPPH 
Scavenging 

EC50 

(µg/mL) 
BHA 31.25 

62.5 
125 
250 
500 

 

1.49 
1.80 
2.10 
2.40 
2.70 

 

51.49 
53.76 
59.35 
71.07 
83.12 

 

0.0409 

 
 
BHT 

31.25 
62.5 
125 
250 
500 

1.49 
1.80 
2.10 
2.40 
2.70 

22.35 
33.00 
35.48 
57.33 
67.48 

 
0.0275 

 

สาร
สกัด
หยาบ 
กิ่ง

มะขวิด 
 
 
 

31.25 
62.5 
125 
250 
500 

 
 
 

1.49 
1.80 
2.10 
2.40 
2.70 

 
 
 

8.80 
16.05 
35.88 
58.41 
80.27 

 
 
 

0.2611 
 

สาร
สกัด

31.25 
62.5 

1.49 
1.80 

6.17 
19.11 

0.1904 
 

สาร
สกัด 

Conc. 
(µg/mL) 

LogConc. 
(µg/mL) 

% DPPH 
Scavenging 

EC50 

(µg/mL) 
หยาบ  

ข้าวไรซ์
เบอรี่ 

125 
250 
500 

2.10 
2.40 
2.70 

65.54 
79.19 
82.53 

 
    จากตารางที่ 2 พบว่าสารสกัดกิ่งมะขวิด และข้าวไรซ์เบอรี่ มีค่า 
EC50  เท่ ากับ 0.2611 และ 0.1904 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน BHA และ BHT เท่ากับ 
0.0409 และ 0.0275 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรตามล าดับ การที่สาร
สกัดกิ่งมะขวิดมีประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระที่ดีเมื่อเทียบกับ
สารมาตรฐาน BHA และ BHT นั้นเนื่องจากในสารสกัดกิ่งมะขวิดมี
สารฟีนอลิก และแทนนินเป็นองค์ประกอบ จึงมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ
สูง[7] และพบว่าสารสกัดข้าวไรซ์เบอรี่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ[8]  
    4.3 ผลการหาปริมาณแอนโทไซยานิน 
         พบว่าสารสกัดข้าวไรซเ์บอรี่มีลักษณะเป็นของหนืดสีม่วงเขม้ 
เปลือกแก้วมังกรมลีักษณะของหนืดสีแดง และบีทรูทมลีักษณะของ
หนืดสีม่วงแดง และมีปริมาณแอนโทไซยานิน เท่ากับ 0.3339, 
1.5029 และ 4.3417 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ซึ่งจากการศึกษา
พบว่าสารสกัดจากเปลือกแก้วมังกรให้สารสีที่ดี [9] [10] และพบว่า
พืชที่มีสีม่วง สีแดง จะมสีารแอนโทไซยานินเป็นองค์ประกอบ[11]  
     4.4 ผลการพัฒนาแป้งทาหน้าจากสารสกัด 
          แป้งทาหน้าสีเหลืองอ่อน ได้จากน าสารสกัดกิ่งมะขวิด แป้ง
ข้าวไรซ์เบอรี่และดินสอพองสะตุมาผสมกันในอัตราส่วน 4 :1:10  
         แป้งทาหน้าสีน้ าตาลอ่อน ได้จากน าสารสกัดกิ่งมะขวิด แป้ง
ข้าวไรซ์เบอรี่ บีทรูทและดินสอพองสะตุมาผสมกันในอัตราส่วน 3 
:1:1:10  
         แป้งทาหน้าสีชมพูอ่อน ได้จากน าแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ เปลือก
แก้วมังกร และดินสอพองสะตุมาผสมกันในอัตราส่วน 1:3 :10 
         แป้งทาหน้าสีเหลืองอ่อน  สีน้ าตาลอ่อน และสีชมพูอ่อน 
แสดงดังภาพท่ี 5 
 

             
 
แป้งทาหน้าสีเหลืองอ่อน     แป้งทาหน้าสีน้ าตาลอ่อน   แป้งทาหน้าสีชมพูอ่อน 
ภาพที่ 5 แสดงแป้งทาหน้าสีเหลืองอ่อน สีน้ าตาลอ่อน และสีชมพู
อ่อนท่ีพัฒนาจากสารธรรมชาติ 
 
    4.5 ผลการทดสอบสมบัติบางประการของแป้งทาหน้า 
           พบว่าแป้งทาหน้ามีเนื้อละเอียด ติดผิวได้ดี มีสีเหลืองอ่อน 
สีน้ าตาลอ่อน และสีชมพูอ่อน เมื่อวางไว้ไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 8 
สัปดาห์ยังคงมีสีคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
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5. บทสรุป 
    จากการพัฒนาแป้งทาหน้าจากสารสกัดจากธรรมชาติ โดยน าพืช
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ กิ่งมะขวิด ข้าวไรซ์เบอรี่ มาสกัดและศึกษา
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พบว่ามีประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระที่ดี 
นอกจากนี้พืชที่มีสารแอนโทไซยานินซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากใน
ท้องถิ่น เช่น แก้วมังกร บีทรูท เมื่อน ามาสกัดและน าส่วนที่เป็นสีมา
ผสมกับสารสกัดกิ่งมะขวิด แป้งข้าวไรซ์เบอรี่ ดินสอพองสะตุ ใน
อัตราส่วนที่ เหมาะสม จะได้แป้งทาหน้าที่มีสมบัติที่ดี  ซึ่งเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการเลือกใช้แป้งทาหน้าที่ได้จากพืชซึ่งเป็นสารจาก
ธรรมชาติแทนสารสังเคราะห์ที่อาจมีผลข้างเคียงต่ อผิว และ
ผลการวิจัยนี้สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป 
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วสัดุปลูกและวิธีการใสปุยที่เหมาะสมกับการปลูกคะนาพันธุเห็ดหอม และผักกาดหอม (เรดโอค)  
ที่มีการใหน้ําแบบไสตะเกียง 

Suitable Substrates and Fertilizer Applications for Growing Kale 
 (Brassica alboglabra L.) and Red oak lettuce (Lactuea sativa var. crisca)  

under Wick Irrigation 
 

1
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บทคัดยอ 

 การใหน้ําแบบไสตะเกียงเปนวิธีการใหน้ําที่มีไสตะเกียง (เชือก) เปนตัวดูดความชื้นมาในวัสดุปลูกเพื่อใหพืชสามารถดูดน้ําขึ้นมาใช
เองโดยไมตองใชพลังงาน ทําการศึกษาผลของวัสดุปลูกและวิธีการใหปุยรวมกับการใหน้ําแบบไสตะเกียง โดยแบงการทดลองเปน 2 การทดลอง 
การทดลองที่ 1 วัสดุปลูกและวิธีการใสปุยที่เหมาะกับการปลูกคะนาพันธุเห็ดหอมที่มีการใหน้ําแบบไสตะเกียง วางแผนการทดลองแบบ 3 X2 
Factorial in CRD จํานวน 3 ซ้ํา โดยมีตํารับการทดลองดังนี้ ปจจัยที่ 1 คือ ชนิดวัสดุปลูก ไดแก พีทมอส ขุยมะพราว และขี้เถาแกลบ ปจจัยที่ 
2 คือ วิธีการใสปุย ไดแก ปุยแบบหลอด (ปุยทางดินบด และบรรจุในหลอดพลาสติก) และปุยแบบแคปซูล (ปุยทางดินบด และบรรจุในแคปซูล) 
จากผลการทดลองพบวา วัสดุปลูกพีทมอสใสปุยแบบแคปซูลสงผลใหการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนาพันธุเห็ดหอมมีผลดีที่สุดในระบบน้ํา
แบบไสตะเกียง ซึ่งการใหปุยแบบแคปซูลเปนวิธีการการใหปุยในปริมาณนอยๆ ทําใหธาตุอาหารปลดปลอยไดอยางสม่ําเสมอ การทดลองที่ 2 
ผลของชนิดวัสดุปลูกที่เหมาะกับการปลูกผักกาดหอม (เรดโอค) ที่มีการใหน้ําแบบไสตะเกียง วางแผนการทดลองแบบ Compltely 
Randomized Design (CRD) 3 วิธีการ ไดแก วัสดุปลูกพีทมอส ขุยมะพราว และขี้เถาแกลบ พบวาผักกาดหอม (เรดโอค) ที่ปลูกในวัสดุ        
พีทมอสสงผลใหการเจริญเติบโต และผลผลิตดีที่สุดในระบบการใหน้ําแบบไสตะเกียง  
คําสําคัญ : คะนาเห็ดหอม ผักกาดหอม (เรดโอค) การใหน้ําแบบไสตะเกียง วัสดุปลูก 
 

Abstract 
 Wick irrigation involves using ropes as wicks to supply water for plant roots. The aims of this experiment are 
to find the suitable substrates and fertilizer application for growing Kale and Red oak lettuce. The first experiment was 
to find out the effect of suitable substrates and fertilizer applications for growing Kale under wick irrigation. The 3x2 
factorial treatment combinations were arranged in completely randomized design and they were replicated 3 times. 
The two factors involved in the test were consisted of two types of substrates: peat moss, coco peat and rice husk ash 
and two methods of fertilizer application and ground fertilizer put in small plastic tubes and capsules. The result 
showed that of peat moss with ground fertilizer put in capsules gave the best growth for both Kale under wick irrigation. 
The second experiment was to find out the effect of suitable substrates and fertilizer applications for growing Red oak 
lettuce under wick irrigation. The experimental design was Completely Randomized Design (CRD) including three 
treatments as follows: peat moss, coco peat and rice husk ash. The result showed that of peat moss gave the best 
growth and yields for both Red oak lettuce under wick irrigation. 
Keywords : Kale, Red oak lettuce, Wick irrigation, Substrate culture 
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บทนํา 
 เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีภูมิภาค และพื้นที่เหมาะ
แกการทําการเกษตรทําให  คนไทยสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก มีการผลิตทั้ง ไมดอก และพืชผักเพื่อการ
สงออกและบริโภคภายในประเทศ “คะนา ” เปนผักชนิดหนึ่งที่ มี
ราคาสูง และมีความตองการในตลาดเพื่อการบริโภคสูง เนื่องดวยมี
รสชาติดีประกอบอาหารไดหลากหลาย อีกทั้งยังมีคุณสมบัติใน     
การปองกันโรค เชน โรคโลหิตจาง เพราะมีธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัส
ที่ชวยเสริมสรางเมล็ดเลือดแดง [4] “ผักกาดหอม (เรดโอค)” เปนผัก
ที่ราคาสูง และนิยมมากในสําหรับการนํามาเปนสลั ดผัก สําหรับ    
คนรักสขุภาพ อีกทั้งมีคุณคาทางอาหารอยูมาก ทั้งแคลเซียม เสนใย 
วิตามินซี  โพแทสเซียม วิตามินเอ วิตามินอี ฟอสฟอรัส เหล็ก    
เบตาแคโรทีน ชวยปองกันโรคมะเร็ง บํารุงรางกาย เปนยาระบาย 
ชวยในการบํารุงสายตา ผิวพรรณ ชวยสรางเม็ดเลือด และปองกัน
โรคโลหิตจาง [2] การปลูกพืชทั้ง 2 ชนิด มักประสบปญหาเนื่องจาก
การปลูกพืชในพืชที่เดิมซ้ําๆ ซึ่งทําใหเกิดโรค และแมลง แหลงน้ํา   
ไมเพียงพอ และเกิดความแปรปรวนในสภาพอากาศทําใหฝนตก 
และน้ําทวมตามมา จากปญหาดังกลาวจึงมีแนวคิดการปลูกพืชไมใช
ดิน เปนการปลูกพืชที่ไมใชดินมาเกี่ยวของ เชน การปลูกพืชใน    
วัสดุปลูก การปลูกแบบลอยน้ํา เปนตน เปนวิธีการใหน้ําแบบ        
ไสตะเกียง (เชือก) เปนตัวดูดความชื้นขึ้นมาในวัสดุปลูกเพื่อใหพืชดูด
น้ําขึ้นมาใชเองโดยไมตองใชพลังงาน [5], [6], [8] ซึ่งวิธีการใหน้ํา
แบบปจจุบันถูกนํามาเปรียบเทียบกับการใหน้ําแบบไสตะเกียง พบวา 
สามารถประหยัดน้ําและใหน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ [7], [9]     
การปลูกในวัสดุปลูกที่ไมใชดินวิธีหนึ่งที่งาย และสะดวก โดยวัสดุที่
นิยมใชไดแก เพอรไลท พีทมอส และใยหิน ซึ่งประเทศไทยตอง
นําเขาวัสดุจากตางประเทศ ทําใหมีราคาแพง วัสดุในประเทศไทยมี
อยูดวยกันหลากหลายชนิด ไดแก ขุยมะพราว กาบมะพราวสับ และ
ขี้เถาแกลบ เปนตน [3] ทั้งนี้เปนทางเลือกอีกทางหนึ่งใหแก
เกษตรกรที่ประสบปญหาน้ําทวม และผลผลิตขาดตลาด ดังนั้นใน
งานทดลองในครั้งนี้การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาวัสดุ
ปลูกและวิธีการใหปุยที่เหมาะสมกับคะนาพันธุเห็ดหอม และ
ผักกาดหอม (เรดโอค) ในการปลูกพืชในระบบการใหน้ําแบบ        
ไสตะเกียง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาชนิดของวัสดุปลูกและวิธีการใสปุยที่เหมาะสมกับ
การปลูกคะนาพันธุเห็ดหอม และผักกาดหอม (เรดโอค) ที่มี     
การใหน้ําแบบไสตะเกียง  

   
วิธีการวิจัย 
 การทดลองที่ 1 ศึกษาชนิดวัสดุปลูก และวิธีการใสปุย ตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของคะนาพันธุเห็ดหอมที่มีการใหน้ําแบบ
ไสตะเกียง 
  
 
 

1.1 การเตรียมวัสดุปลูกและเตรียมกระถางปลูก 
 นําขุยมะพราวแชน้ําทิ้งไว 24 ชั่วโมง แลวเทน้ําทิ้ง สวน       
ขี้เถาแกลบนําไปแชกรดไนตริก (ความเขมขน 1%) ทิ้งไว 24 ชั่วโมง 
แลวเททิ้ง ทําการชะกรด 3 ครั้ง เพื่อปรับคา pH ใหคา pH อยูที่ 
5.5-6.5 และพีทมอส สามารถนํามาใชไดเลย เนื่องจากพีทมอสเปน
วัสดุที่เหมาะสมตอการปลูกพืช  จากนั้นนําไสตะเกียง(เชือกนําน้ําที่
ไดจากไมถูพื้น) ตัดใหยาว 15 เซนติเมตร ใสในกระถางใหปลายเชือก
โผลออกมา 8 เซนติเมตร ใสวัสดุปลูกที่เตรียมไว คือ พีทมอส      
ขุยมะพราว และขี้เถาแกลบ โดยปลูกลงในกระถางขนาด 4 นิ้ว มี
ระยะปลูกระหวางแถว 20 เซนติเมตร ระยะปลูกระหวางตน 20 
เซนติเมตร จากนั้นนําไปวาที่บอน้ํา 
1.2 วิธีการปลูก 
 นําเมล็ดคะนาพันธุเห็ดหอมหยอดลงในถาดเพาะกลา (วัสดุเพาะ
กลาพีทมอส) หลุมละ 3-5 เมล็ด รดน้ําแลวนําไปวางในโรงเรือนเพื่อ
ปองกันโรคและแมลงเขาทําลาย นําตนกลาผักคะนาพันธุเห็ดหอมที่
มีอายุ 7 วัน หรือมีใบจริง 1-2 ใบ ลงในกระถางปลูกที่เตรียมไวในบอ
น้ํา หลังจากยายตนกลาได 7 วัน เริ่มใสปุยโดยใหปุยแบบหลอด    
(ปุยสูตร 16-16-16 + จุลธาต)ุ 5 กรัม และปุยบรรจุแคปซูล 5 กรัม 
(ปุยสูตร 16-16-16 + จุลธาต)ุ (ตารางที่ 1) ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต
หลังเพาะเมล็ด 45 วัน 
1.3 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหทางสถิติ 
 วางแผนการทดลองแบบ 3x2 Factorial in Compltely 
Randomized Design (Factorial in CRD) ทําการทดลอง 3 ซ้ํา 
ซ้ําละ 3 ตน โดยมี 2 ปจจัย ปจจัยที่ 1 ชนิดของวัสดุปลูก ไดแก     
พีทมอส ขุยมะพราว และขี้เถาแกลบ และปจจัยที่ 2 วิธีการใหปุย 
ไดแก ปุยแบบหลอด (ปุยสูตร 16-16-16 + จุลธาต)ุ และปุยแบบ
แคปซูล (ปุยสูตร 16-16-16 + จุลธาต)ุ การวิเคราะหขอมูลนําขอมูล
ของคะนาพันธุเห็ดหอม (การบันทึกผล ความสูงตน ขนาดลําตน 
ความกวางใบ ความยาวใบ ขนาดทรงพุม ความเขียวใบ ( SPAD) 
น้ําหนักสดตน และน้ําหนักแหงตน) มาวิเคราะหความแปรปรวนทาง
สถิติโดยวิธี ( Analysis of variance; ANOVA) และเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยระหวางชุดการทดลอง ตามวิธี Duncan’ new multiple 
range test (DMRT) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 การทดลองที่ 2 ชนิดวัสดุปลูกตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของผักกาดหอม (เรดโอค) ที่มีการใหน้ําแบบไสตะเกียง 
2.1 การเตรียมวัสดุปลูกและเตรียมกระถางปลูก 
 การเตรียมวัสดุปลูกและเตรียมกระถางปลูกจะทําการเตรียม
เชนเดียวกับวิธีการทดลองที่ 1 
2.2 วิธีการปลูก 
 นําเมล็ดผัก กาดหอม  (เรดโอค) หยอดลงในถาดเพาะกลา      
(วัสดุเพาะกลาพีทมอส) หลุมละ 1 เมล็ด รดน้ําแลวนําไปวางใน
โรงเรือนเพื่อปองกันโรคและแมลงเขาทําลาย นําตนกลาผักกาดหอม        
(เรดโอค) ที่มีอายุ 7 วัน หรือมีใบจริง 1-2 ใบ ลงในกระถางปลูกที่
เตรียมไวในบอน้ําหลังจากยายตนกลาได 7 วัน ใสปุยโดยใหปุยแบบ
หลอด (ปุยสูตร 16-16-16 + จุลธาต)ุ 5 กรัม (ตารางที่ 1) ทําการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังเพาะเมล็ด 45 วัน 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 246

hp-pc3
Stamp



2.3 การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะหทางสถิติ 
 วางแผนการทดลองแบบสุมแบบสมบูรณ Compltely 
Randomized Design (CRD) มี 3 วิธีการ (Treatment) วิธีการละ 
3 ซ้ํา (Replication) ดังนี้ วิธีการที่ 1 วัสดุปลูกพีทมอส วิธีการที่ 2 
วัสดุปลูกขุยมะพราว และวิธีการที่ 3 วัสดุปลูกขี้เถาแกลบ นําขอมูล
ที่ไดจากการทดลอง (การบันทึกผล ความสูงตน ขนาดลําตน ความ
กวาใบ ความยาวใบ ขนาดทรงพุม ความเขียวใบ ( SPAD) ความชื้น
วัสดุปลูกน้ําหนักสดตน และน้ําหนักแหงตน) มาวิเคราะหความ
แปรปรวนทางสถิติโดยวิธี ( Analysis of variance; ANOVA) และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางชุดการทดลอง ตามวิธี Duncan’ new 
multiple range test (DMRT) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
ตารางที่ 1 องคประกอบของ ปุยที่ใชในการทดลองปลูกคะนา       
พันธุเห็ดหอม และผักกากหอม (เรดโอค) 

ปุยที่ใชทดลอง 
น้ําหนัก 
(กรัม) 

ปุยแบบหลอด และปุยแบบแคปซูล  

ปุย 16-16-16 5,000 

ZnSo4 (22% Zn) 9.25 

CuSo45H2O (25% Cu) 1.02 

MnSo4H2O (31% Mn) 14.20 

H3BO2 (17% BO) 10.17 

(NH4)2MoO4 (56% Mo) 0.96 

Fe- EDTA (13% Fe) 22.80 

นําปุยที่ผสมใสในหลอดพลาสติกขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 1 เซนติเมตร โดยคะนาพันธุเห็ดหอม และ
ผักกาดหอม (เรดโอค) ใช 5 กรัมตอกระถาง แลวปกลงใน
วัสดุปลูก เปนปุยที่ปลดปลอยธาตุอาหารอยางชาๆ 
นําปุยบรรจุในแคปซูล (1 แคปซูลตอ 1 กรัม) โดยคะนา
พันธุเห็ดหอมใช 5 กรัมตอตน ใสโดยการฝงลงในวัสดุ
ปลูกลึก 5 เซนติเมตร เปนปุยที่ปลดปลอยธาตุอาหาร
อยางชาๆ 

 
ผลการวิจัย 
 การทดลองที่ 1 ชนิดวัสดุปลูก และวิธีการใสปุย ตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของคะนาพันธุเห็ดหอมที่มีการใหน้ําแบบ
ไสตะเกียง 
1. การเจริญเติบโตของคะนาพันธุเห็ดหอม 
 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของคะนาพันธุเห็ดหอมที่ปลูก
ในวัสดุปลูกตางๆ พบวาวัสดุปลูกพีทมอสสงผลตอขนาดทรงพุม มาก
ที่สุด มีคาเทากับ 39.75 เซนติเมตร รองลงมา คือ วัสดุปลูก      
ขี้เถาแกลบ มีคาเทากับ 32 เซนติเมตร มีคานอยที่สุด คือ วัสดุปลูก      

ขุยมะพราว มีคาเทากับ 25.13 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 2) 
ความสูงตนมีคามากที่สุด คือ วัสดุปลูกพีทมอส มีคาเทากับ 33 
เซนติเมตร รองลงมา  คือ วัสดุปลูกขี้เถาแกลบ และวัสดุปลูก        
ขุยมะพราว มีคาเทากับ 23.25 และ 22.75 เซนติเมตร ตามลําดับ 
เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ       
ทางสถิต ิ(P<0.05) (ตารางที่ 2) ความเขียวใบมีคามากที่สุด คือ   
วัสดุปลูกขุยมะพราว มีคาเทากับ  43.53  สวนวัสดุปลูกที่มีคา
รองลงมา คือ วัสดุปลูกพีทมอส และวัสดุปลูกขี้เถาแกลบ มีคา
เทากับ 38.77 และ 35.17 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 2) 
 เมื่อเปรียบเทียบวิธีการใสปุยที่สงผลตอการเจริญเติบโตของ
คะนาพันธุเห็ดหอม พบวา ปุยแบบหลอด มีคามากที่สุด  คือ     
ขนาดทรงพุม ขนาดลําตน และความเขียวใบ โดยมีคาเทากับ 35.92 
เซนติเมตร, 9.77 มิลลิเมตรและ 42.02 ตามลําดับ สวนปุยที่มีคา
นอยที่สุด คือ ปุยแบบแคปซูล มีคาเทากับ 28.67 เซนติเมตร , 6.82
มิลลิเมตรและ 36.18 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ( P<0.05) (ตารางที่ 2) 
ในขณะทีค่วามสูงตนมีคามากที่สุด คือ ปุยแบบแคปซูล มีคาเทากับ 
28.67 เซนติเมตร และปุยที่มีคานอยที่สุด คือ ปุยแบบหลอด มีคา
เทากับ 24 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 2)  
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมระหวางปจจัยชนิดวัสดุปลูกและวิธีการ
ใสปุย พบวา ความเขียวใบมีคามากที่สุดคือ วัสดุปลูกขุยมะพราวใส
ปุยแบบแคปซูล มีคาเทากับ 46.35 รองลงมา คือ วัสดุปลูกพีทมอส
ใสปุยแบบหลอด วัสดุปลูกขี้เถาแกลบใสปุยแบบหลอด วัสดุปลูก   
ขุยมะพราวใสปุยแบบหลอด และวัสดุปลูกพีทมอสใสปุยแบบแคปซูล 
มีคาเทากับ 43.90, 41.80, 40.35 และ 33.65 ตามลําดับ และมีคา
นอยที่สุด คือ วัสดุปลูกขี้เถาแกลบใสปุยแบบแคปซูล มีคาเทากับ 
28.55 เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ(P<0.05) (ตารางที่ 2) 
2. ผลผลิตของคะนาพันธุเห็ดหอม 
 จากการเปรียบเทียบผลผลิต  (น้ําหนักสดตนและน้ําหนักแหงตน) 
ของคะนาพันธุเห็ดหอมเมื่อสิ้นสุดการทุดลอง พบวา น้ําหนักสดตน 
มีคามากที่สุด คือ วัสดุปลูกพีทมอส มีคาเทากับ 140 กรัม รองลงมา 
คือ วัสดุปลูกขี้เถาแกลบ มีคาเทากับ 60.25 กรัม และวัสดุที่มีคา
นอยที่สุด คือ วัสดุปลูกขุยมะพราว มีคาเทากับ 20.75 กรัม เมื่อ
เปรียบเทียบทางสถิติ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) (ตารางที่ 2) น้ําหนักแหงตน มีคามากที่สุด คือ วัสดุปลูก
ขี้เถาแกลบ และวัสดุปลูกพีทมอส มีคาเทากับ 0.74 และ 0.71 กรัม 
ตามลําดับ มีคานอยที่สุด คือ วัสดุปลูกขุยมะพราว มีคาเทากับ 0.26 
กรัม เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 2) 
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมระหวางปจจัยชนิดวัสดุปลูกและวิธีการ
ใสปุย พบวา น้ําหนักสดตน มีคามากที่สุด คือ วัสดุปลูกพีทมอสใส
ปุยแบบแคปซูล มีคาเทากับ 153 กรัม รองลงมา คือ วัสดุปลูก       
พีทมอสใสปุยแบบหลอด วัสดุปลูกขี้เถาแกลบใสปุยแบบหลอด และ
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วัสดุปลูกขี้เถาแกลบใสปุยแบบแคปซูล มีคาเทากับ 12 7,  68.50 , 
และ 52 กรัม มีคานอยที่สุด คือ วัสดุปลูกขุยมะพราวใสปุย         
แบบหลอด และใสปุยแบบแคปซูล มีคาเทากับ 22.00 และ 19.50 

กรัม ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบวัสดุปลูกและวิธีการใสปุยที่สงผลตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของคะนาพันธุเห็ดหอม เปนระยะเวลา 45 วัน 

 
วิธีการทดลอง 

ความ
เขียวใบ 

 

ความ
กวางใบ 
(ซม.) 

ความ
ยาวใบ 
(ซม.) 

ขนาด
ลําตน 
(มม.) 

ความสูง
ตน 

(ซม.) 

ขนาดทรง
พุม (ซม.) 

น้ําหนัก
สดตน 
(ก.) 

น้ําหนัก
แหงตน 

(ก.) 
วัสดุปลูก (A)         

พีทมอส 38.77b 8.00 8.00 9.88 33.00a 39.75a 140.00a 0.71a 

ขุยมะพราว 43.53a 8.10 7.42 6.97 22.75b 25.13c 20.75c 0.26b 

ขี้เถาแกลบ 35.17b 7.75 7.75 8.03 23.25b 32.00b 60.25b 0.74a 
F-test * ns ns ns * * * * 

วิธีการใสปุย (B)         

ปุยหลอด 42.02a 8.23 7.90 9.77a 24.00b 35.92a 72.50 0.56 

ปุยแคปซูล 36.18b 7.67 7.55 6.82b 28.67a 28.67b 74.83 0.57 
F-test * ns ns * * * ns ns 
รวมทุกปจจัย (AXB)         

พีทมอส+ปุยหลอด 43.90b 7.75 7.55 11.04 31.50 40.50 127.00b 0.69 

พีทมอส+ปุยแคปซูล 33.65d 8.25 8.25 8.71 34.50 39.00 153.00a 0.73 

ขุยมะพราว+ปุยหลอด 40.35c 8.95 7.95 9.53 18.50 32.75 22.00e 0.26 

ขุยมะพราว+ปุยแคปซูล 46.35a 7.25 6.90 4.41 27.00 17.50 19.50e 0.75 

ขี้เถาแกลบ+ปุยหลอด 41.80c 8.00 8.00 8.37 22.00 34.50 68.50c 0.74 

ขี้เถาแกลบ+ปุยแคปซูล 28.55e 7.50 7.55 7.33 24.50 29.50 52.00d 0.74 
F-test * ns ns ns ns ns * ns 
CV% 2.19 11.34 13.55 18.63 12.00 9.03 5.67 9.85 

หมายเหตุ : *   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
          ns  ไมแตกตางกันทางสถิต ิ

 
ตารางที่ 3   เปรียบเทียบวัสดุปลูกที่สงผลตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดหอม (เรดโอค) เปนระยะเวลา 45 วัน 

วิธีการ
ทดลอง 

ความชื้น
(เปอรเซ็นต) 

เขียว
ใบ 

ความกวางใบ
(เซนติเมตร) 

ความยาวใบ
(เซนติเมตร) 

ขนาดทรงพุม
(เซนติเมตร) 

น้ําหนักสด
ตน(กรัม) 

น้ําหนักแหง
ตน (กรัม) 

พีทมอส 60.10 27.80 5 30 17.50ab 41.66a 2.59a 

ขุยมะพราว 60.66 20.63 3.66 27.50 20.33a 29.33b 2.06ab 

ขี้เถาแกลบ 60.81 20.63 5.16 31.50 14.66b 30.33b 1.68b 

F-test ns ns ns Ns * * * 

CV % 1.29 24.22 20.44 11.79 15.17 6.45 14.39 

หมายเหตุ :  *   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
     ns   ไมแตกตางกันทางสถิติ 
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 การทดลองที่ 2 ชนิดวัสดุปลูก ที่สงผลตอการเจริญเติบโต 
และผลผลิตของ ผักกาดหอม  (เรดโอค) ที่มีการใหน้ําแบบ         
ไสตะเกียง 
1. การเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดหอม (เรดโอค) 
 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดหอมที่
ปลูกในวัสดุปลูกตางๆ พบวา ขนาดทรงพุม มากที่สุด คือ วัสดุ
ปลูกขุยมะพราว มีคาเทากับ 20.33 เซนติเมตร รองลงมา คือ วัสดุ
ปลูกพีทมอส มีคาเทากับ 17.5 เซนติเมตร และขนาดทรงพุมนอย
ที่สุด คือ วัสดุปลูกขี้เถาแกลบ มีคาเทากับ 14.66 เซนติเมตร เมื่อ
เปรียบเทียบทางสถิติ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3) สวนน้ําหนักสดตน และน้ําหนักแหงตน
มากที่สุด คือ วัสดุปลูกพีทมอส มีคาเทากับ 41.66 และ 2.59 กรัม 
ตามลําดับ น้ําหนักสดตนนอยที่สุด คือ วัสดุปลูกขี้เถาแกลบ และ
วัสดุปลูกขุยมะพราว มีคาเทากับ 30.33 และ 29.33 กรัม ตามลําดับ
น้ําหนักแหงตนที่นอยที่สุด คือ วัสดุปลูก ขี้เถาแกลบ มีคาเทากับ 
1.68 กรัม เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบวา มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3)  
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลของชนิดของวัสดุปลูก และวิธีการใสปุยที่สงผล
ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนาพันธุเห็ดหอม และ
ผักกาดหอม (เรดโอค) ในระบบการใหน้ําแบบไสตะเกียง พบวา 
ผักคะนาพันธุเห็ดหอม และผักกาดหอม (เรดโอค) ที่ปลูกใน          
พีทมอสมีการเจริญเติบโตและผลผลิตมากกวาขุยมะพราว เนื่องจาก
พีทมอสสามารถอุมน้ําไดดี เปนวัสดุปลูกที่ไดมีการปรับคุณสมบัติ
ทางโครงสรางทางเคมีโดยมีการปรับคา pH ใหเหมาะสม [3] ได
กลาววา พีทมอสมีคา pH 2.5-7 มีความพรุนทั้งหมด 85 ถึง 95 
เปอรเซ็นต มีความคงทนของโครงสรางมีการสลายตัว ความสามารถ
อุมน้ําได 4 ถึง 5 เทาของน้ําหนัก สวนขุยมะพราวจะมีการอุมน้ํามาก
เกินไปทําใหวัสดุปลูกแฉะการระบายอากาศไดไมดี ผักคะนาพันธุ
เห็ดหอม ที่ปลูกโดยการใสปุยแบบหลอด (ปุยสูตร 16-16-16+      
จุลธาต)ุ มีการเจริญเติบโตและผลผลิตดีกวาปุยแบบแคปซูล         
(ปุยสูตร 16-16-16+จุลธาต)ุ เนื่องจากปุยแบบหลอดจะปลดปลอย
ใหพืชอยางชาๆ และสม่ําเสมอ [1] ไดกลาววา ปุยแบบหลอดมี    
การปลดปลอยใหพืชโดยทันที และบรรจุในหลอดเปนการกําจัด
สารละลายของปุยจึงทําหนาที่เปนปุยละลาย 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองพบวา วัสดุปลูกพีทมอส ที่ใสปุยแบบแคปซูล
สงผลใหการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนาพันธุเห็ดหอมมีผลดี
ที่สุดในระบบการใหน้ําแบบไสตะเกียง ซึ่งการใหปุยแบบแคปซูลเปน
วิธีการการใหปุยในปริมาณนอยๆ ทําใหธาตุอาหารปลดปลอยได
อยางสม่ําเสมอ และพบวาผักกาดหอม (เรดโอค) ที่ปลูกในวัสดุ       
พีทมอสสงผลใหการเจริญเติบโต และผลผลิตดีที่สุดในระบบ       
การใหน้ําแบบไสตะเกียง ซึ่งระบบการใหน้ําแบบไสตะเกียงเปน
วิธีการใหน้ําที่สะดวก และงายตอการปลูกพืช ประหยัดพลังงานตอ
การรดน้ํา เนื่องจากเชือกจะดูดน้ําตามความชื้นของวัสดุปลูก  และ

การทดลองครั้งนี้สามารถนําไปตอยอดในการปลูกพืชแบบลอยน้ํา 
หรือจัดสวนลอยน้ําได 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ไมควรใหกระถางแชอยูในน้ํา เพราะจะทําใหพืชรากเนาได ควร
หมั่นตรวจเช็คดูโรคแมลงอยางสม่ําเสมอ ควรเพาะเมล็ดกอนลงปลูก
ในวัสดุปลูก และควรหมั่นตรวจเช็คปุยแบบหลอดโดยการบีบหลอด 
ชวยในการปลดปลอยปุย หรือธาตุอาหารในหลอด เพื่อไมใหพืชขาด
ธาตุอาหาร 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความชุกอุบัติเหตุของการขับขี่รถจักรยานยนต์ ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

Factors Related to Prevalence Accident of Motorcycle Rider among Senior High 
School Students in Muang District, Sukhothai Province 

 
มงคล รัชชะ1  

 
1คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทายลัยรามค าแหง 

1Email : mongkol_ratcha@hotmail.com   

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey study) เพื่อศึกษาความชุกจากอุบัติเหตุของขับขี่รถจักรยานยนต์และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์แบบไคสแควร์  

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีท้ังสิ้น 860 คน ความชุกของการเกิดอุบัติเหตุในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาคือ คือ ร้อยละ 28.60 ความรู้
เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยายนต์ กลุ่มที่เคยเกิดอุบัติเหตุ และ  กลุ่มไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ คะแนนใกล้เคียงกัน ด้านทัศนคติพบกว่ากลุ่มที่เคยเกิด
อุบัติเหตุมีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่ากลุ่มที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มที่เคยเกิดอุบัติเหตุ และใน
กลุ่มที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ ที่มีการปฏิบัติทุกครั้ง 3 อันดับแรกคือ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาก่อนการขับข่ี ปรับกระจกส่องหลังให้ชัดเจน และ ลด
ความเร็วหรือชะลอความเร็วทุกครั้ง เมื่อถึงทางโค้งทางแยก ในขณะที่ พฤติกรรมการขับขี่ ในกลุ่มที่เคยเกิดอุบัติเหตุ และในกลุ่มที่ไม่เคยเกิด
อุบัติเหตุ ท่ีไม่ปฏิบัติ 3 อันดับแรกคือ สูบบุหรี่ในขณะขับขี่ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟสีแดง ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่สนใจป้ายเตือน ตามล าดับ  เพศ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การขับขี่และ พฤติกรรมไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาก่อนการขับข่ี คุยโทรศัพท์ในขณะขับขี่ ขับขี่ในขณะฝนตก ลด
ความเร็วหรือชะลอความเร็วทุกครั้ง เมื่อพบกับสภาพถนนที่ขรุขระ เป็นหลุมทราย และถนนเปียกลื่น ลดความเร็วหรือชะลอความเร็วทุกครั้ง 
เมื่อถึงทางโค้งทางแยก ขับขี่ ขับรถย้อนศร และ ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่สนใจป้ายเตือน มี ความความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: ความชุก, อุบัติเหตุ และ นักเรียนมัธยมปลาย 
 

Abstract 
This research was a survey research, aims to study prevalence accident from motorcycle rider and factors 

related to accident from motorcycle rider among senior high school students in Muang district, Sukhothai province Data 
were collected by questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics, and Pearson chi-square test.   

The results showed that the prevalence of accident in a year ago was 28.60 % ,860 samples of the students.  
The level of knowledge about motorcycle riding was in accident group and non-accident group were similar. Good 
riding attitude of accident group, slightly lower level than scores of non-accident group. Behavior of motorcycle riding 
were in accident group and non-accident group which always doing while riding in top 3 were, did not drink alcohol or 
alcohol before driving, adjust the mirror to clear before riding and reduce speed time when arrive crossroads. However, 
behavior of motorcycle riding was in accident group and non-accident group which never doing while riding in top 3 
were, smoking while riding, violates the prohibit of traffic law and riding a motorcycle did not interesting the traffic sign, 
respectively. Factors were associated statistically significant (p-value = 0.050), including, sex, educations, experience of 
riding, call mobile phone while riding, riding while raining, reduce speed or slow down every time when the road is not 
safety (rough, sand and slippery or wet road) reduce speed when arrive crossroads and riding a motorcycle did not the 
traffic sign. 
Keywords : Prevalence, Accident and Senior high school students. 
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1. บทน า (Introduction)  
  ปัจจุบันสิ่ งอ านวยความสะดวกได้มีบทบาทในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
คมนาคมขนส่งที่เปลี่ยนไปจากอดีต ประชาชนในประเทศมีรถยนต์
เพื่อเป็นยานพาหนะแทบทุกครัวเรือน การเดินทางที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น ในขณะที่รถจักรยานยนต์เป็นยานพานะที่นิยมมากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับรถชนิดอื่นและมีอัตราการใช้รถจักรยานยนต์
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกปี เนื่องจากราคาถูกมีความสะดวกสบาย
ในการใช้งาน ปัจจุบันมีรถจักรยานยนต์ที่ จดทะเบียนสะสมใน 
ประเทศจ านวน  20,291,305 คัน จ านวนรถท่ีจดทะเบียนสะสม  ณ  
วันที่  31 มกราคม 2560 [1] อย่างไรก็ตามผลกระทบที่ตามมาคือ
การเกิดอุบัติเหตุทางจราจร จากสถิติส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 
2558 พบว่า พบว่าอุบัติเหตุจากจราจรจ านวน 69,371 รายการ 
มูลค่าทรัพย์สิน เสียหายรวม 262,511,210 บาท เสียชีวิตรวม 
6,268 ราย บาดเจ็บสาหัสรวม 2,519 ราย บาดเจ็บเล็กน้อยรวม 
15,614 ราย เมื่อพิจารณาชนิดของยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
พบว่าการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคืออุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์
และพบว่า อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากท่ีสุดคือ กลุ่มอายุ 15 
- 24 ปี มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ [2] เนื่องจากกลุ่มอายุนี้ยัง
อยู่ ในช่วงวัยรุ่นและเข้าสู่วัยผู้ ใหญ่  ยังมีความคึกคะนอง ชอบ
สนุกสนาน ตื่นเต้น เสี่ยงภัย มักขับรถด้วยความเร็วสูง ขาดจิตส านึก
ในความปลอดภัย บางรายยังไม่มีความช านาญที่เพียงพอและการ
ตัดสินใจต่อเหตุการณต์่าง ๆ ไม่ทันการณ์ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้
ขับข่ีเกิดอุบัติเหตุได้มาก รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ และเสียชีวิตมากเป็นอันดับ หนึ่งหรือประมาณ 1 ใน 3 ของ
ผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการจราจรบนถนนตลอดมา ซึ่งก็เกิดจากการที่
รถจักรยานยนต์ไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยเท่าเทียมกับรถยนต์ 
ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งน าไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อการบาดเจ็บ
และตายได้จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง และมี
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายแห่งและมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามจังหวัดสุโขทัยมี
อัตราเกิดอุบัติเหตุทางจราจรมากจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือ 
โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่น ซึ่งปี พ.ศ.
2558 พบว่าเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งหมด 178 
รายและเป็นอันดับ 10 ของการเกิดอุบัติ เหตุในภาคเหนือ [2]   
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความชุกอุบัติเหตุ
ของการขับขี่รถจักรยานยนต์ ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวัดสุโขทัย 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายจังหวัดสุโขทัย 
 
 
 

3. วิธีการศึกษา (Methods) 
  งานวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เลขที่  IAB 4/2560 จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
3.1 การสุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มประชากร คือนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มา
โรงเรียน ช้ันมัธยมปลายตั้งแต่ ม.4 – ม.6 จ านวน 950 คน ใน
โรงเรียนมัธยมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยจ านวน 6 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนอุดมดารุณี โรงเรียนเทศบาล
วัดไทยชุมพล โรงเรียนลิไทพิทยาคม โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม และ 
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple 
random sampling)  โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
ดังนี้ เป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์มาเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ท าการ
วิจัย อยู่ในพื้นที่ที่ท าการศึกษา และ สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย การ
ค านวณขนาดตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 860 คน โดยมีวิธีการ
ค านวณ ดังน้ี 
 n   = NZ/2

2 p(1-p) 
     d2(n-1) + Z/2

2p(1-p) 
 n  = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
 N  = ขนาดประชากร = 948 คน 
 Z a/2  = สถิติ Z ที่ความเช่ือมั่นระดับ 95 % = 1.96 
 P      = ค่าสัดส่วนการเกิดสถิติการอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ 
                เทียบกับการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ปี พ.ศ. 2558  
            = 0.38 [2] 
 d  = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึ้น (0.01) 
 
แทนค่า 

  n  = (950) (1.96)2 (0.38) (1-0.38)                
           [0.012 (950-1) }+ [(1.96)2(0.38) (1-0.38)] 
    = 860 คน 
 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยอ้างอิงและ
ดัดแปลงบางส่วนเพื่อความเหมาะสม จากงานวิจัยเรื่องการศึกษา
พฤติกรรมการขับข่ีของวัยรุ่นท่ีมีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
จากการใช้รถจักรยานยนต์ [3] ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยผู้ทรงคุณ วุฒิ ตรวจสอบ และท าการ
ปรับปรุงแก้ ไขตามข้อเสนอแนะ ตรวจสอบค่าความเช่ือมั่ น 
(Reliability) โดยน าแบบถามที่ปรับปรุงโดยผู้ทรงคุณวุฒิไปทดสอบ
ในนักเรียนช้ันมัธยมปลายในเขตอ าเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย
จ านวน 30 คน ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.85 โดยที่แบบสอบถาม
จะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อค าถามทั้งแบบปลายเปิดและ
ปลายปิด จ านวน 8 ข้อ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การในการขับขี่ ความถี่ในการขับขี่ ความเร็วเฉลี่ยใน
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การขับขี่ อายุการใช้งานของรถจักรยานยนต์ ระยะทางในการขับขี่
ต่อวัน และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
 
  ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นข้อ
ค าถามแบบถูกผิดมีจ านวนทั้งสิ้น 20 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับความรู้
เกี่ ย วกั บ กฎ จ ราจ รที่ จ า เป็ น ใน ก ารป ฏิ บั ติ ต าม ขณ ะขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ เช่น ความรู้เกี่ยวกับความเร็วในการขับขี่โดยทั่วไป 
สัญญาณจราจร ป้ายจราจร เป็นต้น โดยมีการให้คะแนน ดังนี้ 
 ข้อความ คะแนนเชิงบวก คะแนนเชิงลบ 
  ถูก   1  0 
  ผิด   0  1 
 ก าหนดระดับคะแนนเป็น 3 ระดับดังน้ี 
เกณฑ์ระดับ              คะแนนที่ได้      การแปลความหมาย 
น้อยกว่าร้อยละ 60      0-11 คะแนน       ความรู้ระดับต่ า  
ร้อยละ 60-79       12-15 คะแนน       ความรู้ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป      16-20 คะแนน       ความรู้ระดับสูง 
 
  ส่วนที่  3 ทัศคติการขับขี่รถจักรยานยนต์ ปลายปิดมี
จ านวนทั้งสิ้น 20 ข้อ ซึ่งเป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทัศคติการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยถามความคิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็น 5 
ระดับ ดังน้ี 
 ข้อความ     คะแนนเชิงบวก   คะแนนเชิงลบ 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง   5  1 
 เห็นด้วย    4  2 
 ไม่แน่ใจ    3  3 
 ไม่เห็นด้วย   2  4 
 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1          5 
 เกณฑ์การแปลผล แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปาน
กลาง และระดับต่ า โดยให้ค่าคะแนนสูงสุด ลบ ด้วยคะแบบต่ าสุด 
แล้วน าไปหารด้วยระดับการวัดที่ต้องการ  
 ระดับสูงสุด      =  ค่าคะแนะเฉลี่ย 0.00 – 33.33 
 ระดับปานกลาง      =  ค่าคะแนะเฉลี่ย 33.34 – 66.66 
 ระดับต่ า      =  ค่าคะแนะเฉลี่ย 66.67 – 100.00 
 
 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นข้อค าถาม
เกี่ยวกับความถี่ที่ใช้ปฏิบัติ มีจ านวนทั้งสิ้น 3 ส่วนคือ การตรวจ
สภาพรถจักรยานยนต์ก่อนการขับขี่ 8 ข้อ การเตรียมความพร้อม
ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 6 ข้อ ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 15 ข้อ 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ขั้นเตรียมการ จัดท าแบบสอบถาม และประสานงาน
โรงเรียน คือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนอุดมดารุณี โรงเรียน
เทศบาลวัดไทยชุมพล โรงเรียนลิไทพิทยาคม โรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม และ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม เพื่อขออนุญาตเข้าท าการ
วิจัย และประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับ 
และขอความร่วมมือเป็นอาสาสมัครในการท าวิจัยในครั้งนี้ 

  2. ขั้นด าเนินการ อธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถามให้แก่
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาสาสมัครและให้อาสาสมัครกรอกแบบสอบถาม
ด้วยตนเองจนและน าส่งแก่ผู้ท าการวิจัย 
  3. ขั้นประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูก
ต้องและวิเคราะห์ข้อมูล เขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
3.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ 
  ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป ความชุกของการเกิดอุบัติเหตุ และหาความสัมพันธ์ใน
การเกิดอุบัติเหตุโดยใช้ ไคสแควร์ (2 – test) 
 
4. ผลการศึกษา 
4.1 ความชุกจากการเกิดอุบัติเหตุและข้อมูลทั่วไป 
  ความชุกจากการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มตัวอย่างในช่วง 1 ปีที่
ผ่านมา ร้อยละ 28.6 และข้อมูลทั่วไปของกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยม
ปลายเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การในการขับขี่ 
ความถี่ในการขับขี่ ความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่  อายุการใช้งานของ
รถจักรยานยนต์ ระยะทางนการขับข่ีต่อวัน มาดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และ ร้อยละ ข้อมลูทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
336 
524 

 
39.07 
63.03 

2. ระดับการศึกษา 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
325 
248 
287 

 
37.79 
28.84 
33.37 

3.ประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต ์
     1-3 ปี 
     4-6 ปี 
     7-10 ปี 

315 
424 
121 

36.63 
49.30 
14.07 

4.ความถี่ในการขับรถจักรยานยนต์ 
     1-3 วัน 
     4-5 วัน 
     6-7 วัน 

 
68 
183 
609 

 
7.91 
21.28 
70.81 

5.ขับข่ีรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.) 
     1-60 
     61-80 
     >80 

667 
183 
10  

77.55 
21.28 
2.47 

6.อายุการใช้งานของรถจักรยานยนต์ 
     1-3 ปี 
     4-6 ปี 
     7-10 ปี 

533 
252 
75 

61.98 
29.30 
8.72 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
7.ระยะในการขับรถจักรยานยนต ์
     < 5 กม. 
     6-10 กม. 
     11-15 กม. 
     > 15 กม. 

 
363 
290 
97 
110 

 
42.21 
33.73 
11.27 
12.79 

8. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบ 1 ปี 
    เกิดอุบัติเหต ุ
    ไม่เกิดอุบัติเหต ุ

 
246 
614 

 
28.60 
71.40 

 
4.2 ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจกัรยานยนต์  
  ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนักเรียน
พบว่า กลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมปลายของกลุ่มที่เคยเกิดอุบัติเหตุ  มี
ความรู้อยู่ในระดับระดับสูงและระดับปานกลาง ตามล าดับ ในขณะที่
กลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมปลายที่ไม่กลาง และระดับ สูง ตามล าดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม
ระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับการขบัขี่รถจักรยานยนต ์
ระดับคะแนน เกิดอุบัติเหต ุ

(N=246) 
ไม่เกดิอุบัติเหต ุ
(N=614) 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต่ า  12 4.87 29 4.72 
ปานกลาง  104 42.28 297 48.37 
 สูง  130 58.85 288 46.91 
รวม 246 100 614 100 
ต่ าสุด-สูงสุด 7-19 5-19 
 
4.3 ทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์  
  ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต ์ พบว่า กลุ่ม
นักเรียนช้ันมัธยมปลายกลุ่มที่เคยเกิดอุบัติเหตุมีระดับอยู่ในระดับสูง
และระดับปานกลาง ตามล าดับ ดงัแสดงในตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม
ระดับคะแนนทัศนคติที่ดเีกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต ์
ระดับคะแนน เกิดอุบัติเหต ุ

(N=246) 
ไม่เกดิอุบัติเหตุ  
(N=614) 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต่ า 0 0 0 0 
ปานกลาง  82 33.3 187 30.46 
สูง  164 66.7 427 69.54 
รวม 246 100 614 100 
ต่ าสุด-สูงสุด 48-94 49-94 
 
 

4.4 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์  
   พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนักเรียนช้ันมัธยม
ปลายในกลุม่เกิดอุบตัิเหต ุ และในกลุ่มที่ไมเ่กิดอุบัตเิหตุ ที่มีการ
ปฏิบัติทุกครั้ง 3 อันดับแรกคือ ไมด่ื่มสรุาหรือของมึนเมาก่อนการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ ปรับกระจกส่องหลังให้ชัดเจน และ ลดความเรว็
หรือชะลอความเร็วทุกครั้ง เมื่อถึงทางโค้งทางแยก หรือ สี่แยก 
ในขณะที่ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนช้ันมัธยม
ปลายในกลุม่เกิดอุบตัิเหตุ และในกลุ่มที่ไม่เคยเกิดอุบัตเิหตุ ที่ไม่
ปฏิบัติ 3 อันดับแรกคือ สูบบหุรี่ในขณะขับรถจักรยานยนต์ ขบั
รถจักรยานยนต์ฝา่ฝืนสัญญาณไฟสีแดง ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่
สนใจป้ายเตือน เช่น ท้างโค้งซ้าย ป้ายทางขึ้นลงลาดชัน ป้ายระวัง
สัตว์ เป็นต้น ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม จ านวนร้อยละของกลุ่มทีเคย
เกิดอุบัติที่ปฏิบตัิทุกครั้งและไม่ปฏบิัติ ในกลุ่มที่เคยเกดิอุบัติเหตุจะ
น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เคยเกิดอุบัตเิหตเุสมอ  
4.5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การเกิดอุบั ติ เหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์  
  1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลและการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ พบว่า 
เพศ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการเกิด
อุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
ขอ้มลู เกดิอุบตัเิหตุ 

จ ำนวน(รอ้ยละ) 
ไม่เกดิอุบตัเิหตุ 
จ ำนวน(รอ้ยละ) 

P-Value 

1. เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
112(45.5) 
134(54.5) 

 
224(36.5) 
390(63.5) 

0.014* 

2. ระดับการศึกษา 

    ม.4 
    ม.5 
    ม.6 

102(41.5) 
52(21.1) 
92(37.4) 

223(36.3) 
196(31.9) 
195(31.8) 

0.007* 

3.ประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต ์

     1-3 ปี 
     4-6 ปี 
     7-10 ปี 

     73(29.7) 
131(53.3) 
42(17.1) 

     242(39.4) 
293(47.7) 
79(12.9) 

0.02* 

4.ความถี่ในการขับรถจักรยานยนต์ 

     1-3 วัน 
     4-5 วัน 
     6-7 วัน 

      18(7.3) 
51(20.7) 
177(72.0) 

      50(8.1) 
132(21.5) 
432(70.4) 

0.877 

5.ขับข่ีรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.) 

1-60 
61-80 
>80 

179(72.8) 
64(26.0) 
3(1.2) 

488(79.5) 
119(19.4) 

7(1.1) 

0.097 
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ขอ้มลู เกดิอุบตัเิหตุ 
จ ำนวน(รอ้ยละ) 

ไม่เกดิอุบตัเิหตุ 
จ ำนวน(รอ้ยละ) 

P-Value 

6.อายุการใช้งานของรถจักรยานยนต์ 

1-3 ปี 
4-6 ปี 
7-10 ปี 

147(59.8) 
77(31.3) 
22(8.9) 

386(62.9) 
175(28.5) 
53(8.6) 

0.683 

7 ระยะในการขับรถจักรยานยนตภ์ายใน 1 วัน 

< 5 กม. 
6-10 กม. 
11-15 กม. 
>15 กม. 

87(35.4) 
94(38.2) 
29(11.8) 
35(14.2) 

275(44.8) 
196(31.9) 
68(11.1) 
75(12.2) 

0.064 

*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยายนต์และการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 
ตารางที่ 5. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถ
จักรยายนต์และการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
ระดับคะแนน เกิดอุบัติเหตุ  อุบัติเหตุ  p-Value 
ต่ า  12 29  

0.261 ปานกลาง  104 297 
สูง  130 288 

*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
   3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยายนต์และการเกิดอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์ พบว่า ความทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการขับขี่
รถจักรยานยนต์ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 6  
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าทัศนคติเกี่ยวกับการขับขี่รถ
จักรยายนต์และการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

ระดับคะแนน เกิดอุบัติเหตุ  ไม่เกดิอุบัติเหตุ  p-Value 

    ปานกลาง  82 187 0.411 

     สูง  164 427 
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์และการเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ พบว่า ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาก่อนการขับขี่
รถจักรยานยนต์ คุยโทรศัพท์ ในขณะขับรถจักรยานยนต์  ขับ
รถจักรยานยนต์ในขณะฝนตก ลดความเร็วหรือชะลอความเร็วทุก
ครั้ง เมื่อพบกับสภาพถนนที่ขรุขระ เป็นหลุมทราย และถนนเปียก
ลื่น ลดความเร็วหรือชะลอความเร็วทุกครั้ง เมื่อถึงทางโค้งทางแยก 
หรือ สี่แยก ขับรถจักรยานยนต์คู่ขนานกับรถคันอื่น สูบบุหรี่ในขณะ
ขับรถจักรยานยนต์ ขับรถจักรยานยนต์สวนทางในช่องทางเดินรถ

ทางเดียวกัน (ขับรถย้อนศร) และ ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่สนใจ
ป้ายเตือน เช่น ท้างโค้งซ้าย ป้ายทางขึ้นลงลาดชัน ป้ายระวังสัตว์ ดัง
แสดงในตารางที่ 7  
ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและการเกิด
อุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ P-Value 

1. การตรวจสอบสภาพรถจกัรยานยนต์ก่อนการขับขี่ 
1.1 ปรับกระจกส่องหลังให้ชัดเจน 0.766 
1.2 ตรวจสอบสญัญาณไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว 0.932 
1.3 การตรวจสอบสัญญาณแตร 0.269 
1.4  การตรวจสอบระบบเบรก 0.353 
1.5 การตรวจสอบระบบเกียรร์ถ 0.286 
1.6 การตรวจสอบสภาพล้อรถ และ ลมยาง 0.797 
1.7  การตรวจสอบระบบโซ่รถ 0.100 
1.8 การตรวจสอบน้ ามันรถ 0.764 
2.  การเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต ์
2.1 สวมหมวกนิรภยัก่อนการขับขี ่ 0.595 
2.2 ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาก่อนการขับขี่ 0.011* 
2.3 สวมเสื้อผา้รัดกมุเหมาะสมก่อนขับขี่ 0.061 
2.4 ร่างกายอยู่ในสภาพท่ีพร้อมกอ่นการขับขี่ 
       ไม่อ่อนเพลีย ไม่ง่วงนอน เป็นต้น 

0.706 

2.5 มีผู้โดยสารซ้อนท้ายมากกว่า 1 คน 0.079 
2.6 พกใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์ติดตัวไว้ก่อนการ 

        ขับข่ี 
0.062 

3.   ในขณะขับขี่รถจกัรยานยนต ์
3.1  คุยโทรศัพท์ในขณะขับรถจักรยานยนต ์ 0.026* 
3.2  ขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงไม่เกิน 80 
       กม./ชม. ในเขตเมือง 

0.180 

3.3 ขับรถจักรยานยนตด์้วยความเร็วสูงไมเ่กิน 90 กม./
ชม. นอกเขตเมือง 

0.384 

3.4 ขับรถจักรยานยนต์ในขณะฝนตก 0.002* 
3.5 ลดความเร็วหรือชะลอความเร็วทุกครั้ง เมื่อพบกับ

สภาพถนนท่ีขรุขระ เป็นหลุมทราย และถนน
เปียกลื่น 

0.012* 

3.6 ขับรถโดยไม่มองกระจกข้าง 0.200 
3.7 ก่อนท่ีจะหยุดรถ หรือ จอดข้างทาง หรือเลี้ยวรถ

หรือหยุดรถจะใหส้ัญญาณไฟเตือนรถคันอ่ืนทุกครั้ง 
0.196 

3.8 ลดความเร็วหรือชะลอความเร็วทุกครั้ง เมื่อถึงทาง
โค้งทางแยก หรือ สี่แยก 

0.020* 

3.9 ขับรถจักรยานยนต์คู่ขนานกับรถคันอื่น 0.001* 
3.10 สูบบุหรี่ในขณะขับรถจักรยานยนต ์ 0.005* 
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พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ P-Value 

4.  การปฏิบัติตามกฎจราจร 
4.1 ขับรถจักรยานยนตฝ์่าฝืนสญัญาณไฟสีแดง 0.020* 
4.2  ขับรถจักรยานยนตส์วนทางในช่องทางเดินรถทาง

เดียวกัน (ขับรถย้อนศร) 
0.011* 

4.3 ขับรถจักรยานยนตฝ์่าฝืนป้ายจราจรประเภทป้าย
บังคับ เช่น ห้ามเข้า ห้ามกลบัรถ ห้ามเลี้ยวขวา 
ห้ามเลี้ยวซ้าย เป็นต้น 

0.085 

4.4 ขับรถจักรยานยนตโ์ดยไมส่นใจป้ายเตือน เช่นทาง
โค้งซ้าย ป้ายทางขึ้นลงลาดชัน ป้ายระวังสตัว์ เป็น
ต้น 

0.001* 

4.5 ไม่ขับรถแซงหน้าคันอ่ืนเมื่อมปี้ายห้ามแซง 0.117 
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
5. วิจารณ์และสรุปผล  
  จากกลุ่มตัวอย่างมีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย
เนื่องจากอัตราส่วนระหว่างนักเรียนหญิงมีมากกว่านักเรียนชาย
โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนอดุมดรุณีนักเรียนร้อยละ 90 เป็นเพศ
หญิง ในขณะที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ซึ่งอดีตเป็นโรงเรียนชาย
ล้วนอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีจ านวนนักเรียนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เริ่มหัดขับรถจักรยายนต์ในช่วง
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และขับรถจักรยานยนต์เพื่อใช้เดินทางในชีวิต
ประจ าแทบทุกวัน รถจักรยานยนต์ที่ใช้งานส่วนใหญ่เป็นรถใหม่อายุ
ระหว่าง 1-3 ปี ซึ่งผู้ปกครองซื้อมาเพื่อให้บุตรหลานใช้งานในช่วง
ระหว่างเรียนช้ันมัธยมศึกษา ความชุกจากการเกิดอุบัติจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 28.60 เมื่อเทียบสถิติจากการเกิดอุบัติ
ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นเพียงการบาดเจ็บ
เล็กน้อยเท่าน้ัน 
   กลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมปลายที่เคยเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มี
ความรู้ในระดับสูง (ร้อยละ 58.85) รองลงมา มีความรู้ในระดับปาน
กลาง (ร้อยละ42.48)  และอยู่ ในระดับต่ า เพียงร้อยละ 4.87 
นักเรียนช้ันมัธยมปลายที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มีความรู้ใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 48.37) รองลงมา มีความรู้ในระดับสูง 
(ร้อยละ46.91)  และอยู่ในระดับต่ า เพียงร้อยละ 4.72 ตามล าดับ 
นักเรียนที่ช้ันมัธยมปลายที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทั้งกลุ่มที่เคย
เกิดอุบัติเหตุและกลุ่มที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ มีระดับความรู้อยู่ใน
ระดับสูงเนื่องจากนักเรียนเหล่านี้ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจรในวิชาเรียนซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชนาภัทร บุญ
ประสมและจักรพันธ์ เพชรภูมิ [4] ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ในสถาบันกวดวิชาเขตปทุมทอง 
จังหวัดพิษณุ โลก พบว่านักเรียนส่วน ใหญ่มีความรู้ ในระดับดี
เช่นเดียวกัน 
  ทัศนคติเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมปลาย พบว่า กลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมปลายที่เคยเกิดอุบัติเหตุ 

ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีในระดับสูง (ร้อยละ 66.67) รองลงมา มี
ทัศนคติที่ดีในระดับปานกลาง (ร้อยละ33.33)  นักเรียนช้ันมัธยม
ปลายที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่ทัศนคติที่ดีในระดับสูง (ร้อยละ 
69.54) รองลงมา มีความทัศนคติเชิงที่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ
30.4)  นักเรียนช้ันมัธยมปลายที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งที่ เคยเกิด
อุบัติเหตุและไม่เคยเกิดอุบัติส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการขับขี่
รถจักรยายนต์ในระดับสูงแสดงให้เห็นถึงว่าการที่มีความรู้ในระดับสูง
เป็นผลท าให้มีทัศนคติที่ดีตามมาในระดับสูงเช่นเดียวกัน 
   พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนช้ันมัธยม
ปลายในกลุ่มเกิดอุบัติเหตุ และในกลุ่มที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ที่มีการ
ปฏิบัติทุกครั้ง 3 อันดับแรกคือไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาก่อนการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ ปรับกระจกส่องหลังให้ชัดเจน และ ลดความเร็ว
หรือชะลอความเร็วทุกครั้ง เมื่อถึงทางโค้งทางแยก หรือ สี่แยก 
ในขณะที่ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนช้ันมัธยม
ปลายในกลุ่มเกิดอุบัติเหตุ และในกลุ่มที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ ที่ไม่
ปฏิบัติ 3 อันดับแรกคือ สูบบุหรี่ในขณะขับรถจักรยานยนต์  ขับ
รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟสีแดง และ ขับรถจักรยานยนต์โดย
ไม่สนใจป้ายเตือน เช่น ท้างโค้งซ้าย ป้ายทางขึ้นลงลาดชัน ป้ายระวัง
สัตว์ เป็นต้น ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม จ านวนร้อยละของกลุ่มทีเคย
เกิดอุบัติที่ปฏิบัติทุกครั้งและไม่ปฏิบัติ ในกลุ่มที่เคยเกิดอุบัติเหตุจะ
น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 
  นักเรียนช้ันมัธยมปลายที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งที่เคยเกิด
อุบัติเหตุและไม่เคยเกิดอุบัติส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ดีสอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยารัตน์ ก าลัง
เหลือ [5] ซึ่งพบว่า พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรที่กลุ่ม
ตัวอย่างมักจะปฏิบัติทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ คือขับขี่
รถจักรยานยนต์โดยสังเกตป้ายเตือนจุดเสี่ยงขับขี่รถจักรยานยนต์
โดยชะลอความเร็วเมื่อถึงทางแยก  
  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลและการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ พบว่า 
เพศ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0 .05 เมื่ อศึ กษาความสัมพั นธ์ ระหว่ างพฤติ กรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์และการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์มีความสัมพันธ์กับการเกิด
อุบัติเหตุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ ไม่ดื่มสุราหรือ
ของมึนเมาก่อนการขับขี่รถจักรยานยนต์ คุยโทรศัพท์ในขณะขับ
รถจักรยานยนต์ ขับรถจักรยานยนต์ในขณะฝนตก ลดความเร็วหรือ
ชะลอความเร็วทุกครั้ง เมื่อพบกับสภาพถนนท่ีขรุขระ เป็นหลุมทราย 
และถนนเปียกลื่น ลดความเร็วหรือชะลอความเร็วทุกครั้ง เมื่อถึงทาง
โค้งทางแยก หรือ สี่แยก ขับรถจักรยานยนต์คู่ขนานกับรถคันอ่ืน สูบ
บุหรี่ในขณะขับรถจักรยานยนต์ ขับรถจักรยานยนต์สวนทางใน
ช่องทางเดินรถทางเดียวกัน (ขับรถย้อนศร) และ ขับรถจักรยานยนต์
โดยไม่สนใจป้ายเตือน เช่น ท้างโค้งซ้าย ป้ายทางขึ้นลงลาดชัน ป้าย
ระวังสัตว์ อย่างไรก็ตาม ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
และ ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่มีความสัมพันธ์
กับการเกิดอุบัติเหตุ เพศ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การขับ
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ขี่รถจักรยานยนต์มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตอุย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ ปวีณา ค าพุก
กะ [6] พบว่า ปั จจัยด้านบุคคลเช่น เพศ อายุ  ช้ันปี  มีผลต่อ
พฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ซึ่ งอาจก่อให้ เกิดอุบัติ เหตุได้ 
พฤติกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้นมีความเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ  กัลยารัตน์ ก าลังเหลือ [5] และ กาญ
จน์ กรอง สุ อั งคะ  [3 ] ซึ่ งพบ ว่ าพฤติ ก รรมที่ ไม่ ป ลอดภั ยมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ใน
วัยรุ่น 
   
6. กิตติกรรมประกาศ  
  งานวิจัยนี้ ได้รับทุนวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปี งบประมาณ 2559 ความ
ช่วยเหลือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงทุกท่าน และได้รับความกรุณาจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนอุดมดารุณี โรงเรียน
เทศบาลวัดไทยชุมพล โรงเรียนลิไทพิทยาคม โรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม และ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ในการเอื้อเฟื้อข้อมูลและ
อนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี 
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การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากน ้าหมักชีวภาพ 
Screening of Cellulase Producing Bacteria from Bio-extract Fermented 
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บทคัดย่อ 
  น ้าหมักชีวภาพ (Bio-extract fermented) เป็นการน้าเศษพืชผัก เศษ เนื อสัตว์ หรือวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ หมักรวมกับกากน ้าตาล ซึ่งใช้เป็น
ตัวกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและการควบคุมศัตรูพืช น ้าหมักชีวภาพสามารถผลิตได้โดยจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์และเชื อรา เป็นต้น 
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะสามารถการย่อยสลายเซลลูโลสหรือเศษพืชเป็นสารอินทรีย์ต่างๆได้ ดังนั นงานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและ
คัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเซลลูเลสจากการหมักชีวภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตร โดยการคัดเลือกแบคทีเรียจากการน ้าหมักชีวภาพ 
พบว่าสามารถแยกแบคทีเรียได้ 28 ไอโซเลต ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายเซลลูโลสบนอาหารแข็ง carboxy methyl 
cellulose (CMC agar)  พบ ว่ า มี  3  ไ อ โ ซ เ ล ต  ที่ ส า ม า ร ถผ ลิ ต เ อน ไ ซ ม์ เ ซ ล ลู โ ล ส ไ ด้ สู ง  คื อ  CM 1 2  CM 1 5  CM 8  ซึ่ ง มี 
ค่าวงใส 13, 10 และ 8 มิลลิเมตร ตามล้าดับ จากนั นศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสมบัติทางชีวเคมีบางประการพบว่า CM 12 และ  
CM 15 รูปร่างท่อน ติดสีแกรมบวกและแกรมลบ ไอโซเลตรหัส CM 8 รูปร่างกลม ติดสีแกรมบวก ตามล้าดับ ซึ่งเชื อที่แยกได้นี สามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรได้ 
ค้าส้าคัญ : น ้าหมักชีวภาพ, แบคทีเรีย, เซลลูเลส 
 

Abstract 
  Bio-extract fermented is a mixture of organic residues such as vegetable residue or molasses, which use for plant 
growth promoters and pest controls. Bio-extract fermented can produce by microorganisms including bacteria yeast and 
fungi etc. The effective microorganisms can be hydrolyze cellulose or plant residues into organic substances. Therefore, 
this research focus on isolation and screening of cellulase producing bacteria from bio-extract fermented for agricultural 
application. The bacteria producing cellulase was selected from bio-extract fermented. The results found that 28 isolates 
of bacteria were isolated and the hydrolysis of carboxy methyl cellulose agar (CMC agar) was tested on the agar plate. 
This result found that 3 isolates could produce cellulase highest on carboxy methyl cellulose agar were CM 12, CM 15 
and CM 8 with clear zone of 13, 10 and 8 mm, respectively. The morphological characteristics of CM 12 and CM 15 were 
rod shape, Gram positive and Negative, whereas CM 8 was cocci shape, Gram positive, respectively. There can be used 
on agricultural application. 
Keywords : Bio-extract fermented, Bacteria, Cellulase 
 

1. บทน้า 
 น ้ าหมัก ชีวภาพ (Bio-extract fermented) เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกิดจากการน้าของเหลือใช้ เช่น เศษพืชผัก เศษ เนื อสัตว์ 
หรือวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ จากการเกษตรที่พบในท้องถิ่นนั น ไปหมัก
รวมกับกากน ้าตาล (Molasses) ที่เป็นสารให้ความหวานซึ่งเป็น
แหล่งคาร์บอนและพลังงานส้าหรับกระบวนการหมักและจุลินทรีย์ 
กระบวนการหมักมีทั งแบบต้องการออกซิเจนและกึ่งไม่ต้องการ
ออกซิเจนขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้สารทุติยภูมิ ประโยชน์
ของการใช้สารสกัดจากชีวภาพหมักคือการลดสารเคมีต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและการควบคุมศัตรูพืช [1]  และ
น้าไปใช้ในจุดประสงค์ต่าง ๆ คุณภาพของสารสกัดชีวภาพแตกต่าง 
 
 

 
กันไปขึ นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งส่วนประกอบของพืชที่เป็นวัตถุดิบ
ประกอบด้วยเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส  ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงจะสามารถการย่อยสลายเซลลูโลสหรือเศษพืช 
(Cellulolytic Microorganisms) เป็นสารอินทรีย์ต่ างๆได้  โดย
เซลลูโลส (Cellulose) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่พบมากที่สุด 
ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ของสารอินทรีย์ทั งหมดในธรรมชาติ ส่วน
ใหญ่สะสมอยู่ ในที่ผนังเซลล์ของพืช มี โครงสร้างทางเคมีซึ่ ง
ประกอบด้วยหน่วยย่อยของน้ าตาลกลูโคสจ้านวน 1000 - 10,000 
โ ม เ ลกุ ล ต่ อกั น เ ป็ น โพลี เ ม อ ร์ ที่ เ ช่ื อ ม กั นด้ ว ยพั น ธะ เบต้ า  
1-4 ไกลโคซิดิก (Beta 1-4) glycosidic linkages) [2] 
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     เอนไซม์เซลลูเลส ประกอบด้วยเอนไซม์ 3 กลุ่ม ท่ีท้างานร่วมกัน 
เช่น เอนโดกลูคาเนส หรือเอนโด-บีต้า-1,4-กลูคาเนส ท้าหน้าที่ย่อย
โมเลกุลของเซลลูเลสในส่วนที่ไม่เป็นระเบียบ (Amorphous) หรือ
ย่อยอนุพันธ์ของเซลลู โลส เ ช่น คาร์บอกซี เมทิล เซลลู โลส 
(Carboxymethyl cellulose) เอกโซกลูคาเนส  ท้างานร่วมกับ 
เอนโดกลูคาเนสในการย่อยโมเลกุลของเซลลูโลส โดยการย่อยสลาย
เซลลูโลสจากปลายด้านที่ไม่มีน้ าตาลรีดิวซ์ (Non-reducing) ของ
เซลลูโลส ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายส่วนใหญ่ คือ น้ าตาล 
เซลโลไบโอส  และเอนไซม์บีต้า-1,4-กลูโคไซเนสท้าหน้าที่ย่อย
โมเลกุลของเซลโลไบโอส เซลโลโอลิโกแซคคาไรด์ ที่ละลายน้ าได้ให้
เป็นน ้าตาลกลูโคส แต่ไม่สามารถย่อยสลายโมเลกุลซับซ้อนขนาด
ใหญ่ของเซลลูโลสได้โดยตรง  
     เซลลูเลส (Cellulase) เป็นเอนไซม์ที่ผลิตได้โดยสิ่งมีชีวิตส่วน
ใหญ่ในกลุ่มจุลินทรีย์ เช่น เชื อรา แบคทีเรีย เป็นต้น  เชื อราเป็น
แหล่งส้าคัญในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส แต่ในกระบวนการผลิตของ
ใช้ระยะเวลานาน ต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับแบคทีเรียที่มีอัตราการ
เติบโตสูงและระยะเวลาสั น ดังนั นแบคทีเรียเป็นที่สนใจในการผลิต
เซลลูเลส เนื่องจากมีการเติบโตที่รวดเร็ว เช่น Cellulomonas sp. 
Pseudomonas sp. Bacillus sp. แ ล ะ Micrococcus sp. [3] ซึ่ ง
เอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตได้สามารถน้ามาใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น 
การผลิตกระดาษ, เส้นใย, ซักล้าง, อาหารสัตว์ ด้านการเกษตร [4] 
ดังนั นงานวิจัยนี จึงมุ่งเน้นการแยกและคัดเลือกเชื อแบคทีเรียที่
สามารถผลิตเอนไซม์ เซลลู เลสจากน ้าหมักชีวภาพเพื่อน้ามา
ประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1 คัดเลือกเชื อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจาก 
น ้าหมักชีวภาพได้ 
2.2 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสมบัติทางชีวเคมีบาง
ประการของแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้ 
 
3. วิธีการทดลอง 
 3.1 การเตรียมตัวอย่างน ้าหมักชีวภาพ 
น้าเศษวัตถุดิบคือ (ฟางข้าวผสมแกลบและร้า) น ้า และกากน ้าตาล
ผสมกันในอัตราส่วน 1:3:1 หมักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ ปิดฝาให้สนิท
ท้าการหมักที่อุณหภูมิห้อง นาน 28 วัน ท้าการเก็บตัวอย่างเพื่อ
น้ามาท้าการคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้ 
   3.2 การแยกและคัดเลือกเชื อแบคทีเรีย 
  น้าตัวอย่างน ้าหมักชีวภาพมาเจือจางในน ้ากลั่นปลอดเชื อด้วยวิธี  

dilution method โ ด ยท้ า ก า ร เ จื อ จ า งที่ อั ต ร าก า ร เ จื อ จ า ง  
10- 3 -10 -7  ปิเปตสารละลายตัวอย่างแต่ละอัตราการเจือจาง
ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงในอาหารเลี ยงเชื อ Nutrient agar (NA)  
ท้าการ spread plate บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง เลือกเก็บแบคทีเรียที่มีลักษณะแตกต่างกันมาขีดลาก 
(Cross streak) จนได้เชื อบริสุทธ์ิ จากนั นย้ายลงลงในอาหารวุ้นเอียง 
Nutrient agar slant เพื่อใช้ในการศึกษาขั นตอนต่อไป 
 3.3 การคัดเลือกแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดย
การทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายเซลลูโลสบนอาหารแข็ง 
 น้าเชื อบริสุทธิ์ที่แยกได้ท้า Point inoculation บนอาหารเลี ยง
เชื อคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC agar) น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ  
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วทดสอบความสามารถใน
การย่อยเซลลูโลส โดยการเททับด้วย คองโก เรด (Congo red)  
0.1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที แล้วเททิ ง จากนั นเททับด้วย 
โซเดียมคลอไรด์ 1 M จะปรากฎวงใส [5] ที่ไม่ติดสีคองโก เรด 
เนื่องจากเกิดการย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลสของเชื อที่แยกได้  
จะมีวงใสเกิดขึ น วัดขนาดความกว้างของวงใสที่เกิดขึ นของแต่ละ 
ไอโซเลตที่คัดแยกได้  
 3.4 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมี
บางประการของเชื อที่แยกได้ 
  ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology) ของเชื อที่
แยกได้ ได้แก่ การติดสีแกรม รูปร่าง การจัดเรียงตัวโดยการย้อมสี 
ศึกษาลักษณะ ทางชีวเคมีบางประการ ได้แก่ การทดสอบการ
เคลื่อนที่ (Motility) การสร้างไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) การย้อม 
เอนโดสปอร์  (Endospore foaming) การทดสอบคะตะเลส 
(Catalase test) และการทดสอบซิเตรท  
4. ผลการทดลองและวิจารณ์  
4.1 ผลการแยกและคัดเลือกเชื อแบคทีเรีย 
 จากการน้าตัวอย่างน ้าหมักชีวภาพมาท้าการแยกเชื อแบคทีเรีย 
พบว่าสามารถคัดแยกเชื อแบคที เรียจากตัวอย่างได้ทั งหมด  
28 ไอโซเลต ดังแสดงในตารางที่ 1   ผลการทดลองสอดคล้องกับ
การศึกษาการแยกเชื อแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อย 
เซลลูเลส โดยแยกเชื อจากดิน ฟิลเตอร์ เค้กและน ้ากากส่า เพื่อน้าไป
ประยุกต์ใช้เป็นหัวเชื อปุ๋ยจุลินทรีย์ เพื่อท้าปุ๋ยหมัก พบว่าสามารถ
แยกเชื อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเซลลูโลสได้ดี  
[6] ซึ่งจะเห็นว่าตัวอย่างจากแหล่งธรรมชาติ สามารถพบเชื อ
แบคทีเรียได้ จากนั นคัดเลือกเชื อแบคทีเรียที่มีลักษณะของโคโลนีที่
ต่างกัน เช่น สี รูปร่าง และลักษณะโคโลนี มาแยกใหเ้ป็นเชื อบริสุทธ์ิ 
 

 
ตารางที่ 1 เชื อแบคทีเรียที่แยกไดจ้ากตัวอย่างน ้าหมักชีวภาพ 
 
ไอโซเลต ลักษณะของโคโลน ี ไอโซเลต ลักษณะของโคโลน ี
CM 1 สีขาวขุ่นผิวหน้านูนมัน รูปร่างกลมเล็ก ขอบเรียบ CM 15 สีเหลืองนวล ผิวหน้านูน รูปร่างกลม ขอบเรียบ 
CM 2 สีขาวขุ่น ผิวหน้านูนมัน รูปร่างกลมเล็ก ขอบหยัก CM 16 สีเหลือง ผิวหน้านูน รูปร่างกลม ขอบเรียบ 
CM 3 สีเหลือง ผิวหน้านูนมัน รูปร่างกลม ขอบเรียบ CM 17 สีขาวนวล ผิวหน้านูน รูปร่างกลม ขอบเรียบ 
CM 4 สีขาว ผิวหน้าตรงกลางนูน รูปรา่งกลม ขอบเรียบ CM 18 สีขาวนวล ผิวหน้านูนมัน รูปรา่งกลม ขอบเรียบ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 
ไอโซเลต ลักษณะของโคโลน ี ไอโซเลต ลักษณะของโคโลน ี
CM 5 สีขาว ผิวหน้าแบนราบ รูปร่างกลม ขอบหยัก CM 19 สีขาวเข้ม ผิวหนา้นูน รูปร่างกลม ขอบเรียบ 
CM 6 สีเหลือง ผิวหน้านูน รูปร่างกลม ขอบหยัก CM 20 สีขาวเข้ม ผิวหนา้นูน รูปร่างกลมเล็ก ขอบเรียบ 
CM 7 สีขาว ผิวหน้านูนมัน รูปร่างกลม ขอบหยัก CM 21 สีชมพูอ่อน ผิวหน้านูน รูปร่างกลมเล็ก ขอบเรียบ 
CM 8 สีขาว ผิวหน้านูนมัน รปูร่างกลม ขอบเรียบ CM 22 สีเหลือง รูปร่างไม่แน่นอน ผิวหน้านูน ขอบเรียบ  
CMC9 สีครีม ผิวหน้านูนมัน รูปร่างกลม ขอบเรียบ CM 23 สีเหลืองเข้ม ผิวหน้านูนมัน รปูร่างกลม ขอบเรียบ 
CM 10 สีเหลืองใส ผิวหน้านูนมัน รูปร่างกลมเล็กขอบเรยีบ CM 24 สีขาวเข้ม ผิวหน้านูนมัน รูปร่างกลม ขอบเรียบ 
CM 11 สีขาวเข้ม ผิวหนา้ขรุขระ รูปร่างกลม CM 25 สีขาว ผิวหน้าตรงกลางนูน รูปร่างกลม ขอบเรียบ 
CM 12 สีขาวเข้ม ผิวหน้านูนมัน รูปรา่งกลมเล็ก ขอบเรียบ CM 26 สีเหลืองเข้ม ผิวหน้านูนมันรูปร่างกลมเล็ก ขอบเรียบ 
CM 13 สีเหลืองอ่อน ผิวหน้านูนมัน รูปรา่งกลมเล็ก ขอบเรียบ CM 27 สีเหลือง ผิวหน้านูนมัน รูปร่างกลมเล็ก ขอบหยัก 
CM 14 สีขาวนวล ผิวหน้านูน รูปร่างกลม ขอบเรียบ CM 28 สีแดง ผิวหน้านูน ขอบเรยีบ 

 
4.2 ผลการคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลส
โดยการทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายเซลลูโลสบน
อาหารแข็ง 
  เมื่อน้าแบคทีเรียที่แยกได้จากน ้าหมักชีวภาพจ้านวน  
28 ไอโซเลต มาทดสอบความสมารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส 
โดยน้าเพาะเชื อลงบนอาหารเลี ยงเชื อ CMC agar และตรวจสอบ
ด้วยคองโก เรด จะเกิดวงใสรอบโคโลนีเนื่องจากเพื่อทดสอบ
ความสามารถย่อยสารตั งต้นเซลลูโลสด้วยเอนไซม์เซลลูเลสที่เชื อ
สร้างขึ น จากการทดลองพบว่ามีแบคทีเรีย 6 ไอโซเลต ที่สามารถ
ย่อยสลายเซลลูโลสบนอาหารแข็งโดยเกิดวงใสบนจานทดสอบ ดัง
ตารางที่ 2 และตัวอย่างการย่อยสลายเซลลูโลสบนอาหารแข็งดัง
รูปที่ 1 ซึ่งแบคทีเรียสามารถท้าให้เกิดวงใสอยู่ระหว่าง 0.2-13 
มิลลิเมตร ซึ่งไอโซเลตที่มีขนาดวงใสกว้างที่สุดคือ รหัส CM 12 มี
ขนาดเท่ากับ 13.0 มิลลิเมตร และรหัส CM 15 และ CM 8 มี
ขนาด 10.0 และ 8.0 มิลลิเมตร ตามล้าดับ จากผลการทดลอง
ใกล้เคียงกับการแยกเชื อจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายเซลลูโลสจากกาก
ทลายปาล์ม เพื่อผลิตปุ๋ยหมักพบว่าสามารถจ้านวน 8 ไอโซเลต
ได้แก่เชื อราไอโซเลต DE1, DE2, DE3 เชื อแอคติโนไมซิส ซึ่งมี
ขนาดวงใสกว้าง 18 มิลลิเมตร ขึ นไป [7]  
 
ตารางที่ 2 ขนาดของวงใสที่สามารถย่อยสลายเซลลูเลสของเชื อ 
ที่แยกได ้
 

ไอโซเลต ขนาดวงใส (มิลลิเมตร) 
CM 5  2.0 
CM 8  8.0 
CM 12 13.0 
CM 15 10.0 
CM 17  2.0 
CM 24  0.2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ตัวอย่างการเกิดวงใสของแบคทีเรียที่แยกได้  
 
4.3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมีบาง
ประการของเชื อที่แยกได้ 
  เมื่อน้าแบคทีเรียที่แยกได้รหัส CM 8 CM 12 CM 15 ที่มี
ความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้ มาท้าการจ้าแนก
ลักษณะสัณฐานวิทยา คุณสมบัติทางชีวเคมีบางประการ พบว่า   
ไอโซเลต CM 8 มีลักษณะโคโลนีกลม ผิวหน้านูนมัน ขอบเรียบ 
เมื่อย้อมแกรมพบว่าเป็นแบคที เรียแกรมบวก รูปร่างกลม  
ดังรูปที่ 2 ไอโซเลตรหัส CM 12 ลักษณะโคโลนีผิวหน้านูนมัน 
รูปร่างกลมเล็ก ขอบเรียบ เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างท่อน 
ดังรูปที่ 3 และไอโซเลตรหัส CM 15 โคโลนีมีผิวหน้านูน รูปร่าง
กลม ขอบเรียบเป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างท่อน ดังรูปที่ 4 และ
จากการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีบางประการพบว่า ทั ง  
3 ไ อ โ ซ เ ล ต ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ค ลื่ อ น ที่ ไ ด้  ไ ม่ ส ร้ า ง เ อ น ไ ซ ม์ 
คะตะเลส ไม่สร้างเอนโดสปอร์ ไม่สร้างไฮโดรเจนซัลไฟด์ และ
สามารถใช้ซิเตรทเป็นแหล่งคาร์บอนได้ และทดสอบการใช้น ้าตาล
พบว่า  CM 8 CM 12 สามารถใช้น ้าตาลได้ทั งกลูโคส ซูโครส และ
แลคโตสได้ ท้าให้อาหารเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั งหลอด ส่วน 
ไอโซเลต CM 15 สามารถใช้น ้าตาลกลูโคสได้  ท้าให้อาหาร
เปลี่ยนเป็นสีแดงทั งหลอด ดังตารางที่ 3 
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CM 8 CM 12 CM 15 

ตารางที่ 3 ลักษณะสัณฐานวิทยาและคณุสมบัติทางชีวเคมีบาง
ประการของเชื อที่แยกได ้
 
ไอโซเลต CM 8 CM12 CM 15 
รูปร่าง (Shape) กลม ท่อน ท่อน 
แกรม (Gram) + + - 
การเคลื่อนที่ (Motility) - - - 
การสร้างเอนโดสปอร์
(Endospore forming) 

- - - 

คะตะเลส (Catalase) - - - 
การใช้ซิเตรท (Citrate) + + + 
การสร้างไฮโดรเจนซลัไฟด์
(Hydrogen sulfide) 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 ลักษณะโคโลนีและรูปร่าง การติดสีของแบคทีเรียไอโซเลต
รหัส CM 8  
 
 
 
 
 
 
  
 
รูปที่ 3 ลักษณะโคโลนีและรูปร่าง การติดสีของแบคทีเรียไอโซเลต
รหัส CM 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 ลักษณะโคโลนีและรูปร่าง การติดสีของแบคทีเรียที่ไอโซ
เลตรหัส CM 15  
 
 

การทดสอบการใช้ซิเตรทพบว่าสามารถใช้ซิเตรทเป็นแหล่ง
คาร์บอน โดยเปลี่ยนสีบรอมไทมอนบลูจากสีเขียวเป็นสีน ้าเงิน  
ดังรูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 การทดสอบการใช้ซิเตรทของแบคทีเรียที่แยกได้ 
 
 ในงานวิจัยนี มุ่งเน้นคัดแยกเชื อแบคทีเรียมากกว่าเชื อจุลินทรีย์
ในกลุ่มอื่น เช่น เชื อแอคติโนมัยซีท และเชื อรา เนื่องจากมีการ
เจริญเติบโตที่รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาสั น ซึ่งอาจช่วยให้ระยะเวลาใน
การหมักสั นลง ดังนั นการผลิตเซลลูเลสเพื่อย่อยสลายเซลลูโลสจึง
มีความส้าคัญมากต่อการหมักที่ใช้เซลลูโลสเป็นวัสดุหมัก 
 นอกจากนั นมีการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ในกระบวนการ
ผลิตน ้าหมักชีวภาพในกระบวนการท้าน ้าหมักชีวภาพ โดยใช้สูตร
น ้าหมักจ้านวน 4 สูตร ดังนี สูตร F1 (ข้าวสุก : กากน ้าตาล 
อั ต ร า ส่ ว น  3:1) F2 (ผั ก  :  ก า ก น ้ า ต า ล  อั ต ร า ส่ ว น  3:1)  
F3 (เนื อหมู : กากน ้าตาล อัตราส่วน 3:1) และ F4 (ขาวสุก : ผัก : 
เนื อหมู : กากน ้าตาลอัตราส่วน 3:3:3:1) โดยศึกษากิจกรรมของ
เอนไซม์อะไมเลส เซลลูเลส โพรทิเอส และไลเปส พบว่าสูตร F2 
ให้กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสสูงสุดในวันที่  3  รองลงมาคือ  
อะไมเลส โพรทิเอส และไลเปส ตามล้าดับ เนื่องจากน ้าหมัก
ชีวภาพสูตร F2 มีส่วนผสมหลักเป็นผัก ซึ่งมีองค์ประกอบเป็น 
เซลลูเลส เฮมิเซลลูโลส จึงท้าให้พบเชื อจุลินทรีย์ที่สามารถย่อย
สลายองค์ประกอบเหล่านี ได้  เมื่อท้าการหมักผ่านไปเป็นเวลา  
1 เดือน ไมพบกิจกรรมของเอนไซมทุกชนิด และปริมาณแบคทีเรีย
ทั งหมดในน ้าหมักสูตรต่างๆ มีจ้านวนแบคทีเรียสูงสุดในสัปดาห์ที่ 
2 โดยมีปริมาณประมาณ 104 –1010 cfu/mL ซึ่งอาจมาจาก 
สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิของจุลินทรีย์ที่สร้างออกมาในระหว่าง 
การหมัก [8] 
 นอกจากนั นงานวิจัยนี สอดคล้องกับการศึกษาแยกเชื อ
แบคทีเรียจากกากขยะมูลฝอยชุมชนและเศษฟางข้าวโดยใช้อาหาร
เลี ยงเชื อ Carboxy Methyl Cellulose (CMC) เป็นอาหารที่ใช้ใน
การคัดเลือก พบว่าสามารถแยกเชื อที่สามารถผลิตเอนไซม์ 
เซลลูเลสได้ 3 สายพันธุ์ คือ Bacillus sp., Pseudomonas sp. 
และ Serratia sp. [9] ซึ่งพบว่าเชื อแบคทีเรียมี่ย่อยสลายเซลลูโลส
สามารถแยกจากตัวอย่างวัสดุทางการเกษตรได้  
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 จากผลการทดลองจะพบว่าการน้าวัสดุพืชทางการเกษตร ทั ง
เศษไม้ พืช ผักต่างๆ สามารถน้ามาท้าปุ๋ยหมัก น ้าหมักชีวภาพได้ 
แต่ในการย่อยสลายเพื่อให้ได้ปุ๋ยที่มีแหล่งสารอาหารที่ เป็น
ประโยชน์ต่อพืชและสามารถน้าไปใช้ได้โดยใช้เวลาในการหมักที่ไม่
นานจนเกินไป จึงจ้าเป็นต้องอาศัยเชื อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
และมีความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลสได้ จากผลการ
ทดลองดังกล่าวเชื อที่คัดแยกได้สามารถน้ามาประยุกต์ใช้เป็น 
หัวเชื อในการผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ในการท้าปุ๋ยหมักท่ีใช้เซลลูโลสเป็น
วัสดุหมัก ซึ่งจุลินทรีย์จะมีคุณสมบัติส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
พืชซึ่งอาจช่วยให้ระยะเวลาในการท้าปุ๋ยหมักสั นลง หรือน ้าหมัก
ชีวภาพจะน้ามาใช้ในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เช่น 
น้ามาใช้ทดสอบการเร่งการงอกรากของเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ข้าวและ
ข้าวโพดหวานโดยใช้หัวเชื อจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้ เช่น แบคทีเรีย 
รา พบว่าแบคทีเรียไอโซเลต BDS31 ให้ผลทดสอบการเร่งการงอก
ของรากสูงสุด โดยมีค่าดัชนีการงอก 127.13 เปอร์เซ็นต์ ในเมล็ด
ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 เชื อราไอโซเลต FFC2 สามารถกระตุ้นการ
งอกของรากเมล็ดข้าวโพดหวานพันธุ์หวานบุรี โดยมีดัชนีการงอก
สูงสุด 86.9 เปอร์ เซ็นต์  เชื อจุลินทรีย์ทั ง 4 ไอโซเลตมีความ
เหมาะสมในการน้ามาผลิตเป็นหัวเชื อปุ๋ยจุลินทรีย์ในรูปหัวเชื อ 
ปุ๋ยหมักได้ เนื่องจากเชื อจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้สามารถสามารถย่อย
สลายเซลลูโลสกระตุ้นการงอกเมล็ดพันธ์ุข้าว และข้าวโพดได้ดี [6] 
และอีกทางหนึ่งสามารถน้ามาใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง
และการเจริญของจุลินทรีย์ได้ สารสกัดด้วยน ้าของพืชบางชนิด
สามารถก้าจัดแมลงศัตรูพืชได้ สารที่ได้จากน ้าสกัดชีวภาพหรือ 
น ้าหมักชีวภาพซึ่งใช้ในการก้าจัดแมลงศัตรูพืชอยู่ในกลุ่มของ
แอลกอฮอล์และเอสเทอร์ทั งนี ขึ นอยู่กับชนิดของเศษสิ่งมีชีวิตที่
น้ามาท้าน ้าหมักชีวภาพ ในการผลิตน ้าหมักชีวภาพจึงจ้าเป็นต้อง
ศึกษาส่วนของพืชที่ให้สารออกฤทธิ์ในการก้าจัดแมลงศัตรูพืชได้
มากที่สุดก่อนน้าไปผสมกับกากน ้าตาลและหมักจนได้สารละลาย
หรือของผสมที่สามารถใช้งานได้ เช่น กระเพรา ส่วนที่ใช้ ใบและ
ยอดสดและแห้ง สรรพคุณเป็นพิษต่อมด แมลงวัน และยุง, หญ้า
งวงช้าง ทุกส่วนของต้น ใช้ในการก้าจัดศัตรูพืช เป็นต้น [1] และยัง
ใช้ในการป้องกันก้าจัดโรคพืชจากจุลินทรีย์ โดยน้ามาใช้ในการ
ก้าจัดราก่อโรคในพืชด้วย 
 จากประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นสามารถน้าเชื อแบคทีเรียที่แยก
ได้มาเป็นหัวเชื อในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสในอาหารเหลว ซึ่ง
เป็นกระบวนการผลิตที่นิยมใช้ในการผลิตเอนไซม์ในระดับ
ห้องปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้เอนไซม์ที่มี
กิจกรรมของเอนไซม์ที่สูงขึ น โดยการเพาะเลี ยงใน CMC broth 
หรืออาหารที่มีองค์ประกอบเซลลูโลสจากวัสดุ เหลือทิ งทาง
การเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือทิ งทางการเกษตร
และสามารถน้าเอนไซม์ที่ผลิตได้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น 
ด้านเกษตร ; ผลิตปุ๋ยหมัก น ้าหมักชีวภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
การสร้างเอนไซม์ของจุลินทรีย์แต่ละชนิดขึ นกับหลายปัจจัย ได้แก่ 
ปริมาณเชื อ แหล่งคาร์บอน ค่าความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิ การมี
ตัวชักน้า (inducer) และหรือตัวยับยั ง (inhibitor) ขนาดของการ
เพาะเลี ยง และการให้อากาศ [10] ดังนั นจึงควรท้าการศึกษา

ปัจจัยที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิต
เอนไซม์และสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต 
 
5. สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองจะเห็นว่าในน ้าหมักชีวภาพสามารถแยก
แบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้  
3 ไอโซเลต ซึ่งสามารถผลิตเอนไซม์เซลลูโลสได้สูงสุด คือ CM 12 
CM 15 CM 8 ซึ่งมีค่าวงใส 13,10 และ 8 มิลลิเมตร ตามล้าดับ 
และเมื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมี
บางประการพบว่า ไอโซเลตรหัส CM 8 ติดสีแกรมบวก รูปร่าง
กลม CM 12 และ CM 15 รูปร่างท่อน ติดสีแกรมบวกและแกรม
ลบ ตามล้าดับ ซึ่งเชื อที่แยกได้สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในด้าน
การเกษตรได้ เช่น ปุ๋ยหมัก หญ้าหมัก เป็นต้น 
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Replacement of Wheat Flour with Purple Potato Flour on Waffle Qualities 
 

1 
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 0, 20, 40, 60, 80 100 

(L*) 60.31±0.1  (a*) 8.07±0.08  (b*) 
7.90±0.14 0.53±0.01     

 7.64±0.05, 2.50±0.01, 0.87±0.06, 1.29±0.02, 6.18±1.24, 81.52±0.81  
49.95±11.91  343.91  

(L*) (b*) 
(a*)  (p<0.05)   

 (p<0.05) 
-   (p<0.05) 

(p>0.05)    

 
:  

 

Abstract 
 This research aimed to study the qualities of purple potato flour and effected of replacing wheat flour with 
purple potato flour on the qualities of waffle product. The ratio of replacement of wheat flour with purple potato flour 
were 0, 20, 40, 60, 80 and 100 percent weight flour. The results of the qualities of purple potato flour were found that 
the lightness value (L*) was 60.31±0.1, the red value (a*) was 8.07±0.08, yellow value (b*) was 7.90±0.14 and aw was 
0.53±0.01. The chemical properties of purple potato flour were found that moisture, protein, fat, ash, fiber, 
carbohydrate and antioxidant activity were 7.64±0.05, 7.64±0.05, 2.50±0.01, 0.87±0.06, 1.29±0.02, 6.18±1.24, 81.52±0.81 
and 49.95±11.91 percent, respectively. Energy value was 343.91 kilocalories. The results of replacing wheat flour with 
purple potato flour on the qualities of waffle product were found that increasing the ratio of purple potato flour, the 
lightness value (L*) and yellow value (b*) were decrease, but the red value (a*), antioxidant activity and aw were 
increase (p<0.05). Texture properties; hardness, springiness, gumminess and chewiness were increase, but cohesiveness 
was decrease (p<0.05 were found that increasing the ratio of purple potato 
flour, the liking scores of appearance and softness were decrease (p<0.05), but the liking scores of overall taste, 
chewiness and overall liking were not significantly different (p>0.05).    
 
Keywords : waffle purple, sweet potato flour, antioxidant activity 
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15 30
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( p<0.05) 
30
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2.  

 
 

3.  
3.1 
 

90 ( , . ) 
 ( ®, )  ( , .

)  ( ®, )  
( ®, ) ( ®,

)  ( ®, ) ( ®, 
)  ( ®, )  

3.2 
 

 1 
3 

4-5  (
. . .21, ) 60 

6 6-7 
100 

(Polyethylene) 4-10 
[4] 

3.3 
  

5  
( Cuizimate®, HW-294, 

 920 ) 
3  

30 
   

100, 75, 30, 0.6, 80, 0.5, 15, 3.8 
 [5]  

3.4  
3.4.1  
 - CIE L*, a*, b* (Colorimeter; 

Hunter Lab, Color Flex EZ, )
 - (aw) Aqualab model series 
4 (Decagondevice inc, ) 
 - 

 [6]  
 - Texture analyzer (Stable 
micro systems; TA.XT. plus) TPA (Texture profile 
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analysis) 
  

50 (P50) 
1.0 

1.7 / 1.0 /  
2  5   

50 30×30×30  [7]  
3.4.2  
 -  

   [8]  
 - (DPPH free radical scavenging 
activity) [9]  
3.4.3  

50  9-point hedonic 
scale [10]  
3.5  

Completely 
Randommized Design (CRD) 
6 0, 20, 40, 60, 80 100 

ANOVA 

95 
 

4.  
4.1  

(L*) 60.31±0.1  (a*) 8.07±0.08
 (b*) 7.90±0.14

0.53±0.01
    

 7.64±0.05, 2.50±0.01, 0.87±0.06, 1.29±0.02, 
6.18±1.24, 81.52±0.81  49.95±11.91  
343.91  
4.2 

 
 

100:0, 80:20, 60:40, 20:80 0:100 
   L*, a*, b*

(p<0.05) 

(p>0.05) 1  (L*) 
(b*) 1 55.10±2.92 

26.47±1.49 6  
 25.64±0.34 11.55±0.48  

(a*) 1 2 6.69±1.67 
4.69±0.16 5 6 

8.70±0.76 8.54±0.31

(L*) (b*) 
(a*)  (p<0.05) 

[11] 
5 0.49±0.07 1 

 2 0.45±0.01 0.46±0.07 

(p<0.05)
 

[12]

4, 5 6 
36.61±5.46, 37.68±9.44 37.82±7.82

1  2 22.70±2.32 
26.35±2.22

(p<0.05) 
 [13] 

 49.95 

 
 

  
(p<0.05) 

2 6  
738.38 24.01 1 
229.41 8.73 5 6 

0.65 0.02 0.64 0.01 .  
1 0.46 0.01 

.  1 2 
 0.87 0.01 0.86 0.01 5 

6 0.81 0.01 0.78 0.01

6 459.04 20.15 
310.14 29.59 1 
206.32 1.02 102.71 9.26 

  
 

(p<0.05) 
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 [14]  

 

[15] 

50:50 

(p<0.05) [18]  

50 
(p<0.05) 

(p>0.05) 3 
1 2 

7.36±1.17 7.02±1.27
6 6.88±1.04

1, 2 3  7.22±1.01, 7.20±1.10 
7.16±1.09 6 

6.84±1.54

 (p<0.05) 

[11] 

 
 
 (p<0.05) 

40:60 

 
1 

 
 

 
   

 ns 
( . ./ ) 

 
( ) 

L* a* b* 

1 100:0 55.10f±2.92 6.69a±1.67 26.47f±1.49 0.45a±0.01 1.45±0.05 22.70a±2.32 
2 80:20 41.09e±1.24 4.69a±0.16 18.04e±0.40 0.46a±0.07 1.50±0.04 26.35a±2.22 
3 60:40 34.99d±1.16 7.14b±0.20 16.42d±1.02 0.48b±0.1 1.51±0.02 30.43b±1.19 
4 40:60 32.60c±0.59 8.07bc±0.47 16.05c±0.63 0.48b±0.06 1.54±0.05 36.61c±5.46 
5 20:80 27.69b±0.79 8.70d±0.76 12.55b±1.41 0.49c±0.07 1.67±0.01 37.68c±9.44 
6 0:100 25.64a±0.34 8.54cd±0.31 11.55a±0.48 0.48b±0.01 1.67±0.01 37.82c±7.82 

:  a-f (p<0.05)   
   ns (p>0.05)  

 
2  

 

 

  
( ) 

 
( . ) 

 
  ( ) 

1 100:0 229.41a 8.73 0.46a 0.01 0.87c 0.01 206.32a 1.02 102.71a 9.26 
2 80:20 311.69b 8.05 0.59b 0.01 0.86c 0.01 256.44b 4.66 151.64b 7.82 
3 60:40 341.56c 12.20 0.62bc 0.01 0.82b 0.01 283.44b 5.69 189.35c 19.22 
4 40:60 375.81d 19.12 0.60b 0.01 0.82b 0.01 330.10c 13.39 191.79c 20.12 
5 20:80 395.85d 21.54 0.65c 0.02 0.81a 0.01 374.11d 33.3 197.63c 4.24 

6 0:100 738.38e 24.01 0.64c 0.01 0.78a 0.01 459.04e 20.15 310.14d 29.59 
:  a-e (p<0.05)   
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3  
 

 
 

ns  
ns 

 
ns 

1 100:0 7.36c±1.17 7.22c ±1.01 7.20±1.49 6.98±0.16 7.36 0.96 
2 80:20 7.02c±1.27 7.20c ±1.10 7.14±1.19 7.02±0.16 7.18 1.08 
3 60:40 6.98b±0.95 7.16c ±1.09 6.98±1.07 7.16±0.16 7.30 1.03 
4 40:60 6.96b±1.21 7.08b ±1.04 7.16±1.14 6.98±0.16 7.16 1.20 
5 20:80 6.98b±1.27 7.02b ±1.09 6.96±0.92 7.22±0.16 7.52 0.93 
6 0:100 6.88a±1.04 6.84a ±1.54 6.90±1.24 6.96±0.16 7.18 1.56 

:  a-c (p<0.05)   
   ns (p>0.05)  

 

5.  

 
(L*) 60.31±0.1  (a*) 8.07±0.08

 (b*) 7.90±0.14
0.53±0.01

    
 7.64±0.05, 2.50±0.01, 0.87±0.06, 1.29±0.02, 

6.18±1.24, 81.52±0.81  49.95±11.91  
343.91

0, 20, 40, 60, 80 100 

(L*) 
(b*) (a*)  

 
  

 (p<0.05) 

 

(p>0.05) 

40:60  
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การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองรอก ร่วมกับการสอนแบบสะเต็มศึกษา  
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Design and Development of Pulley Experimental set  with  STEM Education to 
Improve learning achievement. 
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บทคัดย่อ 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้  ชุดทดลอง เรื่อง รอก ร่วมกับการสอนแบบสะ
เต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1.เพื่อออกแบบและสร้างชุดสื่อการเรียนการสอน เรื่องรอก 2. เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน หลังจากใช้ชุดทดลองเรื่องรอกร่วมกับการสอนแบบสะเต็มศึกษา 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนหลังจากที่เรียนชุดทดลองเรื่องรอกร่วมกับการสอนแบบสะเต็มศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/1 ภาคเรียนที่1/2561 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ด าเนินการ
ทดลอง แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา เรื่องรอก โดยใช้ชุดทดลองเรื่องรอก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง รอก แบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาเรื่องรอก โดยใช้ชุดทดลอง
รอก รูปแบบการวิจัยเป็นแบบทดลองกลุ่มเดียว (One-group pretest – posttest design) สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและ Normalized gain ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง รอก โดยใช้ชุดทดลองรอกร่วมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจากการวิเคราะห์ค่า  Normalized gain 
พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ย 0.47 อยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็ม
ศึกษาเรื่องรอกโดยใช้ชุดทดลองรอก พบว่าด้านบรรยากาศอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

 ค าส าคัญ:  สะเต็มศึกษา , รอก , การได้เปรียบเชิงกล 
 

Abstract 
 This paper presents an experiment to obtain A study of physics learning achievement  by using the experiment set 
on pulley  with STEM Education for Mathayomsuksa 4. The purposes of this research were to 1. design and development 
of Pulley experimental set. 2.compare of the physics learning achievement on pulley experimental set with STEM 
Education 3. to study satisfaction by STEM Education of physics learning on pulley experimental. The samples used in 
the study consisted of grade 10 student semester 1/2561 of  Ayutthaya Wittayalai School ; 30 people. The research 
instruments 1. tools used to perform experiments were plans of STEM Education on pulley experimental set. 2.tools used 
to collect data were the Pulley test before and after learning achievement.. Satisfaction Questionnaire after learning 
activity,STEM Education. of pulley experimental set. Research format were one-group pretest – posttest design. The 
statistics used in the research were mean, standard deviation and Normalized gain. The results of the research showed 
that achievement on pulley experimental set with STEM Education ,Which was statistically achievement of learning from 
The Average Normalized gain at Medium levels. Satisfaction by STEM Education of physics learning on pulley experimental. 
The learning environment was at a highest  level,The learning was at a highest  level, And the benefits of learning at a 
highest level. Overall, the students' satisfaction was at a highest level 
 

 Keywords: STEM Education, Pulley, Mechanical advantage 
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1. บทน า 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและ

อนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์ อีกทั้งวิทยาศาสตร์ยังช่วยพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็น
เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญใน
การค้นคว้าหาความรู้ มีการออกแบบการทดลอง เพื่อแก้ปัญหาที่มี
อยู่โดยค้นคว้าหาความรู้ เชื่อมโยงกับกระบวนการ โดยอาจจะอาศัย
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้  มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดย ใช้ข้ อมูลที่
หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่สามารถตรวจสอบได้ ดังน้ันทุก
คนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้
ความเข้าใจ ในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และ
สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551)                                                               

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์น้ันจึงต้องเน้นที่ผู้เรียน
ได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง แต่เน่ืองจากวิชาฟิสิกส์น้ันเป็น
วิชาที่ศึกษาเก่ียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ต้องอาศัยการ
จินตนาการ เพราะในเน้ือหาบางเรื่องเป็นเน้ือหาที่เป็นนามธรรม ซ่ึง
ต้องอาศัยสื่อการเรียนการสอนเพื่อน าเอาหลักทฤษฎีต่างๆมาอธิบาย 
จนท าให้เกิดจินตนาการและสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน ดังน้ัน
สื่อการเรียนการสอนจึงมีบทบาทในการส่งเสริมทักษะกระบวนการ
คิดและจินตนาการของผู้เรียน ด้วยเหตุน้ีครูจึงจ าเป็นต้องมีความ
ตั้งใจเป็นอย่างมาก ในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อน ามาพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิดของนักเรียน จากการ
ศึกษาวิจัยที่ของ Amy Rouinfar, Adriam M.Madsen,Tram  Do 
Ngoc Hoang , Sadhana  Puntambekar and N.Sanjay Rebello 
(2012) เรื่ อง Scaffolding Students’ Understanding Of Force 
In Pulley Systemsได้ท าการวิจัยเก่ียวกับความเข้าใจการเรียนเรื่อง
รอก พบว่ากลุ่มที่เรียนแบบทางกายภาพสามารถเข้าใจทฤษฎีแล้ว
น ามาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้าง
ชุดทดลอง โดยมีรอกชนิด 2 ชนิด โดยชนิดแรกจะมีแกนกลางเป็น
ลูกปืน ส่วนชนิดที่สองจะมีแกนกลางเป็นน็อต  และให้นักเรียนท า
การเลือกชนิดของรอก เพื่อที่จะแก้สถานการณ์ที่ระบุไว้ ผลปรากฏ
ว่านักเรียน กลุ่มที่1 น ารอกชนิดที่หน่ึงและชนิดที่สองมารวมกัน และ
นักเรียนกลุ่มที่สอง น ารอกชนิดที่หน่ึงเพียงชนิดเดียวมาใช้ในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ที่ระบุไว้ 

จากการศึกษางานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องพบว่าปัญหาส่วนใหญ่
ของนักเรียนในการเรียนเรื่องรอก คือ นักเรียนไม่เข้าใจเน้ือหาและมี
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากหลักทฤษฎีที่ถูกต้อง ดังน้ันจาก
ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างชุดทดลองเรื่องรอก

ร่ ว ม กั บ กา ร ส อ นแ บ บส ะ เ ต็ มศึ ก ษา  เ น่ื อ ง จ าก วิ จั ย เ รื่ อ ง                 
STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ,พรทิพย์           
ศิริภัทราชัย(2013) พบว่า ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผลการวิจัยเก่ียวกับสมอง และการเสนอแนวคิดเก่ียวกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
เปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาทุกระดับเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์การคิดแก้ปัญหา
การคิดแบบวิจารณญาณ ฯลฯรวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และการมีทักษะทาง
สังคม แนวโน้มการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องบูรณาการทั้งด้าน
ศาสตร์ต่างๆ และบูรณาการการเรียนในห้องเรียนและชีวิตจริง ท าให้
การเรียนน้ันมีความหมายต่อผู้เรียน ซ่ึงผู้เรียนจะเห็นประโยชน์
คุณค่าของการเรียน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อออกแบบและสร้างชุดทดลอง เรื่องรอก 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน 
หลังจากใช้ชุดทดลองรอกร่วมกับการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ เ รียน           
ชุดทดลองเรื่องรอกร่วมกับการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจัย 
1. กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาชุดทดลอง 

 
 

 
 
 
 
 
2. การน าชุดทดลองไปทดลองใช้ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวแปรตน้ 
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

โดยใช้ชุดทดลองรอก 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียนของนักเรียน  
 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการสอนและชุดทดลอง
เรื่องรอก 
 

ตัวแปรตน้ 
ชนิดของรอก 

ตัวแปรตาม 
การได้เปรียบเชิงกลของรอก 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ออกแบบชุดทดลองเรื่องรอก 
 3.1.1 ออกแบบชุดทดลองรอก 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 ชุดทดลองเรื่องรอก 
   
3.1.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชุดทดลอง  
 1. รอก มี 2 ชนิด 
 1.1 รอกชนิด A แกนกลางเป็นลูกปืน 
 1.2 รอกชนิด B แกนกลางเป็นน็อต 
     2. เชือก   
     3. ปั้นจ่ันจ าลอง     
     4. ลูกตะก่ัว 
 3.1.3 วิธีการด าเนินการทดลอง       
 ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง 
 1. จัดระบบรอกในรูปแบบรอกเดี่ยวตายตัว รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ 
รอกพวงระบบที่ 1 รอกพวงระบบที่ 2 และรอกพวงระบบที่ 3 
ตามล าดับ  
 2. ถ่วงมวลวัตถุขนาด 0.4 , 0.5 และ 0.6 กิโลกรัม  
 3. ออกแรงดึงด้วยการถ่วงน้ าหนักขนาดต่างๆ จนถึงจุดที่
สามารถยกมวลของวัตถุขึ้นได้ 
 4. ค านวณค่าการได้เปรียบเชิงกลของรอกตามระบบรอก          

3.2 การน าชุดทดลองไปทดลองสอน 
 3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่1 
ปีก า ร ศึ กษา  2561 ของ โ ร ง เ รี ย นอยุ ธย า วิทย าลั ย  จั งห วัด 
พระนครศรีอยุธยา ห้อง 1 จ านวนนักเรียน 30 คน ซ่ึงได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3.2.2 เครื่องมือในการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพื่อออกแบบและสร้างชุดทดลอง
รอกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา(STEM Education)  
 

 
โดยให้ผู้เรียนท าการทดลอง มีเครื่องมือในการวิจัย ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา เรื่องรอก  
 2. ชุดทดลองเรื่องรอกร่วมกันการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
 3. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 10 ข้อ 
 4. แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านความเหมาะสม
ของชุดทดลอง จ านวน 10 ขอ 
 5. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดทดลอง
รอกร่วมกับการสอนแบบสะเต็มศึกษา จ านวน 10 ข้อ 
     3.2.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
 โดยมีกิจกรรมการรู้ทั้งหมด 6 ขั้นตอน 
     ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา ผู้สอนกล่าวถึงปัญหาเก่ียวกับระบบรอก      
ในชีวิตประจ าวันร่วมกับนักเรียน 
     ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยว นักเรียนรวบรวม
ข้อมูลและแนวคิดที่เ ก่ียวข้องที่ใช้ในการแก้ปัญหา ผู้สอนอธิบาย
หลักการและทฤษฎีของระบบรอกเพิ่มเติมให้นักเรียน 

        ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ผู้สอนก าหนดอุปกรณ์ที่มี 
ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ ป็ นผู้ อ อกแบบ เพื่ อ แ ก้ปัญห า  (  Science + Math  
+Technology & Engineering) 

      ขั้นที่ 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ผู้เรียนด าเนินการ
ทดลองตามแผนที่วางไว้  
      ขั้นที่ 5 ประเมินผล และปรับปรุง ผู้เรียนร่วมกันปรับปรุง
ประสิทธิภาพข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นหลังการทดลองท าตามแผน ท า
การทดสอบชิ้นงาน 
     ขั้นที่ 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา ให้ผู้เรียน
น าเสนอแนวคิดและการปรับปรุงชิ้นงานที่หน้าชั้นเรียน  ร่วมกัน
อภิปรายถึงผลที่ได้ 
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3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดทดลองรอก วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และ
ความก้าวหน้าทางการเ รียน ( Normalized gain, <g>) (Hake, 
1998) 

     
 

% %

100 %

post pre
g

pre


 


 

  

โดยที่ <g> ≥ 0.70 หมายความว่า มีความก้าวหน้าทางการเรียนใน
ระดับสูง (High level) 
0.70 > <g> ≥ 0.30 หมายความว่า มีความก้าวหน้าทางการเรียนใน
ระดับปานกลาง (Medium level)  
<g> < 0.3  หมายความว่า มีความก้าวหน้าทางการเรียนในระดับต่ า 
(Low level)

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1 ผลการวิจัย 
 4.1.1 ผลการวิจัยชุดทดลอง 
 ตารางที่ 4.1.1.1 ผลการทดลอง เปรียบเทียบรอกชนิด A กับรอกชนิด B  ที่ถ่วงมวล 0.4 กิโลกรัม 

  

  
 ตารางที่ 4.1.1.2 ผลการทดลอง เปรียบเทียบรอกชนิด A กับรอกชนิด B  ที่ถ่วงมวล 0.5 กิโลกรัม 
 

  
  
 
 

ระบบรอก น้ าหนกั 
(นิวตนั) 

แรงดึง ค่าการได้เปรียบเชิงกล ประสิทธิภาพของเครื่องกล 
 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
A 

ปฏิบัต ิ
B 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
A 

ปฏิบัติ 
B 

รอกชนิดA รอกชนิดB 

รอกเดี่ยวตายตัว 3.92 3.92 4.02 5.25 1 0.98 0.75 97.50% 75.00% 

รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ 3.92 1.96 2.02 2.97 2 1.94 1.32 97.05% 66.00% 

รอกพวง ระบบที่ 1 3.92 0.49 0.58 1.27 8 6.76 3.09 84.49% 38.63% 

รอกพวง ระบบที่ 2 3.92 0.98 1.02 1.14 4 3.84 3.44 96.08% 86.00% 

รอกพวง ระบบที่ 3 3.92 0.56 0.50 1.06 7 7.84 3.69 112% 52.71% 

ระบบรอก น้ าหนกั 
(นิวตนั) 

แรงดึง ค่าการได้เปรียบเชิงกล ประสิทธิภาพของเครื่องกล 
 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
A 

ปฏิบัต ิ
B 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
A 

ปฏิบัติ 
B 

รอกชนิดA รอกชนิดB 

รอกเดี่ยวตายตัว 4.90 4.90 5.02 6.71 1 0.98 0.73 98.00% 73.00% 

รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ 4.90 2.45 2.51 3.39 2 1.95 1.45 97.50% 72.50% 

รอกพวง ระบบที่ 1 4.90 0.61 0.71 1.65 8 6.90 2.97 86.25% 37.13% 

รอกพวง ระบบที่ 2 4.90 1.23 1.27 1.44 4 3.86 3.40 96.50% 85.00% 

รอกพวง ระบบที่ 3 4.90 0.70 0.61 1.27 7 8.03 3.86 114.71% 55.14% 
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 ตารางที่ 4.1.1.3 ผลการทดลอง เปรียบเทียบรอกชนิด A กับรอกชนิด B  ที่ถ่วงมวล 0.6 กิโลกรัม 
  

 
 

 
ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลวิจัยดังน้ี 
 รอกชนิดA มีประสิทธิภาพมากกว่ารอกชนิด B เน่ืองจากรอก
ชนิด A มีค่าประสิทธิภาพของเครื่องกลสูงกว่ารอกชนิดB แต่ถ้า
พิจารณารอกชนิดเดียวกัน น้ าหนักถ่วงเดียวกันแต่ระบบรอกต่างกัน 
พบว่า รอกพวงระบบที่1 ผ่อนแรงมากที่สุด และรอกเดี่ยวเคลื่อนที่
ผ่อนแรงน้อยที่สุด ส่วนรอกเดี่ยวตายตัวน้ันไม่ผ่อนแรงแต่ช่วยอ านวย
ความสะดวก ซ่ึงจะพบว่าการผ่อนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเชือก
คล้องผ่านรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ ถ้าเชือกคล้องผ่านรอกเดี่ยวเคลื่อนที่
มาก ก็จะท าให้เกิดการผ่อนแรงมาก ซ่ึงเม่ือเทียบผลการทดลองกับ
ทฤษฎีมีความสอดคล้องกัน 
 
4.1.2 ผลการวิจัยน าชุดทดลองไปสอน 
ตารางที่  4.1.2.1 สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์         
เรื่อง รอก 
 

กิจกรรม 
คะแนนก่อนเรียน

เฉลี่ย 
คะแนนหลังเรียน

เฉลี่ย <g> 
เฉลี่ย 

x   S.D. x  S.D. 
แบบทดสอบ 
เรื่อง รอก 

4.83 1.04 7.33 0.98 0.47 

 
จากตารางที่ 4.1.2.1 พบว่า คะแนนของการทดสอบหลัง

เรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน และเม่ือวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการ
เรียนเฉลี่ย พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง น่ันคือชุดทดลองเรื่องรอก ท าให้นักศึกษาเห็นผลการ
ทดลองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการอภิปรายร่วมกัน
และเห็นปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท าให้เกิดความเข้า ใจได้ในเวลา
อันรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าชุดทดลองรอก มีส่วนช่วยท าให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเน้ือหาเรื่อง รอก 

ตารางที่ 4.1.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองเรื่องรอก ร่วมกับการสอน
แบบสะเต็มศึกษา 

 
 จากตารางที่ 4.1.2.2  พบว่าความพึงพอใจแต่ละด้าน ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองเรื่องรอก หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรียงตามล าดับจากมากไปน้อยดังน้ี ความพึงพอใจด้าน
กิจกรรมการเรียน ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี    
ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด ( �̅� = 4.49 , S.D.= 0.61 )  
ความพึงพอใจด้านบรรยากาศอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅�  = 4.4, 
S.D.= 0.57 ) และ ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ ได้รับมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅�  = 4.39, S.D.= 0.59 ) 
4.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่ามีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายดังน้ี 
 4.2.1 จากการทดลอง พบว่า เม่ือเชือกคล้องผ่านจ านวนรอก
เคลื่อนที่มาก จะท าให้เกิดการผ่อนแรงมาก และจากการทดลองโดย
ใช้รอกต่างชนิดกัน พบว่าได้ค่าการได้เปรียบเชิงกลที่แตกต่างกัน  
เน่ืองจากการเคลื่อนที่ของรอกแต่ละชนิดมีความคล่องตัวที่แตกต่าง
กัน และในการจัดระบบรอกแต่ละระบบน้ันเส้นเชือกไม่ได้ตั้งฉากกับ
แกนรอกเท่าที่ควร จึงท าให้ได้ประสิทธิภาพของระบบรอกไม่ถึง
100% ซ่ึงจากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับรอก พบว่า รอกเดี่ยวตายตัว

ระบบรอก น้ าหนกั 
(นิวตนั) 

แรงดึง ค่าการได้เปรียบเชิงกล ประสิทธิภาพของเครื่องกล 
 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
A 

ปฏิบัต ิ
B 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
A 

ปฏิบัติ 
B 

รอกชนิดA รอกชนิดB 

รอกเดี่ยวตายตัว 5.88 5.88 6.05 8.08 1 0.97 0.73 97.00% 73.00% 

รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ 5.88 2.94 3.04 4.28 2 1.93 1.37 96.50% 68.50% 

รอกพวง ระบบที่ 1 5.88 0.74 0.83 2.18 8 7.09 2.69 88.63% 33.63% 

รอกพวง ระบบที่ 2 5.88 1.47 1.52 1.75 4 3.87 3.36 96.75% 84.00% 

รอกพวง ระบบที่ 3 5.88 0.84 0.77 1.34 7 7.64 4.39 109.14% 62.71% 

รายการแต่ละด้าน ระดับความพึงพอใจของนักเรียน 
X  . .S D  แปลผล 

ด้านบรรยากาศ 4.41 0.72 พอใจมากที่สุด 
ด้านกิจกรรมการเรียน 4.49 0.74 พอใจมากที่สุด 

ประโยชน์ที่ได้รับ 4.43 0.72 พอใจมากที่สุด 
รวม 4.44 0.73 พอใจมากที่สุด 
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ไม่ช่วยผ่อนแรง แรงที่ดึงจะมีค่าเท่ากับน้ าหนักของวัตถุน้ัน แต่ช่วย
อ านวยความสะดวกในการท างาน รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ ช่วยผ่อนแรง
โดยรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ 1 ตัวช่วยผ่อนแรงได้ครึ่งหน่ึงของน้ าหนักวัตถุ
ที่ยก ส่วนรอกพวงทุกระบบจะช่วยผ่อนแรง แต่รอกพวงระบบที่  1 
จะช่วยผ่อนแรงมากที่สุด, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2009) 
 4.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องรอก ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง1 โดยใช้ชุดทดลองรอกร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน โดยค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 4.83 และ
ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 7.33 ทั้งน้ีเน่ืองจากชุดทดลองสามารถท า
ให้นักเรียนเข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่ของรอกแต่ละระบบมากขึ้ น 
ประกอบกับการใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ท าให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือท าและค้นพบค าตอบด้วยตนเอง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเก่ียวกับ
ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นล าดับขั้นตอน สามารถ
พัฒนาความคิดรวบยอดเดิมให้ตรงตามความคิดรวบยอดทาง
วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัย  STEM Education กับการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ,พรทิพย์ ศิริภัทราชัย (2013) พบว่า 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลการวิจัย
เก่ียวกับสมอง และการเสนอแนวคิดเก่ียวกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป 
การจัดการศึกษาทุกระดับเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูง  เช่น  การคิดสร้ างสรรค์การคิดแก้ปัญหาการคิดแบบ
วิจารณญาณ ฯลฯรวมทั้ งการพัฒนาทักษะการสื่อสารการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และการมีทักษะทางสังคม 
แนวโน้มการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องบูรณาการทั้งด้านศาสตร์
ต่างๆ และบูรณาการการเรียนในห้องเรียนและชีวิตจริง ท าให้การ
เรียนน้ันมีความหมายต่อผู้เรียน จากการวิเคราะห์ค่าความก้าวหน้า
ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า มีค่า  0.47 หมายความว่ามี
ความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นไปตาม
งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เรื่อง เคมีที่เป็น
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,อาทิตยา พูนเรืองและคณะ
(2559) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน        
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 4.2.3 ผู้ เ รี ยนมีความพึ งพอใจต่อการจัดการ เ รียนรู้ เ รื่ อ ง 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องรอก โดยใช้ชุดทดลองรอก 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา ให้นักเรียนกลุ่มที่
ศึกษา จ านวน 30 คน ประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบสะเต็มศึกษา ประกอบกับการใช้ชุดทดลองรอกโดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านบรรยากาศ ความ
พึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่
ได้รับ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียน ขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ ในระดับมากที่สุด ซ่ึงโดย
ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
ครูผู้สอนได้จัดเรียงเน้ือหาที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจน เม่ือท า

กิจกรรมการทดลอง ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม นักเรียนสนุกสนานและเพลิดเพลินในการลงมือท า
กิจกรรม นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและทดลองจากชุดทดลองที่ผู้วิจัยที่
สร้างขึ้นใช้ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเน้ือหาสาระที่
เรียนและมีความน่าสนใจ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองส่งเสริมการ
เรียนรู้ ระหว่างนักเรียนในกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
ธัญลักษณ์ เจริญพงศ์ธนกุล,(2557) ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า การสอน
แบบสะเต็มศึกษา สามารถเพิ่มความเข้าใจแนวคิดของนักเรียนได้ 
เน่ืองจากนักเรียนค้นพบเหตุการณ์ได้จริงตามกิจกรรมการทดลอง 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   
    
5. ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดระบบรอกกับเส้นเชือกให้มีระยะที่ตั้งฉากกันมากกว่าน้ี 
เพื่อจะท าให้ระบบรอกแต่ละระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น และในรอกพวงระบบที่ 3 จัดวางไม้ให้อยู่ในแนวสมดุลเม่ือดึง
ระบบรอกแล้วให้รอกยกตัวขึ้นทั้งระบบ เพื่อจะได้เกิดการสมดุลของ
น้ าหนัก 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลงได ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่กรุณาให้ค าแนะน าและแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนการแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆด้วยความละเอียดและเอาใจใส่ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึง
เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี ขอ
กราบขอบพระคุณ นายวรากร   รื่นกมล ผู้อ านวยการโรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัยที่อนุเคราะห์ให้น าชุดทดลองไปเก็บข้อมูลกับนักเรียน
และคอยดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
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การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเรื่องการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน าร่วมกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย(POE)เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Design and Development of the Electromagnetic Induction Set in Conductor 
Coils with the Predict-Obsereve-Explain(POE) Learning to improve the 

learning Achievement 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเรื่องการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน าร่วมกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากใช้ชุดทดลองเรื่องการ
เหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน าร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังจาก
การใช้ชุดทดลองเรื่องการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน าร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 30 คน 
โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือชุดทดลองเรื่องการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวด
ตัวน าร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าใน
ขดลวดตัวน าร่วมกันการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนที่ใช้ชุดทดลองเรื่องการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน าร่วมกันการจัดการเรียนการสอนแบบ
ท านาย-สังเกต-อธิบาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ  
normalized gain ผลการวิจัยพบว่า ความเข้มสนามแม่เหล็กแปรผกผันกับรัศมีแกนกลาง รัศมีขดลวด และความยาวของขดลวดและความ
เข้มสนามแม่เหล็กแปรผันตรงกับจ านวนรอบของขดลวดและกระแสไฟฟ้า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าใน
ขดลวดตัวน าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุดทดลองการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวด
ตัวน าร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนเฉลี่ย<g>= 0.66 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดทดลอง
การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด ดังนั้นชุดทดลองเรื่องการเหนี่ยวน าแม่
แม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน าร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย มีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ได้จริง อีก
ทั้งยังช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ค าส าคัญ  การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า,การเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
Abstract 

  This research aimed to 1) Design and development about the electromagnetic induction in the conductor 
coil 2) Compare the achievement scores on pre-test and post-test after using the electromagnetic induction set in 
conductor coil with the predict-obsereve-explain(POE) learning  3) Study learning satisfaction of students after using 
instruction media about the electromagnetic induction set in conductor coil with the predict-obsereve-explain(POE) 
learning.The samples were 30 students of the science and mathematics in Mathayomsuksa 6/1 at Prasartratprachakij 
School.They were acquired by purposive sampling. The tools were instruction media about the electromagnetic 
induction in the conductor coil, learning management plan, achievement test, and satisfaction questionnaire using 
the electromagnetic induction set in conductor Coil with the predict-obsereve-explain(POE) learning .The statistical 
tests employed to verify learner achievement and satisfaction were mean standard deviation and the hypothesis 
was normalized gain. The research results found that; The magnetic fluk densit inverse variation with radius of core, 
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radius of core, length of coil and magnetic fluk densit direct variation with number of coil and current. The learning 
achievement on the electromagnetic induction set in conductor Coil with the predict-obsereve-explain(POE) learning 
of Matthayomsuksa 6.The average post-test learner achievement scores higher than the average pre-test score and 
the average normalized gain <g>= 0.66. The average student Satisfaction was 4.50, which was the highest level. So 
the electromagnetic induction set in conductor coil with the predict-obsereve-explain(POE)  learning was efficient 
and can be used to improve the learning Achievement. 
 
Keywords   Electromagnetic Induction, the Predict-Obsereve-Explain( POE)  Learning,Achievement

 
1. บทน า 
     วิชาฟิสิกส์เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งวิชาฟิสิกส์มี
ความซับซ้อนในรูปแบบกระบวนการคิด การใช้เหตุและผล มา
แก้ปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วเชื่อมโยงกับหลักการทางฟิสิกส์ที่
เข้าใจได้ยาก นักเรียนจึงไม่ให้ความสนใจในการเรียนเนื่องจากไม่
สามารถเข้าใจในหลักการ และท าให้นักเรียนมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนในหลักการทางฟิสิกส์ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากในการ
เรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ จากการประเมิน PISA วิชาวิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยในปี 2015 คือ 421 คะแนน ซึ่งต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยมาตรฐานนานาชาติ (OECD) 72 คะแนน ซึ่งผลการประเมิน
การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยอยู่ในระดับต่ าไม่ถึง
ระดับพื้นฐานใน 11 ประเทศเขตเศรษฐกิจในเอเชีย(ผลการประเมิน
PISA ไทย สสวท. 2015: 5 - 6) จากการวิเคราะห์ลักษณะของ
ข้อสอบPISA วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่าข้อสอบPISAล้วนเป็นข้อสอบที่
เน้นกระบวนการคิด จึงควรแก้ไขโดยการจัดการเรียนการสอนเน้นให้
นักเรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิดเพิ่มขึ้นผู้วิจัยมีความสนใจปัญหานี้
อย่างมาก จึงได้จัดการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนา ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น 
     ในปัจจุบันการเรียนวิชาฟิสิกส์และปฏิบัติการฟิสิกส์จะเน้นเรื่อง
แม่เหล็กไฟฟ้าพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่  แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาในการ
เรียนการสอนคือการขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ชุดสาธิตหรือชุด
ทดลองต่าง ๆ ที่เสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง  
ซึ่งในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยมีการสั่งซื้อชุดอุปกรณ์การ
ทดลองแบบส าเร็จรูปจากต่างประเทศและมีราคาค่อนข้างสูงท าให้ไม่
สามารถซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนได้  แต่
สถาบันการศึกษามีงบประมาณค่อนข้างน้อยในการซื้อชุดการทดลอง
เกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้น้อย
และไม่สามารถอธิบายหลักการที่ตรงตามทฤษฎีได้จึงท าให้ผู้เรียน
เกิดแนวคิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนต่อวิชาฟิสิกส์ 
     จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพบว่า (ศุภกร กตาธิการ ,สุเจนต์  
พรมเหมือน และปิติ พานิชายุนนท์ 2556)  ได้น าเสนอชุดทดลอง
แรงแม่เหล็กที่กระท าต่อลวดตัวน ากระแส ที่แรงแม่เหล็กกระท าต่อ
ลวดตัวน าเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแรงแม่เหล็กกระแสไฟฟ้าที่
ไหลในขดลวดตัวน ากระแสและสนามแม่เหล็ก พบว่า ความสัมพันธ์
แรงแม่เหล็กจะแปรผันตรง 

 
 
กับกระแสที่ไหลในลวดตัวน ากระแสและขนาดความยาวของขดลวด
ตัวน ากระแสเมื่อสนามแม่เหล็กมีค่าคงที่) และ Katarina Jelicic, 
Maja Planinic and Gorazd Planinsic, (2017) ได้ท าการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งใช้นักเรียนจ านวน 9 คน ที่มีความสามารถ
ทางฟิสิกส์แตกต่างกัน ที่ได้มาจากการสัมภาษณ์หลังจากการทดสอบ
โดยใช้ชุดทดลองแบบสาธิตทั้งหมด 6 ครั้ง จากวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า ใน
การทดลองทั้งหมด 6 ครั้ง จะให้นักเรียนทั้งหมด 9 คนสังเกตและ
อธิบายเกี่ยวกับการทดลองการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า จากการ
วิเคราะห์พบว่านักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานของ
การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจ าแนกและ
อธิบายเกี่ยวกับหลักการการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า   
     ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีการจัดท าชุดอุปกรณ์เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าจะ
เน้นสอนเรื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากขดลวดเหนี่ยวน าโดย
ที่การพันของขดลวดจะมีจ านวนต่างกันจะท าให้ เห็นค่าของ
สนามแม่เหล็กแบบรูปธรรม เพื่อท าให้นักเรียนสามารถอธิบาย
หลักการที่ตรงตามทฤษฎีได้ เนื่องจากชุดทดลองที่ผู้วิจัยจะจัดท าขึ้น
สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีได้หลากหลาย เช่น กฎมือขวา 
การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า เส้นแรงแม่เหล็ก เป็นต้น และน าชุด
ทดลองมาใช้สอนร่วมกับการสอบแบบแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย
(POE)  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าได้มากขึ้นและมี
ทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเรื่องการเหนี่ยวน า
แม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน าร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ท านาย-สังเกต-อธิบาย(POE) เพื่อวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
     2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจาก
ใช้ชุดทดลองเรื่องการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน าร่วมกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย(POE) 
     3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังจากการใช้ชุดทดลองเรื่องการ
เหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน าร่วมกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย(POE) 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
     ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี จ านวน 1 
ห้อง จ านวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนประสาท
รัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี ห้อง 6/1 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
3.2 ตัวแปลที่ศึกษา 
 

3.2.1 ตัวแปรอิสระ 
3.2.1.1 การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองโดยการวัดค่า

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีจ านวนรอบต่างกัน รัศมีแกนกลางต่างกัน 
รัศมีขดลวดต่างกัน ความยาวต่างกันและกระแสไฟฟ้าต่างกัน 

3.2.1.2 รูปแบบการสอนแบบชุดแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย
(POE) โดยใช้ชุดทดลองเรื่องการเหนี่ยวแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวด
ตัวน า 
3.2.2 ตัวแปรตาม 

3.2.2.1 ค่าสนามแม่เหล็ก 
3.2.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า 
3.2.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียน 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ออกแบบชุดทดลองการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน า 
4.1.1 ออกแบบชุดทดลองการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน า 

ภาพที่ 1 ชุดทดลองเรื่องการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน า 
 

4.1.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
   1. ขดลวดโซลินอยด์ 5 ขด ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
      1.1 ขดลวดโซลินอยด์มีรัศมีแกนกลาง 0.045 เมตร ความยาว 
0.225 เมตร ขดลวดจ านวน250รอบ เส้นลวดเบอร์ 21 รัศมีเส้นลวด
0.405 เมตร  
      1.2 ขดลวดโซลินอยด์มีรัศมีแกนกลาง 0.045 เมตร ความยาว 
0.29 เมตร ขดลวดจ านวน250รอบ เส้นลวดเบอร์ 19 รัศมีเส้นลวด
0.5 เมตร 
       1.3 ขดลวดโซลินอยด์มีรัศมีแกนกลาง0.057 เมตร ความยาว 
0.225 เมตร ขดลวดจ านวน250รอบ เส้นลวดเบอร์ 21 รัศมีเส้นลวด
0.405 เมตร 
       1.4 ขดลวดโซลินอยด์มีรัศมีแกนกลาง0.045 เมตร ความยาว 
0.485 เมตร ขดลวดจ านวน400รอบ เส้นลวดเบอร์ 19 รัศมีเส้นลวด
0.5 เมตร 
       1.5 ขดลวดโซลินอยด์มีรัศมีแกนกลาง0.045 เมตร ความยาว 
0.29 เมตร ขดลวดจ านวน309รอบ เส้นลวดเบอร์ 21 รัศมีเส้นลวด
0.405 เมตร 
   2. เพาเวอร์ซัพพลาย 
   3. สมาร์ทโฟน 

   4. สายไฟส าหรับต่อเพาเวอร์ซัพพลายเข้ากับขดลวดโซลินอยด์ 
   5. ฐานเลื่อนสมาร์ทโฟน 
   6. ฐานวางขดลวดโซลินอยด์ 
   7. คอมพิวเตอร์(Notebook) 
4.1.3 วิธีการด าเนนิการทดลอง 
การทดลองจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 
   ตอนที ่1 เปรียบเทียบรัศมีแกนกลาง 
1. น าขดลวดโซลินอยด์ที่มีการพันลวดที่มีจ านวนรอบเท่ากัน ความ
ยาวเท่ากันแต่รัศมีแกนกลางต่างกัน ดังนี้ 
    1.1 ขดลวดโซลินอยด์มีรัศมีแกนกลาง 0.045 เมตร ความยาว 
0.225 เมตร ขดลวดจ านวน250รอบ เส้นลวดเบอร์ 21 รัศมีเส้นลวด
0.405 เมตร 
    1.2 ขดลวดโซลินอยด์มีรัศมีแกนกลาง0.057 เมตร ความยาว 
0.225 เมตร ขดลวดจ านวน250รอบ เส้นลวดเบอร์ 21 รัศมีเส้นลวด
0.405 เมตร 
2. น าสายไฟเสียบเข้าเพาเวอร์ซัพพลายและต่อเข้ามายังขดลวดโซลิ
นอยด ์
3. ปล่อยกระแสไฟฟ้าจากเพาเวอร์ซัพพลาย 1 แอมแปร์ 
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4. เปิดสมาร์ทโฟนและเข้าไปในแอพพลิเคชั่น Physic Toolbox 
และ Sensor Kinetic ตามล าดับ จากนั้นน าสมาร์ทโฟนเข้าไปใน
ขดลวดโซลินอยด์ โดยการกดปุ่มสวิตซ์ของมอเตอร์ เพื่อวัดค่าความ
เข้มของสนามไฟฟ้า 
5. บันทึกผลการทดลอง และท าการเปลี่ยนขดลวดโซลินอยด์ เพื่อหา
ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กขดต่อไป 
6. ค านวณหาค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามทฤษฎีและ
ค านวณหาค่าความคลาดเคลื่อนของความเข้มของสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า 
   ตอนที ่2 เปรียบเทียบจ านวนรอบของขดลวด 
1. น าขดลวดโซลินอยด์ที่มีการพันลวดที่มีรัศมีแกนกลางเท่ากัน 
ความยาวต่างกันและจ านวนรอบต่างกัน ดังนี้ 
  1.1 ขดลวดโซลินอยด์มีรัศมีแกนกลาง 0.045 เมตร ความยาว 
0.29 เมตร ขดลวดจ านวน 250 รอบ เส้นลวดเบอร์ 19 รัศมีเส้นลวด
0.5 เมตร  
  1.2 ขดลวดโซลินอยด์มีรัศมีแกนกลาง 0.045 เมตร ความยาว 
0.485 เมตร ขดลวดจ านวน 400 รอบ เส้นลวดเบอร์ 19 รัศมีเส้น
ลวด0.5 เมตร 
2.ท าการทดลองตามข้อที่ 2-6 ของตอนที1่ 
    ตอนที ่3 เปรียบเทียบความยาวของขดลวด 
1.น าขดลวดโซลินอยด์ที่มีการพันลวดที่มีจ านวนรอบเท่ากัน รัศมี
แกนเท่ากันแต่ความยาวต่างกัน ดังนี้ 
    1.1 ขดลวดโซลินอยด์มีรัศมีแกนกลาง 0.045 เมตร ความยาว 
0.225 เมตร ขดลวดจ านวน 250 รอบ เส้นลวดเบอร์ 21 รัศมีเส้น
ลวด0.405 เมตร 
    1.2 ขดลวดโซลินอยด์มีรัศมีแกนกลาง 0.045 เมตร ความยาว 
0.29 เมตร ขดลวดจ านวน 250 รอบ เส้นลวดเบอร์ 21 รัศมีเส้นลวด
0.405 เมตร 
2.ท าการทดลองตามข้อที่ 2-6 ของตอนที1่ 
    ตอนที่ 4 ตารางเปรียบเทียบรัศมีของขดลวด  
1.น าขดลวดโซลินอยด์ที่มีการพันลวดที่มีจ านวนรอบต่างกัน รัศมี
แกนกลางเท่ากัน ความยาวเท่ากัน และรัศมีของขดลวดต่างกัน ดังนี้ 
    1.1 ขดลวดโซลินอยด์มีรัศมีแกนกลาง 0.045 เมตร ความยาว 
0.29 เมตร ขดลวดจ านวน 250 รอบ เส้นลวดเบอร์ 19 รัศมีเส้นลวด
0.5 เมตร 
    1.2 ขดลวดโซลินอยด์มีรัศมีแกนกลาง0.045 เมตร ความยาว 
0.29 เมตร ขดลวดจ านวน 309 รอบ เส้นลวดเบอร์ 21 รัศมีเส้นลวด
0.405 เมตร 
2.ท าการทดลองตามข้อที่ 2-6 ของตอนที1่ 
   ตอนที่  5 ตารางเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าต่อความเข้มของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
1. น าขดลวดโซลินอยด์มีรัศมีแกนกลาง0.045 เมตร ความยาว 
0.485 เมตร ขดลวดจ านวน 400 รอบ เส้นลวดเบอร์ 19 รัศมีเส้น
ลวด0.5 เมตรท าการทดลองตามข้อที่ 2-6 แต่ครั้งนี้จะใช้ขดลวดโซลิ
นอยด์เพียงขดเดียว  

2. ปล่อยกระแสไฟฟ้าจากพาวเวอร์ซัพพลาย ทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งแต่
ละครั้ งจะปล่อยกระแสออกมา 1 แอมแปร์ 1.5 แอมแปร์ 2 
แอมแปร์ และท าการทดลองตามข้อที่ 4-6 ของตอนที ่1 
4.2 เครื่องมือในการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าใน
ขดลวดตัวน าร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-
อธิบายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 แผน โดยใช้เวลา
1 ชั่วโมง 40 นาที 
    2. ชุดทดลองการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน าร่วมกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบายของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่6 
    3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนเรื่องการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า 
ในขดลวดตัวน าร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-
อธิบายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 10 ข้อ  
     4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวด
ตัวน าร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย 
จ านวน 16 ข้อ 
    5. แบบประเมินความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านความเหมาะสมของ
ชุดทดลองจ านวน 10 ข้อ 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิ เคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่ อ เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และความก้าวหน้า
ทางการเรียน (Normalized gain, <g>)(Hake, 1998) 

 
( ) ( )

( )

%post  - %pre
<g> = 

100 - %pre
 

เมื่อ  <g>      คือ ค่า Normalized gain 
 ( )%pre     คือ ค่าร้อยละของคะแนนสอบก่อนเรียน 

 ( )%post    คือ ค่าร้อยละของคะแนนสอบหลังเรียน 

โดยที่ <g>  0.70 หมายความว่ามีความก้าวหน้าทางเรียนใน
ระดับสูง (High level) 
 0.70 > <g>  0.30 หมายความว่ามีความก้าวหน้าทาง
เรียนในระดับปานกลาง (Medium level) 
 <g> < 0.30 หมายความว่ามีความก้าวหน้าทางเรียนใน
ระดับต่ า (Low level) 
 

5. ผลการวิจัยและอภิปลายผล 
5.1 ผลการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของชุดทดลองเรื่อง การ
เหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน าจากผู้เชียวชาญ 3 ท่าน 
     พบว่าค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดคือ 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุดโดย
หัวข้อสื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหามีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ 5 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 
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5.2 ผลการวิจัยชุดทดลอง 
ตารางที่ 1 ตารางบันทึกผลการทดลองกาเปรียบเทียบปัจจัยที่ท าให้
เกิดสนามแม่เหล็กในขดลวดตัวน าโดยใช้ Sensor Kinetic App 

 
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
     การศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า พบว่า
ความเข้มสนามแม่เหล็กแปรผันตรงกับจ านวนรอบของขดลวดและ
กระแสไฟฟ้า และความเข้มสนามแม่เหล็กแปรผกผันกับรัศมี
แกนกลาง รัศมีขดลวด และความยาวของขดลวด 
 
ตารางที่  2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเหนี่ ยวน า
แม่เหล็กไฟฟ้า 

 
     จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าก่อนเรียน และเมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน
เฉลี่ย พบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 0.66 

ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง นั่นคือชดุทดลองเรื่อง การเหนี่ยวน า
แม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน ามีประสิทธิภาพและท าให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 
 

 
 

 

 

 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองการเหนี่ยวน า 

 

     จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจการเรียนการสอน
ที่ใช้ชุดทดลองการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดต าน ากับการ
จัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบายคิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.50 ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจด้าน
เนื้อหามีค่าเฉลี่ยที่  4.50 ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.50 ระดับ
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.20 ระดับ
ความพึงพอใจในระดับมาก และความพึงพอใจด้านการท างานของผู้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยที่ 4.78ระดับความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิด
สนามแม่เหล็กใน

ขดลวดตัวน า 

N(รอบ) I(แอม 
แปร์) 

R(เมตร) l(เมตร) ต าแหน่งที่วัดได้ค่า
สนามแม่เหล็ก

สูงสุด(m) 

ค่าความเข้ม
สนามแม่เหล็ก 
(ไมโครเทสลา)   

ค่าความคลาด
เคลื่อน 

% 
ทฤษฎี 

N
B = μ I

0 l
 

ปฏิบัติ     

จ านวนรอบต่างกนั 250 1 0.045 0.29 0.015 1082 1063 1.57% 
400 1 0.045 0.485 0.025 1035 1035 0.00% 

รัศมีแกนกลาง
ต่างกัน 

250 1 0.045 0.225 0.012 1395 1404 0.64% 
250 1 0.057 0.225 0.013 1395 1402 0.50% 

รัศมีขดลวดต่างกัน 250 1 0.045 0.29 0.0145 1082 1063 1.57% 
309 1 0.045 0.29 0.0145 1338 1361 1.71% 

ความยาวของ
ขดลวดต่างกัน 

250 1 0.045 0.225 0.012 1395 1404 0.64% 
250 1 0.045 0.29 0.015 1082 1063 1.57% 

กระแสไฟฟ้า 
       ต่างกัน 

400 1 0.045 0.485 0.025 1035 1035 0.00% 
400 2 0.045 0.485 0.008 2072 1967 5.06% 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน 

N X  
(คะแนน
เต็ม10) 

S.D. <g> 
เฉลี่ย 

ก่อนเรียน 
 
หลังเรียน 

30 
 

30 

4.1 
 

7.97 

1.132 
 

1.299 

 
0.66 

 

รายการแต่ละด้าน 
 

ระดับความพึงพอใจของนักเรียน 

X  S.D.  แปลผล 
ด้านเนื้อหา 4.50 0.53 พอใจมากที่สุด 
ด้านคุณภาพ 4.50 0.60 พอใจมากที่สุด 
ด้านการจัด 
กิจกรรม 

4.20 0.69 พอใจมาก 

ด้านการท างานของ
ผู้สอน 

4.78 0.38 พอใจมากที่สุด 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.50 0.55 พอใจมากที่สุด 
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5.3 อภิปรายผลการวิจัย 
     5.2.1 จากการทดลองเรื่องการเหนี่ยวน าแม่ เหล็กไฟฟ้าใน
ขดลวดตัวน า พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากชุดทดลองผู้วิจัย
ได้ใช้มือในการพันขดลวด จึงท าให้ลวดที่พันชิดกันไม่สม่ าเสมอและ
ในการวัดค่าสนามแม่เหล็กในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆที่อาจจะรบกวนค่าสนามแม่เหล็ก 
     5.2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย -สังเกต-
อธิบายสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบท านาย -สังเกต-อธิบาย 
เท่ากับ 7.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.299 ซึ่งสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนได้รับการจัดการเรียน
การสอนซึ่งเท่ากับ 4.1 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.132 
การจัดการเรียนการสอนแบบท านาย- สังเกต-อธิบาย เป็นการสอนที่
ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือท าและค้นพบค าตอบด้วย
ตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน สามารถพัฒนาความคิดรวบยอดเดิมให้ตรงตามความคิด
รวบยอดทางวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับงานวิจัยของ นราภรณ์ นาค
พันธ์ และกานดา ว่องไวลิขิต (2561) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคท านาย-สังเกต-อธิบาย เป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถช่วย
ให้นั ก เรียนมีความสามรถทางการเรียนดีขึ้ น โดยส่วนใหญ่ มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนในระดับสูง ซึ่งบ่งชี้ว่าเทคนิคการสอน
ดังกล่าวสามารถใช้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
    1. การวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโดยใช้สมาร์ทโฟนในแอปพลิเค
ชัน Sensor Kinetics การให้สมาร์ทโฟนผ่านในช่อขดลวดตัวน าควร
ให้จุดเซนเซอร์ของสมาร์ทโฟนอยู่ตรงศูนย์กลางให้มากที่สุด  
    2. การพันลวดในแต่ละรอบควรให้ลวดที่พันอยู่ชิดกันให้มากที่สุด 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
    งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่าง
สูงจากอาจารย์ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่กรุณาให้ค าแนะน าในการจัดสร้างชุด
ทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดตัวน าตลอดจนปรับปรุงแก้ไขด้วย
ความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง เพื่อให้วิจัยนี้มีความถูกต้องและเสร็จ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาส
นี้ด้วย  
    ขอกราบขอบพระคุณคุณครูธนชาติ อาจหาญ โรงเรียนประสาท
รัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี ที่ให้ความกรุณาคาบการเรียนการสอน
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ให้ความร่วมมือในการเรียน
การสอนในคาบเรียนเป็นอย่างดี เพื่อให้คณะผู้วิจัยได้เก็บผลในการ
วิจัยครั้งนี้ ท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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Product development of Prik-lab with high calcium as added with Siamese 

mud carp meal 
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Abstract 

 The main ingredient of Prik-lab is chili. Mostly, Prik-lab is contained in different foods such as Fish Lab or Fish 

Spicy Salad. The objective of this study is to study the appropriate amount of powdered Siamese mud carp as a 

calcium supplement in ready-to-eat Prik-lab. The product is tested by the acceptance testing of the basic formula. The 

rating is performed by -points hedonic scale. From the study, the product is accepted by general customers up to 

%. Then, developing the basic formula of Prik-lab by studying the basic formula. It is found that the 1st formula is 

the most satisfied for overall customers. Then, this formula is developed to High-Calcium Prik-lab product which 

contains powered Siamese mud carp. The studied factor is the amount of powdered Siamese mud carp which has 3 

amounts, %, %, and %. From the study, the amount of powdered Siamese mud carp at % is different from 

other 2 amounts with statistically significant p . The amount of 150% has the highest satisfaction rating in 

appearance, color, smell, taste, texture, and overall satisfaction are 7.88, 7.58, 7.96, 8.04, 7.96, and 8.46 respectively. 

From the calcium amount analysis, Prik-lab which contains powdered Siamese mud carp has calcium , mg. From 

the chemical composition analysis, there are ash %, fat %, moisture %, protein %, and fiber %. 

Keywords : Prik-lab, Siamese mud carp meal, Calcium 
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AOAC (2016) 920.153 AOAC 

(2016) In-house method 

TE-CH-134 based on AOAC (2016)

AOAC (2016) A In-

house method TE-CH-042 based on AOAC (2016)

In-house method TE-CH-076 

based on AOAC (2016)  
 

 

4.1  

 

 

 

 
  

 

, 7.62, 7.48  

 

 

 

 

[6]

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

   

 7.84±0.08a 6.88±0.07b 6.40±0.11c 

 7.62±0.10a 6.54±0.11b 6.40±0.12b 

  7.48±0.10a 6.62±0.13b 6.26±0.12c 

  7.76±0.09a 6.98±0.11b 6.54±.0.11c 

  7.86±0.09a 6.86±0.09b 6.64±0.11b 

  8.36±0.08a 7.14±0.10b 6.46±0.11c 

: ±  
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[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

0   

 7.88±0.13a 7.34±0.11b 7.38±0.13b 

 7.58±0.11a 7.12±0.13b 7.24±0.15ab 

  7.96±0.11a 7.12±0.12b 7.28±0.14b 

  8.04±0.11a 7.14±0.14b 6.96±.0.14b 

  7.96±0.11a 7.16±0.10b 6.98±0.13b 

  8.46±0.10a 7.54±0.12b 7.00±0.13c 

: ± 

 

p

p
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Abstract  

The development of Namphrilk-Narok with dried cultivated banana has the objective to develop Namphrilk-
Narok The basic formula of Namphrilk-Narok to evaluate the sensory quality by using the test 9 level (9-points hedonic 
scale), it was found that the formula 2 get overall liking from consumers as high as possible. From the study of the 
physical quality of banana by analyzing the color, it was found that the phase, the color of the banana peel raw and 
wild card. Phase and 46.88 59.27 respectively. Then the study phase of banana and proper in the wild banana dried 
Namphrilk-Narok by factors studied. The volume is divided into 2 dried banana banana level is raw and level of 40 60 
banana away three percent 40 and 60 find that the quantity and distance of banana impulsive at the level of 40 is 
different from the amount and period of banana impulsive. The 60 and it is different from the quantity and range of 
raw banana percent and 40 60 significantly p  by volume and stage of banana impulsive at the level of 40 
scored highest preference in appearance, color. Smell, taste and preference overall. The nutritional value of products, 
Namphrilk-Narok with dried cultivated banana found. Carbohydrates, fat, 124 g 22.99 mg protein 58.35 g, energy 913.6 
kilocalories, ash 32.66 grams, calcium, 2324 mg Phosphorus 991 mg, iron 25.19 g, sodium, potassium 834 2479 mg and 
Mg. 
Keywords: Cultivated Banana, Namphrik Narok, Product 
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 7.37 ± 0.21b 8.10 ± 0.14a 7.10 ± 0.16b 

 7.57 ± 0.20b 8.17 ± 0.15a 7.40 ± 0.17b 

:  
±  

p   

 
 

   

 ± 0.18a 7.87 ± 0.12a 7.07 ± 0.17b 

 7.67 ± 0.13a 7.73 ± 0.15a 6.93 ± 0.19b 

 7.73 ± 0.17a 7.57 ± 0.19a 7.33 ± 0.21a 

 7.33 ± 0.21a 7.80 ± 0.19a 7.40 ±0.19a 
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 40   0  

 ± a 6.70 ± 0.17b 7.37 ± 0.18a 7.17 ± 0.23ab 

        7.30 ± 0.21a 6.60 ± 0.17b       7.27 ± 0.19a 6.67 ± 0.18b 

 7.23 ± 0.24a 6.60 ± 0.19a 7.10 ± 0.20a 6.80 ± 0.23a 

 7.30 ± 0.24a 6.67 ± 0.23a 6.93 ± 0.21a 6.73 ± 0.22a 

 7.20 ± 0.23a 6.60 ± 0.21b 7.33 ± 0.17a 6.77 ± 0.23ab 

 7.67 ± 0.25a 6.80 ± 0.20b 7.50 ± 0.20a 6.80 ± 0.27b 

: ±                                  
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Using stevia as sweetness instead of  icing sugar in Thai shortbread cookie 
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Abstract  

 The objective of this study is to study the use of Stevia powder in Klip Lamduan flour as the sugar substitute. 
The studied factor is the amount of Stevia powder which has 3 amount, 2%, 4%, and 6%. From the study, the Stevia 
powder amount of 2% is different from other 2 amounts with statistically significant . The amount of 2% has 
the highest satisfaction rating. From the nutritional analysis, the basic formula contains carbohydrates 134 g, fat g,
protein  g, energy kcal, ash  g, calcium  mg, phosphorus  mg, iron  g, sodium  mg, and 
potassium mg. Then, comparing the basic formula and sugar-substituted formula and analyzing brix. From the 
analysis, brix of the basic formula and sugar-substituted formula are 108 and 4.4 brix respectively.  
Keywords: Klip Lamduan, Stevia Powder, Brix  
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่ง 
Banana Product development 

 
จุฑามาศ ล่อนทอง1 วิไลพร ประสมทรัพย์1 สุวนา เหมือนเนียม1 สิริกรณ์ ทัพประภพ1 และกุลชญา สิ่วหงวน2 

 
นักศึกษาปริญญาตรี ¹ศิลปศาสตร์บัณทิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
1 Email : Kwang2804@hotmail.com ; 2 Email : Wilaiporn0927@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

กราโนลา่บาร์คือผลติภณัฑ์อาหารส าเรจ็รูปแบบผสมชนิดแท่งที่มีส่วนผสมหลักเป็นธญัพืช เป็นอาหารในกลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ในรูปของอาหารฟังก์ช่ัน การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการใช้กล้วยเสริมในผลติภณัฑ์กราโนล่าบาร์ โดย
คัดเลือกผลติภณัฑ์กราโนลา่บาร์จากสูตรพื้นฐาน3สูตร จากนั้น ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส(9- Points  Hedonic  Scale Test ( 
ทางด้าน การเกาะตัว  กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม พบว่าสตูรที2่ ไดร้ับการยอมรับจากผู้บรโิภค จึงน าสูตรพื้นฐานสตูรที2่กราโนล่า
บาร์ มาศึกษาปริมาณกล้วยละน้ าเช่ือมที่เหมาะสมที่ใช้ในการผลิตผลติภัณฑก์ล้วยอดัแท่ง โดยปัจจยัที่ท าการศึกษา คือปริมาณน้ าเชื่อม 
แบ่งเป็น 3 ระดับคือ 2,3 และ 4เท่า พบว่าปริมาณน้ าเชื่อมที่ระดับ 4เท่า มีความแตกตา่งจากท้ัง 2 ระดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 โดยระดับ 4เท่า ได้คะแนนความชอบสูงสดุในด้านการเกาะตัว กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม จากการวเิคราะหป์ริมาณ
ความหวาน 
ค าส าคัญ : กล้วยฉาบ,กล้วยตาก,กล้วยอบแห้ง/กล้วยอัดแท่ง 
 

Abstract 
 GRANOLA BAR is a mixed food product that is a mixture of cereals. It is a dietary supplement in the form of 
health food supplements. The objective of this study was to determine the optimum amount of banana in the 
GRANOLA BAR product. Selection of GRASOLA BAR from three basic formulas was followed by a 9-point Hedonic Scale 
Test (on stickiness, taste and overall taste). The formula 2 Accepted by the consumer. So, take the formula. To study 
the amount of banana syrup suitable for the production of banana chips. By the factors studied. The concentration of 
syrup was 3%, 2.3% and 4%, respectively. At the level of 4%, it was found that the amount of syrup at 4% was 
significantly different at the level of confidence level of 95%. 4 scored the highest liking scores for flavor, flavor and 
overall liking. From the analysis of sweetness. 
Keywords:banana,banana,driedbanana/banana 
 
 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กราโนล่าบาร์ หรือซีเรียลบาร์ ขนมซึ่งเป็นที่นิยมในอเมริกาและ
ประเทศแถบยุโรป เป็นอาหารที่ ท าไม่ยาก  พกพาสะดวกเหมาะ
ส าหรับรับประทานเป็นอาหารเช้า เราจึงมักพบขนมชนิดนี้ขายอยู่
ตามร้านกาแฟ granola (กราโนล่า( หมายถึงการผสมข้าวโอ๊ต ถั่ว 
น้ าผึ้ง และผลไม้แห้ง เราสามารถน ามาผสมกันเองได้ หรือหาซื้อกรา
โนล่าบาร์ที่ผสมส าเร็จแล้วได้ตามซูเปอร์มาเกตทั่วไป(น่าน และคณะ
,2553.( กราโนล่าบาร์อาหารที่ให้พลังงานมาก มีน้ าหนักเบา และ
สามารถเก็บได้นาน จึงมักถูกน าไปเป็นเสบียงระหว่างการเดินทาง
เหมือนกับ มูสลี ทั้งนี้จึงคิดว่าจะน ากล้วยมาแปรรูปเสริมคุณค่า
อาหาร เพราะกล้วย เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีธาตุ
เหล็กในปริมาณสูง ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ป้องกันโรคโลหิตจาง 
และมีวิตามินซีช่วยบ ารุงกระดูก ช่วยให้ผิวพรรณดี ช่วยให้ระบบ
ขับถ่ายคล่องขึ้น ช่วยระบายท้องและสามารถรักษาโรคเลือดออก

ตามไรฟันในเด็กเล็กได้อีกด้วย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช, 2549 )  เราจึงน ากล้วยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น 
กล้วยตาก กล้วยฉาบ  กล้วยอบ เป็นต้น โดยน าผลิตภัณฑ์กล้วยตาก 
กล้วยอบแห้ง กล้วยฉาบมาเสริมในกราโนล่าบาร์ให้กลายเป็นกล้วย
อัดแท่งให้เหมาะสมกับสุขภาพผู้บริโภค  นอกจากนี้กล้วยยังช่วยลด
ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งล าไส้ได้อีกด้วย และกล้วยยังเป็นวิตามิน 
B6 ที่ดี ในการสร้างสารต่อต้านเช้ือโรคต่าง ๆ ท าให้สุขภาพผิวดีขึ้น 
และในผู้ที่ก าลังควบคุมน้ าหนักสามารถรับประทานกล้วยเป็นอาหาร
ทดแทนคาร์โบไฮเดรตได้ในช่วงนี้  เพราะกล้วยมีคาร์โบไฮเดรตที่มี
พลังงานสูงแต่ไม่ท าให้อ้วน ปริมาณในการบริโภคกล้วยที่เหมาะสมก็
คือประมาณ 100 กรัมต่อวัน(พิมลพรรณ,2560.(  

ดังนั้นการวิจัยนี้จึงได้พัฒนาอาหารเช้าในรูปแบบอาหารแท่งเสรมิ
กล้วยที่มีแคลเซียมสูง เนื่องจากกราโนล่าบาร์มีราคาต้นทุนที่สูง เรา
จึงได้น ากล้วยอบ,กล้วยตาก,กล้วยฉาบ มาแปรรูปเพราะมีราคาถูก 
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และมีคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย ทั้งยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
และช่วยชะลอความแก่ได้ ประกอบกับพื้นที่เขตจังหวัดพิษณุโลก มี
การรับประทานและบริโภคกล้วยตาก,กล้วยอบและกล้วยฉาบ 
เนื่องจากเป็นอาหารที่ข้ึนช่ือของจังหวัดพิษณุโลก(ปรีดา,2559) 

 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของกล้วยอัดแท่งที่เหมาะสม 
     2. เพื่อศึกษาปริมาณน้ าเช่ือมที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์กล้วยอัด
แท่ง 
    3. เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่ง 
 
2.1 ขอบเขตในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้  ศึกษาเฉพาะการหาค่าความหวานใน
ผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่ง สถานที่ท าการทดลอง คือสาขาคหกรรม
ศาสตร์ คณะวิทยาศสาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

 

3.วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 การศึกษาสูตรพ้ืนฐานที่เหมาะสม 

น าสูตรพื้นฐานของกราโนล่าบาร์ จ านวน 3 สูตร ที่มีส่วนผสมที่
เหมือนและแตกต่างกัน แสดงในตารางที่ 1 มาศึกษาสูตรพื้นฐานที่
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 1 ศึกษาสูตรพื้นฐานของกราโนล่าบาร์ 
 

ส่วนผสม 
  

 สูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์กราโนลา่บาร ์ 
สูตรที่ 1                       สูตรที ่2                           สูตรที ่3 

              

ข้าวโอ๊ตอบสุก 1 ถ้วย 250 กรัม              100 กรัม 
อัลมอนต์อบสุกหั่นเป็น
แท่ง 

1 ถ้วย 80 กรัม - 

น้ าผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ 115 กรัม 50 กรัม 
เนยสดชนดิจืด - 55 กรัม - 
น้ าตาลทรายแดง - 55 กรัม - 
กลิ่นวนิลา - 1 ช้อนชา - 
เกลือป่น - ¼ ช้อนชา - 
แครนเบอรร์ี่อบแห้ง - 60 กรัม - 
ลูกเกดด า ¼ ถ้วย 60 กรัม 100 กรัม 
มูสล ี - - 100 กรัม 
จมูกข้าวสาล ี - - 20 กรัม 
เม็ดมะม่วงหิมพานต ์ ¼ ถ้วย - - 
ไข่ไก ่ - - 1 ฟอง 
งาขาวคั่ว - - 100 กรัม 

(ที่มา : สูตรที่1 มือ้ว่างอาหารคลีน, 2550 สูตร 2 แม่บ้าน, 2559 สูตร 3 Low Fat Bakery,  2560( 
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จากนั้นน าผลิตภัณฑ์กราโนบล่าบาร์สูตรพื้นฐานทั้ง 3 สูตร ไป
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะ ปรากฏ การ
เกาะตัว กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบจานวน 30 
คน โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ 9 ระดับ (9 – Point Hedonic Scale 
Test) นาผลมาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan's New Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรม
ทางสถิติ SPSS 
 
 
 
 

3.2 การศึกษาปริมาณน้ าเชื่อมที่เหมาะสมที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์
กล้วยอัดแท่ง 

น ากราโนล่าบาร์ที่ได้จากการศึกษาสูตพื้นฐานที่เหมาะสมมาดัดแปลงเป็น
ผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่ง โดย น าข้าวตอก กล้วยอบ กล้วยฉาบ และ กล้วยตาก 
มาทดแทนข้าวโอ๊ตอบสุก อัลมอนต์อบสุก แคนเบอร์รี่อบแห้ง และลูกเกดด า 
ตามล าดับ จากนั้นท าการศึกษาปริมาณน้ าเชื่อมที่เหมาะสม โดยน าน้ าผึ้งและ
น้ าตาลทรายแดงมาเพิ่มปริมาณ เป็น 3 ระดับ คือ 2  3 และ 4 เท่า ของ
ปริมาณน้ าผึ้งและน้ าตาลทรายแดง ในผลิตภัณฑ์กราโนล่าบาร์สูตรพื้นฐาน 
แสดงดังตารางที่ 2 
 

 
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณวัตถดุิบผลิตภณัฑ์กล้วยอัดแท่ง 
 

ที่มา: สูตรกราโนล่าบาร์ (น่าน หงส์วิวัฒน์,2552( 
 
จากนั้นทดสอบทางประสาทสัมผัส ในด้านลักษณะปรากฏ การเกาะตัว กลิ่น 
รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9- 
points hedonic scale) ใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจานวน 30 คน 
นาผลมาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan New 
Multiple Range test (DMRT) 
 
3.3 การศึกษาคุณภาพทางเคมี 
น ากราโนล่าบาร์สูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่งมาศึกษา
คุณภาพทางเคมี คือ การวิเคราะห์ค่าความหวานด้วยเครื่อง Hand 
Refractometer โดยช่ังกราโนล่าบาร์สูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์
กล้วยอัดแท่ง ด้วยเครื่องช่ังดิจิตอลสูตรละ0.05 กรัม จากนั้นน าไป
ปั่นให้ละเอียด แล้วผสมกับน้ าเปล่า จากนั้นจึงหยดลงในเครื่อง 
Hand Refractometer แล้วท าการอ่านค่าที่ได้ 
 
 
 
 
 

3.4 การศึกษาคุณค่าโภชนาการของกราโนล่าบาร์สูตรพ้ืนฐานและ
ผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่ง 
น ากราโนล่าบาร์สูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่งมาศึกษา
คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แคลเซียม 
ตามวิธีของ Thai Nutri Survey (2007) 
 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1 การศึกษาสูตรพ้ืนฐานของกราโนล่าบาร์ 
จากการศึกษาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์กราโนล่าบาร์ทั้ง 3 สูตร 
แล้วน าไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสได้ผลการทดลองดัง
แสดงตารางที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนผสม 
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้พัฒนากล้วยอดัแท่ง (กรัม( 

สูตรเพิ่มปรมิาณ 
น้ าเชื่อม 2 เท่า 

สูตรเพิ่มปรมิาณ 
น้ าเชื่อม 3 เท่า 

สูตรเพิ่มปรมิาณ 
น้ าเชือ่ม 4 เท่า 

ข้าวตอก 100 100 100 

กล้วยอบ 100 100 100 
น้ าผึ้ง 230 345 460 

น้ าตาลทรายแดง 110 165 220 
กลิ่นวนิลา 1 1 1 
เกลือป่น ¼ ¼ ¼ 
กล้วยฉาบ 50 50 50 
กล้วยตาก 150 150 150 
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ตารางที ่3 แสดงประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ของกราโนล่าบาร์สูตรพื้นฐาน 
 

(หมายเหตุ: หมายเหตุ: สูตรที่1 Energy Bar 2550 สูตร 2 กราโนล่าบาร์ 2559 สูตร 3 ธัญพืชอบ 2560)  
*ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบโดยใช้ 30 คน 
** ตัวอักษรแนวนอนท่ีแตกต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P≤0.05) 
 
4.2 ผลการศึกษาปริมาณน้ าเชื่อมที่เหมาะสมที่ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่ง 
จากการศึกษาปริมาณน้ าเช่ือมที่เหมาะสมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
กล้วยอัดแท่ง ได้ผลการทดลอง แสดงดังตารางท่ี 4 

 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบของผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดสอบโดยใช้ผู้ทดสอบ 30 คน  
ตัวอักษรบนค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันในแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
 
จากตารางที ่4 พบว่า ผลการศึกษาปริมาณน้ าเช่ือมที่เหมาะสม เมื่อ
น าผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่งมาเพิ่มปริมาณ ที่ระดับ 2และ3,4 เท่าของ
ปริมาณพบว่าผู้บริโภค ให้การยอมรับสูตรที่ 3 คือ สูตรที่ใช้ปริมาณ
น้ าเชื่อม 4 เท่า  โดยมีคะแนนความชอบสูงสุดในด้านลกัษณะปรากฏ
การเกาะตัว, รสชาติ, และความชอบโดยรวม 
 

4.3 ผลการศึกษาคุณภาพทางเคมี 
จากการศึกษาคุณภาพทางเคมี คือ การวิเคราะห์ค่าความหวานขอ
งกราโนล่าบาร์สูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่ง ได้ผลการ
ทดลอง แสดงดังตารางที่ 5 
 
 

ตารางที่ 5 แสดงค่าความหวานของกราโนล่าบาร์สูตรพ้ืนฐานและ ผลิตภณัฑก์ลว้ยอดัแท่ง 
 

 

คุณลักษณะ 
ผลิตภัณฑ์กราโนล่าบาร์สูตรพ้ืนฐาน 

      กราโนล่าบาร์สูตรที่ 1                 กราโนล่าบาร์สูตรที่ 2             กราโนล่าบาร์สูตรที่ 3 

ลักษณะปรากฏ 6.87 ± 0.20a 8.00 ± 0.19a 6.87 ± 0.15b 

สี 7.40 ± 0.17a 7.70 ± 0.17a 7.27± 0.15a 

รสชาติ 7.00 ± 0.19a 7.90 ± 0.20a 6.67 ±0.21a 

ลักษณะเนื้อสัมผัส 7.20 ± 0.18b 7.93 ± 0.20a 6.63 ± 0.17b 

กลิ่น 7.00 ± 0.20b 7.93 ± 0.18a 6.80 ± 0.17b 

ความชอบโดยรวม 7.13 ± 0.17b 8.23 ± 0.19a 6.80± 0.16b 

คุณลักษณะ 
ปริมาณน้ าเชื่อม (เท่า) 

        2                                 3                                  4 
การเกาะตัว 7.06±0.16a 7.40±0.17b 8.10±0.18b 
กลิ่น 7.50±0.20a 7.40±0.18b 7.47±0.18b 
รสชาติ 7,47±0.17a 7.40±0.16b 7,80±.0.17b 
ความชอบโดยรวม 7.60±0.16a 7.53±0.15b 8.30±0.17c 

คุณภาพทางเคมี         กราโนลา่บารส์ูตรพื้นฐาน                             ผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่ง                                                                
ค่าความหวาน                          54±1           60.6±1.6 
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4.4 ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 
จากการวิเคราะห์คณุค่าทาโภชนาการของผลิตภณัฑ์กล้วยอดัแท่ง 
ได้ผลการทดลอง แสดงดังรูปภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที่ 3 ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ
 
 

 
 

จากภาพที่ 3 พบว่าค่าโภชนาการของผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่ง จาก
กล้วย ข้าวตอก และน้าผึ้ง ได้ค่าโภชนาการทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ 
คุณค่าทาง โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และแคลเซียม ที่มีอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่ง 
 
5.สรุปผลวิจัย 
จากการศึกษากราโนล่าบาร์ซึ่งมีอัลมอนต์ เม็ดมะม่วง เเครนเบอร์รี่ 
ลูกเกด ข้าวโอ๊ต น้ าผึ้ง น้ าตาลทรายแดง เนยสดจืด กลิ่นวนิลา เกลือ
ป่น เป็นสูตรพื้นฐานท่ีน าไปประเมินคุณค่าทางประสาทสัมผัสจ านวน 
30 คน พบว่าได้รับการยอมรับมากที่สุด ทางผู้วิจัยจึงต้องการ
เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่งโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบ มาเป็น
กล้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น มีกล้วยอบ กล้วยตาก กล้วยฉาบ 
ข้าวตอก โดยลดส่วนประกอบของน้ าเช่ือมให้เหลือเพียง น้ าผึ้งเเละ
น้ าตาลทรายเเดง และได้เพิ่มอัตราส่วนน้ าเช่ือมเพิ่มขึ้นจากเท่าตัว 
เป็น2,3,และ4เท่าลง ในผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่ง มี3 สูตร พบว่าสูตร
ที่ได้คือสูตรที่3มีปริมานน้ าเช่ือมเป็น 4 เท่า ได้รับการยอมรับสูงสุด
ในด้านลักษณะที่ปรากฏการเกาะตัว กลิ่น รสชาติ และความชอบ
โดยรวม มีค่าเฉลี่ย8.10. 7.47. 7,80 และ8.30 ตามล าดับ ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p ≤ 0.05) จึงท าให้ผู้บริโภคให้
การยอมรับกล้วยอัดแท่งมากกว่าสูตรพื้นฐาน และผลิตภัณฑ์กล้วย
อัดแท่งยังมีคุณค่าทางโภชนาการ ได้สารอาหารคือโปรตีน คาร์ไฮ
เดรต ไขมัน เเคลเซียม นอกจากน้ีกล้วยยังเป็นผลิตภัณฑ์ของประจ า
จังหวัดพิษณุโลกจึงอยากจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ 
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ 
การผลิตกล้วยอัดแท่ง ควรเลือกน้ าเช่ือมที่มีปริมานที่เหมาะสมจึงมี
การตัดเนยออกจากส่วนผสมน้ าเชื่อมเพราะเนยมีไขมันและไม่มีผลดี
ต่อสุขภาพต่อผู้บริโภค 
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-Point Hedonic scaling Test
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Abstract 

 

Glutinous Rice is a local cereal of Phitsanulok Province and is the economic plant of Nakhon Thai district. 

Glutinous Rice is a local plant as the main ingredient for local desserts and a special source of inhibition of lipid 

oxidation and value and high anthocyanin, the glutinous rice product was constructed as the development of   

glutinous rice compounding ice cream. This research aimed to study the optimum quantity of glutinous rice flour to 

formulate ice cream.  Glutinous rice flour were 3 added in to ice cream at 10, 15 and 20 % sensory evaluation by        

-point hedonic scaling test using 50 panelist. It was found consumers are accepting ice cream products 15 % most 

stat  The chemical composition of product were ash 0.50 gram,  carbohydrate 26.48 gram, fat 

13.44 gram, protein 3.34 gram and energy 240.24 kilocalorie. 

 

Keywords:  ice cream / black glutinous rice flour/ black glutinous rice 
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การเปรียบเทียบผลกระทบของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของธุรกิจอุตสาหกรรม                            
และธุรกิจบริการ ระหว่างแนวคิดมูลค่าทางบัญชีและแนวคิดมูลค่าตลาด 

Comparison of Risk influencing on Return of Industrial Business and Service 
Business between the accounting-based approach and marketing-based 

approach 
 

สุภลัคน์  จงรกัษ1์ 
 

1อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1Email : supaluk.j33@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ โดยใช้
ข้อมูลทางบัญชีและข้อมูลทางตลาดตามแนวคิดมูลค่าทางบัญชีและแนวคิดมูลค่าตลาด  การวิจัยนี้ใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิจากงบแสดงฐานะทาง
การเงิน งบก าไรขาดทุนและราคาปิด  ของธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 
2554-2558 จ านวน 105 บริษัท  ประกอบด้วยธุรกิจอุตสาหกรรม จ านวน 52 บริษัท และธุรกิจบริการ จ านวน 53 บริษัท ทั้งนี้การวิเคราะห์
เปรียบเทียบทั้งในภาพรวมและแยกแต่ละธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ พบว่ามีความแตกต่างกันในสองแนวคิดโดยพิจารณาจากเครื่องหมายของ
สัมประสิทธิ์และนัยส าคัญทางสถิติที่แตกต่างกัน และปัจจัยเสี่ยงจากราคาตลาดให้ความสัมพันธ์ต่ออัตราผลตอบแทนจากราคาตลาดแตกต่าง
กันในแต่ละธุรกิจ แต่ปัจจัยความเสี่ยงนั้นสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นได้และพบว่า ปัจจัยความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดมี
ความสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่มาจากข้อมูลทางบัญชีได้เพิ่มมากขึ้น จากค่า Adjusted R2 ที่มีค่าเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า
ปัจจัยความเสี่ยงทางบัญชีอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นได้เพียงพอ  ขณะที่ปัจจัยความเสี่ยงทางตลาด มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01  
 
ค าส าคัญ :  เปรียบเทียบ. ผลกระทบ. ความเสี่ยง. ผลตอบแทน, แนวคิด 
 
 

Abstract 
 The purpose of this research to compare of Risk influencing on Return of Industrial Business and 
Service. by accounting information and market Information. According the accounting-based approach 
and marketing-based approach. This research use secondary data from statement of financial position 
Income statement and closing price. of Industrial Business and Service Business of listed companies on 
the Stock Exchange of Thailand. During 2011-2015, 105 companies include industrial business 52  
companies and Service business 53 companies. To comparative analysis overview and separation of each 
business analytical results found there are two different concepts. based on the mark of the coefficient. 
and different statistical significance. And market risk factors. relate to market yield different in each 
business. But risk factors can describe the return on equity. Found market risk factors back ability to 
explain the return on equity. more from the accounting data. The value of Adjusted R2 increased. reflect 
that the accounting risk factor only one can explain the rate of return. Whiles value at rick positively 
correlated with The return on shareholders' equity. the statistical significance was 0.01. 
 
Keywords : compare, impact, risk, return, concept
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1. บทน า  
การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยพื้นฐานเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งงบการเงินเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญที่ใช้น ามา
วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของนักลงทุนเป็นอย่างมาก งบ
การเงินจะแสดงถึงรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทที่จัดท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยส่วนใหญ่มักใช้ระยะเวลา 1 รอบปี
บัญชีนับจาก วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี งบการเงินที่
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ส่วนใหญ่คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน และ
งบก าไรขาดทุน ทั้ งนี้ เพื่ อศึกษาอัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง 
(Liquidity) ที่บ่งบอกถึงสภาพคล่องของธุรกิจว่าสามารถจ่ายช าระ
หนี้เมื่อถึงก าหนดช าระได้หรือไม่ อัตราส่วนที่วัดความสามารถในการ
บริหารจัดการ (Asset Management) จะบ่งบอกถึงการลงทุนของ
ธุรกิจนั้น ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงใดเมื่อเทียบกับยอดขาย  
การจัดการภาระหนี้สิน (Debt Management) จะบ่งบอกถึงบริษัท
ใช้เงินทุนในสัดส่วนที่เหมาะหรือไม่  ความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability) มีความสามารถที่ท าให้ยอดขายสูงพอที่จะสะท้อนให้
เห็นอัตราส่วนผลก าไรต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales: PM 
Ratio รวมถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE)  
อัตราก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share) อัตราการจ่ายเงินปันผล 
(Dividend Payout Ratio) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 
(Dividend Yield) ดังนั้น การวิเคราะห์งบการเงินในอดีตของบริษัท
จึงนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะท าให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลเพื่อดู
แนวโน้มการท าก าไรในอนาคตของบริษัทนั้น ๆ ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ท าให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนเป็นไป
อย่างมีหลักเกณฑ์และถูกต้องแม่นย า ซึ่งนักลงทุนต่างคาดว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนในอนาคตในรูปของเงินปันผล (Dividend Yield) และ
ผลตอบแทนในรูปของผลต่างของมูลค่าหลักทรัพย์ (Capital Gain 
Yield) ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนจึงมาจากพื้นฐานข้อมูลที่เป็นผล
ประกอบการในอนาคตของบริษัทที่จะลงทุน โดยคาดว่าราคาตลาด
ของหุ้นของบริษัทนั้น ๆ จะเพิ่มสูงขึ้น 

 ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของหุ้นสามัญมี
ปัจจัยแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
จากวิกฤตทางการเงินในปี 2540 ที่สร้างความเสียหายทางการเงิน
แก่ประเทศไทยอย่างมหาศาล และต่อมาปี 2552 พบว่าความ
เสียหายที่เกิดขึ้นมาจากธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงินที่
ออกตราสารที่มีความเสี่ยงสูงที่มีหลักประกันเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่
อาศัย จ าหน่ายต่อสถาบันการเงินอื่น ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา และ
หลายประเทศในยุโรป  เมื่อเศรษฐกิจฟองสบู่ได้แตกออก ลูกค้าที่
เป็นหลักประกันกลายเป็นหนี้สูญท าให้สถาบันการเงินนั้นไม่สามารถ
ช าระหนี้ตามตราสารนั้นได้ ความเสียหายทางการเงินที่ เกิดขึ้น
ลุกลามจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกหลายประเทศ  ในที่สุดจึงเกิดความ
หายนะทางการเงินครั้งใหญ่ที่ท าให้หลายประเทศในซีกโลกตะวันตก
ต้องพบกับความยากล าบากอย่างมาก ซึ่งท าให้เห็นถึงการไม่มี
สัญญาณใด ๆ ที่เตือนภัยถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และจะเห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของหุ้นนั้นควรจะเป็นการสะท้อนถึง
การเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่ ทันต่อสถานการณ์ นั้ น  ๆ ด้วย 
สอดคล้องกับปฐพร ตวิษาประกิต [1] ได้กล่าวว่า ในความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราส่วน Tobin’Q กับราคาหลักทรัพย์ พบว่าอัตราส่วน
ระหว่างราคาหรือมูลค่าของบริษัท (Tobin’s Q) สามารถใช้ประเมิน
มูลค่าหุ้นโดยมีปัจจัยผลักดันการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหุ้นพิจารณาได้จากผลของนโยบายการเงินที่มีต่อราคา
หลักทรัพย์ หรอื Tobin’s Q  
 ในฐานะที่นักวิจัยเป็นนักบัญชีจึงต้องการศึกษาถึงการ
วิเคราะห์ทางการเงินว่าในระหว่างธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจ
บริการนั้นความเสี่ยงทางมูลค่าทางบัญชีและมูลค่าทางตลาดสามารถ
ใช้วัดผลตอบแทนของธุรกิจนั้นไปในทิศทางใด 
 
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
ในธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ระหว่างแนวคิดมูลค่าทาง
บัญชี และแนวคิดมูลค่าตลาด 

 
1.2 กรอบแนวคิด 
 
                 ตัวแปรต้นทางด้านบัญชี 1.  อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม  
                                               2.  ระดับความเสี่ยงทางการเงิน                                                                       
                 

                ตัวแปรควบคุม   1. ขนาดของบริษัท  
                                      2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน  
                                      3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ    
                               
               ตัวแปรต้นทางด้านตลาด  1. Value at rick (VAR) 

           2. ค่าเบต้า (β)                                   

                ตัวแปรควบคุม   1. ขนาดของบริษัท  
                                     2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน  
                                     3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรตามทางด้านบัญชี 
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 

 

 

ตัวแปรตามทางด้านตลาด 
ค่า Tobin’s q (TB) 
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2. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการวิจัยข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ประกอบด้วย 1) ธุ รกิ จ
อุตสาหกรรม จ านวน  52 บริษัท  2) ธุรกิจบริการ  จ านวน 53 
บริษัท  โดยใช้ข้อมูลแบบ Panel Data ระหว่างปี 2554 - 2558 
 
3. วิธีการวิจัย 

1. ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  (secondary data) ของงบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน ระหว่างปี 2554 – 2558 น ามา
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ตามแนวคิดมูลค่าทางบัญชี 

2. ใช้ข้อมูลราคาตลาดรายวันของแต่ละบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อใช้ค านวณหาอัตรา
ผลตอบแทน และความเสี่ยงตามแนวคิดมูลค่าตลาด ซึ่งจะใช้ 2 วิธี 
คือ Value at Risk (VaR) และวิธีหาค่าเบต้า (β) 
 3. น าผลที่ได้มาเปรียบเทียบความเสี่ยงต่อผลตอบแทนใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ระหว่างแนวคิดมูลค่าบัญชี และ
แนวคิดมูลค่าตลาด ทั้งในภาพรวมและแยกแต่ละธุรกิจ โดยการใช้
สมการถดถอย แบบปัจจัยหลายตัว (multivariate regression)  

 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ตารางท่ี 1 แสดงตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัย 
 

ตัวแปรที่ใช้ ตัวย่อ สูตรที่ใช้ค านวณ 
ตัวแปรต้นที่ใช้ทางด้านบัญชี     
    อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม DB หนี้สินรวม / สินทรัพย์รวม  
     ระดับความเสี่ยงทางการเงิน DFL       ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ EBIT 

(ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ –ดอกเบี้ยจ่าย) 
ตัวแปรต้นที่ใช้ทางด้านตลาด     
     Value at Risk  VAR 1.645 (ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%)  * ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตรา

ผลตอบแทนจากราคาหุ้น 
     ค่าเบต้า  BE βi  =   cov(Ri, Rm)                  

          variance(Rm) 
ตัวแปรควบคุม   
     ขนาดของบริษัท SZ Ln(สินทรัพย์รวม) 
     อัตราส่วนทุนหมุนเวียน CR สินทรัพย์หมุนเวียน 

  หนี้สินหมุนเวียน 
     ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GPG มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลา

หนึ่ง ๆ 
ตัวแปรตามผลตอบแทนทางด้านบัญชี   
     อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE      ก าไรสุทธิ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ตัวแปรตามผลตอบแทนทางด้านตลาด   
     ค่า Tobin’s q       TB (ราคาตลาดต่อหุ้น * จ านวนหุ้นสามัญ) + มูลค่าหนี้สิน 

                         สินทรัพย์รวม 
 
3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
         การศึกษาผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของบริษัท ใช้ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรมูลค่าทาง
บัญชีและมูลค่าทางตลาด ดังสมการต่อไปนี้ 
  

 ก าหนดให้  Yi,t  = β0 + β1DB + β2DFL + β3CR + β4SZ + β5GPG + εit                             (1) 
           ก าหนดให้  Yi,t   = β0 + β1DB + β2DFL + β3VAR + β4BE + β5CR + β6SZ + β7GPG + εit                (2) 

 ก าหนดให้ Yi,t    = β0 + β1VAR + β2BE + β3CR + β4SZ + β5GPG + εit                    (3) 
           ก าหนดให้ Yi,t    = β0 + β1VAR + β2BE + β3DB + β4DFL + β5CR + β6SZ + β7GPG + εit                        (4) 
โดยที่     Y   =   ROE    หรือ    TB   (โดยแยกพิจารณาแต่ละกรณี)    
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อย่างไรก็ตามก่อนการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยแบบ
พหุคูณ ได้มีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้  Pearson Correlation 
รวม ทั้ งก ารต รวจสอบ  Multicollinearity และก ารท ดสอ บ 

Variance Inflation Factor (VIF) พบว่า ไม่มีค่าความสัมพันธ์ใดที่
มากกว่า 0.80 และ ค่า VIF มากกว่า 10 สะท้อนว่าตัวแปรนั้น
สามารถน าไปวิเคราะห์แบบสมการถดถอยแบบพหุคูณได้ 

 
4. ผลการวิจัย 
 เมื่อน าตัวแปรข้างต้นมาวิเคราะห์ตามโมเดลข้างต้น ผลที่ได้น ามาสรุปในตารางที่ 2 ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของข้อมูลทางด้านบัญชีและข้อมูลทางด้านตลาดในภาพรวม 
 

 
ตัวแปรอิสระ 

อัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น 
(ROE) 

ค่า Tobin’s q 
(TB) 

โมเดล (1) โมเดล (2) โมเดล (3) โมเดล (4) 
ข้อมูลทางด้านบัญชี                       
และตัวแปรควบคุม 

ข้อมูลทางด้านบัญชี                     
ข้อมูลทางด้านตลาด                    
และตัวแปรควบคุม 

ข้อมูลทางด้านตลาด                 
และตัวแปรควบคุม 

ข้อมูลทางด้านตลาด 
 ข้อมูลทางด้านบัญชี                
และตัวแปรควบคุม 

C 
DB 
DFL 

-0.003 
-0.132** 
0.003 

-0.003 
-0.154** 
0.003 

-0.288 
 

 

-0.222 
-0.194 
-0.010 

VAR  -0.004 1.607*** 1.636*** 
BE  0.022** -0.006 -0.071 
CR -0.001 -0.002 -0.037* -0.070 
SZ 0.010 0.010 0.151* 0.171* 

GPG -0.001 -0.000 -0.025 -0.008 
R2 0.0722 0.0827 0.1183 0.1185 

Adjusted R2 0.0615 0.0675 0.1093 0.1058 
F-statistic 6.725*** 5.445*** 13.050*** 9.297*** 

Observations 525 492 492 492 

 
จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า ค่า F-statistic มีนัยส าคัญทาง

สถิติที่  0.01 แสดงให้เห็นว่าโมเดลดังกล่าวเป็นโมเดลที่เหมาะสม 
(Goodness of fit) 
 ในโมเดล (1) และ (2) จะพบว่าข้อมูลทางด้านบัญชีและตัว
แปรควบคุมนั้น สามารถใช้อธิบายอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 
ในโมเดล (1) เท่ากับร้อยละ 7.22 แต่ในโมเดล (2) ที่มีข้อมูลทางด้าน
ตลาดเพิ่มเข้ามานั้น กลับท าให้การอธิบายอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(ROE) นั้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.27  

 จากโมเดล (3) และ (4) จะพบว่าข้อมูลทางด้านตลาดและ
ตัวแปรควบคุมนั้น สามารถใช้อธิบายค่า Tobin’s q (TB)  ในโมเดล 
(3) เท่ากับร้อยละ 11.83 จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโมเดล (4) 
ที่น าข้อมูลทางด้านบัญชีเข้ามารวมด้วยนั้น มีค่าไม่ต่างกันมากนัก 
 เมื่อพิจารณาในเชิงลึกในการเปรียบเทียบทั้ง 2 ธุรกิจนั้น 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์แยกตามธุรกิจได้ตามตาราง 3 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของข้อมูลทางด้านบัญชีและข้อมูลทางด้านตลาดแยกสองธุรกิจ   

 

 
ตัว
แปร
อิสระ 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(ROE) 

ค่า Tobin’s q 
(TB) 

โมเดล   (1) โมเดล (2) โมเดล   (3) โมเดล (4) 
ธุรกจิ

อุตสาหกรรม 
ธุรกจิ
บริการ 

ธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

ธุรกจิ 
บริการ 

ธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

   ธุรกิจ           
   บริการ 

ธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

ธุรกจิ            
บริการ 

C 0.449*** -0.293* 0.451* -0.280* 0.492 1.143 -0.605 1.028 
DB 0.006 -0.373*** -0.004 -0.399***   1.124 -1.581 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของข้อมูลทางด้านบัญชีและข้อมูลทางด้านตลาดแยกสองธุรกิจ   
 

 
ตัว 
แปร 
อิสระ 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(ROE) 

ค่า Tobin’s q 
(TB) 

โมเดล   (1) โมเดล (2) โมเดล   (3) โมเดล (4) 
ธุรกจิ

อุตสาหกรรม 
ธุรกจิ
บริการ 

ธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

ธุรกจิ
บริการ 

ธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

ธุรกจิ             
บริการ 

ธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

ธุรกจิ            
บริการ 

DFL 0.003 -0.001 0.004 -0.002   0.010 -0.156 
VAR   0.041 -0.006 -0.311 2.182*** -0.379 2.191*** 
BE   0.009 0.026* -0.486** 0.350* -0.486** 0.336** 
CR 0.005 -0.008* 0.005 -0.010** -0.128*** 0.099* -0.112** 0.070 
SZ -0.023*** 0.034*** -0.023** 0.034*** 0.133 0.083 0.072 0.156 

GPG -0.002 -0.001 -0.002 0.000 -0.098 -0.066 -0.023 -0.051 
R2 0.0902 0.1367 0.0914 0.1567 0.0683 0.2920 0.0742 0.3003 

Adjusted R2 0.0686 0.1167 0.0590 0.1297 0.0478 0.2780 0.0454 0.2808 
F-statistic 4.181*** 6.810*** 2.817*** 5.805*** 3.330*** 20.872*** 2.577** 15.387*** 

    Observations 260 265 233 259 233 259 233 259 
 
จากโมเดล (1) และ (2) เมื่อแยกพิจารณาตามธุรกิจ จะ

พบว่าข้อมูลทางด้านบัญชีและตัวแปรควบคุมนั้น สามารถใช้อธิบาย
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ของธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจ
บริการได้ร้อยละ 9.02 และ 13.67 ตามล าดับ  เมื่อเพิ่มข้อมูล
ทางด้านตลาดเข้ามา ในโมเดล (2) จะเห็นได้ว่าสามารถอธิบายอัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ได้เพิ่มขึ้นทั้ง 2 ธุรกิจ เป็นร้อยละ 9.14 
และ 15.67 ตามล าดับ 

จากโมเดล (3) และ (4) เมื่อแยกพิจารณาตามกลุ่มธุรกิจ 
จะพบว่าข้อมูลทางด้านตลาดและตัวแปรควบคุมนั้น สามารถใช้
อธิบายค่า Tobin’s q (TB)  ของธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
ได้ร้อยละ 6.83 และ 29.20 ตามล าดับ  เมื่อเพิ่มข้อมูลทางด้านบัญชี
เข้ามา ในโมเดล (2) จะเห็นได้ว่าสามารถอธิบายค่า Tobin’s q ได้
เพิ่มข้ึนทั้ง 2 ธุรกิจ เป็นร้อยละ 7.42 และ 30.03 ตามล าดับ 
 
5. บทสรุป 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลกระทบของความเสี่ยง
ต่อผลตอบแทนในธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ระหว่าง
แนวคิดมูลค่าทางบัญชี และแนวคิดมูลค่าตลาด สามารถสรุปผลได้
ดังนี้ 
 จากโมเดล (1) และ (2) กรณีที่ Yi,t เป็นอัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น (ROE)  ในตารางที่  2 พบว่าตัวแปรต้นทางด้านบัญชี
อัตราส่วนหนี้ สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (DB) แบบภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ในทิศทางตรงข้าม
กัน แสดงถึงธุรกิจมีเงินลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น และได้รับกลับมา
ในรูปแบบผลตอบแทนจากการด าเนินงานต่ า ส่งผลให้การช าระเงินกู้
จากแหล่งเงินทุนภายนอกยังไม่มีประสิทธิภาพมาก  และในตารางที ่
3 พบว่าธุรกิจบริการมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(ROE) ในทิศทางตรงกันข้ามกัน แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นทางด้าน
ตลาดเพิ่มขึ้นในการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) แต่ไม่
ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (DB) ตัวแปร
ควบคุมอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (CR) ในธุรกิจบริการมีความสัมพันธ์

กับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ในทิศทางตรงกันข้าม แสดงให้
เห็นว่าตัวแปรต้นทางด้านตลาดนั้นไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนทุน
หมุนเวียน (CR) ในการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)  
ขนาดของบริษัท  (SZ) ในธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ในทิศทางตรงข้ามกัน แสดงว่าตัวแปร
ต้นทางด้านตลาดไม่ส่งผลกระทบต่อขนาดของบริษัท  (SZ) ในการ
วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)  และตัวแปรต้นทางด้าน
ตลาด ค่าเบต้า (BE) ในภาพรวมและธุรกิจบริการมีความสัมพันธ์กับ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ในทิศทางเดียวกันเมื่อราคาหุ้นมี
การเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุนในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่จะได้รับผลตอบแทนกลับมา ในธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถ
อธิบายตัวแปรตามอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) จากค่า R2 และ
ค่า Adjusted R2 ได้ใกล้เคียงกับในภาพรวม ซึ่งต่างจากธุรกิจบริการ
ที่สามารถอธิบายตัวแปรตามอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) จาก
ค่า R2 และค่า Adjusted R2 ได้สูงกว่า แสดงให้เห็นว่าในธุรกิจ
บริการสามารถใช้วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ได้
ดีกว่าธุรกิจอุตสาหกรรม 
 จากโมเดล (3) และ (4) กรณีที่  Yi,t เป็นค่า Tobin’s q 
(TB) ในตาราง 2 พบว่าตัวแปร VAR ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่
สามารถอธิบาย  ค่า Tobin’s q (TB) ในภาพรวมของโมเดล (3) โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์ 1.607 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01  และเมื่อ
พิจารณาแต่ละประเภทธุรกิจ  ในตาราง 3 พบว่าตัวแปรปัจจัย
ควบคุมท าให้สามารถอธิบายค่า Tobin’s q (TB) ของธุรกิจบริการ
ได้เพิ่มขึ้น ซ่ึงยังคงมากกว่าธุรกิจอุตสาหกรรม แต่เมื่อพิจารณาในเชิง
ลึกพบว่าค่า VAR เป็นปัจจัยส าคัญที่มีต่อ Tobin’s q (TB) ของกลุ่ม
ธุรกิ จบริการอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่  0.01 ขณ ะที่ ธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมจะมีปัจจัยส าคัญคือค่า เบต้า และอัตราส่วนทุน
หมุนเวียน ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ เป็น
ที่น่าสังเกตว่าตัวแปรความเสี่ยงที่ใช้ข้อมูลทางบัญชีไม่มีอิทธิพลใน
การอธิบายค่า Tobin’s q (TB) ของทั้งสองประเภทธุรกิจ 
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5.1 อภิปรายผล 
 ตัวแปรต้นทางด้านบัญชี  อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อ
สินทรัพย์ รวม (DB) ระดับความเสี่ ยงทางการเงิน  (DFL) มี
ความสัมพันธ์กับผลตอบแทนและความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สอดคล้องกับอรรถชัย เตชะลปนรัศมี [2] 
ผลการวิจัยพบว่า อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สามารถ
สะท้อนคุณลักษณะของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมได้และมี
ความสัมพันธ์กับลักษณะของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยพบว่า
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นนั้นสามารถบ่งชี้คุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น
ได้  
 ตัวแปรต้นทางด้านตลาด  Value at Risk (VAR)  และ
ค่าเบต้า (BE) มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
ค่าTobin’s q  (TB) สอดคล้องกับกฤตวร  ตังประเสริฐผล [3]              
มีวัตถุประสงค์ เพื่ อประเมินมูลค่ าที่ แท้จริงของหลักทรัพย์ 
(Intrinsic Value) เปรียบเทียบกับราคาตลาด รวมถึงศึกษาอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน โดยใช้ทฤษฎี 
Capital Asset Pricing Model และข้อมูลราคาปิดรายวันของ
หลักทรัพย์ และค่าสัมประสิทธิ์เบต้า และอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อน ามาค านวณหามูลค่าความเสี่ยงของการ
ขาดทุน ใช้แนวคิดเทคนิค Value at Risk (VAR) ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า STA เป็นหลักทรัพย์ที่ ให้ ผลตอนแทนมากที่ สุด  ซึ่ ง
หลักทรัพย์ TF เป็นหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนมากที่สุด เนื่องจากมี
ความเสี่ยงของการขาดทุนต่ าที่สุด และสอดคล้องกับเสาวนีย์  ฉัตร
ไพศาลสุข  [4] โดยใช้ เทคนิค Value at Risk น ามาใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงจะลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยน าข้อมูลราคา
ปิดของหลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่านักลงทุนสามารถวัดความ
เสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพย์ ให้ออกมาเป็นตัวเลขที่สามรถเข้าใจ
ได้ง่าย มีความแม่นย า และอยู่ในรูปที่เป็นตัวเงินได้ และสามารถใช้
ในการบริหารพอร์ตลงทุนให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ ภายใต้ระยะเวลาที่นักลงทุนก าหนด รวมถึงสอดคล้อง
กับพิราภรณ์  เจนพิทักษ์ชาติ [5] โดยใช้เครื่องมือวัดความเสี่ยงคือ 
ค่าเบต้า และมูลค่าความเสี่ยง (VAR) ผลการศึกษาพบว่า ความ
เสี่ยงที่วัดได้โดยใช้เครื่องมือเดียวกันของแต่ละธุรกิจมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท าให้นักลงทุนควรเลือก
ลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงในระดับที่ตนเองสามารถยอมรับได้ 
รวมถึงการจากพิจารณาความเสี่ยงของแต่ละอุตสาหกรรม โดยใช้
เครื่องมือที่แตกต่างกันให้ผลของการจัดอันดับความเสี่ยงของแต่ละ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นไปในทิศทางใกล้เคียงกัน   แต่ก็ไม่ได้ให้ผลที่
ตรงกันทั้งหมด ดังนั้นนักลงทุนจึงควรเลือกใช้เครื่องมือในการวัด
ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเองให้มากที่สุด 
  
 

 กล่ าวคื อความสั มพั น ธ์ของปั จจั ย เสี่ ย งต่ ออั ต รา
ผลตอบแทนระหว่างแนวคิดมูลค่าทางบัญชีและแนวคิดมูลค่าทาง
ตลาด พบว่ามีความแตกต่างกันในสองแนวคิดโดยพิจารณาจาก
เครื่องหมายของสัมประสิทธิ์และนัยส าคัญทางสถิติที่แตกต่างกัน 
และปั จจัย เสี่ ย งจากราคาตลาดท าให้ การวิ เคราะห์ อั ตรา
ผลตอบแทนแตกต่างกัน ในแต่ละธุรกิจด้ วย แต่ เมื่ อมีการ
เปรียบเทียบถึงความสามารถของปัจจัยความเสี่ยงที่สามารถ
อธิบายอัตราผลตอบแทนกลับพบว่า ปัจจัยความเสี่ยงจากมูลค่า
ตลาดกลับมีความสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนที่มาจากข้อมูล
ทางบัญชีได้เพิ่มมากขึ้นจากการอธิบายเพียงปัจจัยความเสี่ยงที่มา
จากข้อมูลทางบัญชีเท่านั้นสะท้อนจากค่า Adjusted R2 ที่มีค่า
เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงจากข้อมูลทางบัญชีไม่มีคุณสมบัติ
ลักษณะนี้ สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยความเสี่ยงทางบัญชีอย่างเดียว
ไม่สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนได้เพียงพอ  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงจากข้อมูลทางบัญชีพบว่า อัตรา
หนี้สินเป็นปัจจัยส าคัญต่ออัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบ ขณะที่ค่า 
VAR มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่า Tobin’s q อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี CAPM 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการบริการเชิงรุก ส าหรับพนักงานบริการหลังการขาย  2) เพื่อ

ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมการบริการเชิงรุก ส าหรับพนักงานบริการหลังการขาย ที่มีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป กรณีศึกษา : ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริการหลังการขาย ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ส าหรับพนักงานที่มีอายุ
งาน 6 เดือนขึ้นไป จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจ แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมและหลังการ
ฝึกอบรม แบบประเมินหลังการฝึกอบรม และแบบประเมินหลังการฝึกอบรมจากผลลัพธ์  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. หลักสูตรฝึกอบรมการบริการเชิงรุก ส าหรับพนักงานบริการหลังการขาย  มี 7 หน่วยฝึกอบรม ได้แก่ (1) ความหมายและ

ความส าคัญของการบริการเชิงรุก (2) เรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้า (3) ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (4) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
สร้างความประทับใจในงานบริการ (5) ทัศนคติเชิงบวกในการท างานด้านบริการเชิงรุก (6) เรียนรู้ Service Journey ในองค์กร และ (7) 
มาตรฐานการให้บริการเชิงรุกเพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ์ 

2. ผลการประเมินหลักสูตร ด้านปฏิกริยา พบว่า มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการเรียนรู้ พบว่า มีระดับความรู้
เพิ่มมากขึ้น ด้านพฤติกรรม พบว่า มีความสามารถโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินพฤติกรรมหลังจาการฝึกอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรม มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การสร้างหลักสตูรการบริการเชิงรุก ส าหรับพนักงานบรกิารหลังการขาย 
 

Abstract 
This research aims to (1) Develop training curriculum for Proactive Customer Service for After Sales Service 

Person (Case Study: Real Estate Business) and (2) To evaluate the curriculum for Proactive Customer Service for After 
Sales Service Person (Case Study: Real Estate Business). The sample group of after sales service person which selected 
by using purposive sample method of 19 employee who have more than six months of working experience. Research 
tools including (1) Customer satisfaction evaluation form (2) Pre and post training test (3) Post training assessment form 
and (4) Post assessment from the training evaluation.  
 The result of the research showed that; 
 1. The curriculum of Proactive Customer Service for After Sales Service Person is including of 7 topics which are 
1. Definition and the importance of proactive customer service 2. Customer behavior analysis 3. Customer needs and 
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expectation 4. Personality development to create customer service impression 5. Positive attitude towards proactive 
customer service 6. Organization service journey study and 7. Signature proactive customer service standard 
 2. The evaluation of the curriculum demonstrates (1) Reaction level: overall satisfaction at highest level (2) 
Learning level: increased (3) Behavior level: overall ability at high level and (4) Behavior evaluation after trained: high.  
 
Keywords: Develop training curriculum for Proactive Customer Service for After Sales Service Person 
 
1. บทน า 
 ทรัพยากรมนุษย์ หรือบุคลากร คือ องค์ประกอบที่ส าคัญมาก 
เนื่องจากการที่องค์กรหนึ่งๆจะบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานได้นั้น 
จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่ง
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ เพิ่มคุณค่าได้ และ
สามารถน ากลับมาใช้ได้อยู่เสมอๆ มีการสะสมความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถน าใช้ปฏิบัติงาน 
หรือพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ในการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรเป็นสิ่ง
ส าคัญ เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (กลอย 
แก้วบุดดา, 2557) นอกจากน้ี ทรัพยากรมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลง
สิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยจะท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้า หรือ
ล้าหลังก็ได้ และจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลวก็
ได้ คน หรือ “ทรัพยากรมนุษย์” จึงถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 
และมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน ทุกประเภท ดังนั้น องค์กรที่
มุ่งหวังความส าเร็จ จึงได้ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ หรือ
บุคลากร และวิธีการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ให้บุคลากร เกิด
ความกระตือรือร้น ที่จะแสวงหาความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ 
ทักษะ ความช านาญเฉพาะด้านให้กับตนเองมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
การแข่งขันขององค์กรในปัจจุบัน นอกจากจะแข่งขันกันด้านคุณภาพ
ของสินค้า ราคา การบริการหลังการขาย วิธีการจัดจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการขายเท่านั้น แต่ยังแข่งขันกันในเรื่องของคุณภาพ 
และคุณค่าของบุคลากรในองค์กร ท่ีจะสามารถสร้างความเติบโตของ
องค์กร (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552) ซึ่งเครื่องมือที่ส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากร คือ การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณภาพ และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร โดยการฝึกอบรมตลอดจนการให้ความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งจ าเป็นในการท าให้องค์กรสามารถรักษาผลก าไร
สูงสุดในระยะยาว โดยถือว่า การฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับการพัฒนาความมั่นคงขององค์กรใน
อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชาญ สวัสดิ์สาลี (2552) ที่พบว่า
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดีขึ้น 

ในธุรกิจด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก็เป็นธรุกิจอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่มีการแข่งขันกันสูงมาก  โดยปัจจัยส าคัญในการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันนั้น ก็คือเรื่องของบริการหลังการขาย ดังน้ัน 

การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ซึ่งทรัพยากรที่ส าคัญของธุรกิจ 
ได้แก่ พนักงานขาย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญกับบทบาทของ
พนักงานขาย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษัทโดยเฉพาะในธุรกิจบริการ ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจ
การสร้างหลักสูตรฝกึอบรมการบริการเชิงรุก ส าหรับพนักงานบริการ
หลังการขาย กรณีศึกษา : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง ซึ่งผลของ
การวิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
และน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลที่ดีต่อการให้บริการ และ
ความพึงพอใจของลูกค้า 

 
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการบริการเชิงรุก ส าหรับ
พนักงานบริการหลังการขาย ที่มีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป กรณีศึกษา : 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง 

2. เพื่อประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมการบริการเชิงรุก ส าหรับ
พนักงานบริการหลังการขาย ที่มีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป กรณีศึกษา : 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง 

 
1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. วิธีการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

หลักสตูรฝึกอบรมกาบริการเชิง
รุกส าหรับพนักงานบริการหลัง
การขาย กรณีศึกษา : ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แห่งหน่ึง 
ประกอบด้วย 
-ความหมายและความส าคญัของ
การบริการเชิงรุก 
-เรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้า 
-ความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้า 
-การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้าง
ควมประทับใจในงานบริการ 
-ทัศนคติเชิงบวกในการท างาน
ด้านบริการเชิงรุก 
-เรียนรู้ Service Journey  
ในองค์กร 
-มาตรฐานการให้บริการเชิงรุก
เพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ ์

ผลการประเมินหลักสตูร
ฝึกอบรมการบริการเชิงรุก 
ส าหรับพนักงานบริการ
หลังการขาย กรณีศึกษา : 
ธุรกิจอสังหารมิทรัพย์แห่ง
หนึ่ง ประกอบด้วย 
- ด้านปฏิกริยา 
(Reaction)  
- ด้านการเรยีนรู้ 
(Learning) 
- ด้านพฤติกรรม 
(Behavior)  
- ด้านผลลัพธ์ที่ได้ 
(Result) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษา คือ พนักงาน
บริการหลังการขาย ที่มีอายุงาน 6 เดือนขึ้น กรณีศึกษา : ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง จ านวน 20 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sample) ส าหรับพนักงานที่มีอายุ
งาน 6 เดือนขึ้นไป 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ t-test 
dependent โดยแบบสอบถามออกเป็น 2 ได้แก่ 

2.2.1 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการบริการเชิงรุก 
ส าหรับพนักงานบริการหลังการขาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

2.2.2 การสร้างแบบประเมิน ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ประกอบด้วย  
 2.2.2.1 ด้านปฏิกิริยา (Reaction) คือ แบบ
ประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านวิทยากร และด้านเนื้อหาหลักสูตร 

 2.2.2.2 ด้านการเรียนรู้ (Learning) คือ 
แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) และหลังการฝึกอบรม 
(Post-test) 

  2.2.2.3 ด้านพฤติกรรม (Behavior) คือ แบบ
ประเมินหลังการฝึกอบรม ได้แก่ การต้อนรับการควบคุมอารมณ์ 
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 2.2.2.4 ด้านผลลัพธ์ที่ได้ (Result) คือ แบบ
ประเมินหลังการฝึกอบรมจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  
2.3 การทดสอบเคร่ืองมือ 
 2.3.1 น าแบบประเมินที่จัดท าขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญและ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
วัตถุประสงค์ (IOC : Index of item objective congruence) โดย
ให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อค าถาม ดังนี้ 

 ค่า IOC ของแบบสอบถาม ด้านปฏิกริยา 
(Reaction)   ที่ได้  คือ 0.95 สรุปว่า ผ่านเกณฑ์ 

 ค่า IOC ของแบบสอบถาม ด้านพฤติกรรม 
(Behavior) ที่ได้ คือ 0.90 สรุปว่า ผ่านเกณฑ์ 

 ค่า IOC ของแบบสอบถาม  ด้านผลลัพธ์ 
(Results)       ที่ได้ คือ 0.92 สรุปว่า ผ่านเกณฑ์ 
 2.3.2 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับกลุ่มพนักงานบริหารจ านวน 20 ชุด เพื่อวัดค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability Analysis) ของแบบสอบถาม โดยใช้การหาค่าสัมประ
สิทธ์แอลฟา ของคอนบัค (Cronbach's Alpha Method) ซึ่งได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา เพื่อการทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นที่ ร้อยละ95 
และจากค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.979 
 
 
 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.4.1 แบบวัดประเมินด้านปฏิกิริยา (Reaction) ได้แก่ 
ด้านวิทยากร และด้านเนื้อหาหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 2.4.2 แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
และหลังการฝึกอบรม (Post-test) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ t-test dependent และหาค่าร้อยละของ
คะแนนพัฒนาการ (Relative gain score) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2556) [1] ได้แก่  
 
สูตร  S = 100 (Y-X) 
                                 F-X 
 
เมื่อ S คือ คะแนนร้อยละของพัฒนาการของผู้เรียน 
(คิดเป็นร้อยละ) 
 X คือ คะแนนวัดครั้งก่อน 
 Y คือ คะแนนวัดครั้งหลัง 
 F คือ คะแนนเต็ม 
 

2.4.3 แบบวัดประเมินวัดพฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้แก่ การต้อนรับการควบคุมอารมณ์ และการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

2.4.4 แบบวัดประเมินผลลัพธ์ที่ได้ (Result) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

การวิเคราะห์ระดับของคะแนนด้วยการหาค่าเฉลี่ย ที่
ก าหนดเกณฑ์ของการแปลความหมาย (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2557) 
[2] ดังนี้ โดยให้ค่าคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง มาก
ที่สุด ระหว่าง  3.41-4.20 หมายถึง มาก ระหว่าง  2.61-3.40 
หมายถึง ปานกลาง ระหว่าง  1.81-2.60 หมายถึง น้อย และ
ระหว่าง  1.00-1.80 หมายถึง น้อยที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
3. ผลการวิจัย 
 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการบริการเชิงรุก ส าหรับพนักงาน
บริการหลังการขาย กรณีศึกษา : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

3.1 ผลการสร้างหลักสูตร 
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการบริการเชิงรุก ส าหรับ

พนักงานบริการหลังการขาย กรณีศึกษา : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่ง
หนึ่ง มีหัวข้อการฝึกอบรม ได้แก่  
 หัวข้อที่ 1 ความหมายและความส าคัญของการบริการเชิงรุก  
 หัวข้อท่ี 2 เรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้า    
 หัวข้อท่ี 3 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  
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 หัวข้อท่ี 4 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ
ในงานบริการ 
 หัวข้อท่ี 5 ทัศนคติเชิงบวกในการท างานด้านบริการ 
เชิงรุก  
 หัวข้อท่ี 6 เรียนรู้ Service Journey ในองค์กร 
 หัวข้อที่ 7 มาตรฐานการให้บริการเชิงรุกเพื่อสร้างเป็น
เอกลักษณ์ 

 
 เนื้อหาของหลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีการออกแบบให้
สอดคล้องกับการบริการเชิงรุก ซึ่งต้องทราบถึงความหมายของการ
บริการเชิงรุก มีการก าหนดมาตรฐาน ก าหนดเป้าหมาย เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าให้เกิดความประทับใจ รวมถึงการ
เรียนรู้ที่จะรู้จักลูกค้า รู้จักพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า 
และเรียนรู้การสร้างตนเองในงานบริการด้วยความเป็นมืออาชีพ 
ทราบถึงคุณลักษณะการสื่อสาร เพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี เช่น การ
กล่าวต้อนรับ สวัสดี การกล่าวค า   ขอโทษ การกล่าวค าขอบคุณ ที่
เป็นมาตรฐานการบริการ เรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการท างาน
ร่วมกัน เพื่อส่งผลไปยังลูกค้า  

3.2 ผลการประเมินหลกัสูตร 
  3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการฝึกอบร  
  เพศชาย จ านวน 8 คน และเพศหญิง จ านวน 
12 คน รวมทั้งหมด 20 คน อายุจะอยู่ระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 8 
คน 30-40 ปี จ านวน 10 คน และอายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน 
ระดับการศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด มี
ประสบการณ์ในการท างาน 6-8 เดือน จ านวน 7 คน 9-11 เดือน 
จ านวน 8 คน และ 11 เดือนขึ้นไป จ านวน 5 รับผิดชอบโครงการ 
แนวราบ จ านวน 14 คน และแนวสูง จ านวน 6 คน  
 3.2.2 ข้อมูลด้านปฏิกริยา (Reaction) 
   จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมการบริการเชิงรุก ด้านวิทยากร มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ  วิทยากร
บรรยายได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา และวิทยากรสามารถ
บริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม รองลงมา คือ วิทยากรมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ เรื่องที่บรรยาย และวิทยากรใช้ภาษาในการสื่อสารเข้าใจ
ง่าย และด้านเนื้อหาหลักสูตร มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เนื้อหาหลักสูตรและระยะเวลาที่
เหมาะสม รองลงมา คือ เนื้อหาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับงานที่
ท า เนื้อหาหลักสูตรตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเนื้อหา
หลักสูตรสามารถน าไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริง ตามล าดับ 
  3.2.3 ข้อมูลด้านการเรียนรู้ (Learning) 
  คะแนนการทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
(Pre-test) และหลังการฝึกอบรม (Post-test) ของหลักสูตร
ฝึกอบรมการบริการเชิงรุก ส าหรับพนักงานบริการหลังการขาย 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คะแนนร้อยละของพัฒนาการของผู้เรียน

เท่ากับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เนื่องจากเกณฑ์ของการทดสอบ คือ 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน เกณฑ์คะแนนผ่าน ร้อยละ 80 เท่ากับ 16 
คะแนน ดังนั้น ผลการทดสอบผู้เข้ารับการอบรมท าแบบทดสอบ
ความรู้ตามหลักสูตรผ่านครบตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 100 และ
จากการทดสอบทางสถิติ t-test dependent ในการเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลังการอบรม พนักงานบริการหลังการขายได้รับ
การอบรมได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 
 3.2.4 ข้อมูลด้านพฤติกรรม (Behavior) 

ผลการประเมินพฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลังจาการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการบริการเชิงรุก มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า พนักงานมีความสุขกับงานบริการมากขึ้นและพนักงาน
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รองลงมา คือ พนักงานสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการได้ตามขั้นตอน  พนักงาน
สามารถสื่อสารให้ค าแนะน ากับลูกค้าให้เข้าใจมากขึ้น และพนักงาน
สามารถรับมือกับลูกค้าได้อย่างดี พนักงานรู้จักและเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้ามากขึ้นและพนักงานสามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้ดีมากขึ้น ตามล าดับ  
 3.2.5 ข้อมลูด้านผลลัพธ์ที่ได้ (Result) 
  ผลการประเมินพฤติกรรมหลังจาการฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมการบริการเชิงรุก มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า บรรยากาศในการท างาน
เป็นทีมมีมากขึ้น รองลงมา คือ สามารถน าความรู้จากการฝึกอบรม
มาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ปรับปรุงงานบริการให้ดีมากขึ้น (PDCA) ในส่วนสามารถสร้างความ
พึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีและรวดเร็ว
มากขึ้นและจ านวนข้อร้องเรียนเรื่องการบริการของพนักงานลดลง  
 
4. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการบริการเชิง
รุก ส าหรับพนักงานบริการหลังการขาย กรณีศึกษา : ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง สามารถอภิปรายผลการศึกษากับการ
ทบทวนจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้ดังต่อไปนี้  

ความคิดเห็นของหลักสูตรฝึกอบรมการบริการเชิงรุก มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยที่วิทยากรมีเทคนิคการ
ถ่ายทอดที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ ตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา และ
บริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญ เรื่อง
ที่บรรยาย และสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารที่เข้าใจง่าย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์และชัยวัฒน์ วารี (2554) [3] ที่
ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างบทเรียน
ออนไลน์ โดยใช้ LMS Moodle เพื่อการเตรียมความพร้อมในการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม มีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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โครงสร้าง เวลาการอบรม เนื้อหาสาระ กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อ
การฝึกอบรม การติดตาม การวัดและการประเมินผล ผลการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรมีคุณภาพในระดับมากที่สุด ในด้าน
การเรียนรู้ พนักงานบริการหลังการขาย มีการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
หลังจากการอบรม โดยวัดจากคะแนนการทดสอบก่อนอบรมและ
หลังการอบรบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กลอย แก้วบุดดา (2557) 
[4] ศึกษาเรื่อง การวิจัยประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ ส าหรับพยาบาล พบว่า มีการน าความรู้
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
งานวิจัยของ ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์และชัยวัฒน์ วารี (2554) [3] ที่
พบว่า ความสามารถในการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ LMS 
Moodle เพื่อการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม ด้านพฤติกรรม พบว่า พนักงาน
บริการหลังการขายมีความสุขกับงานเพิ่มขึ้น แก้ปัญหาได้ดีขึ้น 
สื่อสารกับลูกค้าได้มากข้ึน สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ปฏิบัติได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงเยาว์ อุทุมพร (2558) [5] 
ศึกษาเรื่อง การวิจัยประเมินผลโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการ
สอน (สื่อกระดาษ) ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว่า มีความรู้ความเข้าใจก่อนการ
อบรมอยู่ในระดับปานกลางทุกเรื่อง และหลังการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจอยู่ ในระดับมากถึงมากที่สุด และผลการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานผู้เข้ารับการอบรม พบว่า มีการน าความรู้
เกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอนที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้สอนให้กับผู้อื่นๆ ที่
สนได้ ซึ่งสอดคล้องกับด้านผลลัพธ์ของการฝึกอบรม พบว่า มี
บรรยากาศในการท างานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จากการวิจัยโดยสรุปพบว่า ความ
คิดเห็นในภาพรวมของการประเมินผลหลักสูตรทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
ปฏิกริยา ด้านการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรม และด้านผลลัพธ์ นั้น อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวุฒิ ยืนยง (2553) [6] 
ศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการฝึกอบรมพนักงาน ระดับปฏิบัติการ 
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า โครงการ
ฝึกอบรมในภาพรวม ด้านปฏิกริยา ด้านผลการเรียนรู้  ด้าน
พฤติกรรม และด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
5. ข้อเสนอแนะการน าไปประยุกต์ใช้ 
 หลักสูตรฝึกอบรมการบริการเชิงรุก ส าหรับพนักงานบริการหลงั
การขาย เน้นในการฝึกอบรมด้านการบริการ โดยมีการออกแบบ
เนื้อหาหลักสูตรและค านึงถึงการเรียนรู้และการเข้าใจลูกค้า รวมถึง
การพัฒนาตนเองด้านบริการ จึงควรให้โอกาสกับพนักงานในการเข้า
รับการฝึกอบรมโดยอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทักษะ ในการการบริการหลังการขาย และ ประเมินผลการเรียนรู้ 
สามารถน าไปแก้ปัญหาต่อไปได้  
  
 

 5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 5.1.1 ควรท าวิจัยเพื่อหาความต้องการของการฝึกอบรม
ของพนักงาน เพื่อหาความต้องการฝึกอบรมในระดับบุคคลที่
เฉพาะเจาะจงในแต่ละหลักสูตร  
  5.1.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเข้าร่วม
อบรมของผู้เข้าอบรม เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเหล่านั้นและน าผลที่ได้มา
ใช้ประโยชน์ในการด าเนินการจัดฝึกอบรมต่อไป 
  5.1.3 ควรมีการประเมินด้านพฤติกรรมและผลลัพธ์ของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้ ง
หัวหน้างานและเพื่อร่วมงานของผู้ถูกประเมิน และควรมีการประเมิน
ความคุ้มค่าของโครงการฝึกอบรมว่าสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ขององค์กรมากน้อยเพียงใด เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กร
และตัดสินใจว่าหลักสูตรใดควรด าเนินการต่อหรือไม่ 
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แรงจูงใจในการท างานของพนักงานโรงงาน 1 บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 

A review of employee motivation of Cal-Comp Electronics (Thailand) Public 
Company Limited, Samut Sakhon Site 

เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ 

สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
Email : jemine.settheerathan@gmail.com  

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานโรงงาน 1 บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 2) เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานโรงงาน  1 บริษัท แคล-คอมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร ตามปัจจัยส่วนบุคคล ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ พนักงานของบริษัทที่สุ่มมา จ านวน 110 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 
(T-Test) การทดสอบเอฟ (F-test: One Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานโรงงาน 1 บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านนโยบายและการบริหารงาน ค่าจ้าง 
เงินเดือน สวัสดิการ และความมั่นคงในการท างานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสภาพการท างานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความปลอดภัยใน
การท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด้านความเจริญก้าวหน้า อยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยส่วนบุคคลมีเพียง
เพศเท่านั้น ที่ท าให้พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยเพศหญิงมีแรงจูงใจมากกว่าเพศชาย
ค าส าคัญ : แรงจูงใจในการท างาน, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
Abstract 

 This research aimed to: 1) study the motivation level of the employees of Cal-Comp Electronics (Thailand) 
Public Company Limited, Samut Sakhon site; 2) comparison of personal factors motivation level of the employees of 
Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited, Samut Sakhon site. Data were collected by using 
questionnaires from 110 randomly selected employees. Data were analyzed by means of percentage, mean, standard 
deviation, t-test, f-test (one-way ANOVA) and Scheffe’s method. 
 The research findings are as follows:  
 1) The overall motivation level of Cal-Comp Electronic (Thailand) Public Company Limited, Samut Sakhon site 
was moderate. When classified according to each aspect in terms of policy and administration, wages, salaries, welfare 
and stability were at a high level. However, the working conditions, interpersonal relations safety, acceptance, job 
description and growth opportunity were at the moderate level. 
 2) There was only gender factor that motivate employees statistically significantly different at the 0.5 level 
through women were more motivated than men. 
Keywords: work motivation, efficiency at work, human resource management  
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1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 ปัจจุบันเป็นยุคที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้
องค์กรทางธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันในธุรกิจเดียวกันอย่าง
รุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น องค์กรทางธุรกิจต่าง ๆ 
จะต้องมีการบริหารการจัดการที่ดี  มี เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามา
สนับสนุนการผลิต และที่ส าคัญยิ่งก็คือ ผู้บริหารต้องตระหนักถึง
ความส าคัญในการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งต่อการด าเนินการขององค์กร ให้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันไม่น้อยกว่าการมี
เงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากจะมีทรัพยากรบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ ความช านาญแล้ว ผู้บริหารองค์กรยังต้องเสริม
แรงจูงใจในการท างานให้กับทรัพยากรบุคคลด้วย เพราะแรงจูงใจใน
การท างานจะกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถ 
ท าให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรผลิตอื่น ๆ ได้ 
 บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) เป็นบริษัทต่างประเทศขยายฐานการผลิตมาสู่ประเทศไทย
โดยจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2532 ประกอบธุรกิจเป็ นผู้ ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณ ฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ส่วนใหญ่เป็นการ
ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า หรือตามแบบของลูกค้า 
( Original equipment manufacturing: ODM) บ ริ ษั ท ใ ห้
ความส าคัญกับพนักงานโดยเปิดสถาบันอบรมหลักสูตรช่างเทคนิค 
อบรมพนักงานและสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับพนักงาน โดย
จัดสวัสดิการรถรับส่ง เงินครบปี ชุดยูนิฟอร์ม ค่าเงินประจ าต าแหน่ง 
อาหารกลางวันและเย็นถ้ามีโอที เงินโบนัส การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ 
เป็นต้น แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมายังพบปัญหาเรื่องคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ลูกค้าทักท้วงมา ซึ่งอาจเกิดจากพนักงาน
ขาดความรู้ความช านาญในงานที่ปฏิบัติหรือพนักงานท างานไม่เต็มที่
เพราะขาดแรงจูงใจในการท างาน 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานบริษัทดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุง
การสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้น
ให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายของ
บริษัทต่อไป 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
โรงงาน 1 บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานโรงงาน 1 บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรของการวิจัยได้แก่พนักงานโรงงาน1 บริษัท

แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จังหวัด
สมุทรสาคร จ านวน 150 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานที่สุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ก าหนดขนาดตัวอย่างด้วยการค านวณจากสูตรของยามาเน่
(Yamane, 1970) ได้ขนาดตัวอย่าง 110 คน และสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
บังเอิญ (Accidental Sampling) 
  2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานโรงงาน 1 บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร ตามทฤษฎีความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Need) และทฤษฎี
สององค์ประกอบของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Motivation-
Hygiene Theory) (อ้างถึงในสมใจ ลักษณ: 2542, หน้า 196-220) 
  3. ขอบเขตด้านพื้นที่และเวลา การศึกษานี้ท าการศึกษา
เฉพาะ บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 - 
เดือนมกราคม 2561 
 1.4 สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยส่ วนบุคคล  ได้ แก่  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การท างาน และ
ต าแหน่งที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานโรงงาน 1 บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกัน 
 1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
       จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการ
วิจัยนี้ได้น าทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1970, อ้าง
ถึงใน ณัฐเดช จันทรางศุ, 2547 หน้า 14) และทฤษฎีสองปัจจัย 
(Two Factors Theory) หรือทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซ เบิ ร์ก 
(Herzberg, 1959, p. 9-10) มาประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษา 
โดยก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
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         ตัวแปรต้น                                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากร ประชากรในการวิจัยนี้  ได้แก่ พนักงาน
โรงงาน 1 บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 150 คน 
  2) กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยสูตรค านวณ
จ านวนตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1970) ได้ ขน าด ตั ว อ ย่ า ง 
110 คนและท าการสุ่ มตั วอย่ างด้ วยวิธีบั ง เอิญ  (Accidental 
Sampling) 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ โดยผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพด้วยการตรวจความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจาก
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน และน ามาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ (Item Objective Conference: ICQ) เลือกเฉพาะข้อ
ที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แล้วน าไปทดลองใช้กับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน จากนั้นน ามาหาค่าความ
เช่ือมั่นด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค 
(Conbach, 1974. p.161) ปรากฏแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น
ทั้งฉบับ = 0.794 

เครื่องมือแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่  1 ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลประกอบด้ วย  เพศ  อายุ 

ส ถาน ภ าพ สม รส  ระดั บ ก ารศึ กษ า  ราย ได้ เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อ น 
ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการท างานด้าน
ต่าง ๆ 9 ด้าน เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด 

น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน 1,2,3,4 
และ 5 ตามล าดับ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ท าการเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 1 ถึง 31 มกราคม 2561 ด้วย
การขออนุญาตบริษัทแจกแบบสอบถามพนักงานในตอนเช้าก่อนเข้า
ท างานจนได้ข้อมูลครบ 110 คน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     เมื่อได้ข้อมูลครบแล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
และน าไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้สถิติวิเคราะห์ 
     1) ปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์ด้วยแอนแจกแจงความถี่และ
ค่าร้อยละ 
         2) ระดับแรงจูงใจในการท างานมีเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและจ าแนกระดับแรงจูงใจ ดังนี้ (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ, 2536 หน้า 156-157) 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.20-5.00 หมายถงึ ระดับแรงจูงใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.40-4.19 หมายถึง ระดับแรงจูงใจมาก 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.60-3.39 หมายถึง ระดับแรงจูงใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.80-2.59 หมายถึง ระดับแรงจูงใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.79 หมายถึง ระดับแรงจูงใจน้อยท่ีสุด 
    3) ทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบที (T-Test) และการ
ทดสอบเอฟ (F-Test: One Way ANOVA) และทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 

 3.  สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เกือบ

ร้อยละ 80 เป็นเพศหญิง ส่วนมากเกือบร้อยละ 50 มีอายุ 30-39 ปี 
มีสถานภาพสมรสเป็นโสดและสมรสใกล้เคียงกัน คือ ประมาณร้อย
ละ 50 และ 40 ตามล าดับ มากกว่าร้อยละ 50 จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช รองลงมาจบการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้นร้อยละ 33 ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีเพียงร้อยละ 
3.7 เท่านั้น และส่วนใหญ่ร้อยละ 90 มีรายได้  10,001-20,000 
บาท/เดือน มากกว่าร้อยละ 50 มีประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี 
รองลงมามีประสบการณ์ท างาน 10 ปีขึ้นไป และ 4-5 ปี ใกล้เคียง
กัน รวมกันมากกว่าร้อยละ 40 และเป็นพนักงานปฏิบัติการมากที่สุด
ร้อยละ 98.1 

2. ระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานโรงงาน  1 
บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า โดยภาพรวมพนักงานมีแรงจูงใจในการ
ท างานในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านค่าจ้าง

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. รายได้ต่อเดือน 
6. ประสบการณ์

ท างาน 
7. ต าแหน่งงานท่ี

รับผิดชอบ 

แรงจูงในใจการท างาน 
1. นโยบายและการบริหารงาน 
2. สภาพในการท างาน 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
4. ค่าจ้างและสวัสดิการ 
5. ความปลอดภัยในการท างาน 
6. ความมั่นคงในการท างาน 
7. การไดร้ับการยอมรับนับถือ 
8. ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
9. ความเจรญิก้าวหน้า 
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เงินเดือน/สวัสดิการ และด้านความมั่นคงในการท างานที่เหลืออีก 6 
ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านสภาพในการท างาน ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความ
เจริญก้าวหน้า และความส าเร็จในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งหมด 

3. การเปรียบเทียบน้าดับแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานโดยภาพรวมตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า มีเพียงปัจจัยด้าน
เพศเท่านั้นที่มีระดับแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีแรงจูงใจในการ
ท างานมากกว่าเพศชาย 
 
 4.  อภิปรายผล 

จากผลของการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. โรงงาน 1 บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร มีแรงจูงใจในการท างาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
มี 3 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้าน
ค่าจ้างเงินเดือน/สวัสดิการ และด้านความมั่นคงในการท างานส่วนที่
เหลืออีก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพในการท างาน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติและด้านความเจริญก้าวหน้า
และความส าเร็จในงานอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ที่มี
สาขาในต่างประเทศหลายประเทศในเอเชียผลิตอุปกรณค์อมพิวเตอร์
และโทรคมนาคมตามแบบของผู้ว่าจ้าง และทีมบริษัทออกแบบเอง
จ าหน่ายไปทั่วโลก เนื่องจากเป็นบริษัทมหาชนจึงมีรูปแบบการ
บริหารงานที่แน่นอนมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการแยกเป็นฝ่ายต่าง ๆ มีระเบียบการบริหารงานท่ีชัดเจน รวมทั้งมี
ระเบียบปฏิบัติของพนักงานที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของพนักงาน 

ส่วนในด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทก็ให้ความส าคัญอย่าง
มาก พนักงานผลิตทุกฝ่ายจะได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการ
ท างานโดยเปิดสถาบันอบรมหลักสูตรช่างเทคนิคของบริษัท ทั้งนี้ก็
เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของพนักงานซึ่งจะมีผลไปถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับผู้ผลิต
อื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ บริษัทยังพยายามสร้างแรงจูงใจในการท างาน
และความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยการก าหนดเงินให้เป็นที่น่าพอใจ 
ดังจะเห็นได้จากพนักงานส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ส าเร็จ
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จะมี

เงินเดือนอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาท ซึ่งนับว่าสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ 

นอกจากนั้น บริษัทยังจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน 
เช่น รถรับส่ง ชุดแต่งตัว(ชุดยูนิฟอร์ม) ค่าเงินประจ าต าแหน่ง อาหาร
กลางวัน อาหารเย็นส าหรับพนักงานท างานนอกเวลา เงินครบปี เงิน
โบนัส การจัดงานปีใหม่ เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นบริษัทยังมีการ
จัดสรรหุ้นให้กับพนักงานผู้ได้รับการคัดเลือกโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อ
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน
ให้กับพนักงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้พนักงานพึงพอใจและมี
แรงจูงใจในระดับมากใน 3 ด้านดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
แรงจูงใจในการท างานของเฮอร์เบอร์ก (Herzburg’s Two Factors 
Theory) ที่พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท างานมี 2 
ปัจจัยคือ (Herzburg, Mausner and Snyderman, 1993 pp.44-
49. อ้างถึงในเทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, 2540 หน้า 37-
38) 1) ปั จ จั ย จู ง ใจ  (Motivator Factors) ท า ให้ ค น ท า งาน มี
ความรู้สึกพึงพอใจในการท างานเป็นสิ่งจูงใจภายใน ปัจจัยเหล่านี้จะ
เกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติอยู่ เช่น ความส าเร็จของงานการยอมรับนับ
ถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า เป็นต้น 2) ปัจจัย
ค้ าจุน (Maintenance or Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการสร้างความไม่พึงพอใจในงาน ถ้าจัดองค์ประกอบนี้เหมาะสม
จะช่วยลดความไม่พึงพอใจในงาน ประกอบด้วยนโยบายและการ
บริหารความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รายได้ ความมั่นคงในงาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน โอกาสก้าวหน้าในงาน เป็นต้น 

ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของทัศนีย์ เอี่ยม
สะอาด (2553: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จ ากัด 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิวิไล กุลทรัพย์ศุทรา (2552: บทคัดย่อ) 
ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัท เอ.เอส แอส
โซซีเอทเอ็นจิเนียริ่ง (1964) จ ากัด พบว่า พนักงานมีระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและรายด้านมี
เพียง 2 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จของงานและด้านลักษณะงานท่ีอยู่
ในระดับมาก ส่วนท่ีเหลืออีก 6 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
โรงงาน 1 บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยด้าน
เพศเท่านั้นมีผลท าให้แรงจูงใจในการท างานของพนักงาน โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศ
หญิงมีระดับแรงจูงใจในการท างานสูงกว่าเพศชาย เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่แตกต่างกันมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและ
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การบริหาร ด้านสภาพในการท างาน ด้านค่าจ้างเงินเดือนและ
สวัสดิการ ด้านความปลอดภัยในการท างาน และด้านความมั่นคงใน
การท างาน โดยเพศหญิงมีระดับแรงจูงใจในการท างานมากกว่า
พนักงานเพศชายทั้งหมด 5 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศหญิงและชายในสังคมไทยจะมีความ
แตกต่างกันในเรื่องความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใช้ชีวิต 
วัฒนธรรมและสังคมไทยก าหนดบทบาทและการท ากิจกรรมของคน
ทั้งสองเพศไว้ต่างกัน ผู้หญิงมักชอบความสงบความมั่นคงปลอดภัย 
มีความประนีประนอมโอนอ่อนผ่อนตาม ส่วนเพศชายชอบความท้า
ทาย ชอบท ากิ จกรรมสั งสรรค์ ในหมู่ เพื่ อน  มีค่ าใช้จ่ายมาก 
นอกจากนั้นลักษณะงานที่ท าระหว่างเพศหญิงและชายก็มักจะ
แตกต่างกัน งานบางประเภทที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือต้องใช้
แรงมากมักเป็นงานของเพศชาย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงท าให้พนักงาน
เพศหญิงของบริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร มีระดับแรงจูงใจในการท างานสูงกว่า
พนักงานเพศชายซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพินเดอร์  (Graig C. 
Pinder, 1984, p.84 อ้างถึงใน ปรียาพร วงอนุตรโรจน์, 2541, หน้า
130) ที่กล่าวว่าแรงจูงใจจะท าให้แต่ละบุคคลเลือกติดตามเพื่อ
สนองตอบต่อสิ่งเร้าที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่าง
กันออกไป พฤติกรรมที่เลือกแสดงนี้เป็นผลจากลักษณะในตัวบุคคล 
เช่น ความสนใจความต้องการ ค่านิยม ทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและ
ความมุ่งหวังที่ต่างกัน เป็นต้น 
 
5.  ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 จากผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
โรงงาน 1 บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีเพียง 3 ด้านเท่านั้น อยู่ในระดับมาก คือ
ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ 
และด้านความมั่นคงในการท างาน ส่วนอีก 6 ด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ตามล าดับ คือ ด้านสภาพการท างานด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนั บถื อ  ด้ าน ลั กษณ ะงานที่ ปฏิ บั ติ  และด้ าน ความ
เจริญก้าวหน้าและความส าเร็จในการท างาน ดังนั้นบริษัทควร
ปรับปรุงปัจจัยด้านต่าง ๆ ให้เป็นที่พึงพอใจของพนักงานซึ่งจะเป็น
แรงผลักดันให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น ดังนี้ 
  1) ด้ านสภาพในการท างานควรปรับปรุ งด้ วยการ
มอบหมายให้รับผิดชอบตามความสามารถ มีอุปกรณ์เครื่องมือใน
การปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและเหมาะสม 

  2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ควรปรับปรุงจัด
กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างพนักงานฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้างานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นครั้งคราว หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาควรมีการ
เยี่ยมเยือนแนะน าการท างานเพื่อเป็นก าลังใจและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร 
  3) ด้านความปลอดภัยในการท างาน บริษัทควรจัด
สภาพแวดล้อมการท างานให้ปลอดภัยตามกฎหมาย มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายให้กับพนักงานและควรฝึกอบรมความปลอดภัยใน
การท างานให้ 
  4) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือบริษัทควรแสดงออกถึง
การยอมรับนับถือพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การยกย่องชมเชย 
การให้รางวัล การประกาศให้เป็นพนักงานดีเด่นประจ าฝ่ายต่าง ๆ 
เป็นต้น 
  5) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ บริษัทควรพิจารณามอบงาน
ให้พนักงานตามความสามารถมีการฝึกอบรมเพื่ อยกระดับ
ความสามารถของพนักงาน 
  6) ด้านความเจริญก้าวหน้าและความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน บริษัทควรพิจารณาให้พนักงานมีโอกาสเลื่อนต าแหน่งให้
สูงขึ้น มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องเพื่อ
ความก้าวหน้าในการท างานของพนักงาน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     1) ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานโรงงานที่
ผลิตสินค้าต่างประเภทกันในขอบเขตพื้นที่ท่ีกว้างขึ้น 
     2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานระหว่างภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาครัฐ 
 
6.  เอกสารอ้างอิง 
ณัฐเดช จันทรางศ,ุ พ.ท. (2547). คุณภาพชีวิตการท างานของก าลัง

พล กองดุริยางค์ทหารบก. ปัญหาพิเศษรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขานโยบายสาธารณะ, 
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลยับูรพา. 

ทัศนีย์ เอี่ยมสะอาด. (2553). “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผลไม้กระป๋อง (1998) 
จ ากัด อ าเภอปรารณบุรี จังหวัประจวบคีรีขันธ”์ รายงาน
การศึกษาวิจัยตามหลักสูตรปรญิญาศิลปะศาสตร์บณัฑติ 
สาขาการจดัการธรุกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ, 
มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ. (2540). พฤติกรรมองค์การ. 
กรุงเทพมหานคร. ไทยวัฒนาพานิช” 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2541). จิตวิทยาการบริหารบุคคล. 
กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ดี. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 339

hp-pc3
Stamp



ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2536). เทคนิคการวิจัยทาง
การศึกษา. (พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ศูนย์
ส่งเสริมวิชาการ.  

ศิวิไล กุลทรัพย์ศุทรา. (2552). “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เอ.เอส แอสโซซีเอทเอ็นจิเนียริ่ง (1964) 
จ ากัด” งานนิพนธ์บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต, สาขาการ
จัดการทัว่ไป, บัณฑติวิทยาลยั, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร. 

สมใจ ลักษณะ. (2542). พฤติกรรมองค์การ. คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา. ม.ป.ท. 

 
Cronbach Lee Joseph. (1974). Essentials of 

Psychological testing. New York: Harper and 
Row. p. 161. 

Herzberg, F (1959). Federick; Mausner, Bernard; and 
Synderman, Block the Motivation to 
Work. New York: John Willey. 

Yamane, Taro. (1970). Statistics: An Introductory 
Analysis. Third edition. New York: Harper and 
Row Publication.x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 340

hp-pc3
Stamp



 

 
 

Financial Planning Household Level in Chaimongkol Temple Songkhla Province 
 

 
 

 
 

Email : thongrat.s@hotmail.com  ;  Email : atchara_ped@yahoo.com ;  Email : or_chanin@yahoo.com 

 
 

 

- -
-

 

 
 

: ,   
 

Abstract 
  This Study of Financial Planning at the Household Level in Chaimongkhon Temple Community, Songkhla 
Province, is intended to: 1) examine general data at the household level in Chaimongkhon Temple Community, 
Songkhla Province; 2) examine financial planning data at the household level in Chaimongkhon Temple Community, 
Songkhla Province; In this study, quantitative research methods were employed and the population was composed of 
heads of  household in Chaimongkhon Temple Community, Songkhla Province. A simple random sample consisting of 
315 individuals was drawn from the population. Data-gathering tools used were questionnaires. The obtained data were 
then analyzed by using statistical software packages to calculate percentages, averages, standard deviations and One 
Way ANOVA. Based on the investigation of general data and financial planning data, it is found that most respondents 
are female, married and engaged in general worker jobs. They mainly have 3-4 family members, have education below 
undergraduate level, earn  about 5,000-10,000 Baht and spend 5,000-10,000 Baht per month. Regarding financial 
planning, it is found that: 33.4% of the respondents do some daily financial planning, 33.4 % of them do financial 
planning to ensure their welfare and security, 24.6% of them do financial planning as a result of their participation in 
financial planning seminars and 35.8% of them apply household accounting procedures. The findings from inquiry into 
of financial planning at the household level indicate that the respondents have a high degree financial planning at an 
average of 3.99. Awareness of daily income and expense accounting ranks highest at an average of 4.42, followed by 
awareness of their personal constant effort to earn income at an average of 4.32. 
 
Keywords : financial planning, head of household, household      
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การสร้างศักยภาพด้านการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบย่ังยืน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

The Building potential on Sustainable cultural tourism. Phra Nakhon Si 
Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

 
ภัทรนันท  สุรชาตรี1 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2) เพื่อศึกษาการสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตามแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์  จ านวน 400 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมาเที่ยวชมวัฒนธรรมตาม
เส้นทางประวัติศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.960 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.74  มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.00 การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิด
เป็นร้อยละ 79.50  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 81.75 เป็นพนักงานบริษัทหรือโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 38.50  ตามล าดับ และการ
สร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนแบบยั่งยืน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X  = 3.41, SD = 0.98) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ศักยภาพด้านการสร้างสถานที่ท่องเที่ยว และศักยภาพ
ด้านแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมีค่าเท่ากัน (X  = 3.64, SD = 0.81) ด้านการจัดการทางการตลาด (X  = 3.52, SD = 0.86) ด้านผลิตภัณฑ์และการ
บริการ ( X  = 3.40, SD = 0.87) ศักยภาพด้านพันธมิตรทางธุรกิจ และล าดับสุดท้าย ศักยภาพด้ายการตอบสนองความต้องการลูกค้า (X  = 
3.03, SD = 0.59)  ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ศักยภาพ  การท่องเที่ยว  เชิงวัฒนธรรม 

 
Abstract 

 The purpose of this research are:  1)  to study the demographic characteristics factor of community-based 
cultural tourism and 2)  to study the potential creation cultural tourism in Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province, by using Purposive Sampling in this research is a group of tourists visiting Thailand, 
according to cultural attractions and historical sites. The total number of 400 people by the specific sampling only 
tourists who visit Thailand culture along the path of history. This research is research, both quantitative (Quantitative 
Research) using query comments (Questionnaire) is a tool for collecting data to find out the coefficient l license dash 
alpha (Alpha Coefficient) of the cross, the Alpha Coefficient Cronbach has a value equal to the sentiment using statistics 
to analyze 0.960 information. The average percentage values ( X ) and standard deviation (S.D.), a research group, found 
that the majority of the population is  female, 66.74 percent aged between 26-35 years old, 54.00% diploma or 
equivalent. 79.50 percent respondents most 81.75 percent as company employees or factory 38.50 percent 
respectively, and to build the capacity of communities for sustainable cultural tourism Phra Nakhon Si Ayutthaya 
District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. It found that overall is moderate (= 3.41, SD = 0.98) by descending sort 
priority 3 include the potential to build attraction and potential of natural resources there. ( X  = 3.64, SD = 0.81), 
marketing management ( X  = 3.52, SD = 0.86) products and services ( X  = 3.40, SD = 0.87), potential business partners 
and the last potential thread responding to customer needs ( X  = 3.03, SD = 0.59), respectively. 
Keywords:   Potential  Cultural  Tourism.  
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1. บทน า 
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นการขับเคลื่อน    
การพัฒนาประเทศ โดยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีศักยภาพใน   
การผลักดันในการสร้างคน สร้างรายได้ภายในชุมชน อีกทั้งยัง
สามารถรองรับสังคมผู้สู งอายุ ให้มีการเพิ่มรายได้ แบบยั่ งยืน 
นอกจากนั้นยังเป็นการรักษาเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ที่ปรากฏต่อ
สายตาตามวิถีชีวิตแบบท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยการ
สืบสานวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมกับการบริหารจัดการสมัยใหม่แบบ
บูรณาการ เพื่อเป็นการบริหารจัดระบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนให้คงอยู่กับชุมนอย่างยาวนาน 
และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามแนวทางด้านวิธีชีวิตของชุมชนที่
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างสวยงามรองรับบริบททางสังคม 
เศรษฐกิจที่ มี การเปลี่ ยนแปลงในด้ านต่ างๆ  อย่ างต่ อ เนื่ อ ง 
นอกจากนั้นยังคงสืบสานความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนตามวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง และมุ่งพัฒนาการให้บริการนักท่องเที่ยวให้เกิดความ
สะดวกความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ เพื่อให้
ตอบสนองความต่อการของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อมูล การบริการ
แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ที่พัก เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า
อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือว่ามีบทบาท
ส าคัญในการรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวภายในชุมชน โดยมุ่งเน้น         
อัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ ชุมชนเป็นศูนย์กลางด้าน       
การท่องเที่ยวตามระบบกลไกภาครัฐที่มุ่งพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว
ภายในชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิธีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน 
ซึงปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวแบบวิธีไทยตาม  
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นภายในพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีการเรียนรู้
วัฒนธรรมภายในชุมชน (ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว , 2556) นอกจากนี้     
การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยังคงพัฒนาตามนวัตกรรมวิธีแบบไทย
อย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงมีความส าคัญต่อการสร้างรายได้ และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวมีแนวโน้วจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างวิถีชีวิตในการด ารงอยู่ของชุมชนตาม
แหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ดังนั้นจึงต้องมีการมุ่งพัฒนาส่งเสริม 

 
ในการขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ด้วยการอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม วิถี ชีวิต และ
เอกลักษณ์ของชุมชนหรือสถานที่ที่มีความงามและให้ความส าคัญ 
ต่อชุมชนนั้นๆ ด้วยการช่วยกันก ากับดูแลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
เข้มแข็งสืบสานวัฒนธรรม โดยการถ่ายทอดความสวยงามจากแหล่ง
ธรรมชาติให้เกิดความสมบูรณ์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยให้ความส าคัญใน
บริบทของพื้นที่เป็นส าคัญ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้คงอยู่อย่างยาวนานตามขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
แบบวิถีไทยแบบยั่งยืน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมแบบยั่ งยืน อ าเเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวเชิง
วั ฒ น ธ ร ร ม ชุ ม ช น  อ า เภ อ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

2.2 เพื่อการสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ
ยั่งยืน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
 3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยเพื่ อท าการศึ กษาค้นคว้าส าหรับ           

การวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมท่องเที่ยว       
ตามแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ โดยการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตาม
แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีอัตลักษณ์ความเป็นไทย   
แบบดั้งเดิม ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 141,010 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงด้วยการวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่

นิยมท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ โดยการเรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชนตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีอัตลักษณ์ความ
เป็นไทยแบบดั้งเดิม จ านวน 400 คน ตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณกรณี
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%        ค่า
ความคาดเคลื่อน  5% ตามแนวคิดของทาโร่  ยามาเน่  (Taro 
Yamane 1973) อ้างอิงในศิริพงษ์ พฤทธิพงศ์  2553, หน้า 203     
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 

สูตรการค านวณ 
 สูตร  n = N 
  1+N(e)2 

โดยที ่ n  =  จ านวนของขนาดตัวอย่าง 
 N  =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
 E  =  ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 

แทนค่า n  =  141,010 
  1+450 (0.05)2 

= 400 ตัวอย่าง 
จากจ านวนประชากรทั้งหมด 141,010 คน ก าหนดให้มีความ 

คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาด
เคลื่อน ±5% จากสูตรดังกล่าวได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง 
การเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างแบบตั้งใจไม่ได้มีการ
สุ่ม (Random) ใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง (วัชราภรณ์  สุริยาภิวัฒน์. 
2556,น.147) กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมท่องเที่ยวแบบ
ธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน   
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เคร่ืองมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย  
 แบบสอบถามเพื่อใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนด
ประเด็นค าถามตามตัวแปรที่ได้ประมวลจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 1. ผู้ วิ จั ยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมู ลจากแหล่ งท่ องเที่ ยว             
2 แหล่ง คือ 
     1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การใช้แบบสอบถาม 
         1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้ท าการศึกษาข้อมูล
จากหนังสือบทความ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา จ านวน 400 ตัวอย่างวารสาร งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องและการ
ค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองของผู้ตอบ
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยม
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตตามแบบวิถีไทยแบบท้องถิ่น    
ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งข้อมูล
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed - ended Form) ได้แก่ 
เพศ อายุ การศึกษา ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสร้างศักยภาพด้านการท่อง 
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ด้านการสร้างศักยภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
แบบยั่งยืน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลั กษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ประกอบด้วย  6 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความแตกต่างของสถานที่
ท่องเที่ยว ด้านการมุ่ งเฉพาะเพื่ อตอบสนองความต้องการลูกค้า        
ด้านการจัดการทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว     
ด้ านผลิ ตภั ณ ฑ์ และการบ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ย ว ด้ าน แห ล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ  และด้านพันธมิตรทางธุรกิจท่องเที่ยว เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วน  (Rating Scale) ซึ่งจัดอยู่ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) แต่ละข้อค าถามมีค าตอบ
ให้ เลือก 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert scale คือมากที่สุด มาก     
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 เกณฑ์การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 ระดับความส าคัญ           คะแนน 
 มากที่สุด    5 

  มาก    4 
  ปานกลาง    3 
  น้อย    2 
  น้อยที่สุด    1 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาน าผลคะแนนจากการก าหนด
ดังกล่าวมาประเมินค่าเพื่อหาความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยใช้สูตร 
(กัลยา วานิชย์บัญชา . 2552, น.29 
อันตรภาคช้ัน  

 อันตรภาคช้ัน  =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
   จ านวนช้ัน 
            =   5 – 1  
      5 
            =   0.8 
ซึ่งแปลความหมายของค่าเฉลี่ยแต่ละระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 -5.00 หมายถึง มีระดับความส าคัญมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 -4.20 หมายถึง มีระดับความส าคัญมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 -3.40 หมายถึง มีระดับความส าคัญปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 -2.60 หมายถึง มีระดับความส าคัญน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 -1.80 หมายถึง มีระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
การประเมินคุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น

ส าหรับการวิจัยไปท าการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 2 ส่วน คือ ค่าความ
เที่ ยงตรงของเนื้ อหา (Validity) และค่ าความเช่ือมั่ น (Reliability)      
ของแบบสอบถาม ดังนี้ 

4.1 ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเรียนปรึกษาผู้เช่ียวชาญช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
และความครอบคลุมของเนื้อหาที่ต้องการศึกษา จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 
ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง ช านาญการพิเศษการท่องเที่ยว และอาจารย์เอกพล 
วิงวอน (อาจารย์ประจ าสาขาการท่องเที่ยว) ทั้งนี้ น าค่าที่ได้มาวิเคราะห์
ดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Concordance: IOC) โดยใช้สูตรดังนี ้
 IOC  =  ∑R 
        N 
เมื่อ  IOC  หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Concordance 
: IOC) 
 R  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
 N  หมายถึง  จ านวนผู้เช่ียวชาญ  
และให้คะแนนดังนี้ 
 1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 0 หมายถึง ไม่แน่ ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องหรือไม่
สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้เลือกค าถามข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใช้เป็น
ข้อค าถามจากผู้เช่ียวชาญซึ่งได้ตรวจ สอบแบบสอบถามแล้วเห็นว่า 
แบบสอบถามทุกข้อมีความเที่ยงตรงของเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละด้าน 
และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยได้ค่า IOC เท่ากับ 0.99 

4.2 ความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
และปรับปรุงแก้ ไขแล้วท าการทดสอบ (Try Out) จ านวน 30 ชุด       
กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยว    
ชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจสอบว่าค าถามสามารถ
สื่อความหมายตรงตามความต้องการ ตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s Alpha)        
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ค่าระดับความเช่ือมั่นของแบบสอบถามมากกว่า 0.7 จึงจะถือได้ว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
จริงได้ (ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์. 2553, น.91 - 93) โดยได้ค่าความเช่ือมั่น 
เท่ากับ 0.960 

4.3 ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ส าหรับ
การน าไปใช้จริงต่อไป 

 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยว คือ กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีนิยมท่องเที่ยว
แบบธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

5.1 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมท่องเที่ยวตามแหล่ง
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ  โดยการเรียนรู้วิถี ชีวิตชุมชนตามแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยแบบ
ดั้งเดิม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
400 ชุด 

5.2 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบ   
ในแบบสอบถามจากการรวบรวมข้อมู ลในครั้ งนี้ ที่ มี การตอบ           
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด จ านวน 400 ชุด คิดเป็น 100% ของ
แบบสอบถามทั้งหมด 

5.3 น าข้อมูลที่ได้ในการตอบแบบสอบถามที่ถู กต้องมาลงรหัส    
เพื่อประมวลผลข้อมูล โดยโปรแกรมส าเร็จรูปหลังจากนั้นน าผลที่ได้มา
วิเคราะห์และสรุปผลโดยน าเสนอในรูปของการอภิปรายผลประกอบวิจัย 

 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการอ่านค่าสถิติ
วิจัยดังนี้ 

6.1 เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบ
สอบเกี่ยวกับการสร้างเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบยั่งยืน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 
7. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 
267 คน มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี จ านวน 216 คน การศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 318 คน ผู้ตอบแบบสอบถามมี
จ านวน 327 คน เป็นพนักงานบริษัทหรือโรงงาน จ านวน 154 คน 
ตามล าดับ 

สรุปการสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ
ยั่งยืน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความ  

แตกต่างของสถานท่ีท่องเที่ยว ด้านการมุ่งเฉพาะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการลูกค้า ด้านการจัดการทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์  
แหล่งท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการท่องเที่ยว       
ด้านการท่องเที่ยวตามแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และด้านพันธมิตรทาง
ธุรกิจท่องเที่ยว พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (x̄  = 3.41 , 
SD=0 .98)  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่     
ด้านการสร้างความต่างของสถานที่ท่องเที่ยว และด้านการท่องเที่ยว   
ตามแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าเท่ากัน (x̄  = 3.64, SD= 0.81)       
ส่วนด้านการจัดการทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
(x̄  = 3.52, SD= 0.86) ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการท่องเที่ยว 
(x̄  = 3.40 , SD= 0.87) ด้านพันธมิตรทางธุรกิจท่องเที่ยว (x̄  = 3.25  
SD= 0.94)  และล าดับสุดท้าย ด้านการมุ่งเฉพาะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการลูกค้า (x̄  = 3.03 , SD=0 .59) ตามล าดับ  
  
8. อภิปรายผลการวิจัย 

อภิปรายผลการวิจัยวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างศักยภาพด้าน      
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถอภิปรายผลดังนี้ 

การสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสร้างความแตกต่างของสถานท่ีท่องเที่ยว ด้านการมุ่ง
เฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า ด้านการจัดการทางการตลาด
ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวตามแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ   
และด้านพันธมิตรทางธุรกิจท่องเที่ยว เป็นเอกลักษณ์ ชัดเจนซึ่ ง
ประกอบด้วยดังนี ้

ด้านการสร้างความแตกต่างของสถานที่ท่องเที่ยวและด้านการ
ท่องเที่ยวตามแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ      
พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล (2553 : บทคัดย่อ) เรื่องการศึกษาทรัพยากร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีทรัพยากรท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพสูงโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและวิถี ชีวิตของชาวมอญ       
ด้านประวัติศาสตร์ ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุและวิถีชีวิตของขุม
ขนชาวมอญด้านอาหาร การแต่งกายตามแนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในจังหวัดปทุมธาน ี

ด้านการมุ่งเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศิรินันท์ พงษ์นิรันดร โอชัญญา บัวธรรม และชัชชญา 
ยอดสุวรรณ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมาพบว่าด้าน    
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ควรจัดระบบคมนาคมและการสัญจรให้
ชัดเจน พร้อมกับท้าป้ายบอกทางให้ถูกต้องและติดตั้งเป็นระยะๆ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรจัดให้มีบริการที่ครอบคลมุและทั่วถึง 
การท่องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้ งนี้ เพื่ ออ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น  

ด้านการจัดการทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sproule (1996) ได้เสนอองค์ประกอบ 
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ความส าเร็จในการการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน เพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วยศักยภาพของพื้นที่ศักยภาพของชุมชน
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง     
ทั้ งทางบวกทางลบและการให้ ชุมชนมีความรู้ ในการจัดการ         
การท่องเที่ยว  

 ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการท่องเที่ยวสอดคล้องกับ
ฉันทัช วรรณถนอม (2552) กล่าวถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอยู่ในอันดับที่  1-3 ของประเทศซึ่ง
สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในไทยอยู่
ในล าดับแรกเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการส่งเสริมสินค้าออก
อื่นๆ เป็นที่ตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยได้
เป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่แสดงบทบาทเด่นชัดตลอดสามถึง
สี่ทศวรรษที่ผ่านมาความส าเร็จ โดยรวมมาจากฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง        
ทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีช่วยกันผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้ 

ด้านพันธมิตรทางธุรกิจท่องเที่ยวสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษฎา 
ณ หนองคาย และสามารถ ปิติพัฒน์ (2556) พบว่า การมีส่วนร่วม
ของชุมชน เป็ นปั จจั ยส าคั ญ ในการส่ งเส ริ ม การท่ อ งเที่ ย ว             
ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนนั้นเป็นหลักการที่จะน า
การท่องเที่ยวไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ด้านการมุ่งเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าสอดคล้องกับ
งานวิจัยสุรวดี ฤทธิรน (2554) ศึกษาการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของร้านขายยาอิสระในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พบว่า ร้านขายยาอิสระที่ตั้งอยู่ในท าเลที่มีการแข่งขันรุนแรงมีการใช้  
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างร่วมกับกลยุทธ์การเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 
สร้างการตอบรับที่ดีจากลูกค้า เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 
9. ข้อเสนอแนะ 

การสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบประเด็นที่น่าสนใจ 
ผู้วิจัยจึงได้น าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผลดังนี้   

9.1 ด้านการมุ่งเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า ควรมีการ
ส ารวจความพึ งพอใจของนักท่ องเที่ ยว เพื่ อน าข้ อมูลที่ ได้ จาก
นักท่องเที่ยวมาปรับปรุงพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จ
ต่อไป 

9.2 ควรให้ความส าคัญกับการตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวด้วยการบริการแบบเป็นการเอง สร้างเอกลักษณ์ให้ลูกค้า
ประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว 

9.3 ควรสร้างศักยภาพบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
เพื่ อรองรับปริมาณและความต้ องการของท่องเที่ ยวในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

9.4 ควรมีการบูรณาการการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น    
การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับบริการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมแบบ
ยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
10. ข้อเสนอแนะในครั้งถัดไป 

10.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการสื่อสารเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนแบบยั่งยืน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10.2 การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวไทยแบบบูรณาการศาสาตร์ของ
พระราชาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

10.3 โครงการพัฒนาความรู้เพื่อรองรับกิจกรรมในการยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวภายในชุมชนแบบยั่งยืน  
 
8. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับความกรุณาและความ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ดร.สมชาย 
สุรชาตรี และดร.แสงจิตต์ ไต่แสง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้
ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า รวมทั้งข้อเสนอแนะจนกระทั่งงานวิจัย
ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา ดร.เกษม บ ารุงเวช ตลอดจนผู้อ านวยการ
ส านักวิจัย รศ. ดร.ชูสิทธ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่าน 
ผู้ เช่ียวชาญและคณาจารย์  ทุกท่านที่ เป็นผู้ ให้ค าแนะน าและ
ตรวจสอบด้านความรู้  เทคนิคต่ างๆ ขอขอบพระคุณผู้ ตอบ
แบบสอบถาม เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทุกท่านและ
เจ้าหน้าที่การเงินทุกท่าน ที่ให้ค าปรึกษาและให้ความร่วมมือด้วยดี
ตลอดมา ขอขอบพระคุณ นายอาทิตย์ บุญเชิด คุณพ่อสมชาติ 
ประสงค์ และคุณแม่บุญสม ประสงค์ ที่คอยช่วยเหลือและเป็น
ก าลังใจด้วยดีเสมอมา 
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ผลอัตราการไหลลมร�อนและอุณหภูมิการอบแห�งแบบพ�นฝอยต�อปริมาณความช้ืนระกําผง 
The effect of hot air flow rate and spray drying temperature of Rakam juice 

powder 
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค7ทําการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิของลมร>อนและอัตราการไหลของลมร>อนท่ีมีผลต�อปริมาณความช้ืนของ
ระกําผงด>วยเครื่องอบแห>งพ�นฝอย ทําการทดลองอบแห>งระกําภายใต>สภาวะการอบแห>งแตกต�างกันคือ อัตราการไหลลมร>อนมี 3 ระดับคือ 
0.01 m3/s, 0.025 m3/s และ 0.04 m3/s อุณหภูมิลมร>อนมี 3 ระดับคือ 120°C 140°C และ 160°C ปริมาณสารมอลโตรเด็กซ7ซินร>อยละ 10 
20 และ 30 (โดยนํ้าหนัก) และอัตราการปPอนสารละลายวัตถุดิบคงท่ีเท�ากับ 1.5 kg/hr จากการศึกษาพบว�าการเพ่ิมอัตราการไหลของลมร>อน
ทําให>ปริมาณความช้ืนของระกําผงเพ่ิมข้ึน และการเพ่ิมอุณหภูมิของลมร>อนทําให>>ปริมาณความช้ืนของระกําผงลดลง จากผลการทดลองค�า
ความช้ืนอยู�ระหว�างร>อยละ 3.01-4.53 และให>ค�าร>อยละของผลผลิตอยู�ระหว�างร>อยละ4.80-29.58  
คําสําคัญ : การอบแห>งพ�นฝอย, ระกําผง, อุณหภูมิลมร>อน 
 

Abstract 
The purpose of this research are to investigate the effect of hot air temperature and hot air flow rate on the 

moisture content of the Rajam juice powder by spray dryer. Experiments are conduct under various operating 
conditions; 3 levels of hot air flow rate of 0.01 m3/s, 0.025 m3/s and 0.040 m3/s, 3 levels of hot air temperature of 
120oC, 140oC and 160oC, 3 levels of Maltodextrin content of 10%, 20% and 30%,  feed rate with constant of 1.5 kg/hr. 
The results showed that, air flow rate is increased, moisture content is also increased, the other side when inlet hot air 
temperature is decreased, moisture content is increased. From the experiments, the moisture content was 3.01-4.53 % 
(d.b.), and the percentage of product output was 4.80-29.58 %.  
Keywords : Spray drying, Rakam juice powder, Hot ir temperature 

 

1. บทนํา (Introduction) 
ระกําเปiนพืชในวงศ7ปาล7มมีช่ือทางวิทยาศาสตร7ว�า Salacca 

wallichiana Mart. พบมากใน จีน ไทย มาเลเซีย พม�า อินโดนีเซีย 
เวียดนามและอินเดีย [1]  สําหรับประเทศไทยมีการปลูกกันมากใน
ภาคตะวันออก ในจังหวัด ตราด จันทบุรีและระยอง ในเน้ือระกํา
ประกอบด>วยวิตามินซี  นํ้าตาล คาร7 โบไฮเดรต ไฟเบอร7และ
สารประกอบอ่ืนๆท่ีให>พลังงานและบํารุ งร� างกาย [2] ระกํา
รับประทานเปiนผลไม>สดและนํามาปรุงรสเปรี้ยวในอาหาร ใน
ปoจจุบันความนิยมในการบริโภคผลระกําสดได>ลดลง จึงได>นําผล
ระกํามาแปรรูปเปiนขนมหวานคือ นํ้าระกํา ระกําลอยแก>ว หรือมีการ
นําไปใช>เปiนสารให>ความหวาน สารให>กลิ่น รสหรือใช>ตกแต�งหน>า
ผลิตภัณฑ7อาหาร [2] การแปรรูปผลระกําให>เปiนผลิตภัณฑ7ต�างๆ 
เปiนการแปรรูปอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถสร>างมูลค�าเพ่ิมให>กับ
ระกํา ช�วยแก>ปoญหาระกํามีราคาถูก  

การแปรรูปผลไม>เปiนผลไม>ผงมีหลายวิธีเช�น การทําแห>งแบบ
ลูกกลิ้ง แบบโฟมหรือแบบพ�นฝอย เปiนต>น การอบแห>งแบบพ�นฝอย
เปiน วิ ธีห น่ึง ท่ี นิยมใช> ในการผลิตอาหารแห> งผง เ น่ืองจากมี

ประสิทธิภาพในการอบแห>งสูง อัตราการแลกเปลี่ยนความร>อนดี 
การปนเปstอนน>อยเน่ืองจากเปiนระบบปuดและระยะเวลาในการทํา
แห>งสั้นมาก ก�อให>เกิดการสูญเสียคุณค�าทางโภชนาการ และสารให>
กลิ่นรสต่ํา รวมท้ังยังสามารถผลิตได>ต�อเน่ือง [3] ตัวอย�างกําแห>งผง
ด>วยการอบแห>งพ�นฝอย เช�น มะเก๋ียงผง [4] สับปะรดผง [5] 
มะพร>าวผง [6] นํ้าผึ้งชนิดผง [7] เปiนต>น การอบแห>งเปiน
กระบวนการแปรรูปผลผลิตท่ีได>รับความนิยมและใช>กันอย�าง
แพร�หลาย วัตถุประสงค7ของการอบแห>งน้ันคือ ลดการเจริญเติบโต
ของเช้ือจุลินทรีย7และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลผลิตน้ันเพ่ือยดื
อายุการเก็บรักษา ลดนํ้าหนักและสะดวกในการขนส�ง [8-11] 

การแปรรูปผลระกําให>เปiนเครื่องดื่มระกําผง เปiนการแปรรูปอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีน�าสนใจ สามารถสร>างมูลค�าเพ่ิมให>กับระกําได> 
บทความวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค7เพ่ือทําการอบแห>งระกําผงด>วย
เครื่องอบแห>งพ�นฝอย เพ่ือศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิของลมร>อน
และอัตราการไหลของลมร>อนท่ีมีผลต�อปริมาณความช้ืนของระกําผง
และผลผลิตระกําผงด>วยเครื่องอบแห>งพ�นฝอยเพ่ือเปiนแนวทางใน
การพัฒนาต�อไป 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 355

hp-pc3
Stamp



 

2. ขอบเขตการวิจัย (Scope of Research) 
ขอบเขตการวิจัยในการอบแห>งพ�นฝอยระกําผงมีดังน้ีคือ อัตรา

การไหลของลมร>อนเท�ากับ 0.01 m3/s 0.025 m3/s และ 0.040 
m3/s อุณหภูมิของลมร>อนขาเข>าเท�ากับ 120°C, 140°C และ 160°C 
ปริมาณสารมอลโตรเด็กซ7ซินร>อย 10 20 และ 30 (โดยนํ้าหนัก) ท่ี
อัตราการปPอนสารละลายระกําคงท่ีเท�ากับ 1.5 kg/hr แผนการ
ทดลองแสดงดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 3x3 ในแผนการ
ทดลองแบบสุ�มสมบูรณ7  

สภาวะท่ี ร>อยละมอลโตเดกซ7ตริน 
(โดยนํ้าหนัก) 

อุณหภูมลิมร>อน
ขาเข>า (°C) 

1 10 
120 2 20 

3 30 
4 10 

140 5 20 
6 30 
7 10 

160 8 20 
9 30 

วิเคราะห7ข>อมูล เปรียบเทียบความแตกต�างของค�าเฉลี่ย โดยใช>วิธี 
Duncan’s New Multiple Range test ท่ีระดับความเช่ือมั่น ร>อย
ละ 95 

 
3. อุปกรณRและวิธีการทดลอง (Materials and 
Methods) 
3.1 อุปกรณRทดลอง 

เครื่องอบแห>งแบบพ�นฝอยท่ีใช>ในงานวิจัยน้ีแสดงดังรูปท่ี 1 

  
 

รูปท่ี 1 เครื่องอบแห>งแบบพ�นฝอยท่ีใช>ในงานวิจัย 
 

โดยห>องอบแห>งทําจากเหล็กสแตนเลสมีขนาดเส>นผ�านศูนย7กลาง 
0.30 เมตร สูง 1.0 เมตร มุมกรวย 60 องศา ให>ความร>อนกับอากาศ
ด>วยกําเนิดความร>อนไฟฟPา (10 kW) Air blower ขนาด 2 hp 

อากาศร>อนไหลสวนทางการไหลของกระแสสารละลายท่ีเปiนละออง
ฝอย วัตถุดิบท่ีใช>สําหรับทําการทดลองคือระกํา 

 

    
           (ก) ระกําปลอกเปลือก              (ข) นํ้าระกํา 

รูปท่ี 2 วัตถุดิบสําหรับทดลอง 
 
3.2 วิธีการทดลอง 

นําระกํามาทําความสะอาดโดยการแกะเปลือกและแยกเมล็ด
ออกนําเน้ือระกํามาปo�นผสมนํ้ากลั่นด>วยอัตราส�วน 1 ต�อ 1 แยกนํ้า
ระกําออกจากกากโดยใช>ผ>ากรอง วัดปริมาณของแข็งในสารละลาย
นํ้าระกําด>วยเครื่องมือวัด ปรับความเข>มข>นของสารละลายระกําตาม
ต>องสภาวะท่ีกําหนดโดยการเติมสารมอลโตเดกซ7ตริน แล>วทําการ
ทดลองตามสภาวะท่ีกําหนด ก�อนทําการทดลองจะทําการเปuด
เครื่องอบแห>งทํางาน 30 นาที เ พ่ือให>สภาวะการทํางานของ
เครื่องอบแห>งคงท่ี  

  
4. ผลการวิจัย/ทดลอง (Results)  

ผลการทดลองท่ีได>แสดงดังรูปท่ี 3-5 แสดงความสัมพันธ7ระหว�าง
อุณหภูมิลมร>อนและอัตราการไหลของลมร>อนกับปริมาณความช้ืน
ของระกําผงท่ีมีส�วนผสมสารมอลโตรเดกซ7ตรินร>อยละ 10, 20 และ 
30 (โดยนํ้าหนัก) ตามลําดับ จะเห็นได>ว�าเมื่อกําหนดให>ปริมาณสาร
มอลโตรเดกซ7ตรินและอัตราการปPอนสารละลายคงท่ี ในการอบแห>ง
พ�นฝอย เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิลมร>อนหรือลดอัตราการไหลของลมร>อนจะ
ส�งผลปริมาณความช้ืนของระกําผงมีค�าลดลง ซึ่งผลกระทบของ
อุณหภูมิลมร>อนและอัตราการไหลของลมร>อนท่ีมีผลต�อปริมาณ
ความช้ืนของระกําผงน้ี เปiนผลเน่ืองมาจากเมื่อเพ่ิมอุณหภูมิให>กับลม
ร>อน ทําให>ความร>อนท่ีใช>ในการระเหยนํ้ามีค�ามากข้ึนและใน
ขณะเดียวกันเมื่อลดอัตราการไหลของลมร>อนจะทําให>เวลาท่ีใช>ใน
การอบแห>งมีค�ามากข้ึนเช�นกัน [5] 

 
รูปท่ี 3 ความสัมพันธ77ระหว�างอุณหภูมิลมร>อนและอัตราการไหลของ
ลมร>อนกับปริมาณความช้ืนของระกําผงท่ีปริมาณสารมอลโตรเดกซ7

ตรินร>อยละ 10 (โดยนํ้าหนัก) 
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รูปท่ี 4 ความสัมพันธ77ระหว�างอุณหภูมิลมร>อนและอัตราการไหลของ
ลมร>อนกับปริมาณความช้ืนของระกําผงท่ีปริมาณสารมอลโตรเดกซ7

ตรินร>อยละ 20 (โดยนํ้าหนัก) 

 
 

รูปท่ี 5 ความสัมพันธ7ระหว�างอุณหภูมิลมร>อนและอัตราการไหลลม
ร>อนกับปริมาณความช้ืนของระกําผงท่ีปริมาณสารมอลโตรเดกซ7ตริน

ร>อยละ 30 (โดยนํ้าหนัก) 
 

ตารางท่ี 2 ผลอุณหภูมิลมร>อนและปริมาณสารมอลโตรเดกซ7ตรินต�อค�าความช้ืนและร>อยละผลผลิตของระกําผงอบแห>งแบบพ�นฝอยท่ีสภาวะ
ต�างๆ 
 

ร>อยละมอลโตรเดกซ7ตริน (โดยนํ้าหนัก) อุณหภูมลิมร>อน(oC) ความช้ืน(ร>อยละ) ผลผลติ(ร>อยละ) 

10 
120 4.53a±0.04 4.80 g±0.64 
140 4.34b±0.03 6.55fg±1.10 
160 3.99c±0.01 7.13f±0.70 

20 
120 3.19d±0.02 16.25d±0.18 

140 3.12e±0.03 19.30c±1.21 
160 3.04f±0.04 13.81e±1.82 

30 
120 3.19d±0.01 29.58a±1.15 
140 3.13e±0.02 24.67b±1.50 
160 3.01f±0.03 21.63c±1.08 

หมายเหตุ ค�าเฉลี่ยท่ีมีอักษรต�างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นร>อยละ 95 (p≤0.05) 
 

จากตารางท่ี 2 จากผลการทดลองจะพบว�าการอบแห>งระกําผงท่ี
อุณหภูมิ 120 oC, 140 oC และ160 oC และปริมาณของสารมอลโตร
เดกซ7ตรินร>อยละ 10,20 ละ 30 (โดยนํ้าหนัก) ทําให>ปริมาณความช้ืน
และร>อยละผลผลิตของผลิตภัณฑ7ระกําผงมีความแตกต�างอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งให>ค�าความช้ืนอยู�ระหว�างร>อยละ
3.01-4.53 และให>ค�าร>อยละของผลผลิตอยู�ระหว�างร>อยละ4.80-
29.58  

 
4. วิจารณR อภิปรายผล (Discussion) 

การศึกษาผลของตัวแปรจะพบว�าการเพ่ิมอุณหภูมิลมร>อนและ
การเพ่ิมปริมาณสารมอลโตรเดกซ7ตรินมีผลทําให>ปริมาณความช้ืน
ของผลิตภัณฑ7ระกําผงมีค�าลดลง การเพ่ิมอัตราการไหลของลมร>อน
ทําให>ปริมาณความช้ืนของระกําผงเพ่ิมข้ึน โดยการอบแห>งระกําผงท่ี
อุณหภูมิลมร>อน 160 oC ช�วยลดปริมาณความช้ืนได>ต่ําสุด รวมท้ัง
ปริมาณของสารมอลโตรเดกซ7ตรินร>อยละ 10 (โดยนํ้าหนัก) ทําให>ค�า
ความช้ืนสูงสุด เมื่อเพ่ิมปริมาณของสารมอลโตรเดกซ7ตรินมากข้ึน 
ปริมาณร>อยละผลผลิตของระกําผงมีแนวโน>มท่ีเพ่ิมข้ึน  

5. บทสรุป (Conclusion) 
งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค7ทําการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิของ

ลมร>อนและอัตราการไหลของลมร>อนท่ีมีผลต�อปริมาณความช้ืนของ
ระกําผงด>วยเครื่องอบแห>งพ�นฝอย อบแห>งระกําภายใต>สภาวะการ
อบแห>งแตกต�างกันคือ อัตราการไหลลมร>อนมี 3 ระดับคือ 0.01 
m3/s, 0.025 m3/s และ 0.04 m3/s อุณหภูมิลมร>อนมี 3 ระดับคือ 
120°C 140°C และ 160°C ปริมาณสารมอลโตรเด็กซ7ซินร>อยละ 10 
20 และ 30 (โดยนํ้าหนัก) และอัตราการปPอนสารละลายวัตถุดิบคงท่ี
เท�ากับ 1.5 kg/hr โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได>ดังน้ี  

1. การเพ่ิมอัตราการไหลของลมร>อนทําให>ปริมาณความช้ืนของ
ระกําผงเพ่ิมข้ึน การเพ่ิมอุณหภูมิของลมร>อนทําให>>ปริมาณความช้ืน
ของระกําผงลดลง  

2. ทําให>ปริมาณความช้ืนและร>อยละผลผลิตของผลิตภัณฑ7ระกํา
ผงมีความแตกต�างอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งให>ค�า
ความช้ืนอยู�ระหว�างร>อยละ3.01-4.53 และให>ค�าร>อยละของผลผลิต
อยู�ระหว�างร>อยละ4.80-29.58 การอบแห>งระกําผงท่ีอุณหภูมิลมร>อน 
160 oC ช�วยลดปริมาณความช้ืนได>ต่ําสุด คือร>อยละ 3.99, 3.04 
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และ 3.01 ตามลําดับ ปริมาณสารมอลโตรเดกซ7ตรินร>อยละ 30 (โดย
นํ้าหนัก) ให>ค�าร>อยละผลผลิตสูงสุดคือ 29.58,24.67และ 21.63 
ตามลําดับ 
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Abstract 

This study aimed to further study bachelor degree at the major of science and technology, also to study 

problems and abstaches and educational advisory, the survey of study will be developed for the further education 

requirement of these workers in rojana industrial estate at ayutthaya province These will be classified in person, the 

knowledge of Asean community and the requirement of education  The questionnaire will be used for the group at 400 

people the statistics used in the data analysis as a percent, average and standard deviation  

 The Results showed that 1 The Most percent of respondent is female, the age between 20-30 years old In 

education of senior high school, position is operation duration of employment less than 5 years, estimate salary 10,000-

12,000 per month and the industrial of electricity generating and electronic 2 The know ledge factor of ASEAN, it s 

found that workers learn more about ASEAN the approximately average 3 90 3. The requirement of the further in the 

unde  will 

be classified as the following with high average : average 3.93 and 

t  inconvenient time of study average 3.57. The workers who are interested in the further in the 

undergraduate percentage 26.5 and found the they are interested in the major of Industrial technology percentage 39 

subordinate the major of Industrial Technology Management percentage 35. It will be classified as the following with 

high average : in the workplace. average 4.23 in the personal, increasing of the knowledge and 

ability average 4.25, the education the professor are qualification an appropriate ability average 4.38 

Keywords : Education Requirement  Province Workers, Asean Economic Community, Rojana Industrial park 
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การออกแบบและหาประสิทธิภาพของกังหันลมแกนนอนขนาดเล็กส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 
The Design and Efficiency of Small Horizontal Axis Wind Turbine for Electricity 
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บทคัดย่อ 

            วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและหาประสิทธิภาพของกังหันลมแกนนอนขนาดเล็กส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการใช้ ใบกังหัน
ลม จากล้อรถจักรยาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 นิ้ว น ามาติดแผ่นอลูมิเนียมความหนา 1 มิลลิเมตร เพื่อเป็นจุดรับลม ส่วนชุดก าเนิดกระไฟฟ้า
เป็นแบบ แม่เหล็กแรงสูง จ านวน 6 ก้อน หมุนตัด กับขดลวดทองแดง เบอร์ 27 จ านวน 6 ขด จ านวนการพัน 700 รอบ 2 ชุด ในการทดลอง เป็น
การศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้า ภายใต้ศักยภาพ  ความเร็วลมต่ า ตั้งแต่ 0.5 ถึง 5 เมตรต่อวินาที  จากการทดลองหาสมรรถนะ ของกังหันลมแบบ
แกนแนวนอนขนาดเล็ก พบว่าที่ความเร็วลม  5 เมตรต่อวินาที ได้ความเร็วรอบของกังหัน 174 รอบต่อนาที กังหันลมแบบแกนแนวนอนสามารถ
ผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ 28 โวลต์ ขณะไม่มีภาระทางไฟฟ้า และ ขณะมีภาระทางไฟฟ้าเป็นตัวต้านทานขนาด 10 โอห์ม พบว่ามีค่า แรงดันไฟฟ้า 3.40 
โวลต์ มีค่ากระแสไฟฟ้า 0.279 แอมแปร์ และ ก าลังไฟฟ้า 0.778 วัตต์ เมื่อท าการทดลอง ต่อชาร์จลงแบตเตอรี่ มีค่าแรงดันไฟฟ้า 12.5 โวลต์ มีค่า
กระแสไฟฟ้า 0.111 แอมแปร์ และก าลังไฟฟ้า 1.387 วัตต์ ซึ่ง ค่าดังกล่าวสามารถน าไปชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ที่ กระแสไฟฟ้า 1.3 
แอมแปร์ ได้ และ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ค าส าคัญ : กังหันลมแกนนอน, เครื่องก าเนิดไฟฟ้า, ประสิทธิภาพ, ขดลวด, ความเร็วลม 

 
Abstract 

 This research aims to design and efficiency of small horizontal axis wind turbine for electricity by using wind 
turbine blades from bicycle wheels at diameter size 22 inch. The thickness of wind turbine blades are 1 millimeter of 
each. A generator uses a high field magnet for 6 pieces. It rotates between 6 copper coil that use   2 sets of No.27 of 
copper size. This experiment study s that the production of electric current under potentiality of wind’s speed begin 
0.5 to 5 meters / second.The results of experiment finding efficiency of mini horizontal axis turbine at the speed of 
wind 5 meter/second the speed of rotation at 174 rpm, showed that the speed of mini horizontal axis turbine at the 
speed of wind 5 meters / second cab be produced voltage 28 volts, while on load at resistor 10 ohms showed that 
reduced voltage 3.40 volts, at electric current 0.279 amperes and electric power 0.778 watts. The second step uses it 
for charge 12 volts battery include of electric current 0.111 amperes and power electric 1.387 watts that can be 
possible and usable.  
Keywords : Horizontal Axis Wind Turbine, electricity generator, Efficiency, Coil, Wind Speed 
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1. บทน า 
พลังงานเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ แหล่ง

พลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล , น้ ามัน และแก๊ส ต่างเป็นพลังงาน
หลักที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นประเภท
พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปมีจ านวนที่จ ากัด การน ามาใช้ประโยชน์ต้อง
ผ่านกระบวนการเผาไหม้เพื่อให้ เกิดพลังงาน ท าให้เกิดมลพิษ 
อนาคตมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น ในที่สุดก็จะถูก
น ามาใช้จนหมดสิ้นไป การค้นหา และการน าแหล่งพลังงานประเภท
อื่นมาใช้นั้น เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นกับชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ อันได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากน้ า พลังงาน
จากลม เป็นต้น พลังงานเหล่านี้ เป็นรูปแบบของพลังงานหมุนเวียน
เป็นแหล่งพลังงานที่สามารถแปลงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือได้
ว่าเป็นพลังงานที่สะอาด มีกระบวนการน าไปใช้ประโยชน์ที่ไม่
กระทบกับสิ่งแวดล้อม พลังงานลมเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ 
เคลื่อนที่ไปบนผิวโลกตามแนวนอนในทุกทิศทางด้วยความเร็วที่
แตกต่างกัน พลังงานลมเกิดจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ ซึ่งมนุษย์
เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากพลังงานลมมาตั้งแต่ชาวอียิปตใ์ช้พลังงาน
ลม ส าหรับการล่องเรือในแม่น้ าไนล์  ชาวเปอร์เซียใช้กังหันลม 
ส าหรับบดเมล็ดธัญพืช ในขณะที่ชาวจีนก็ใช้กังหันลม เพื่อการสูบน้ า 
ในปี ค.ศ. 1890 ได้มีการสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าตัวแรกในประเทศ
เดนมาร์ก และเริ่มมีการวิจัยและพัฒนาทางด้านกังหันลมอย่าง
จริงจัง ในปี ค.ศ. 1950 จนถึงปัจจุบัน [1] โดยในปัจจุบันพลังงานลม
มีอัตราการใช้เติบโตสูงที่สุดทั่วโลก เมื่อเทียบกับพลังงานหมุนเวียน
ประเภทอื่น จากข้อมูลในรายงานประจ าปีของ Global Wind 
Energy Council พบว่า ปี พ.ศ. 2560 ก าลังการผลิตติดตั้งกังหันลม
ผลิตไฟฟ้าสะสมทั่วโลกมีทั้ งสิ้น 539,581 เมกะวัตต์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีก าลังการผลิตติดตั้งกังลมผลิตไฟฟ้าสะสม
สูงสุดอยู่ที่ 188,232 คิดเป็นร้อยละ 35 ของประเทศท่ัวโลก [2] 

ในส่วนของประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการใช้
กังหันลมแบบใบกังหันไม้ ส าหรับวิดน้ าเข้านาข้าวบริเวณจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กังหันใบเสื่อล าแพน ส าหรับวิดน้ าเค็มเข้านาเกลือ
บริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม และกังหันลมแบบหลายใบท าด้วยแผ่น
เหล็ก ส าหรับสูบน้ าลึก เป็นต้น [3] จากนั้นเริ่มมีการพัฒนาพลังงาน
ลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้
เลือกบริเวณแหลมพรหมเทพของจังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่ติดตั้ง
กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 150 กิโลวัตต์ โดยประเทศไทยมีอัตรา
ความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปี 5-6 เมตรต่อวินาที ที่ระดับความสูง 50 เมตร 
ซึ่งถือว่าเป็นอัตราความเร็วลมที่ต่ า จึงท าให้สามารถน าพลังงานลม
มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เพียงร้อยละ  5.9 ของพลังงาน
ทดแทนที่มีทั้งหมดภายในประเทศไทย [4] ซึ่งในประเทศไทยกังหัน
ลมส่วนใหญ่เป็นประเภทกังหันลมแกนนอน ดังแสดงในรูปที่ 1 จะมี
แกนของการหมุนอยู่ในแนวราบขนานกับพื้นดิน และส่วนใหญ่จะ
ขนานกับกระแสลม มีข้อเด่นคือ มีอัตราความเร็วลมเริ่มต้นต่ า มี
พื้นที่ในการรับลมมาก ประสิทธิภาพสูง และความเร็วรอบคงที่  การ
น าพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้หลักการ
เปลี่ยนรูปพลังงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้า คือ พลังงานลมเกิดจาก
การเคลื่อนที่ของมวลอากาศที่ความเร็วค่าหนึ่งเป็นพลังงานจลน์ 

เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานทางกลด้วย แรงบิดและความเร็วรอบของ
แกนหมุนกังหัน พลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันถูกเปลี่ยนรูปไป
เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุน
ของกังหันลม [5]   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 ลักษณะของกังหันลมแกนนอน 

(ที่มา : https://www.ipcc.ch/report/graphics/) 
 

จากแนวโน้มการน ากังหันลม มาผลิตกระแสไฟฟ้า เพิ่มมากขึ้น 
ตลอดจนการมีงานวิจัยในประเทศที่ได้ออกแบบ และสร้างกังหันลม 
เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นลักษณะกังหันลมแกนนอน เป็นกังหันท่ีได้รับความนิยม 
เพราะเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงในการผลติกระแสไฟฟ้า  ดัง
ตัวอย่างของงานวิจัย เช่น  

ธีระศักดิ์ ช านาญดี [5] ได้ท าการศึกษา การพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจากกังหันลมความเร็วลมต่ าส าหรับอาคารและชุมชน 
กรณีศึกษาวัดหงส์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ความเร็วลมใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าอยู่ ในช่วง
ประมาณ 3.00-6.50 เมตรต่อวินาที ความเร็วลมในช่วงนี้จะมี
ศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 18 กิโลวัตต์ การ
ออกแบบกังหันลม  ใช้ลักษณะชุดใบพัดที่มีความยาวของใบ 9.81 
เมตร จ านวน 3 ใบพัด ชุดก าเนิดไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน า 
จ านวน 2 ตัว ตัวแรกขนาด 5 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วง
ความเร็วลมต่ า เมื่อความเร็วลมเพิ่มมากพอก็จะตัดเข้าสู่การท างาน
ของมอเตอร์ตัวที่ 2  ขนาด 15.5 กิโลวัตต์  ท างานเชื่อมต่อกัน และ
เมื่อมีความเร็วลมสูงสุดที่ผลิตไฟฟ้าได้ 18 กิโลวัตต์ กังหันลมจะตัด
ระบบ และหมุนหลบลม กังหันลมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 36.3 
เปอร์เซ็นต์  

จิระศักดิ์ อินอักษร [6] การออกแบบระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า
ความเร็วลมต่ า พบว่า การออกแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ความเร็ว
ลมต่ า มีลักษณะเป็นกังหันลมแบบมีแกนในแนวนอน ใบพัดรูป
ตัดขวางแบบ NACA 4415 ความยาว 120 เซนติเมตร จ านวน 3 
ใบพัด ใช้แม่เหล็กถาวรจ านวน 8 คู่ขั้วแม่เหล็ก แรงดันไฟฟ้า 18 
โวลต์ ที่ความเร็วรอบ 240 รอบต่อนาที ซึ่งได้ท าการทดลองชุด
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Wind turbine 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า พบว่า ที่ความเร็วรอบ 237 รอบต่อนาที จะได้
แรงเคลื่อนไฟฟ้า 15.58 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 6.5 แอมแปร์ และเกิด
แรงบิด 12.5 นิวตันเมตร ในส่วนของการทดลองกังหันลม พบว่า 
กังหันลมเริ่มหมุนที่ความเร็วลมประมาณ 2.0 เมตรต่อวินาที และที่
ความเร็วลมเท่ากับ 6 เมตรต่อนาที กังหันลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
85.40 วัตต์ โดยกังหันลมมีประสิทธิภาพ 34.16 เปอร์เซ็นต์ 

จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น เป็นการสร้างกังหันลมแกนนอนท่ีมี
ขนาดใหญ่ และมีต้นทุนในการสรา้งที่ค่อนข้างสูง แต่มีประสิทธิภาพ
ในการผลติกระแสไฟฟ้าใช้งานได้จริง คณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่
จะออกแบบและสร้างกังหันลมแกนนอนขนาดเล็กส าหรับผลิต
กระแสไฟฟ้า ที่มตี้นทุนท่ีต่ า โดยมอีงค์ประกอบของโครงสรา้งจาก
วัสดุเหลือใช้ เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นแนวทางในการผลิตสื่อการสอนเกี่ยวกบั
การน าพลังงานทดแทนไปใช้ให้เกดิประโยชน์ ตลอดจนออกแบบ
กังหันลมให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคยีงกับกังหัน
ลมแกนแนวขนาดใหญ่  

 
2. ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยท าการ
ออกแบบและหาประสิทธิภาพของกังหันลมแกนนอนขนาดเล็ก
ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ที่มีโครงสร้างของกังหันเป็นล้อรถจักรยาน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 22 นิ้ว ซึ่งมีใบพัด จ านวน 9 ใบพัด 
ในส่วนของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแรงสูง ที่มี
ค่าความซึมซาบแม่เหล็ก 1.3 เทสลา  จ านวน 6 ก้อน และ ขด
ลวดทองแดงเบอร์ 27 จ านวน 6 ขด 2 ชุด วางบนแผ่นไม้อัดความ
หนา 10 มิลลิเมตร  
 
3. วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการ ออกแบบและหาประสิทธิภาพของกังหัน
ลมแกนนอนขนาดเล็กส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า  โดยได้การ
ท าการศึกษาทฤษฏีที่ เกี่ยวข้องกับกังหันลมแกนนอน วิธีการ
ออกแบบกังหันลมแกนแนวนอน และวิธีการทดลองเพื่ อหา
ประสิทธิภาพของกังหันลมแกนแนวนอน ซึ่งมีละเอียดดังนี้ 

3.1 ทฤษฎีพื้นฐานของกังหันลมแกนนอน 
พลังงานลมส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้า โดยพลังงานลมจะใช้ในการขับเคลื่อนกังหันลมให้หมุน เพื่อ
เปลี่ยนพลังงานจลน์ ให้ เป็นพลังงานกลไปหมุนใบพัด จากนั้น
พลังงานกลจะถูกเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น พลังงานต่อ
หนึ่งหน่วยเวลา หรือ พลังงานจลน์ที่ไหลผ่านกังหัน สามารถหาได้
จาก ดังสมการที่ 1 [1] 

                             

  2 2

1 2

1
( )

2
P AV V V         (1) 

 
โดยที่ P เป็นก าลังงานที่ได้จากลม พิจารณากระแสลมที่มีความ

หนาแน่นและมีความเร็วลมที่ต าแหน่งขาเข้าและขาออกของช่องรับ

ลม เป็น V1 และ V2 ที่พัดผ่านพื้นที่หน้าตัด A ของกังหันในช่วงหนึ่ง
หน่วยเวลาที่ความหนาแน่นอากาศ  ที่ 25 องศาเซลเซียสมีค่า
เท่ากับ 1.225 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

                                        
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แบบจ าลองการเคลื่อนที่ของกระแสลม 
ตามทฤษฎีของเบทซ(์Betz) 

(ที่มา : https://en.wikipedia.org) 
 
ก าลังลมที่ท าให้กังหันหมุน เกิดจากเมื่อลมมาปะทะกับกังหันจะ

มีบางส่วนของพลังงานจลน์ที่ถูกเปลี่ยนรูปโดยส่วนหมุน พลังงาน
จลน์ที่เหลือจะเคลื่อนที่ผ่านกังหันลมไป ซึ่งในส่วนที่หมุนจะเป็นตัว
บ่งบอกถึง ค่าสัมประสิทธิ์ก าลังงาน (Power Coefficient : Cp) โดย
ที่ Cp เป็นค่าความสามารถของกังหันลมในการเปลี่ยนพลังงานลมให้
เป็นพลังงานกล สามารถหาได้จากสมการที่ 2 [1] 

 

2 2

1 2
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( )
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C

AV V V



        (2) 

 
โดยที่ PT คือ ก าลังงานที่ได้จากกังหันลม ตามทฤษฎีของเบทซ์

(Betz) ดังรูปที่j 2 ได้กล่าวไว้ว่า ก าลังงานสูงสุดที่กังหันลมสามารถ
สกัดได้กระแสลม โดยพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ของความเร็วลม 
V1 และ V2  ดังสมการที่ 3 [1]  

 
3

max

1 16

2 27
P AV         (3) 

 
จากสมการที่ 3 จะเห็นได้ว่า PMAX เป็นก าลังงานสูงสุดที่กังหัน

สามารถผลิตได้ จะมีค่าที่ไม่เกิน 0.5926  หรือ 16/27 ซึ่งเรียกว่า 
สัมประสิทธ์ิเบ็ตซ์ (Betz Coefficient) นั่นหมายความว่า ถ้าพลังงาน
ลม 100 เปอร์เซ็นต์ กังหันลมที่ดีที่สุดจะสามารถเปลี่ยนพลังงานลม
ให้เป็นพลังงานกลได้สูงสุดได้ไม่เกิน 59.26 เปอร์เซ็นต์ 

3.2 การออกแบบกังหันลมแกนนอน 
ในการออกแบบและสร้างชุดกังหันลมได้ท าการค านวณออกแบบ 

2 ส่วนคือ  
3.2.1 ส่วนของกังหันลม ใช้วงล้อรถจักรยานขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 22 นิ้ ว และใช้แผ่นอลูมิ เนียมขนาดความหนา 1 
มิลลิเมตร เพื่อท าเป็นใบกังหันลม โดยตัดให้ได้ความกว้าง 60 
มิลลิเมตร ความยาว 120 มิลลิเมตร จ านวน 9 แผ่น เป็นชุดรับแรง
ต้านของลม เพื่อให้ใบพัดหมุน ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 โครงสร้างของส่วนกังหันลม 
 
3.2.2 ส่วนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของกังหันลมที่ท าการ

ออกแบบได้ก าหนดให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่ 30 โวลต์ ที่ความเร็วลม 5 
เมตรต่อวินาที ซึ่งมีส่วนประกอบอยู่ 2 ชุด [7] ดังรูปที ่4  

ชุดโรเตอร์ เป็นชุดที่หมุนไปพร้อมกับแกนเพลาและใบพัด 
ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแรงสูงขนาด 25.4x50.8x10 มิลลิเมตร 
จ านวน 6 ก้อน แม่เหล็กแต่ละแท่งวางท ามุมกัน 60 องศา สอดไป
บนไม้อัด ขนาดหนา 10 มิลลิเมตร โดยวางสลับขั้วเหนือ ขั้วใต้ 

ชุดสเตเตอร์ เป็นชุดที่ยึดติดกับตัวโครงสร้างของตัวกังหัน
ลมซึ่งไม่ได้หมุนตามใบพัด เป็นขดลวดทองแดงเบอร์ 27 พันจ านวน 
700 รอบ จ านวน 6 ขด ท าการต่อขดลวดแบบ 1 เฟส สอดไปบนไม้
อัด ขนาดหนา 10 มิลลิเมตร  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4 โครงสร้างของชุดก าเนิดไฟฟ้า 
 
3.3 การทดลองกังหันลมแกนนอน 
ในส่วนของการทดลองหาประสิทธิภาพของกังหันลมแกนนอนได้

ท าการทดลอง 2 รูปแบบ คือ 
 3.3.1 การทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

โดยการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เขียน
โปรแกรม MATLAB ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ ทีใ่ห้อยู่ที่
ความเร็วลมตั้งแต่ 1 เมตรต่อวินาที จนถึงความเร็วลมที่ 5 เมตรต่อ
วินาที ในขณะที่มีภาระทางไฟฟ้า เป็นแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 1.3 
แอมแปร์  ดังรูปท่ี 5 

3.3.2 การทดลองหาประสิทธิภาพของกังหันลม โดยการ
ติดตั้งสถานท่ีจริง ท่ีความสูงของเสากังหัน อยู่ท่ี 6 เมตร เพื่อใช้จ่าย
ให้กับโคมไฟแอลอีดีกระพริบที่แยกถนน ในช่วงเดือนมกราคม 
ระหว่างเวลา 8.00-16.00น.ทุกๆ 1 ช่ัวโมงเป็นเวลา 5 วัน ดังรูปที่ 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่5 การต่อวงจรควบคุมความเร็วมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับท่ี

ใช้หาค่า ประสิทธิภาพของกังหันลม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่6 การติดตั้งเสากังหันส าหรบัใช้จ่ายไฟให้โคมไฟกระพริบ 

 
4. ผลการวิจัย 

จากการทดลองหาประสิทธิภาพของกังหันลมแกนนอนไฟฟ้า 
ได้ผลการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 4.1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
โดยการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  
 จากการน ากังหันลมแกนนอนขนาดเล็ก ผลิตกระแสไฟฟ้ามา
ทดลองใช้งานกับภาระทางไฟฟ้าที่เป็นแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 1.3 
แอมแปร์ ทดลองความเร็วลมที่ 1 ถึง 5 เมตรต่อวินาที ได้ความเร็ว
รอบกังหันที่ 60.8 ถึง 174 รอบต่อนาที ได้ผลการทดลอง ดังรูปที่ 7 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7 ผลการทดลองปรมิาณไฟฟ้าเปรียบเทียบกับความเร็วลม 
 

จากผลการทดลอง ดังรูปที่ 7 พบว่าค่าแรงดันไฟฟ้า ขณะไม่มี
ภาระทางไฟฟ้า มีค่าอยู่ท่ี 19 ถึง 28 โวลต์ และ ขณะมภีาระทาง
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ไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 1.3 แอมแปร์ แรงดันไฟฟ้าชารจ์
ลงแบตเตอรี่ 12.5 โวลต์  มีค่ากระแสไหลผ่าน 0.0175 ถึง 0.111 
แอมแปร์ มีค่าก าลังไฟฟ้า 0.021 ถึง 1.387 วัตต์ ซึ่งค่าแรงดันไฟฟ้า 
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าก าลังไฟฟ้า ในช่วงระหว่างความเร็วลม 2 ถึง 2.5 
เมตรต่อวินาที จะพบว่า ค่าแรงดนัไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่า
ก าลังไฟฟ้า มีการเพิ่มขึ้นและแปรผันตามกัน มีการเพิม่ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัด เมื่อความเร็วลมที่ 4.5 ถึง 5 เมตรต่อนาที 
กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าจะเริ่มคงที่ 

4.2 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของกังหันลม โดยการ
ติดต้ังสถานที่จริง 

จากการทดลองติดตั้งกังลมแกนนอน ผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ความ
สูงของเสา 6 เมตร เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโคมไฟกระพริบ ได้
ท าการเก็บข้อมูล ค่าความเร็วลม ค่าอุณหภูมิ ค่าแรงดันไฟฟ้า และ
ค่ากระแสไฟฟ้า ได้ผลการทดลองเป็นค่าเฉลี่ยแต่ละวัน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของกังหันลม โดยการ
ติดตั้งสถานท่ีจริง 

วันที่ ความเร็วลม 
(m/s) 

อุณหภูม ิ
(oC) 

แรงดันไฟฟ้า 
(V) 

กระแสไฟฟ้า 
(mA) 

1 3.3 26.32 7.2 24.1 
2 1.21 26.1 0.81 1.13 
3 3.87 26.30 8.51 28.6 
4 0.6 27.7 0.07 0 
5 0.65 28.6 0.2 0 

 
จากผลการทดลอง ตารางที่ 1 พบว่า ช่วงเดือนมกราคม มีค่า

ความเร็วลมสูงสุดที่ 3.87 เมตรต่อวินาที ที่อุณหภูมิ 26.30 องศา
กังหันลมแกนนอน สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้า ได้ถึง 8.51 โวลต์ 
กระแสไฟฟ้า 28.6 มิลลิแอมป์แปร์ ซึ่งเพียงส าหรับการจ่ายไฟฟ้า
ให้กับโคมไฟกระพริบ 

 
5. อภิปรายผล 

ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิของกังหันลม ยังไมด่ีพอ เนื่องจาก
กังหันลมแกนนอน ในส่วนของชุดรับลม เมื่อมลีมมากระทบแรงจะมี
ผลท าให้ตัวกังหันมคีวามเสียหาย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ศิวศิษฏ์ วงศ์กิตติรตัน์ [8] แต่สามารถน ามาเป็นสื่อการสอนในเครื่อง
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ท่ีเห็นภาพได้อยา่งชัดเจน และ
ใกล้ตัว ตลอดจนโครงสร้างสามารถสร้างขึ้นได้ง่าย ไมม่ีความยุ่งยาก  
  
6. บทสรุป 

กังหันลมแกนนอนที่ออกแบบ และสร้างขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพ
ยังไม่ดีพอ ซึ่งเป็นข้อเสียของกังหันลมชนิดนี้ คือ การออกแบบใบพดั
ที่ยาก ดังนั้นงานวิจัยท่ีได้มีการพฒันารูปแบบของใบพัดให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นจึงมีน้อย [9],[10] จึงหันไปออกแบบกังหัน
แนวตั้งท่ีสามารถออกแบบได้ง่ายกว่า และมีประสิทธิภาพใกล้เคยีง
กับกังหันลมแกนตั้ง ที่ความเร็วลมต่ า 
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การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับวิเคราะห์ความคุ้มค่าในกระบวนการผลิตหลอดไฟแอลอีดี 
Development of an Application Software for Feasibility Analysis  

in LED Lighting Production 
 

ไพรินทร์ ไทยสงเคราะห1์ มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ1 และสาโรช พูลเทพ2 

 
1ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลยัศิลปากร 
1Email : phairin.t@cit.kmutnb.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับการตัดสินใจลงทุนในกระบวนการผลิตหลอดไฟแอลอีดีของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย โปรแกรมวิชวลเบสิก (Visual basic program: VB) ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาส าหรับส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 
(Graphical user interface: GUI) ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) เพื่อจัดเก็บข้อมูลตัวแปรน าเข้าด้านการเงิน (Input data) ต่าง ๆ 
เช่น รายรับ ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าวัตถุดิบ ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่ง อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ นอกจากน้ีเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินพ้ืนฐาน 
(Fundamental economic tools) และการค านวณทางตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) ยังจะถูกน ามาใช้ส าหรับเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ (Data analysis) และสังเคราะห์ข้อมูล (Data synthesis) อย่างไรก็ตามเมื่อก าหนดให้อายุของโครงการมีค่าเท่ากับ 5 ปี และ
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 6.875% ผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงได้ว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (Net present value: NPV) จะมีค่า
เท่ากับ 11,377,274.88 บาท ขณะที่ผลตอบแทนการลงทุน (Internal rate of return: IRR) แสดงค่าร้อยละ 31.66 นอกจากน้ันอัตราส่วนของ
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit and cost ratio: BCR) แสดงค่าเท่ากับ 1.13 เท่า และระยะเวลาคืนทุน (Payback period: PB) เท่ากับ 2.53 
ปี ตามล าดับ ท้ังนี้เมื่อก าหนดให้อัตราผลก าไรที่คาดหวัง (Expected profit margin: EPM) เท่ากับ 15% ผลการสังเคราะห์ข้อมูลพบว่า
โครงการดังกล่าวมีความน่าลงทุนอยู่ใน “ระดับสูงมาก” คิดเป็นอัตราร้อยละ 69.55 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า “ซอฟต์แวร์ส าหรับการตัดสินใจ
ลงทุนในกระบวนการผลิตหลอดไฟแอลอีดีของภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารองค์กร
ได้จริง และมีประสิทธิภาพในการแสดงผลข้อมูลอย่างถูกต้อง (Accurate) และแม่นย า (Precise)” 

ค าส าคัญ: การตัดสินใจเพื่อการลงทุน , ระบบการจัดการสารสนเทศ , โปรแกรมวิชวลเบสิก, เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ , 
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ 
 

Abstract 
This research is the development for investment decision-making software for the LED lighting production in 

the industrial sector of Thailand has been proposed. Visual basic programming (VB) has been employed as a tool for 
designing the graphical user interface (GUI) associated with the database management system (DBMS) for collecting the 
financial input data, such as the income, labor cost, depreciation cost, material cost, packaging cost, transportation cost, 
interest expense, etc. Moreover, the fundamental economic tools and also fuzzy logic have been utilized for data analysis 
and synthesis respectively. Assume that the project duration is 5 years, with 6.875% of discount rate, the analytical results 
reported that the net present value (NPV) is 11,377,274.88 THB, while the internal rate of return (IRR) is illustrated of 
31.66%. In addition, the benefit cost ratio (BCR) and payback period (PB) are indicated of 1.13 and 2.53 years, respectively. 
With the expected profit margin (EPM) of 15%, the synthesized result is, consequently, found that the investment is 
feasible with the level of “Excellent” at 69.55%. This implies that the development of the decision-making software for 
the LED lighting production investment is capable to utilize as a decision making tool for assisting the investor, with 
accurate and precise information, as well as being efficient in its performance. 

Keywords: Investment decision making, information management system, Visual basic programming, fundamental 
economic analytical tools, fuzzy logic 
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1. บทน า 
ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหลอดไฟแอลอีดีในประเทศไทยนั้นถือ

ได้ว่ามีการขยายตัวอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
ส่งผลให้มีคู่แข่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีใน
การผลิตหลอดไฟแอลอีดีนั้นมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึง
ท าให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ( Industrial sector) จ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาหลอดไฟแอลอีดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [1] ซึ่งใน
การตัดสินใจเลือกลงทุนเพื่อเพ่ิมช่องทางการผลิตใหม่ เช่น การขยาย
ก าลังการผลิตหลอดไฟชนิดอื่น ๆ หรือการเพิ่มปริมาณการผลิตให้สูง
มากขึ้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงอย่างมากส าหรับผู้บริหาร ซึ่ง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจนั้นจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง ฉะนั้นจึงควรพิจารณาให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงบประมาณ
ในการลงทุน ระยะเวลาด าเนินโครงการ รายจ่าย-รายรับของ
โครงการ ฯลฯ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาวิเคราะห์ต่อด้วย
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน เช่น มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 
present value method: NPV), ผลตอบแทนของกา รล งทุ น 
( Internal rate of return method: IRR), อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง
ผลตอบแทนต่ อต้ นทุ น  (Benefit and cost ratio: BCR), และ
ระยะเวลาการคืนทุน (Payback period method: PB) เป็นต้น [2] 
อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมักจะถูกด าเนินการจาก
บุคคลภายนอกที่มีความรู้เฉพาะทางในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน และการลงทุน โดยผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปทั่วไป เช่น MS 
Excel, MS Access, MySQL มาใช้งาน [3]-[4] ทั้งนี้เนื่องจากจะต้อง
ใช้สมการต่าง ๆ ป้อนเข้าไปในโปรแกรมส าเร็จรูปเหล่านั้น จึงท าให้
เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องในการค านวณ และเพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทาง 
(Specific application software) เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุน 
ทั้งนี้ท าให้ผู้บริหารสามารถที่จะตัดสินใจได้เองจากการป้อนข้อมูล
ทางการเงินเข้าสู่ระบบ โดยที่ผู้บริหารนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขข้อมูลได้เองตามต้องการ นอกจากนั้นในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ส าหรับการตัดสินใจลงทุนในกระบวนการผลิตหลอดไฟแอลอีดี อาจ
ถือได้ว่าเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ ช่วยให้ผู้บริหารหรือนักลงทุน
สามารถตัดสินใจได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการ
ใช้ข้อมูลทางด้านการเงินพื้นฐานร่วมกับการค านวณด้วยวิธีการทาง
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของ
ซอฟต์แวร์มีความน่าเช่ือถือ (Reliable) และได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดย
ผู้บริหารองค์กรสามารถที่จะเห็นถึงทิศทาง และแนวโน้มของข้อมูล
ด้านการเงิน (Financial data) ในทุกมิติผ่านแผนภูมิ (Chart) ส่งผล
ให้ง่าย และสะดวกต่อการตัดสินใจนั่นเอง นอกจากนั้นในการใช้
วิธีการทางตรรกศาสตร์คลุมเครือถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่น่าเช่ือถือ
ที่สุด โดยน าข้อมูลการเงินผ่านโมเดลตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy 
logic modeling) ซึ่งจะประกอบด้วยกฎคลุมเครือต่าง ๆ (Fuzzy 
rules) อยู่ภายใน ส่งผลท าให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลนั้น
แสดงค่าที่ดีที่สุด (Optimization value) ออกมา โดยค่าดังกล่าวนี้
ถูกแสดงผลผ่านหน้าต่างของซอฟต์แวร์ในส่วนของการติดต่อกับ
ผู้ใช้งาน (Graphic user interface: GUI) ในรูปแบบของแผนภูมิที่
พัฒนาขึ้นจากโปรแกรมวิชวลเบสิก 
 

งานวิจัยนี้จะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการลงทุนส าหรับใช้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่ง โดยจะ
มุ่งเน้นในเรื่องของความถูกต้องแม่นย าและการใช้งานที่ง่าย เพื่อท า
ให้ผู้บริหารสามารถเห็นทิศทางของการเงินเพื่อใช้ในการลงทุนได้ใน
ทุกมิติ อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจลงทุนมากยิ่งข้ึน 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน 
(Fundamental of economic tool analysis) 

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ถือเป็นกระบวนการที่
ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการตัดสินใจลงทุนของผู้บริหารองค์กร ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นการที่จะบ่งบอกถึงลักษณะทางด้านการเงิน เช่น มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV), ผลตอบแทนการลงทุน (IRR), อัตราส่วนของ
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR), และระยะเวลาคืนทุน (PB) ซึ่งสามารถ
แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ [2] 

2.1.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เป็นเครื่องมือที่จะช้ีให้เห็นถึงจ านวน
ผลประโยชน์สุทธิที่ได้รับตลอดระยะเวลาของโครงการที่ลงทุน ซึ่ง
อาจจะมีค่าเป็นลบ เป็นศูนย์ หรือเป็นบวกก็ได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ
ขนาดของมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม  (Present value 
benefit: PVB) หักออกจากมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวมของ
โครงการ (Present value cost: PVC) อย่างไรก็ตามส าหรับการ
ตัดสินใจว่าโครงการที่จะลงทุนนั้นมีความเหมาะสมทางด้าน
เศรษฐกิจ และการเงินหรือไม่ ค่าของมูลค่าปัจจุบันสุทธิจะต้องมีค่า
เป็นบวกเสมอ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์
รวมนั้นจะต้องมากกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (PVB > PVC) 
เสมอ ซึ่งค่าของมูลค่าปัจจุบันสุทธิสามารถแสดงดัง (1) 
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ก าหนดให ้ Bt คือ ผลตอบแทนของโครงการในปีท่ี t 
 Ct คือ ค่าใช้จ่ายของโครงการในปีท่ี t 
 r คือ อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย 
 t คือ ระยะเวลาของโครงการ (1, 2, 3, … n ปี) 
 n คือ อายุของโครงการที่ด าเนินการ 

 

2.1.2 ผลตอบแทนการลงทุน คือ อัตราดอกเบี้ยในกระบวนการ
คิดลดที่ท าให้ NPV มีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเอง โดยเกณฑ์การตัดสนิใจใน
การลงทุนนั้นจะคิดจากค่าของ IRR ที่มีค่าสูงก่อนเสมอหรือถ้าเป็น
การวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะเป็นการเปรียบเทียบค่าอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนทางการเงิน  (Financial internal rate of 
return: FIRR) กับค่าของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดโดยทั่วไป [5] 
ซึ่งถ้าค่าของ FIRR มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ย จะถือได้ว่าการลงทุน
นั้นมีความคุ้มค่า อย่างไรก็ตามถ้าค่าของ  FIRR น้อยกว่าอัตรา
ดอกเบี้ย จะถือว่าการลงทุนไม่คุ้มค่า โดยการค านวณหาค่าของ
ผลตอบแทนการลงทุน สามารถแสดงดัง (2) 
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2.1.3 อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน  คือ อัตราส่วน
ระหว่างผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนกับผลรวมมูลค่า
ปัจจุบันของค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาของอายุโครงการ 
สามารถแสดงดัง (3) 
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โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ คือค่าของ 
BCR นั้นจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  “1” (BCR  1) ทั้งนี้
เนื่องจากถ้าค่าของ BCR มีค่าน้อยกว่า “1” จะหมายถึง ผลตอบแทน
ที่ได้รับจากโครงการนั้นมีค่าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป  หรือถ้าค่า
ของ BCR มีค่าเท่ากับ “1” จะมีนัยว่าผลตอบแทนที่ได้รับจาก
โครงการมีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายที่ เสียไปพอดี  ซึ่งอัตราส่วนของ
ผลตอบแทนต่อต้นทุนนี้บางครั้ งถูก เรี ยกว่ า  “ดัชนีผลก า ไร 
(Profitability index: PI)” 

2.1.4 ระยะเวลาคืนทุน เป็นระยะเวลาการด าเนินโครงการที่ท า
ให้กระแสเงินสดสะสม (Accumulated profit: AP) มีค่าเท่ากับศนูย์ 
หรืออาจจะกล่าวได้ว่าระยะเวลาคืนทุนของโครงการ คือ จ านวนปีใน
การด าเนินโครงการ (n) ที่จะท าให้ผลก าไร (Profit: P) ที่ได้รับเข้ามา
ในแต่ละปีรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรก โดยการค านวณ
ค่าของระยะเวลาคืนทุนนั้น สามารถแสดงดัง (4) 
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อย่างไรก็ตามเมื่อจะพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนภายใต้
ตัวแปรของระยะเวลาคืนทุนนั้น สามารถก าหนดได้ว่าโครงการจะมี
ความคุ้มค่าต่อการลงทุนก็ต่อเมื่อค่าของระยะเวลาคืนทุนที่ค านวณ
ได้นั้นมีค่าน้อยกว่าระยะเวลาคืนทุนที่ก าหนดไว้ ซึ่งถือได้ว่าตัวแปร
ดังกล่าวนี้มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจลงทุนเช่นเดียวกัน 

2.2 ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) 
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจโดยใช้

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อน ามาท าการประมวลผลข้อมูลที่มี
ความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจนต่อหลักการทางคณิตศาสตร์ทั่วไป ซึ่ง
จะใช้หลักเหตุผลการเลียนแบบตามวิธีความคิดที่ซับซ้อนของมนุษย์ 
ดังนั้นตรรกศาสตร์คลุมเครือจึงได้รับความนิยมเรื่องการน าไป
ประยุ กต์ ใ ช้ เพื่ อ เป็น เครื่ อ งมื อ ในการประมวลผลทางด้ าน
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI), กระบวนการตัดสินใจ 
(Decision making process), และการแก้ปัญหาความไม่ชัดเจน 
(Imprecision problem-solving) เ ป็ นต้ น  และสามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 เซตคลุมเครือ (Fuzzy set) เซตคลุมเครือ คือ กลุ่มสิ่งของ
หรือกลุ่มของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในเซตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการก าหนดค่าระดับความเป็นสมาชิก (Membership 
degree) นั้น  จะอยู่ ใน ช่วง “0” ถึ ง  “1” ซึ่ งแตกต่ างจากการ
ก าหนดค่าระดับความเป็นสมาชิกโดยทั่วไปที่สามารถแสดงค่าได้
เพียงแค่ “0” กับ “1” เท่านั้น ตามล าดับ [6]-[7] ทั้งนี้จะสามารถ

ระบุค่าความส าคัญ พร้อมกับแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างที่ชัดเจนได้
แสดงดังรูปที่ 1 
 

   

   

   

       

       

       

   
 

 
 
รูปที่ 1 การเปรยีบเทียบการจัดสมาชิกตามหลักการของตรรกศาสตร์

แบบท่ัวไป และตรรกศาสตร์คลุมเครือ 
 

จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าการจัดสมาชิกส าหรับกลุ่มสีที่แตกต่าง
กัน ซึ่งตรรกศาสตร์ทั่วไปจะแบ่งกลุ่มสีออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสีด า 
และกลุ่มสีขาวเท่านั้น ขณะที่ตรรกศาสตร์คลมุเครอืสามารถแบ่งกลุม่
สีได้หลายระดับ เช่น กลุ่มสีด า กลุ่มสีเทาเข้ม กลุ่มสีเทากลาง กลุ่มสี
เทาอ่อน และกลุ่มสีขาว เป็นต้น 

2.2.2 โครงสร้างของตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy structures) 
นั้นมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 4 ส่วนหลัก ๆ [8] ทั้งนี้สามารถแสดง
ดังรูปที่ 2 
 

Knowledge

Rule base Database

Fuzzification DefuzzificationInference engine

Fuzzy Fuzzy

Crisp outputCrisp input

 
 

รูปที่ 2 โครงสร้างของตรรกศาสตร์คลุมเครือ 
 

- กระบวนการฟัซซิฟิเคชัน (Fuzzification) ท าหน้าที่แปลงค่า
ของข้อมูลน าเข้าที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Qualitative data) ให้อยู่
ในรูปแบบของข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quantitative data) เพื่อท าการ
ประมวลผลลัพธ์ ทั้งนี้ข้อมูลน าเข้าที่ต้องการประมวลผลจะต้องผ่าน
การจัดระดับความเป็นสมาชิกของเซตคลุมเครือ (Fuzzy set 
membership function) ก่อนจะด าเนินการในข้ันตอนต่อไป 

- ฐานข้อมูลกฎฟัซซี (Fuzzy rule base) เป็นส่วนที่จัดเก็บ 
และรวบรวมข้อมูลในการควบคุมตรรกศาสตร์คลุมเครือจะ
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฐานกฎ  (Rule base) และฐานข้อมูล 
(Database) 

- การอนุมาน (Fuzzy inference) เป็นส่วนท่ีใช้การเลียนแบบ
การตัดสินใจของมนุษย์ท าหน้าที่ตรวจสอบกฎ ซึ่งจะมีรูปแบบของ
กฎเป็น “(IF – THEN) ถ้า – ดังนั้น” นอกจากนี้ เมื่อมีตัวแปรน าเข้า
มากกว่าหนึ่งตัว ตัวประมวลผล “AND” กับ “OR” จะถูกน ามาใช้
พิจารณาผลลัพธ์ของการอนุมาน เพื่อตีความหาเหตุผลโดยอาศัย
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ และการอนุมานแบบฟัซซี 

- กระบวนการดีฟัซซิฟิเคชัน (Defuzzification) ท าหน้าที่
แปลงเซตคลุมเครือ (Fuzzy set) ให้เป็นค่าจริงที่สามารถน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป และวิธีดีฟัซซิฟิเคช่ันสามารถกระท า
ได้หลายรูปแบบ แต่วิธีที่นิยมน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ 

ตรรกศาสตรท์ั่วไป ตรรกศาสตร์คลมุเครือ 
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วิธีการจุดศูนย์ถ่วง (Center of gravity: COG) หรือจุดเซนทรอยด์
ของพื้นที่ (Centroid of area: COA) เนื่องจากวิธีการนี้เป็นการน า
ตัวแปรที่ผ่านกระบวนการอนุมานทั้งหมดมาวิเคราะห์ซ้ า จึงท าให้
ผลลัพธ์ที่ออกมามีความเที่ยงตรง และสมเหตุสมผลมากที่สุด ทั้งนี้จะ
ได้ผลลัพธ์เป็นเซตคลุมเครือเพียงเซตเดียวจากนั้นท าการค านวณหา
จุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ ซึ่งสามารถแสดงดัง (5) 
 

  
  

i 1

i 1

I

i
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i

z z
D
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 (5) 

 

ก าหนดให ้ D = ผลลัพธ์จากการดีฟัซซิฟิเคชัน 
 iz  = จุดเซนทรอยด์ของเซตคลุมเครือในกฎที่ i 
 I = จ านวนกฎคลุมเครือทั้งหมด 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับวิเคราะห์

ความคุ้มค่าในกระบวนการผลิตหลอดแอลอีดี และเพื่อเป็นเครื่องมือ
ช่วยในการตัดสินใจของนักลงทุน ซึ่งโครงสร้างในการด าเนินงานวิจัย
นี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ส่วนหลัก ๆ ดังแสดงได้ในผังการท างาน
ดังรูปที่ 3 
 

                                         

                              
                

                                        

              

                         

 
 

รูปที่ 3 ผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

3.1 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน 
เป็นการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิเช่น 

หนังสือ งานวิจัยต่าง ๆ ที่ผ่านมา ตลอดจนมีการสอบถามความ
ต้องการจากผู้บริหารของภาคอุตสาหกรรมการผลิตหลอดไฟแอลอีดี
ในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงทิศทางของปัญหาก่อนการพิจารณา 
และด าเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยข้อมูลที่
จะถูกน ามาใช้เพื่อการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนนั้น ประกอบ
ไปด้วยข้อมูลทางด้านการเงินต่าง ๆ เช่น งบประมาณในการลงทุน 
ค่าจ้างแรงงาน ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ และ
เครื่องจักร อัตราผลก าไรที่คาดหวัง ค่าด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
ฯลฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกน าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลดว้ย
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน เช่น มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
ผลตอบแทนของการลงทุน อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน 
และระยะเวลาการคืนทุน เพื่อให้ผลลัพธ์นั้นแสดงข้อมูลของค่าความ
เป็นไปได้ในการลงทุน นอกจากนั้นทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือยัง

ถูกน าเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ ท าให้ผลลัพธ์ที่
ออกมานั้นมีความถูกต้อง และเที่ยงตรงมากที่สุด 

3.2 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับการตัดสินใจลงทุน 

เป็นการออกแบบขั้นตอนการท างานในส่วนของการติดต่อกับ
ผู้ใช้งาน สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 อัลกอลิทึม (Algorithm) ของโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้น 
 

จากรูปที่ 4 เป็นขั้นตอนการท างานในส่วนของหน้าจอติดต่อกับ
ผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งการท างานออกเป็น 4 ข้ันตอนหลัก ๆ ได้แก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 การแสดงผลช่ือโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
- การเพิ่มช่ือโครงการข้อมูลที่ป้อนเข้าไปจะถูกส่ง 

และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ 1 
- กรณีมีการแก้ไขข้อมูลช่ือโครงการ โปรแกรมจะท า

การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ 1 เพื่อน ามาแสดง
และสามารถแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จากนั้นท า
การส่งข้อมูลกลับไปยังฐานข้อมูลเช่นเดิม 

ขั้นตอนท่ี 2 การแสดงค่าใช้จ่ายในโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
- การเพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่ายของโครงการข้อมูลที่

ป้อนเข้าไปจะถูกส่ง และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ 2 
- กรณีมีการแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายของโครงการ 

โปรแกรมจะท าการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ 2 
เพื่อน ามาแสดงและสามารถแก้ไขข้อมูลให้เป็น
ปั จจุบัน  จากนั้ นท าการส่ งข้ อมูลกลับไปยั ง
ฐานข้อมูลเช่นเดิม 

ขั้นตอนท่ี 3 การค านวณความคุ้มค่าด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ ดังนี ้
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
- ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) 
- อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) 
- ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
- ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) 

ขั้นตอนท่ี 4 การแสดงผล สามารถแสดงข้อมูลได้ 3 รูปแบบ ดังนี ้
- แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของกราฟข้อมูล 
- แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข 
- แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตรรกศาสตร์

คลุมเครือ 
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3.3 วิธีการทดสอบและเปรียบเทียบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์ 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการผลิตหลอดไฟแอลอีดี ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ได้
พัฒนาขึ้น อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ได้ท าการยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ของการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน
ของการผลิตหลอดไฟแอลอีดีมาท าการทดสอบ และเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ที่ได้ระหว่างโปรแกรมส าเร็จรูป (MS excel) และซอฟต์แวร์
ที่ถูกพัฒนาขึ้น (Visual basic) ว่ามีข้อผิดพลาดในเรื่องของผลลัพธ์ที่
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งขั้นตอนการด าเนินงานสามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 5 
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(Microsoft excel)

                             

(Display output calculations)

                  

(Comparing results)
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รูปที่ 5 ขั้นตอนการเปรยีบเทียบผลลัพธ์ 
 

จากรูปที่ 5 เป็นขั้นตอนการทดสอบและเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้
จากโปรแกรมทั้ง 2 ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 น าเข้าข้อมูลทางด้านการเงินเข้าสู่โปรแกรม (MS 
excel) และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น (Visual basic) 

ขั้นตอนท่ี 2 ค านวณหาค่าตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์
ทางด้านการเงินพื้นฐาน อาทิเช่น NPV, IRR, BCR, PB 
และ Fuzzy 

ขั้นตอนท่ี 3 แสดงผลผลลัพธ์ที่ ได้จากการค านวณของทั้ ง  2 
โปรแกรม ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลกราฟและข้อมูล
เชิงตัวเลข 

ขั้นตอนท่ี 4 เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางการเงินที่ได้จากการค านวณ
ของทั้ง 2 โปรแกรม 

ขั้นตอนท่ี 5 วิเคราะห์และสรุปผลหาค่าความผิดพลาดจากการ
ค านวณ และประสิทธิภาพการใช้งานของซอฟต์แวร์ 

4. ผลการทดลอง และอภิปรายผล 
จากการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อเป็น

เครื่องมือช่วยส าหรับวิเคราะห์ความคุ้มค่าในกระบวนการผลิต
หลอดไฟแอลอีดีให้กับนักลงทุนในการตัดสินใจนั้น สามารถแสดง
โครงสร้างหน้าต่างในส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้งานได้ดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 หน้าจอหลักในส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้งาน (Main menu) 
 

จากรูปที่ 6 แสดงหน้าจอหลักของซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาขึ้น 
ส าหรับการตัดสินใจลงทุนในกระบวนการผลิตหลอดไฟแอลอีดี ซึ่ง
สามารถแบ่งฟังก์ชันการท างานออกเป็น 5 ฟังก์ชันหลัก ๆ ได้แก่ 

ฟังก์ชันที่ 1 การเพิ่มข้อมูลช่ือโครงการ ท าหน้าที่ เพิ่ม ลบ แก้ไข 
และค้นหาข้อมูลช่ือโครงการ โดยข้อมูลที่ด าเนินการจะ
ถูกจัดเก็บเข้าไปไว้ในฐานข้อมูลที่ 1 

ฟังก์ชันที่ 2 การเพิ่มรายละเอียดด้านการเงิน หน้าที่การท างานจะ
เหมือนกับฟังก์ชันที่ 1 ทุกประการ ต่างกันตรงข้อมูลที่
ป้อนเข้าไปจะถูกจัดเก็บเข้าไปไว้ในฐานข้อมูลที่ 2 

ฟังก์ชันที่ 3 การค านวณโดยใช้เครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์
พื้นฐาน  และตรรกศาสตร์คลุม เครือ  ท าหน้าที่
ค านวณหาผลลัพธ์โดยใช้ข้อมูลทางการเงินท่ีผู้ใช้งานได้
ด าเนินการกรอกข้อมูลไว้ตั้งแต่ตอนต้น ทั้งนี้ข้อมูลจะ
ถูกจัดเก็บเข้าไปไว้ในฐานข้อมูลที่ 2 

ฟังก์ชันที่ 4 การแสดงผลของกราฟข้อมูล ท าหน้าที่แสดงผลลัพธ์ใน
รูปแบบของกราฟข้อมูลที่ได้จากการค านวณด้วย
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน และตรรกศาสตร์
คลุมเครือ 

ฟังก์ชันที่ 5 การแสดงผลข้อมูลเชิงตัวเลข ท าหน้าที่แสดงผลลัพธ์ใน
รูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลขที่ได้จากการค านวณด้วย
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน และตรรกศาสตร์
คลุมเครือ 

นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากค านวณด้วยวิธีการทางตรรกศาสตร์
คลุมเครือ (Fuzzy logic) ยังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 7 
 

                         

                        

 
 

รูปที่ 7 ผลลัพธ์การค านวณด้วยวิธกีารทางตรรกศาสตร์คลุมเครือ 
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จากรูปที่ 7 แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณด้วย
วิธีการทางตรรกศาสตร์คลุมเครือนั้น สามารถแสดงผลลัพธ์ออกมา 3 
ส่วนที่ส าคัญ คือ ค่าผลก าไรที่คาดหวัง ระดับความเป็นไปได้ของ
โครงการในการลงทุน และอัตราร้อยละของระดับความเป็นไปได้ของ
โครงการ ตามล าดับ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าถ้าก าหนดให้ค่า EPM 
เท่ากับ 15% ดังนั้นผลก าไรที่คาดหวังจะมีคา่เท่ากับ 18,315,300.00 
บาท ขณะที่โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุนอยู่ในระดับสูงมาก 
ที่อัตราร้อยละ 69.55 ซึ่งสรุปได้ว่า “โครงการนี้มีความน่าลงทุนเป็น
อย่างยิ่ง” ทั้งนี้เนื่องจากผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลพิสูจน์
ได้ว่าโครงการดังกล่าวมีค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ สูงกว่าที่ก าหนดเอาไว้
ในทุก ๆ มิติ 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น
กับโปรแกรม Microsoft excel 

 

จากตารางที่ 1 พบได้ว่าผลลัพธ์ที่แสดงออกมานั้นให้ค่าเท่ากัน
ทุกประการ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมานั้นมี
ความสามารถในการค านวณหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งมีความ
ทัดเทียมกับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft excel ทุกประการ อีกทั้ง
ยังมีความง่ายต่อการน าไปใช้งาน และไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการผูก
สูตรต่าง ๆ ในการค านวณเหมือนกับโปรแกรม Microsoft excel 
โดยไม่ค่าความผิดพลาดหรือความคาดเคลื่อนใด ๆ 

5. สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์

ส าหรับวิเคราะห์ความคุ้มค่าในกระบวนการผลิตหลอดไฟแอลอีดี 
ด้วยโปรแกรมวิชวลเบสิก (Visual Basic) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยใน
การตัดสินใจก่อนการลงทุน โดยการทดสอบได้น าเอาโปรแกรมที่ถูก
พัฒนาขึ้น และโปรแกรมส าเร็จรูป (MS Excel) มาค านวณหาค่า
NPV, IRR, BCR, PB และ Fuzzy จากการน าเข้าของชุดข้อมูลทาง 
การเงินชุดเดียวกัน และด าเนินการท าซ้ า 3 ครั้ง ซึ่งผลลัพธ์การ
ค านวณจากโปรแกรมทั้ง 2 ให้ค่าที่ตรงกันในทุก ๆ พารามิเตอร์ 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วย Visual 
basic มีประสิทธิภาพในการค านวณที่ทัด เทียมกับโปรแกรม 
Microsoft excel ทุกประการ แต่จะมีการใช้งานที่ง่าย (Simply to 
use) และสะดวก (Compatibility) กว่าการใ ช้งานโปรแกรม 
Microsoft excel จึงสามารถพิสูจน์ว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพในการท างาน และสามารถท างานได้จริง 

 

 

 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับทุนวิจัยจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย

เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และบริษัทเอเชียแอมโร อินดัสตรี้ จ ากัด  
ที่ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
เพื่อการวิเคราะห์ผล ตามสัญญาเลขท่ี MSD60I0079 
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เครื่องมือวิเคราะห์
ความคุ้มค่า ผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาขึ้น ผลลัพธ์ของโปรแกรมส าเร็จรูป 

NPV 11,377,274.88 11,377,274.88 
IRR 31.66% 31.66% 
BCR 1.13 1.13 
PB 2.53 ป ี 2.53 ป ี

 

FUZZY 
ความเป็นไป
ได้โครงการ ระดับ % ความเป็นไป

ได้โครงการ ระดับ % 

เป็นไปได ้ สูงมาก 69.55 เป็นไปได ้ สูงมาก 69.55 
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